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Van de redactie

door Redactie

Het hang- en sluitwerk hier is oerdegelijk Deutsch en de bungalow is uitermate compleet geoutilleerd. Een beetje
saai eigenlijk. Maar die omgéving. Wat is het hier adembenemend mooi in de Vulkaaneifel, en dat allemaal op
slechts een halve dagmars van Den Haag. Daarom houd ik het maar ff kort, hoewel er genoeg te melden is.

Wat dacht je van:

Altijd al gedacht: Ik wil zo’n fijne ALO-korfbal voor thuis? Nu is je kans…
Afscheid van Marco tijdens seizoensafsluiting selectie. Doet prachtige bank kado…
TC-nieuws i: Overzicht jeugdtrainers komend seizoen
TC-nieuws ii: Veldindeling ALO 1 komend seizoen
Een willekeurige greep uit foto’s van een oud fotoalbum van Frans Graatsma
TC-nieuws iii: Update overzicht oefenwedstrijden: scheidsrechters gezocht!
Onze ALO-accommodatie, een uniek plekje in de Bosjes van Pex…
Van de ledenadninistratie i: 2 nieuwe kalfjes
Van de ledenadninistratie ii: nóg 2 nieuwe kalfjes
ALO-kamp: Aanstaande zaterdag is het zover

Agenda

 Juli
 18 jul   za  10:00 u Start ALO-kamp
 19 jul   zo  10:00 u Start 2e dag ALO-kamp
 25 jul   za  15:00 u 1e zomeropening ALOodsje

Hopelijk tot snel weer op ons veld,

Pim
redactie@alo.nu
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Juli
16 jul  Marleen Hagebeek (19)
20 jul  Lise Prins (8)
21 jul  Katinka vd Spek (19)
28 jul  Dennis Marcus (46), Max van Koert (13)
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Afscheidscadeau van Marco

door Astrid Bouman

Tijdens de seizoensafsluiting van de selectie nam trainer Marco Swikker afscheid. Helaas kon ik daar wegens een
plotseling vervroegde vakantie zelf niet bij zijn. Maar uit de tweede hand heb ik vernomen dat het een erg
geslaagde en gezellige avond was!
Marco heeft het erg naar zijn zin gehad bij ALO en als blijk daarvan heeft hij een prachtige houten bank
geschonken voor in de dug-out. Aan het bestuur de eer om nog een bankje te regelen voor de dug-out van de
tegenstanders, aldus Marco in zijn afscheidsspeech ?.  Verder sprak Marco mooie woorden over Sybe en had hij
ook nog bloemen voor een aantal trouwe supporters van ALO 1 en voor het bestuur.

Marco, we zullen je aanwezigheid op het ALO-veld ongelooflijk gaan missen, maar hopen dat je af en toe eens
komt buurten als Top 2 vrij is!

Namens het bestuur
Astrid Bouman
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Lekker ballen van de zomer?!

door Wouter

Nieuwe eigenaren gezocht! Zaterdag 18 juli 10:00 uur is er de mogelijkheid om een bal te kopen voor de prijs van:
“wat de gek ervoor geeft”.

ALO heeft door de jaren heen heel wat ballen versleten, maar nooit opgeruimd. Hoog tijd dus om afstand te doen.
Het zijn niet de mooiste ballen, maar wellicht nog goed genoeg om leuk thuis je balgevoel op peil te houden.
Omdat de ballen in verschillende staat zijn hanteren we het principe: “voor wat het waard is”.

De opbrengst gaat naar nieuwe ballen. Voor de overgebleven ballen zullen we een goede bestemming proberen te
zoeken.

K5: 38 stuks, K4: 10 stuks: K3: 2 stuks

tot zaterdag!

Wouter

 (6)
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Wat hebben we toch een prachtig veld...

door Wouter

Iedereen weet dat ALO een van de mooiste accommodaties van de regio heeft. Dit unieke plekje in de bosjes van
Pex is en blijft zo mooi dankzij de wekelijkse inzet van onze opa’s. Dat weet natuurlijk ook iedereen! Wat een
werk verrichten deze heren (en dames!) wekelijks! Helaas neemt de werkvoorraad niet af en kunnen de noeste
arbeiders het hoogst noodzakelijke net bijhouden.

Maar hoe mooi is het dat er ook vanuit andere kanten initiatieven zijn om ALO en het terrrein er weer levendig uit
te laten zien.

Zo heeft de gemeente haar medewerkers die ivm corona niet aan het werk konden beschikbaar gesteld voor
buitengewoon schoonmaakwerk. De dug-outs en kantine zijn door hen met de hogedrukspuit afgespoten, de
kleedkamers en keuken gesopt.

Aad heeft zich samen met Frans gestort op het grasveld, dat er nu bij ligt als de grasmat in de Arena. En ook is de
entree weer geel in plaats van groen.

  

Martijn van Wensveen en Steven Roos hebben de tweede fietsenstalling weer teruggetoverd onder een (prachtig)
coronalandschap vandaan, zodat eerdere aanplantingen van Michel Ashman weer tot zijn recht komen.

Een groep enthousiaste trainers maakt het feest compleet met een steeds groter wordende groep kinderen…..

En zo zijn er nog talloze vrijwilligers die ALO ALO maken… want afgelopen zaterdag liep ik met een groot gevoel
van trots het schone en volle veld op.

Wat heerlijk om een tafel vol kalfjes op het mooie grasveld te zien!

ALO is alive and kicking!

Dat gaan we zaterdag en zondag weer bevestigd krijgen met het kampweekend.

 (17)
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Update overzicht oefenwedstrijden (en scheidsrechters)

door Arthur Tjoa

Ten opzichte van bericht van 28 juni zijn er bij de jeugd de nodige wedstrijden bijgekomen. Op 1 wedstrijd na zijn
nu ook de dagen en tijden definitief. Zoals in het overzicht te zien worden er veel wedstrijden thuis gespeeld. Dat
betekent wel dat er ook veel gefloten moet worden. Van de 17 wedstrijden zijn er inmiddels 7 voorzien van een
scheidsrechter. Dus nog 10 te gaan (in kolom scheidsrechter met ‘ALO – ??’). Heb je straks na een lange periode
zonder wedstrijden wel weer eens zin en tijd om een wedstrijdje te fluiten, laat het dan de TC svp even weten: 
tc@alo.nu.

Dag Datum Wedstrijd Tijd Scheidsrechters
Zat 22-aug ALO B1 – DUNAS B2 12.00 uur Chris Hermans
Zat 22-aug ALO A1 – DUNAS A1 13.00 uur Chris Hermans

Zon 23-aug toernooi Benecup, Hoboken
(Antwerpen)

nnb

Zon 23-aug toernooi Benecup, Hoboken
(Antwerpen)

nnb

Din 25-aug DES 2 – ALO 2 19.30 uur
Din 25-aug DES 1 – ALO 1 20.45 uur

Don 27-aug DUNAS A2 – ALO A2 19.30 uur

Zat 29-aug ALO D2 – Achilles D2 9.00 uur ALO – ??
Zat 29-aug Achilles E2 – ALO E2 10.00 uur
Zat 29-aug Achilles E4 – ALO E3 10.00 uur
Zat 29-aug HKV/OE F1 – ALO F1 10.00 uur
Zat 29-aug ALO D1 – HKV/OE D1 10.00 uur Herman Hofman
Zat 29-aug ALO C1 – HKV/OE C1 11.00 uur Herman Hofman
Zat 29-aug HKV/OE E1 – ALO E1 11.00 uur
Zat 29-aug ALO A2 – Haarlem A1 12.00 uur Jeroen van der Helm
Zat 29-aug HKV/OE A2 – ALO A1 13.00 uur
Zat 29-aug ALO B1 – Achilles B2 13.00 uur ALO – ??
Zat 29-aug ALO 2 – Die Haghe 2 14.00 uur ALO – ??
Zat 29-aug ALO 1 – Die Haghe 1 15.30 uur Bas van der Meijden
Zat 29-aug ALO A3 – Die Haghe A2 17.00 uur ALO – ??

Zon 30-aug Achilles 5 – ALO 3 10.00 uur
Zon 30-aug HKV/OE 5 – ALO 5 11.30 uur
Zon 30-aug HKV/OE 6 – ALO 6 13.00 uur

Din 1-sep DUNAS D2 – ALO D2 18.00 uur
Din 1-sep DUNAS C1- ALO C1 19.00 uur
Din 1-sep Phoenix 2 – ALO 2 19.30 uur
Din 1-sep Phoenix 1 – ALO 1 20.45 uur

Woe 2-sep ALO E2 – DUNAS E2 17.00 uur ALO – ??
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Woe 2-sep ALO E3 – DUNAS E3 17.00 uur ALO – ??
Woe 2-sep ALO F1 – Achilles F2 17.00 uur ALO – ??
Woe 2-sep ALO D1 – Achilles D1 18.00 uur ALO – ??
Woe 2-sep ALO E1 – Achilles E1 18.00 uur ALO – ??
Woe 2-sep ALO 3 – Nikantes 1 19.30 uur ALO – ??
Woe 2-sep ALO 4 – Nikantes 2 20.45 uur Patrick ten Hoorn
Woe 2-sep KVS A2 – ALO A3 nnb

 

 

 (21)

_______________________________________________

                                   10 / 18



Jaargang 83 nr. 45
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Info veldindeling komend seizoen

door Arthur Tjoa

Onderstaand de definitieve indeling van ALO 1 komend veld seizoen ( zaterdagpoule).

De pouleindeling van de overige wedstrijd teams (voor ALO komend veld seizoen: 1, 2, 3, 4, A1, A2) is te vinden
op de KNKV site.

Voor alle overige teams volgt de definitieve indeling naar verwachting 31 juli.

1D
1 ALO 1 Za s-Gravenhage
2 Apollo 1 Za Heerhugowaard
3 KIOS (N) 1 Za Nieuw-Vennep
4 Phoenix 1 Za Zoetermeer
5 Roda 1 Za Westzaan
6 Sporting Trigon 1 Za Leiden
7 Swift (A) 1 Za Amsterdam
8 ZKV (Za) 1 Za Zaandam
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Overzicht jeugdtrainers komend seizoen

door Arthur Tjoa

In de afgelopen weken is er met name door de jeugdcoördinatoren hard gewerkt aan de invulling van de trainers
van de jeugdploegen voor het komend seizoen. Hieronder het resultaat:

In vergelijking met dit jaar zijn er veel meer selectieleden die een ploeg ‘doen’, wat natuurlijk erg positief
is.
Voor de A1 zijn we nog wel druk op zoek naar een 2e persoon.
En vanwege behoorlijk wat nieuwe aanwas bij de kalfjes is daar ook hulp gewenst (lees: nodig).
Last but not least willen we alle trainers en coaches van afgelopen seizoen natuurlijk heel erg bedanken
voor al het werk in dit – zo vreemde – seizoen!

Voor vragen of opmerkingen: tc@alo.nu of een van de jeugdcoördinatoren.

PS: het trainingsrooster volgt nog zsm.

Jeugdcoördinator A, B: Mark van Beelen
ALO A1 Raven Spijkerman, ..
ALO A2 Mark van Beelen, Myrthe Booij
ALO A3 Sven Kuijpers, Roy Weidmann
ALO B1 Tomáz Matteo Osorio Lobato, Dimitry de

Robles

Jeugdcoördinator C,D: Raven Spijkerman
ALO C1 Casper Kuijpers
ALO D1 Misja Fuit, Isabel Spek
ALO D2 Cas Koopmans, Joris de Jager

Jeugdcoördinator E, F, kalfjes: Roy Boersma
ALO E1 Pim de Jager
ALO E2 Sanne Prins/Wouter van der Jagt
ALO E3 Nicolette Boersma
ALO F1 Sanne Prins/Wouter van der Jagt
Kalfjes Roy Boersma, ..
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Van de ledenadministratie

door Ineke

Aangemeld als lid 

Bij de kalfjes hebben zich aangemeld: Lotte van Koert en Simon van Eeden.

Lotte en Simon, van harte welkom bij HKC ALO.

 (7)
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Van de ledenadministratie

door Ineke

Aangemeld als lid 

Bij de kalfjes hebben zich aangemeld: Morris Dansen en Teodor Ilic.

Morris en Teodor, van harte welkom bij HKC ALO.

 (15)
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Een 3-tal oude foto's

door Martijn van Wensveen

Een redelijk willekeurige greep uit wat oude foto’s van een fotoalbum van Frans Graatsma:

We beginnen op het Stokroosveld. Een groot toernooi. Er staat simpelweg bij: seriewedstrijden op het oude
Stokroosveld. Helaas geen datum, maar foto’s er omheen komen uit 1949 en 1950. De ALO-series in 1950 waren
op het terrein van de Nieuwe Haagse IJsbaan (zeg maar in de Bosjes van Pex, aan de andere kant van het
restaurant. In 1949 en 1951 was het wel op het Stokroosveld, maar of het hier om ALO gaat …? Wel is goed te zien
dat je nog kan kijken naar de Rozenstraat. Daar staan nu wat huizen tussen!
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Een activiteit die op het huidige ALO-veld niet vaak meer te zien is. Lijnen leggen! De jeugd hielp graag mee, ook
al in 1949! De vraag is waar deze foto genomen is. Zou het toch hetzelfde slootje zijn als hier boven?
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De laatste foto is een herinnering aan een prettige wedstrijd tussen HKV 5 in april 1949. Wie herkent de mensen op
de foto?
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Auteur: Martijn van Wensveen
Contact: historie@alo.nu
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