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Van de redactie

door Redactie

Allereerst een misverstandje uit de weg ruimen dat gerezen zou kunnen zijn bij een ieder die nota nam van het
alleraardigste kado, de bank, van Marco aan ALO. Deze is namelijk ook door door assistent (straks hoofdtrainer)
Teun geschonken. Een gezamenlijke actie dus. Zou deze malentendu iets te maken kunnen hebben met de
inmiddels gevleugelde kreet van Marco: “Waar ik ‘ik’ zeg bedoel ik ‘wij'”? Hoe dan ook blijft het een superleuke
en welkome geste van niet één maar twee trainers. Nogmaals bedankt toppers! ?

De meeste mensen gaan komende week (morgen zou het ALO-kamp afgelopen zijn) zo’n beetje op vakantie of
nemen op een andere manier afstand van de dagelijkse sleur (voor zover daar nog sprake van was in deze
pandemietijd). Vandaar dat dit mijn laatste bijdrage is voor dit allervreemdste seizoen ever. Mocht er nog een
dwingende reden zijn te communiceren, dan wordt er iig op deze site gepost.
Ik hoop dat iedereen gezond blijft in den vreemde of gewoon in Nederland en ondanks de evt. mondkapjes of
andere beperkende maatregelen een heerlijke en relaxte vakantie heeft. Spreken we elkaar volgend seizoen weer,
ergens eind augustus begin september. Of op een van de gezomeropende zaterdagen op het veld…

Verder in dit laatste nummer:

Iedereen mag dan op vakantie zijn, bijna gaan of ervan dromen, de TC is nog steeds hyperactief; Deze week
weer 3 updates over verscheidene zaken:

TC-nieuws i: nog steeds op zoek naar een wedstrijdsecretaris ABC 
TC-nieuws ii: update oefenwedstrijden & bijbehorende benodigde scheidsrechters
TC-nieuws iii: Wie traint wanneer waar en onder leiding van wie? Trainingsrooster komend
seizoen…

A.s. zaterdag eerste zomeropening ALOodsje en veld, gezellig een balletje schieten, drankje doen of
anderszins gezapig relaxen
En de nieuwe leden blijven binnenstromen: Van de ledenadministratie
Dit jaar geen ALO-kamp in Appelscha, maar wel een heel geslaagd weekend op ALO: Het was fantastisch!

Agenda

 Juli
 25 jul  za  15:00 u 1e zomeropening ALOodsje

Augustus
 1 aug  za  15:00 u 2e zomeropening ALOodsje
 8 aug  za  15:00 u 3e zomeropening ALOodsje

 15 aug  za  15:00 u 4e zomeropening ALOodsje
 22 aug  za  15:00 u 5e zomeropening ALOodsje

 

Een hele fijne, relaxte en gezonde vakantie gewenst (#blijfgezond),

Pim
redactie@alo.nu
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Juli
28 jul  Dennis Marcus (46), Max van Koert (13)
31 jul  Ellen v Dooremaal (68), Ikelien Regter (44)

 Augustus
5 aug  David Meijer (43), Anushka Chakraborty (11)

 

 (290)
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Vacature wedstrijdsecretariaat

door Arthur Tjoa

Het wedstrijdsecretariaat is de laatste jaren gesplitst in senioren, ABC en DEF.

Zoals onlangs gemeld hebben we bij de ABC nog wel een vacature en zijn we daarom op zoek naar 1 iemand (of
duo) die deze functie wil(len) vervullen. Bij de ABC hebben we komend jaar in totaal 5 teams (3 A-teams, 1 B-
team en 1 C-team) dus op zich best te doen. De belangrijkste taken:

1. Het verwerken van de via de mail binnengekomen afschrijvingen (en vervangers) in de opstellingen. Nb: de
opstellingen zelf op de ALO-site gaan vrijwel geheel geautomatiseerd.

2. Het regelen van invallers (soms ‘last minute’)
3. Af en toe verschuiven van wedstrijden (in overleg met trainers en tegenpartij).

Als je een deel van de taken zou willen doen (of bijv alleen A, B, of C) dan is dat ook bespreekbaar.

Graag reacties naar: tc@alo.nu.
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Nieuwe update oefenwedstrijden + scheidsrechters

door Arthur Tjoa

Toch nog een paar wijzigingen en mededelingen:

Omdat Phoenix 1 en 2 en ALO 1 en 2 op het veld in dezelfde poules zijn ingedeeld hebben we de geplande
onderlinge oefenwedstrijden in goed onderling overleg gecanceld. Hiervoor in de plaats komt nu Refleks.
Dus in plaats van Phoenix uit op 1 sept krijgen we nu Refleks thuis op die avond.
Verder, waarschijnlijk zullen we eind augustus/begin september ivm de doordeweekse oefenwedstrijden op
ons veld hier en daar eenmalig wat moeten schuiven met de trainingen. Indien van toepassing zal dat via de
trainers of de ALO-site worden gecommuniceerd.
Stonden er vorige keer nog 10 oefenwedstrijden open om gefloten te worden, dat zijn er nu helaas 11 … Een
extra ivm de verschuiving op 1 september. Wie oh wie wil er (nog) een wedstrijdje fluiten? Reacties graag
naar: tc@alo.nu.

Dag Datum Wedstrijd Tijd Scheidsrechters
Zat 22-aug ALO B1 – DUNAS B2 12.00 uur ALO – ??
Zat 22-aug ALO A1 – DUNAS A1 13.00 uur Jeroen van der Helm

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 Dennis Marcus
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

                                     7 / 12

mailto:tc@alo.nu


Jaargang 83 nr. 46
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Din 1-sep DUNAS C1- ALO C1 19.00 uur
Din 1-sep ALO 2 – Refleks 2 20.00 uur ALO – ?? *
Din 1-sep ALO 1 – Refleks 1 21.15 uur ALO – ?? *

Woe 2-sep ALO E2 – DUNAS E2 17.00 uur ALO – ??
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

*Refleks fluit 1 van de 2
wedstrijden
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Trainingsrooster nieuwe seizoen

door Arthur Tjoa

Hieronder het overzicht van de trainingsdagen & tijden voor het seizoen 2020 – 2021 (hierbij dienen uiteraard wel
de thans geldende Corona-regels in acht worden genomen). Onderstaand overzicht is overigens ook te vinden op de
trainingenpagina.

Nb: waarschijnlijk zullen we eind augustus/begin september ivm oefenwedstrijden op ons veld hier en daar wat
moeten schuiven met de trainingen.

De ALO-selectie 1, 2 start donderdag 13 augustus met de trainingen. Voor alle overige ploegen volgt nog
informatie over de exacte start van de trainingen.

Overzicht veldtrainingen seizoen 2020 – 2021 met trainingstijden per ploeg:

 Team  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 
ALO 1, 2  20:30-22:00  20:30-22:00
ALO 3, 4  19:30-20:30*
ALO 5, 6  20:30-21:30*
Recreanten  20:30-21:30*
ALO A1, A2  19:30-20:30  19:30-20:30
ALO A3  19:30-20:30  18:30-19:30
ALO B1  18:30-19:30  18:30-19:30
ALO C1  18:30-19.30  18:30-19.30
ALO D1, D2  18:30-19.30  18:30-19:30
ALO E1,2,3  17:30-18:30  17:30-18:30
ALO F1  17:30-18:30  17:30-18:30

Kalfjes: zaterdag, 10.00-10.45

In de zaal houden we zoveel mogelijk zelfde schema aan.
* In principe wisselen 3,4 en 5,6,R in de zaal
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Zaterdag ALO-veld open!!!

door Sander

Aanstaande Zaterdag de eerste ALO Summertime op het ALO-veld. Vanaf 15.00 uur is het terrein open om een
balletje te schieten, een potje te tennissen, te jeu-de-boulen (wel zelf meenemen ? of gewoon gezellig te kletsen
onder het genot van een drankje.

Uiteraard alles op 1,5 meter afstand maar daar is het ALO-terrein groot genoeg voor.

Hopelijk tot zaterdag!!

 (33)
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Van de ledenadministratie

door Ineke

Aangemeld als lid 

Bij de jeugd/kalfjes hebben zich aangemeld: Hanna van Eeden, David en Lukas Balak.

En bij de senioren heeft zich aangemeld: Nick Weidmann.

Hanna, David, Lukas en Nick, van harte welkom (terug) bij HKC ALO.

 (26)
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ALO-KAMP 2020 (corona style)

door lakem006

En toen was het 18 juli. Het grote ALO-KAMP gaat niet door. Maar een weekend kamp op ALO kon gelukkig nog
wel. Zaterdag stonden er zo’n 30 kinderen op ALO. De leiding was ook in groten getale aanwezig. Het leek net de
start van het echte kamp. Veel ouders op het veld. Alleen geen koffers, kussens en slaapzakken. Toen alle ouders
vertrokken waren kon het dan beginnen. Het openingsspel was er om de kinderen in 2 kampen te verdelen. Kamp
Noord en kamp Zuid. Het hele veld was een grote hindernisbaan. Over obstakels lopen, pionnen volgen, kaartje
zoeken met je naam en dan zelf je team kiezen. Hierna even vrij spelen.

Dan lunchen. Broodjes knakworst. Met wat drinken erbij. Het volgende spel waren twaalf kleine spelletjes
(challenge road). In kleine groepjes alle spellen doen. Schieten op doel, over een dik touw lopen zonder de grond te
raken, met elastiekjes bekertjes van tafel schieten, bal met touw optillen (ja dat kan), en nog veel meer. Iedereen
was superfanatiek. Sommige spellen waren nog best moeilijk. Hierna natuurlijk weer vrij spelen. Rond 17.00 een
quiz met moeilijke en makkelijke vragen. Hoeveel poten heeft een duizendpoot bijvoorbeeld. Je moet het maar
weten. Gelukkig zat er leiding waar je een HULPLIJN of 50/50 kon gebruiken.

Na dit alles heerlijke macaroni met saus (met of zonder vlees). Gesponsord door Robbie. Samen met Nienke
(Huijsing) stonden zij in de keuken om het e.e.a. klaar te maken. Daarna weer vrij spelen. Ditmaal geen corvee
voor de kinderen. Als laatste spel Operation Shadow Walker. Hier moeten de kinderen in kleine groepjes een
parcours lopen door bosjes, over paden, kruipen, sluipen enz. Onderweg komen ze bewakers tegen en deze lopen
een vast patroon. De bedoeling is om op het juiste moment te lopen, zodat je niet gezien wordt. Dit ging de meesten
erg goed af. Het was wel erg moeilijk. Vraag het de kinderen maar eens. Rond 21.15 uur waren de laatste kinderen
weg. Op naar de zondag. Een korter dagje maar met hele toffe spellen…

Inmiddels is het zondagochtend. De grote finale zullen we het maar noemen. Vier grotere spellen. Twee groepjes
tegen elkaar. Een op het ALO-veld, een in de speelweide en 2 op de zandvlakte. Puzzelen, katapult schieten, pijl en
boog schieten, doolhof, waterbuizen vullen, hangen aan een balk, graven, kokosnoten stapelen enz. Heel veel te
doen. Ieder groepje kon er wel een paar goed. De eindwinnaar kreeg een ijsje. Ook de 2e plek kreeg een ijsje.
Ofwel iedereen kreeg een ijsje.

Het was, ondanks wat kort, toch een geslaagd weekend. Volgend jaar hopen we op een echt kamp met slapen,
corvee, keten, gezamenlijk eten, spelletjes enz.

KLIK HIER VOOR DE FOTOS VAN ALO KAMP 2020 

FIJNE VAKANTIE en tot VOLGEND JAAR, dan met hopelijk weer een echt kamp.
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