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Van de redactie

door Redactie

Een nieuw seizoen, nieuwe kansen. Gelukkig is dit seizoen beter begonnen dan het vorige eindigde. We mogen
weer sporten en gelukkig met publiek zodat de gezelligheid weer teruggekeerd is op ons fijne veld. Weliswaar met
inachtneming van een aantal restricties, regelmatig ontsmetten van de handen (flacons op de bar en tafels buiten),
anderhalve meter afstand houden (bijna niet vol te houden) en verplichte looproutes in en om de kantine (erg
verwarrend in het begin). Maar we zijn er weer.
Er is dit nieuwe seizoen al flink geoefend en vanaf komend weekend wordt het tijd dat echt in de praktijk te gaan
brengen, nu om de knikkers en de bonken.

Maar eerst moeten we even stil staan bij de leden die ons de laatste tijd ontvallen zijn. Natuurlijk Sybe, onze
geliefde voorzitter, die we komende zaterdag gaan herdenken. De thuisspelende ALO-ploegen zullen komend
weekend een minuut stilte houden en het eerste zal rouwbanden dragen en tussen de wedstrijden van 1 en 2 wordt
er stil gestaan bij Sybe’s betekenis voor (de mensen van) ALO.
Maar ook Eric van der Jacht is ons onlangs ontvallen. Hij was prominent ALO-lid, die onze club nog steeds een
warm hart toedroeg. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, Marian en zijn kinderen, Wouter en Jorg.
En voor een aantal minder bekend, maar ook oud-lid Janet Draisma- Coenraads is onlangs overleden. Zij heeft
jaren in ALO 1 gespeeld en was tot voor kort nog donateur. Ook haar nabestaanden wensen wij alle sterkte toe in
deze moeilijke tijden.

Verder in dit eerste nummer:

Korfballen in tijden van corona, maar…
…Trots op ons cluppie!
De TC is volgens mij nooit opgehouden met keihard werken:

TC-nieuws i: Goed nieuws: Ikelien Regter bereid gevonden taak wedstrijdsecretariaat ABC in te
vullen…
TC-nieuws ii: De definitieve opstellingen
TC-nieuws iii: Laatste update oefenwedstrijden en scheidsrechters

In memoriam Eric van der Jagt 1944 – 2020
Oud-lid Janet Draisma- Coenraads overleden
A.s. zaterdag herdenking Sybe en kampioenenparade
Ook jouw hulp is belangrijk, vrijwilligers gezocht
Coming soon (a.s. zaterdag al…) SUPER-ZATERDAGEN
De KC is nog op zoek naar versterking…

Agenda

 September
 5 sep   za  +/- 15:15 u Herdenking Sybe
 5 sep   za  +/-15:15 u Kampioenenparade

 

Een heel fijn seizoen en blijf gezond,

Pim
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 September
3 sep  Noa de Bruin (16)
6 sep  Hester Halfweeg (53)
7 sep  Izaak Luteijn (75), Tygo Fuit (14)
9 sep  Elise Heerema (25)

10 sep  Frans Gallast (77), Erik Vrieling (42), Ben Hoedt (32), Sera Klein (11)
12 sep  Sara Hoffman (11)
13 sep  Marijn Lansing (37)
14 sep  Kim Schmale (31)

 (290)
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Kampioenenparade en herdenking Sybe op 5 september

door Redactie

Op 5 september speelt de selectie haar eerste competitiewedstrijd en die is gelukkig thuis, op het ALO-veld. Ik zeg
gelukkig omdat we dan twee dingen kunnen combineren: de kampioenenparade en de herdenking van Sybe op het
ALO-veld. Dit lijkt misschien een vreemde combinatie, maar na overleg met de familie Booij weten we het zeker:
dit is wat Sybe gewild zou hebben. Hij genoot er altijd enorm van om medailles uit te reiken en om naar
wedstrijden van de selectie en andere teams te kijken. Dat maakt dat we het een goed idee vinden om deze twee
zaken, feestelijk en verdrietig, te combineren. We hopen dat er zoveel mogelijk publiek bij deze gebeurtenis
aanwezig zal zijn.

Namens het bestuur
Astrid Bouman

 (252)

_______________________________________________

                                     6 / 28



Jaargang 84 nr. 01
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

In memoriam Eric van der Jagt 1944 - 2020

door Redactie

Op vrijdag 28 augustus 2020 is onverwacht overleden ons ALO-lid Eric van der Jagt. Eric was erelid van onze
vereniging en drager van de zilveren ALO-stier.Eric, komende uit een korfbalfamilie, vader Gerrit van der Jagt en
oom Henny van der Jagt waren beiden korfballers, is op zijn 10de jaar begonnen met korfballen. Zijn eerste
korfbalwedstrijden speelde hij nog op Meer en Bosch. Hij was één van de weinige, ons bekende ALO-leden, die de
overgang van Meer en Bosch naar de Bosjes van Pex heeft meegemaakt.

Door blessures heeft Eric niet zo heel lang kunnen korfballen. Wel was hij lange tijd trouw supporter bij zijn vrouw
Marian en later bij zijn kinderen Jorg en Wouter. Zelfs heeft hij nog nog één van zijn kleindochters mogen zien
korfballen.

Eric was, vooral bij veel van de wat oudere leden, bekend om zijn verdienste als lid van de onderhoudscommissie
van ALO. Menige bal, paal en klus is door zijn handen gegaan. Maar waar wij met z’n allen nog steeds van mogen
genieten is zijn bijdrage aan de bouw en inrichting van ons Aloodsje.

Helaas, één van ALO’s coryfeeën heeft ons verlaten.

Wij wensen zijn vrouw Marian en zijn kinderen Jorg en Wouter met hun partners en de kleinkinderen heel veel
sterkte toe met het verlies van hun echtgenoot, (schoon)vader en opa.

Ineke Meyer

 (156)
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Janet Draisma overleden

door Redactie

Op 26 augustus 2020 is Janet Draisma- Coenraads overleden, oud ALO lid.
Janet heeft vele jaren in ALO 1 gespeeld en was tot voor kort nog donateur van ALO.
Wij betuigen de familie en vrienden onze innige deelneming.

HKC ALO

 (84)
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Trots op ons cluppie!

door Redactie

Afgelopen weken stonden in het teken van veel oefenwedstrijden op ons eigen veld. Dat we er allemaal weer heel
veel zin in hadden, bleek duidelijk uit de grote aantallen publiek lang de lijn. Chapeau voor allen die deze
oefenwedstrijden hebben mogelijk gemaakt. De TC heeft zich een slag in de rondte gewerkt om teams samen te
stellen, wedstrijden te plannen en dan ook nog scheidsrechters te regelen. De kantinecommissie moest met de
nieuwe coronaregels aan de slag en heeft het ondanks die regels voor elkaar gekregen om iedereen van een hapje en
een drankje te voorzien. Het is ze nipt gelukt om voldoende vrijwilligers te regelen, maar uiteindelijk was er
voldoende bemensing. En Robbie stond ook weer paraat met zijn heeeeerlijke broodjes tijdens de wedstrijden van
de selectie. Dat we überhaupt het grasveldje voor het Aloodsje konden betreden is te danken aan de opa’s die dat
fantastisch hebben onderhouden, ook tijdens de vakantie. Kortom, het was een feest om weer samen op het ALO-
veld van alle wedstrijden te mogen genieten.

En dat zijn dan alleen nog de voor iedereen zichtbare activiteiten. Maar achter de schermen is er nog veel meer
gebeurd. De AC, Feestcie en Kampcie hebben een grote opruimactie gehouden en alle spullen die her en der
verspreid lagen, keurig geordend opgeslagen in het oude materiaalhok. De wervingscommissie heeft het in
coronatijd voor elkaar gekregen om een flink aantal nieuwe kalfjes te werven en is alweer druk doende met de
voorbereiding van de herfstactie, waarbij ieders hulp natuurlijk ook weer van harte welkom is. Voorbereidingen
voor de grote clubactie zijn aan de gang en ga zo maar door.

We doen het voor elkaar en met elkaar. Ik ben zeer dankbaar voor ieders inzet en hoop dat we dit seizoen met
elkaar veel sportief plezier zullen hebben.

Astrid Bouman
Interim voorzitter

 (3)
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Korfballen in tijden van corona

door Redactie

Best een complexe opgave, sporten in tijden van corona. Tijdens het sporten hoef je geen afstand te houden, maar
daarna moet het wel, enigszins verwarrend misschien. Maar een aantal dingen zijn kraakhelder.
Als je verkoudheidsverschijnselen en/of koorts hebt, blijf je thuis en laat je je testen.
Tijdens het wachten op de uitslag ga je niet trainen en kom je niet naar wedstrijden. Uiteraard informeer je je team
en je trainer hierover.

Als in het ergste geval een wedstrijd niet door kan gaan, overleg je met de tegenstander om de wedstrijd te
verplaatsen. De bond geeft daarvoor de ruimte, je kunt hier lezen hoe het precies werkt. Vraag is ook om zoveel
mogelijk gehoor te geven aan oproepen van tegenstanders die wedstrijden willen verplaatsen.
Belangrijk ook om te weten dat wanneer je je tijdens een wedstrijd écht niet veilig voelt, de wedstrijd eventueel
gestaakt kan worden. Natuurlijk gaan we er vanuit dat zieke mensen zich aan de regels houden en zich niet op het
veld begeven als ze klachten hebben, maar het is wel fijn om te weten dat de mogelijkheid er is.

Alle veelgestelde vragen rondom corona en korfballen, kun je hier raadplegen: www.knkv.nl/faqcorona.

Astrid Bouman

 (3)
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Nieuwe wedstrijdsecretaris ABC

door Arthur Tjoa

Na diverse oproepen heeft Ikelien Regter (speelster ALO 5 en moeder van Diede uit de D1) zich aangemeld als de
nieuwe wedstrijdsecretaris van de ABC. De TC (en heel ALO waarschijnlijk) is uiteraard erg blij met dit aanbod.

Bovenstaande zijn we nu aan het opstarten. Daadwerkelijke start is na dit weekend. Dan volgen ook de verdere
instructies/spelregels voor afmeldingen en vervangingen. Praktisch gezien betekent dit dat alle ABC-ploegen en
-spelers voor het aankomende weekend nog zelf alles regelen, dwz in overleg met je coach zelf een vervanger
regelen.

Voor vragen en/of opmerkingen: tc@alo.nu

 

 (4)
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We hebben ook jouw inzet nodig!

door Redactie

De start van het seizoen staat weer voor de deur. Dat betekent dat we eindelijk weer met elkaar kunnen gaan
genieten van mooie ALO-weekenden met spannende wedstrijden.
Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn wedstrijd kan spelen en dat het publiek kan genieten van een hapje en een
drankje, hebben we wel ieders inzet nodig!
Ook dit veldseizoen bieden we je weer de mogelijkheid om jezelf in te schrijven voor kantinediensten,
coronacoördinator en fluiten van wedstrijden. Wel zo prettig om het met je eigen agenda te kunnen matchen. Als
alle ouders, spelende leden en niet spelende leden een keer een kantinedienst op zich nemen en/of een keer
coronacoördinator zijn, krijgen we het schema goed gevuld.
Aan alle seniorenploegen vragen we om gezamenlijk voor 7 wedstrijden een scheidsrechter te leveren. Voor de 3
juniorenteams hebben we 9 wedstrijden gereserveerd (de wedstrijden in het rood).

Schrijf je zo snel mogelijk in op een voor jou gunstig moment. Mocht het niet lukken om het  schema vol te
krijgen, dan zijn we genoodzaakt mensen aan te wijzen. Tot woensdag 2 september staat het schema open, dus
schrijf je hier in!

Kantinedienst: Hoe werkt het?

Zorg dat je 10 minuten voor aanvang in de kantine bent.  Heb je nog nooit in de kantine gestaan? Dan heb je nog
even tijd voor een korte rondleiding en een uitleg van het kassasysteem.
Ook in de kantine gelden er coronamaatregelen. Er zijn: een looproute, plexiglas bij de bar en het feit dat mensen
niet in de kantine kunnen plaatsnemen.

Coronacoördinator: Hoe werkt het?

Er ligt een geel hesje voor je klaar zodat je herkenbaar bent.
Je probeert de maatregelen te waarborgen. De belangrijkste zijn: looproutes volgens, 1,5 meter afstand
langs de lijn, niet schreeuwen en zingen langs de lijn.

Scheidsrechters: Hoe werkt het?

Je kunt tot woensdag 2 september zelf kiezen wanneer je welke wedstrijd wil fluiten. We gaan er vanuit dat
we zo alle wedstrijden bezet krijgen. Zo niet dan worden er mensen aangewezen van de ploegen die niet aan
hun quotum voldoen!
ALO 3, 4, A1 en A2 krijgen in principe een scheidsrechter van de bond aangewezen. Hier krijgen we heel
vaak op het laatste moment een afzegging voor. Voor deze wedstrijden sta je dus als
“reserve”-scheidsrechter opgesteld. Wanneer je daadwerkelijk moet fluiten krijg je op donderdag of vrijdag
een mail van ons.
De wedstrijden in het rood zijn gereserveerd voor de junioren, we willen namelijk dat zij  hun eerste
wedstrijdjes rustig kunnen fluiten.
Wil je fluiten maar zou je graag begeleid worden, stuur een mail naar tc@alo.nu, dan proberen we dat te
regelen. Ben je een ervaren scheidsrechter en zou je graag helpen in de begeleiding? Stuur dan ook een mail
naar tc@alo.nu.
Eenmaal ingeschreven ben je zelf verantwoordelijk om vervanging te regelen als je toch niet kan!
Voor de E- & F-teams gelden de speciale 4-korfbal regels, hier kun je die vinden.
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TIP: verdeel de taken per team, ruil kantinediensten voor een te fluiten wedstrijd o.i.d.

Laten we er met elkaar een mooi veldseizoen van maken!

Namens het bestuur,
Sophie Kuijpers

 (194)
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SUPER ZATERDAGEN

door Sander

Zoals bekend gaat de ALO-selectie dit jaar op zaterdag spelen en dus mogen we met recht spreken van een aantal
Super zaterdagen. Naast ALO 1 en 2 spelen op die dagen namelijk ook nog de C1, A2, A1 en ALO 4 thuis op ons
prachtige veld.

Op onderstaande dagen is het dan ook voor  ALO-leden verboden om boodschappen te doen, naar een verjaardag te
gaan of familie te bezoeken want op deze dagen MOET elk ALO-lid gewoon naar ALO komen. Aanstaande
zaterdag kan er al geoefend worden want dan oefent onze selectie op het ALO-veld tegen stadsgenoot Die Haghe…
Komt dat zien!!

Zet onderstaande data dus groot en met een flink uitroepteken in je agenda:

Zaterdag 5 september
Zaterdag 19 september
Zaterdag 3 oktober
Zaterdag 17 oktober

 (76)
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Definitieve opstellingen

door Arthur Tjoa

De ploegindeling is inmiddels definitief (ALO 1 en 2 zijn bepaald en daarmee ook ALO A1). Ten opzichte van de
conceptopstellingen is het aantal wijzigingen in de andere ploegen erg beperkt. Alle teams in de reguliere
opstellingenpagina zijn inmiddels omgezet naar deze nieuwe indeling. Dit geldt ook voor Sportlink, incl. trainers,
en als het goed is ook in de apps. Aan de trainers het verzoek om dit vooraf te controleren.

Helemaal definitief zijn de opstellingen uiteraard nooit. Op basis van de sportieve gang van zaken of
omstandigheden kunnen er ook gedurende het seizoen in goed overleg nog wijzigingen worden doorgevoerd.
Daarnaast kunnen er ook nog nieuwe leden bij komen. Bij de jongste jeugd (DEF) trainen er bijv de nodige
kinderen op proef mee dus dat is daar zeker niet uitgesloten. Wil je ook een keer een vriendje of vriendinnetje
meenemen naar de training, meldt het dan svp even bij je trainer.

Voor vragen en of opmerkingen: tc@alo.nu

 

 (9)
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KC zoekt nog steeds versterking

door Sander

De Kantinecommissie zoekt versterking en daarom zijn we op zoek naar jou. Vind jij het leuk om wat te doen voor
ALO en vind je het leuk om mee te denken over het assortiment, het inroosteren van de vrijwilligers, bestellingen
doen maar misschien wel het belangrijkste, in het weekend (alleen tijdens de veldcompetitie) de kantine te openen
of te sluiten? Dan ben jij degene die we zoeken.

Heb je interesse (of weet je iemand die interesse kan hebben), mail dit dan aan KC@alo.nu of neem contact op met
Sander.

We hopen of vele aanmeldingen ?

 (26)
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Kantinediensten zaterdag

door Sander

Hieronder het rooster voor komend weekend, nog 1 leeg tijdslot en 2 mensen moeten indelen. Kan je niet, aub zelf
vervanging regelen. Ook voor de komende weken is nog lang niet alles gevuld. Heb je je nog niet ingeschreven, 
doe dit dan hier aub nog snel even.

Kantinediensten zaterdag 5 sept

 Openen  Erna
 09.30 – 11.00  Erna  Karel
 11.00 – 12.30  Hedy  Nienke H.
 12.30 – 14.00  Hedy  Nienke H.
 14.00 – 15.30  Annemarie  Esther
 15.30 – 17.00  Paul V.  ??
 17.00 – 18.30  Aad  Laurine
 18.30 – 20.00  Aad  Jisse
 Sluiten  Aad

 

 (4)
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

woensdag 2 september 2020
ALO 3 Nikantes 1
ALO 4 Nikantes 2
KVS | Maritiem
A2

ALO A2

ALO D1 Achilles D1
ALO E1 Achilles E1
ALO E2 Dunas E2
ALO E3 Dunas E3
ALO F1 Achilles F2
dinsdag 1 september 2020
ALO 1 Refleks 1
ALO 2 Refleks 2
Dunas C1 ALO C1
Dunas D2 ALO D2

 

Programma & scheidsrechters komende week:

donderdag 3 september 2020
19:30 Dunas A2 ALO A3 Stokroosveld
zaterdag 5 september 2020
09:00 Phoenix D3 ALO D2 Van

Doornenplantsoen
09:00 Valto E6 ALO E3 De Zwet
09:00 Maassluis E4 ALO E2 Wipperspark
10:00 Phoenix B2 ALO B1 Van

Doornenplantsoen
10:00 ALO C1 Valto C3 Bosjes van Pex Marcel Lakeman
10:00 Meervogels /

Física F1
ALO F1 Vernedesportpark

10:30 ONDO D3 ALO D1 Juliana Sportpark
11:00 ALO A2 Fortuna | Delta

Logistiek A3
Bosjes van Pex

12:00 ONDO E1 ALO E1 Juliana Sportpark
12:15 Dunas A2 ALO A3 Stokroosveld
12:30 ALO A1 ONDO A2 Bosjes van Pex
14:00 ALO 2 Apollo 2 Bosjes van Pex Kees Sip
15:30 ALO 1 Apollo 1 Bosjes van Pex R. Peters
17:00 ALO 4 Dunas 3 Bosjes van Pex R. Pardoen

 (393)
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Oefenwedstrijden & scheidsrechters

door Arthur Tjoa

Update 1: de oefenwedstrijden van de A2 en A3 zijn omgeruild (nu: woe de A2 en don de A3).

Update 2: nog 2 wedstrijden open om te fluiten woensdag (D1 en ALO 3). De E1 is inmiddels wel ingevuld (dank
Henk!)

Afgelopen zaterdag hadden we op ALO een vol oefenprogramma: 8 wedstrijden achter elkaar thuis. Niet alleen
de teams zelf, maar ook de kantinecommissie kon daarom weer eens goed oefenen. Het weer was flink wisselvallig,
net als de uitslagen. Maar over het algemeen is er prima geoefend. Komend weekend de eerste competitieronde en
op zaterdag dan ook weer een vol programma op ALO.

In de tussentijd worden er op de trainingsavonden ook nog de nodige wedstrijden gespeeld (din, woe en don). De
ALO-selectie mag dinsdagavond weer thuis en ook weer tegen een tegenstander uit de buurt, na Dunas en Die
Haghe dit keer Refleks.

Op woensdag ook weer de nodige wedstrijden. Voor een 2 3-tal wedstrijden op woensdag (ALO D1, E1 en ALO
3) zoeken we echter nog een scheidsrechter. Wie oh wie? Reacties graag naar tc@alo.nu.

Herhaling: vanwege die doordeweekse oefenwedstrijden thuis zal er komende dinsdag 1 sept (de A) en woensdag 2
sept (ALO 5, 6) wel eenmalig iets geschoven moeten worden met de trainingen.

Dag Datum Wedstrijd Tijd Scheidsrechters

Din 1-sep DUNAS D2 – ALO D2 18.00 uur
Din 1-sep DUNAS C1- ALO C1 19.00 uur
Din 1-sep ALO 2 – Refleks 2 20.00 uur Refleks
Din 1-sep ALO 1 – Refleks 1 21.15 uur Herman Hofman

Woe 2-sep ALO E2 – DUNAS E2 17.00 uur Cas Koopmans
Woe 2-sep ALO E3 – DUNAS E3 17.00 uur Joris de Jager
Woe 2-sep ALO F1 – Achilles F2 17.00 uur Piet Rijskamp
Woe 2-sep ALO D1 – Achilles D1 18.00 uur ALO – ??
Woe 2-sep ALO E1 – Achilles E1 18.00 uur Henk Mijnsbergen
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 A2 18.30 uur

Don 3-sep DUNAS A2 – ALO A3 19.30 uur

 

 (88)

_______________________________________________

                                   20 / 28

mailto:tc@alo.nu


Jaargang 84 nr. 01
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Kantinedienst (nieuwe stijl)

door Redactie

Kantinedienst

Hieronder vindt u het rooster voor de komende weken.

ALLÉÉN voor ouders van ALO jeugdleden geldt, dat zij (als het echt niet anders kan!) kunnen afbellen bij Erna
van der Smitte op het volgende nummer: 06-43431953 (mail: kantinerooster@alo.nu).

Van alle andere spelende ALO-leden wordt verwacht dat zij onderling voor vervanging zorgen.

Daar waar de naam van een jeugdlid 1) wordt vermeld, wordt verwacht dat namens het jeugdlid een ouder
of voogd de bardienst vervult.
Daar waar een team wordt vermeld, wordt verwacht dat het team zelf organiseert wie er achter de bar staan.

Kantinediensten ALOodsje:

 Zaterdag 5 september
 Van – tot  Wie
 09:30 – 11:00  Erna van der Smitte, ???
 11:00 – 12:30  Hedy Booij-la Faille, Nienke Huijsing
 12:30 – 14:00  Hedy Booij-la Faille, Nienke Huijsing
 14:00 – 15:30  Annemarie Kuijpers, Esther van Koert-Happé
 15:30 – 17:00  Paul Verdiesen, ???

 17:00 – 18:30  Aad van Zuidam, Laurine Kuijpers
 18:30 – 20:00  Aad van Zuidam, Jisse Van Dortmont
  Zondag 6 september
 Van – tot  Wie
  –  Geen thuiswedstrijden

Ter herinnering enkele belangrijke standaardregels voor de sportkantine:

Alléén leden van 18 jaar en ouder mogen bardiensten draaien. Voor jeugdleden tot en met 17 jaar wordt van
de ouders verwacht dat zij de bardiensten draaien
Alléén personen die kantinedienst hebben, bevinden zich achter de bar (tenzij met toestemming van de KC)
Onder géén beding mogen kinderen zich achter de bar of in de keuken bevinden (ook niet onder
begeleiding!)
Nooit mag een persoon, die een bardienst draait, alcohol nuttigen voor, dan wel tijdens zijn/haar dienst
Tijdens jeugdwedstrijden (pupillen [F, E & D] & aspiranten [C & B]) wordt géén alcohol geschonken

Bij het niet volgen van de regels loopt de vereniging het risico op hoge boetes, dan wel sluiting van de sportkantine
in verband met de strenge eisen van de Horeca-wet voor sportkantines. De volledige lijst met sportkantineregels
hangt voor een ieder ter inzage in het ALOodsje. Achter de bar bevindt zich een map met de geregistreerde
personen die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd en de test met goed gevolg hebben
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gemaakt.

(via deze link kun jij je ook laten informeren en je registreren als IVA gecertificeerd voor onze vereniging, gebruik
iva@alo.nu als email adres voor de barverantwoordelijke)

Bovenstaand rooster heeft als bron de KC Antilopen Kantinedienstfaciliteit.

 (308)
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Opstellingen deze week

door Redactie

Opstellingen

 

 

Wedstrijdsecretariaat – afmelden
Afmelden voor een training of wedstrijd doe je je natuurlijk tijdig en uitsluitend met een dringende reden en in
alléén uiterste noodzaak voor een wedstrijd via de wedstrijdsecretaris voor jouw team, voor een training
rechtstreeks bij je trainer.

Pupillen (F, E & D)
Nicolette Boersma, opstellingen_DEF@alo.nu,via email tot 1 week vóór de wedstrijd, anders 06-41693215.

Aspiranten & Junioren (C, B & A)
Ikelien Regter, opstellingen_ABC@alo.nu,via email tot 1 week vóór de wedstrijd, anders 06-22957595.

Senioren
Sarissa van der Velden, opstellingen_SEN@alo.nu, via email tot maandag-avond (20:00) vóór de wedstrijd.

Ons wedstrijdsecretariaat van ALO met een geautomatiseerd systeem. Wat hiervoor voor jullie als spelers en
coaches van belang is, is het volgende:

Elk ALO team heeft een standaard ingestelde aanwezigheidstijd (bekend bij de trainer/coach)
Elke uitlokatie heeft een ingestelde standaard reistijd
Op basis van de aanwezigheidstijd en reistijd wordt automatisch de verzameltijd berekend, voor locaties in
de Haagse regio, wordt er van uit gegaan dat op locatie bij de tegenstander wordt verzameld.
Als je opgesteld wordt als reserve-speler of invaller bij een ander team dan weet je dat natuurlijk al, maar
als herinnering ontvang je een email.
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Invallen / Reserve staan De TC bepaald het beleid voor invallen en reserve staan, hier wordt in principe niet van
afgeweken tenzij er een noodzaak voor is.

Algemeen Reserves Voor dit seizoen zijn de spelers aangewezen als Algemeen Reserves op deze pagina terug te
vinden

Wedstrijdformulieren worden met ingang van afgelopen seizoen uitsluiten via de SportLinked app afgehandeld.

Klik hier voor de spel bepalingen en hier voor de leeftijden criteria en kleurcodes van spelerskaarten

Reserve-shirts ALO heeft voor alle teams gele reserve shirts. De ALO Selectie, ALO 3 en de F pupillen beheren
hun eigen reserve shirts. Alle andere teams halen en retourneren hun (gewassen) reserve shirts bij de Marjolein
Gaillard (tel: 323 77 82).

  ALO 1   zaterdag 5 september 2020, 15:30 uur 
ALO 1 – Apollo 1

 Wedstrijdnr.  WK711 (1D)
 Dames  Elise, Isabel, Jisse, Myrthe
 Heren  Casper, Colin, Roy, Sven
 Reserves  
 Coach  Michiel, Teun
 Verzamelen  14:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO 2   zaterdag 5 september 2020, 14:00 uur 
ALO 2 – Apollo 2

 Wedstrijdnr.  WK3391 (R2H)
 Dames  Anouk, Laurine, Lucie, Sandra, Sanne, Sylene
 Heren  Dimitry, Paul, Pim, Raven, Tomáz Matteo
 Reserves  
 Coach  Roy, Tim
 Verzamelen  13:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

 

  ALO 3   zondag 6 september 2020, 14:30 uur 
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Furore 2 – ALO 3
 Wedstrijdnr.  WK3456 (R3L)
 Dames  Angela, Maaike, Nienke, Sanne
 Heren  Elmer, Flemming, Martijn, Michel
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  onbekend 
 Opmerkingen  
 Locatie  De Omzoom (Jaap Bootpad 2, Assendelft)

  ALO 4   zaterdag 5 september 2020, 17:00 uur 
ALO 4 – Dunas 3

 Wedstrijdnr.  WK3360 (R4L)
 Dames  Marit, Nienke, Paulien (Kr.), Sophie, Tara
 Heren  Arjan, Bas, Koen, Mark, Tim
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  16:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO 5   zondag 6 september 2020, 14:30 uur 
Ten Donck 1 – ALO 5

 Wedstrijdnr.  BK10415 (S-220)
 Dames  Blijke, Elisa, Ikelien R., Maaike
 Heren  Arlo, Bas, Marcel, Owen, Simon, Tom
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  13:00 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Reyerpark TD (Kastanjelaan 32, Ridderkerk)

  ALO 6   zondag 6 september 2020, 11:00 uur 
Achilles 8 – ALO 6

 Wedstrijdnr.  BK10361 (S-223)
 Dames  Marije, Sarissa, Séverine, Paulien (Kr.)
 Heren  Ben, Dennis, Freek, Martijn, Patrick, Tim (Z)
 Reserves  
 Coach  
 Verzamelen  10:30 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Tinke Reserveshirts !
 Locatie  Pomonaplein (Pomonaplein 71, Den Haag)

  ALO A1   zaterdag 5 september 2020, 12:30 uur 
ALO A1 – ONDO A2

 Wedstrijdnr.  WK6445 (A2H)

                                   25 / 28

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK3456
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK3360
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK10415
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK10361
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK6445


Jaargang 84 nr. 01
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

 Dames  Megan, Naima, Philine, Sabine
 Heren  Cas, Joris, Olivier, Robin, Tygo
 Reserves  
 Coach  Raven
 Verzamelen  11:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO A2   zaterdag 5 september 2020, 11:00 uur 
ALO A2 – Fortuna | Delta Logistiek A3

 Wedstrijdnr.  WK6433 (A2I)
 Dames  Dania, Isa, Lara (T), Lara (W), Noura
 Heren  Jesse (S), Jesse (W), Julius, Trevor
 Reserves  
 Coach  Myrthe, Mark
 Verzamelen  10:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO A3   donderdag 3 september 2020, 19:30 uur 
Dunas A2 – ALO A3

 Wedstrijdnr.  X267363 (Oefen)
 Dames  Annabel, Chelsey, Danique, Delilah, Yanna
 Heren  Loek, Simcha, Tim
 Reserves  
 Coach  Roy, Sven
 Verzamelen  18:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Stokroosveld (Zonnebloemstraat 159c, Den Haag)
  ALO A3   zaterdag 5 september 2020, 12:15 uur 

Dunas A2 – ALO A3
 Wedstrijdnr.  BK8276 (A-062)
 Dames  Annabel, Chelsey, Danique, Delilah, Yanna
 Heren  Loek, Simcha, Tim
 Reserves  
 Coach  Roy, Sven
 Verzamelen  11:30 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Stokroosveld (Zonnebloemstraat 159c, Den Haag)

  ALO B1   zaterdag 5 september 2020, 10:00 uur 
Phoenix B2 – ALO B1

 Wedstrijdnr.  BK7200 (B-068)
 Dames  Alessia, Anna, Linda, Maira, Medea, Noa, Sanne, Sienna
 Heren  
 Reserves  
 Coach  Dimitry, Tomáz Matteo
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 Verzamelen  08:30 uur 
 Opmerkingen   Reserveshirts !
 Locatie  Van Doornenplantsoen (Van Doornenplantsoen 2, Zoetermeer)

  ALO C1   zaterdag 5 september 2020, 10:00 uur 
ALO C1 – Valto C3

 Wedstrijdnr.  BK5346 (C-076)
 Dames  Eva, Jasmine, Sara, Yfke
 Heren  Ferran, Julian, Luca, Max
 Reserves  
 Coach  Casper
 Verzamelen  09:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO D1   zaterdag 5 september 2020, 10:30 uur 
ONDO D3 – ALO D1

 Wedstrijdnr.  BK4504 (D-095)
 Dames  Eva, Floor, Janne, Sera, Vera
 Heren  Bik, Diede S., Mees
 Reserves  Milan
 Coach  Isabel, Misja
 Verzamelen  09:15 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Juliana Sportpark (van Leeuwenhoekstraat 30, ’s-Gravenzande)

  ALO D2   zaterdag 5 september 2020, 09:00 uur 
Phoenix D3 – ALO D2

 Wedstrijdnr.  BK4503 (D-084)
 Dames  Ilse, Lotta, Lotte, Marit, Miley, Rosalie
 Heren  Bastiaan, Xander
 Reserves  
 Coach  Cas, Joris
 Verzamelen  07:45 uur 
 Opmerkingen  afgemeld: Leo, Tommy Reserveshirts !
 Locatie  Van Doornenplantsoen (Van Doornenplantsoen 2, Zoetermeer)

  ALO E1   zaterdag 5 september 2020, 12:00 uur 
ONDO E1 – ALO E1

 Wedstrijdnr.  BK2456 (E-116)
 Dames  Dorys
 Heren  Milan, Renzo, Tommy
 Reserves  
 Coach  Pim
 Verzamelen  10:45 uur 
 Opmerkingen  
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 Locatie  Juliana Sportpark (van Leeuwenhoekstraat 30, ’s-Gravenzande)

  ALO E2   zaterdag 5 september 2020, 09:00 uur 
Maassluis E4 – ALO E2

 Wedstrijdnr.  BK2413 (E-118)
 Dames  Kyra, Lise
 Heren  Arnou, Gerard
 Reserves  
 Coach  Sanne, Wouter
 Verzamelen  07:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  Wipperspark (Wipperspark 1, Maassluis)

  ALO E3   zaterdag 5 september 2020, 09:00 uur 
Valto E6 – ALO E3

 Wedstrijdnr.  BK2382 (E-151)
 Dames  Claire, Larisa, Loïs, Nieke
 Heren  
 Reserves  
 Coach  Nicolette
 Verzamelen  07:45 uur 
 Opmerkingen  
 Locatie  De Zwet (Veilingweg 18, De Lier)

  ALO F1   zaterdag 5 september 2020, 10:00 uur 
Meervogels / Física F1 – ALO F1

 Wedstrijdnr.  BK726 (F-047)
 Dames  Lucy, Suze
 Heren  Casper, Ravi
 Reserves  
 Coach  Sanne, Wouter
 Verzamelen  08:45 uur 
 Opmerkingen   Reserveshirts !
 Locatie  Vernedesportpark (Dr. J.W. Palthelaan 1, Zoetermeer)

 (291)

_______________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                   28 / 28

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK2413
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK2382
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=267&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK726
http://www.tcpdf.org

	INDEX
	Van de redactie
	Jarigen deze week
	Kampioenenparade en herdenking Sybe op 5 september
	In memoriam Eric van der Jagt 1944 - 2020
	Janet Draisma overleden
	Trots op ons cluppie!
	Korfballen in tijden van corona
	Nieuwe wedstrijdsecretaris ABC
	We hebben ook jouw inzet nodig!
	SUPER ZATERDAGEN
	Definitieve opstellingen
	KC zoekt nog steeds versterking
	Kantinediensten zaterdag
	Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week
	Oefenwedstrijden & scheidsrechters
	Kantinedienst (nieuwe stijl)
	Opstellingen deze week

