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SGS-ACTUEEL 21 februari 2019

Aan alle SGS'ers.

We hebben een nieuwe naam: SGS-ACTUEEL.

Dat was een van de besluiten van het Bestuur op haar vergadering

vorige week. Ongetwijfeld zult u nog meer vernemen komende tijd.

Wel alvast het besluit, dat het project SGS-blazers wegens geringe

belangstelling is beëindigd.

Verder verwijzen wij graag naar de inhoud van deze SGS-ACTUEEL:

Golf 2019

SGS in de ZAMI competitie?

Vacature wedstrijdsecretaris (m.i.v. 2020)

VAR bij cricket ook nog niet alles

Naar de website voor de nieuwe header- en footerlook en:

SGS in Oman

Nieuwe verhalen in de Oude doos.

Personalia

In de volgende SGS-ACTUEEL komen we terug op onderhands

bowlen. Molly Geertsema was de laatste bowler met deze stijl binnen

SGS.

Roelof Kruijshoop <re.kruijshoop@gmail.com>

SGS-ACTUEEL

SGS-ACTUEEL <redactie@gmail.com> 21 februari 2019 om 20:33
Antwoorden op: redactie@gmail.com
Aan: re.kruijshoop@home.nl
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GOLF IS ONTWAAKT

Het wedstrijdprogramma 2019 is

bekend en  rondgestuurd.

Zie ook op de website. Daar kunt

u ook het inschrijfformulier

downloaden.

SGS in de ZAMI competitie?

De veteranen cricket competitie is helaas ter ziele wegens gebrek aan
deelnemers. Door de KNCB wordt gestimuleerd om op zaterdag mee
te gaan doen in de ZAMI competitie.

Het Bestuur schat in, dat deelname aan een volledige competitie (14
wedstrijden) voor SGS (nog) een stap te ver is.
Overwogen wordt om een aantal 'friendly games' op zaterdag te
organiseren binnen het kader van de ZAMI organisatie. Gedacht wordt
aan 4-5 wedstrijden.

Wij willen peilen in hoeverre hiervoor belangstelling bestaat.
Heb je interesse om hieraan deel te nemen?
Stuur dan een email naar Bas Wijffelaars (wedstrijdsecretaris@sgs-
cricket.nl) met een simpele "JA ik heb interesse om een paar
wedstrijden op zaterdag te spelen".
Bij voorbaat dank.

VACATURE
WEDSTRIJDSECRETARIS

Nu meelopen.

Volgend seizoen in actie!

Onze wedstrijdsecretaris, Bas Wijffelaars, heeft het privé en zakelijk
erg druk gekregen. Daardoor wordt het voor hem steeds moeilijker om
de taken als SGS Wedstrijdsecretaris goed in te vullen. Dit seizoen
gaat dat nog lukken, maar daarna niet meer. 

Het Bestuur is daarom op zoek naar een opvolger, die gedurende het
seizoen 2019 kan meekijken met Bas om het vanaf 2020 zelfstandig te
kunnen doen.

Heb je je interesse in deze mooie functie (en tevens bestuurslid van
SGS) en ben je bereid je in te zetten voor SGS?
Neem dan contact op met Bas , tel. 06-16068175 / mail
wedstrijdsecretaris@sgs-cricket.nl
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AGENDA

30 maart (zaterdag)

Algemene ledenvergadering in
Bunnik.

7, 9, 16 en 23 april
Training Senioren Onderlinge.
Ook niet SO'ers welkom.
Details, zie bij Senioren
Onderlinge.

30 april (dinsdag)

Senioren Onderlinge op Quick
Nijmegen.

15 -18 juli
Senioren Onderlinge op toer
naar het Oosten.

20 - 27 juli
Vierlandentoernooi in Engeland

 30 augustus (vrijdag)

Feestdag 90 jaar SGS op
Kampong.
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VAR bij cricket ook nog niet alles.

Discussies tijdens en na Ajax - Real Madrid. Zo ook bij de
Auckland T20 International New Zealand - India door de
controversiële LBW wegzending van Daryl Mitchell.

"A controversy erupted in Auckland during the second Twenty20
International (T20I) between India and New Zealand with a
debatable verdict from the Decision Review System (DRS)
causing chaos on Friday.
The drama unfolded after Daryl Mitchell was given out LBW to
spinner Krunal Pandya. Mitchell quickly reviewed after
consultation with captain Kane Williamson, indicating that there
was a clear inside edge.
The Hotspot technology indicated a mark on Mitchell's bat but
there was no spike when the ball passed the bat on Snicko-meter,
which indicates all contacts between bat and ball and other
surfaces.
(Slow-mo replays showed the ball change seam position after
passing the bat, indicating that it had hit the inside-edge before
hitting the pad!).

Consequently, third umpire Shaun Haig didn't get enough
evidence to overturn the on-field umpire's decision.
He gave Mitchell out on the basis of ball-tracking which was
showing that the delivery would have gone on to hit the stumps."

Ook hier nog schaven aan de regels versus alle technische en
elektronische mogelijkheden.
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SPONSORING

Al lid van de SGS Century Club?

Nee,gaan naar de website.

Colofon

De redactie bestaat uit Arjen van de Pol, Rob de Haas en Donald Noorhoff.

SGS ACTUEEL wordt verzonden aan alle SGS'ers, waarvan een emailadres bekend is.

Een nieuwsitem kunt u richten aan redactie@sgs-cricket.nl

Mocht u geen SGS ACTUEEL willen ontvangen, gebruik dan onderstaande link.

Geen SGS ACTUEEL toezenden

This email was sent to re.kruijshoop@home.nl
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