
  

 

10 maart 2019  
 

  

 

Aan alle SGS'ers. 

 

Ligt de zomer al weer achter ons? 

We hadden mooi cricketweer en speelden geen cricket! 

En is nu de herfst al weer aangebroken? 

Water en wind in overvloed. 

 

De bridgers onder ons was het wellicht opgevallen. 

In het maandblad van de Nederlandse Bridge Bond staat sedert enige tijd ook 

een rubriek Uit de oude doos! Goed voorbeeld doet volgen dus. 

 

De jubileumcommissie is hard aan het werk, 

Zo ook de Commissie Historie met het jubileumboek. 

Vrijdag 30 augustus noteren dus in uw agenda voor een mooie, gezellige en 

gedenkwaardige dag. 

 

Het wedstrijdprogramma van Senioren Onderlinge is gisteren verzonden aan 

de SO'ers. Van april tot en met september iedere week prijs. 

 

Natuurlijk leest ook u ook De oude doos met een mooie bijdrage van Rob de 

Haas. En u heeft het Jaarverslag 2018 in de bus gekregen. 



 

 

Maar ..... zaterdagmiddag 30 maart hebben wij de ALV in Bunnik. 

De agenda met punt 10 in het bijzonder is uw komst meer dan 

waard!  

 

 

 

 

 

 

 

Uw prestaties en die van 

anderen  in 2018. 

 

Pagina 1 met de agenda voor de 

ALV zaterdag 30 maart 2018. 

 

En de financiën aan het slot.  

 

 

 

Gegevensbescherming

 

Het bestuur heeft de omgang 

met uw gegevens binnen SGS 

"op papier gezet". 

 

Zie verder op de website het 

nieuwsitem en onder 

Clubinformatie.  
 

 



 

  

 

Scorers en umpires 

   

Ook in het voorjaar van 2019 organiseert de 

KNCB in samenwerking met de ECB ACO 

(Association of Cricket Officials) diverse 

scoringscursussen voor zowel level 1 als level 2. 

Bij de level 2 cursus zullen ook buitenlandse 

scorers aanwezig zijn, dus deze wordt 

voornamelijk in het Engels gegeven. De 

cursusleider is zoals gewoonlijk Rod Lyall. 

 

Tevens is er de mogelijkheid om een gratis 

Online Introductiecursus van de ECB ACO te 

doen. 

Voor alle informatie kunt u op de cursuspagina 

op de KNCB website deze informatie vinden 

onder de tab Cursussen/Scorer opleidingen 

Daarnaast, zijn de data voor de umpire 

cursussen ook bekend. 

Cursus stage 1 en 2 zijn gepland op twee 

zaterdagen (6 en 13 april 2019). 

Deze informatie vindt u onder de tab 

Cursussen/Umpire opledingen 

 

 

 

UNDERARM BOWLING 

 

  

Click op onderstaande button  

voor het incident,  

dat leidde tot afschaffing van 

deze kunst. 

  

Vergeet ook niet het geluid aan 



 

te zetten. 
 

Underarm bowling - video op You Tube  
 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

SPONSORING 

   

Al lid van de SGS Century Club? 

 

Nee,gaan naar de website. 
 

 

  

  

 


