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24 maart 2019

Aan de SGS-ers.

Onderstaand zegt genoeg.

Nog 1 keer wordt de hamer gehanteerd.

En de wedstrijdprogramma's zijn nu bekend.

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

ZATERDAG
30 MAART A.S.

AANVANG 14.00 UUR

HET WAPEN VAN
BUNNIK

ZAALWIJZIGING!!!!!!!!!!
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Dependace van Het Wapen van Bunnik.
Burg. van der Weijerstraat 78.

Staat u voor Het Wapen van Bunnik (gezicht naar het
Wapen), dan de straat links langs het Wapen inlopen.

Na 150 meter LOCATIE 78 aan uw rechterhand.

Het Wapen zelf: Dorpsstraat 6, 3981 EA , Bunnik.

Na veel luisteren,
praten en

applaudisseren
vermoeid

de dorstige kelen
lessen.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA'S

Ook het wedstrijdprogramma van SGS is bekend.
Download
Zie ook de website en de betreffende emails.
Schrijf in!
Maak er een mooi cricketseizoen van.

1929 - 2019 EEN LEVEN LANG CRICKET

Vrijdag 14 juni

SGS - Nederlands XI 2003

Twenty20 match met borrel en barbecue.

aanvang 13.30 uur op HCC, Den Haag.

Voor ieder SGS'er een must om er bij te zijn!
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Cricketelftal jaagt favoriet schrik aan

Het Nederlands cricketelftal heeft in de eerste wedstrijd van het WK indruk gemaakt. Het uitstekende

veldwerk in het Zuid-Afrikaanse Paarl, met bowler Tim de Leede (4 voor 35) als uitblinker, was evenwel

niet voldoende om India, de Aziatische grootmacht, te verrassen: 204 runs tegen 136..

De Nederlandse amateurs joegen India, na Australië en Pakistan de derde favoriet bij het WK, de stuipen

op het lijf. Na een gewonnen toss dacht de wereldkampioen van 1983 een monsterscore van 400 runs

neer te zetten. De bowlers en fielders van Nederland lieten zich echter niet als ballenjongens gebruiken.

De gereputeerde batting-side van India stond bijna 50 overs lang onder druk. Dankzij uitgekiend bowlen

van De Leede, Schiferli (0/49 in 10 overs), Lefebvre (1/27 in 9), Kloppenburg (1/40 in 10) en Raja (2/47 in

9) zat een hoog totaal er geen moment in en vielen de wickets regelmatig.

Met een score van 52 was Sachin Tendulkar de beste batsman bij India. De Aziatische vedette, die ruim

20 miljoen euro per jaar verdient met commerciële activiteiten, passeerde daarmee het record van de

Pakistaan Javed Miandad, die op 1083 WK-runs bleef steken. Tendulkar (29) kwam in Paarl op 1111 runs

en zal de komende weken zijn recordtotaal ongetwijfeld nog flink opvijzelen.

Aan bat was Nederlande niet opgewassen tegen de Indiase aanval, waarin fastbowler Srinath al met zijn

vierde bal het wicket van Kloppenburg inrekende. Het was zijn 300ste slachtoffer in eendaagse

wedstrijden. Na de 'duck' van de openingsbatsman van Rood & Wit bleven ook Sussex-speler Zuiderent,
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nummer twee van de battinglijst, bood tegenstand. De VCC-speler, tevens lid van de jeugdploeg van de

befaamde MCC in Engeland, behaalde met 62 runs een fraaie score. (Volkskrant).

1929 - 2019 EEN LEVEN LANG CRICKET

Ons nieuw lid Inge van Son

Dit nieuw lid is het vermelden meer dan

waard.

Ze heeft meerdere malen tegen S.G.S.

gespeeld.

Spelen bij S.G.S. wordt mede bepaald

door haar vliegschema's.

Ook van deze plaats hartelijk welkom.

We lezen SGS ACTUEEL

70% van de 334 mailadressen openen de mail.

Zelfs wereldwijd.

17% linkt door.
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Nieuw Europees toernooi ‘Euro T20 Slam’

De naam van de nieuwe Europese franchise T20 competitie met teams uit Ierland, Nederland en

Schotland, is bekendgemaakt: het toernooi zal als de  ‘Euro T20 Slam’ door het leven gaan.

The recently-announced European T20 franchise competition that will be played across Ireland, Scotland

and The Netherlands will be known as the ‘Euro T20 Slam’.

De competitie vindt plaats tussen 30 augustus en 22 september 2019 in dezelfde opzet als andere T20

leagues wereldwijd, dus met teams die gevestigd zijn in en uitkomen onder de naam van grote steden

(zes teams, twee van ieder land).

De naam werd onthuld nadat er overeenstemming over was bereikt tussen de organisatoren van het

toernooi, Woods Entertainment en GS Holding, en de drie deelnemende landen: Cricket Ireland, KNCB

Netherlands and Cricket Scotland. Meer details worden in de komende maand bekendgemaakt, met een

officiële aftrap in april 2019.

(KNCB)

AGENDA

30 maart (zaterdag)

Algemene ledenvergadering in
Bunnik.

7, 9, 16 en 23 april
Training Senioren Onderlinge.
Details, zie bij Senioren
Onderlinge.

26 april (vrijdag)

SGS combinatieteam - Ladies
40+ Essex, Kampong
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Senioren Onderlinge, Quick Ng

3 mei (vrijdag)

SGS - SGS Nieuwste leden,
Kampong

7 mei (dinsdag)

Senioren Onderlinge, Kampong

8 mei (woensdag)

Lions - Tigers, Kampong

10 mei (vrijdag)

SGS - SGS Eastern
Challengers, Kampong.

14 mei (dinsdag)

Senioren Onderlinge, Qui Vive.

17 mei (vrijdag)

SGS _ Zamigo's, Salland

14 juni (vrijdag)

SGS - Nederlands Elftal 2003,
HCC

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

20 - 27 juli
Vierlandentoernooi, Engeland

 30 augustus (vrijdag)

Feestdag 90 jaar SGS,
Kampong

SPONSORING

Al lid van de SGS Century Club?

Nee,gaan naar de website.
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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

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

SGS · Peerlenburgh 33 · Maarssen, 3601 JA · Netherlands
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