
  

 

14 april 2019  
 

 

 

Aan alle SGS'ers. 
 
In deze actueel:  

 wijzigingen op het wedstrijdprogramma 

 verslag Algemene ledenvergadering 

 cricket op TV 

 een oproep van onze voorzitter in ruste 

 SO-training op Sparta 

Op de site ook een bericht over Don Griot! 
 

Verder natuurlijk een oproep tot inschrijven. 
Er zijn al over 2 weken 2 wedstrijden op 26 en 29 april in Utrecht op Kampong. 
Wellicht is bij een vrije week inschrijven bij Senioren Onderlinge ook een mooi 
alternatief. Schroom niet. Last-minute kan ook. 
 

De oproep tot inschrijven geldt ook voor een nog klein aantal Senioren 
Onderlinge'ers. 
 
De training afgelopen dinsdag op Sparta werd door 13 SO'ers/SGS'ers 
bezocht. De 2 kooien in de hal bieden nog volop ruimte voor meer spelers. 11 
uur is de start a.s. dinsdag. 
 
Naar de website. 
   

 

WIJZIGINGEN WEDSTRIJDPROGRAMMA 2019 

 

Toegevoegd: maandag 29 april Ladies 40+ Essex op Kampong 13 uur 
 
Veldwijziging: woensdag 12 juni SGS Gelderland - SGS Overijssel nu op 
Salland 



 

 
Veld nader bekend te maken: woensdag 27 juni Tigers - Lions 
 
Veldwijziging: dinsdag 30 juli Senioren Onderlinge nu op Qui Vive 
 
Veldwijziging: dinsdag 13 augustus Senioren Onderlinge nu op Bloemendaal 
 
Datumwijziging: VCC Bonn - SGS  is verplaatst van zaterdag 17 naar 
zaterdag 24 augustus 
 
Naar de website.  

 

 

Verslag van de 
Algemene 
Ledenvergadering 30 
maart j.l. 
 

Het verslag staat op de website 
inclusief natuurlijk foto's. 
 
Naar de website.  

 

 

  

LIVE CRICKET OP TV  
  

Farouk Ayube laat weten. 
Er is live cricket, het IPL/T20, te zien op TV. 
Zo wel bij KPN als Ziggo en wellicht andere providers. 
Bij KPN kost het Hindi pakket is € 14,99 per maand.    
Zelf ben ik bij KPN met Star Gold en ik geniet elke dag. 
Het IPL duur nog 8 weken.!!! 27 mei is finale.  



 

Het Hindi Pakket kun je maandelijks aan- en uitzetten. Je zit dus nergens aan 
vast. Probeer dit pakket gerust een maandje uit. Vind je het niks? Dan kun je 
het pakket gemakkelijk weer uitzetten. 

  

 

 

VAN DE VOORZITTER IN RUSTE 

  
De verhalen in de “Oude doos” worden goed ontvangen. 
Veel dank aan de schrijvers voor hun uitvoerige bijdragen. 
  
Wie is de volgende SGS-er die zijn herinnering voor ons optekent? 
Wie klimt er in de pen of gaat er eens voor achter de PC zitten? 
  
Er is nog veel om op te schrijven voor later. 
Duco Ohm 
   

  

  

 

 

AGENDA 

  

16 en 23 april (dinsdag) 
Training Senioren Onderlinge. 
Ook niet SO'ers welkom. 
Sparta 11.00 uur 
 
26 april (vrijdag) 
SGS - Ladies 40+ Essex; 
Kampong 
 
29 april (maandag) 



 

SGS - Ladies 40+ Essex; 
Kampong 
 
30 april (dinsdag) 
Senioren Onderlinge; Quick 
Nijmegen. 
 
3 mei (vrijdag) 
Nieuwe leden - SGS; Kampong 
 
7 mei (dinsdag) 
Senioren Onderlinge; Kampong 
 
8 mei (woensdag) 
Lions - Tigers; Kampong 
 
10 mei (vrijdag) 
SGS - SGS Eastern 
Challangers; Kampong 

    

14 juni (vrijdag) 
SGS - Oud Nederlands XI 
(2003); HCC 
 
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. 

 

 

  

 

 

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. 

 

  

  

 


