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28 april 2019

Aan alle SGS'ers.

De kop is er af en de 1ste winst is binnen.

Zie het verslag en de foto’s van afgelopen vrijdag op de website.

Ook de laatste SO-training op Sparta werd goed bezocht : 14 man.

Komende week 2 matches.

Dinsdag spelen Senioren Onderlinge op Quick 1888 te Nijmegen en

vrijdag op Kampong de wedstrijd SGS – SGS Nieuwste leden

(« kennismaking »).

Op tijd aanwezig en tijdig verkleden zijn een must.

De SO’ers om 11 uur (12 uur de 1ste bal) en vrijdag om 12 uur (13 uur

de 1ste bal).

Verder in deze ACTUEEL oproepen en een persoonlijke herinnering

van Duco over de te vroeg overleden groundsman van VRA Paul

Polak. Het bijbehorende stuk met ook herinneringen van 3 prominente

VRA’ers wordt opgenomen in de Verhalen uit ‘De oude doos’.

Beide teams op Kampong
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INSCHRIJVEN!

Er zijn wedstrijden de komende dagen, waar nog spelers nodig zijn.

Dinsdag - 14 mei Senioren Onderlinge op Qui Vive

Niet-SO’ers zijn van harte welkom.

Speel eens mee.

onderlinge @ sgs-cricket.nl (spaties verwijderen)

***************************************************************************

Woensdag - 22 mei --- Asian – SGS op ACC

Zondag - 26 mei --- OUH – SGS op Salland

Woensdag - 29 mei --- SGS (vz Pieter van der Hammen)
                                               – SGS (erevz. Duco Ohm) op Kampong

Vrijdag - 31 mei --- Gyana XI – SGS op ACC

wedstrijdsecretaris @ sgs-cricket.nl (spaties verwijderen)
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TWEEDE LEVEN

Erik de Jonge kwam met het
verzoek onze oudere, niet meer
spelende, leden te vragen nog
eens goed in hun kasten te
kijken.
Mogelijk hangen daar nog SGS
blazers en liggen in de laden
truien en/of slipovers.
Erik zal e.e.a. graag in ontvangst
nemen en ervoor zorgen dat
deze spullen een goed tweede
leven krijgen. U vindt Erik
regelmatig op een cricketveld.
Met een telefoontje of mail kunt
u afspreken :   06-24922209 of
erikjdejonge @ gmail.com
(spaties verwijderen)

Van terreinknecht tot groundsman: leven van en
op een cricketveld

Natuurlijk hebben alle cricketers te maken gehad met de terreinknecht
die voor ons, cricketers, de pitch moest verzorgen hetgeen betekende
gravel rollen, de kokosmat van gaten voor de stumps voorzien en de
creases aanbrengen. En dat iedere week in de zomermaanden. Het
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boundery was na het maaien van het gras ook iedere week opnieuw te
doen. Vlaggetjes waren er nog niet. En wij maar mopperen als er op
donderdag gemaaid was en het gras op zondag weer ‘veel  te hoog’
stond! 

Mijn club ACC had op het Twentsche Bank terrein in mijn jongere
jaren de heer en mevrouw Rikse, overigens de ouders van ons lid
Henk Rikse die het tot Nederlands Elftal speler zou brengen.
Mevrouw Rikse verzorgde de traditionele koffie en de heer Rikse het
veld. En dat was altijd een plaatje. Ook hield hij de kleedkamers
schoon en de douches die voor 10 cent (een duppie dus) ca 5 minuten
warm water gaven en daarna overgingen op koud. Heerlijke
herinneringen.

Dat ACC van dat terrein (later ABN veld) verhuisde naar Goed
Genoeg (bij AFC), Pinoke, het Amsterdamse Bos en de Kalfjeslaan
bracht veel veranderingen mee. Onze vriend Theo Barlag verzorgde
de velden en de kunstpitches in het bos, een taak die de gemeente
later overnam.
Met jaloezie keek ik naar de buren in het bos: VRA, waar Paul Polak
sedert 1994 tot aan zijn dood eind 2019 de graswickets en het veld
verzorgde. Als umpire raakte ik bevriend met Paul en er werd menig
kopje koffie of wijntje in de hoek op het terras genuttigd. Zijn grootste
plezier beleefde hij met
het plagen van nieuwe umpires. De gaten van de stumps goot hij vol
water en de stumps liet hij op de grond liggen. De umpire die daarna
de stumps in de gaten plaatste kreeg een straal water en modder in
zijn gezicht…. En Paul, altijd met een sigaar in de mond, staat
grijnzend toe te kijken.
Met Paul heb ik jaren in de accommodatie commissie van de KNCB
gezeten en wat heeft Paul afgereisd om in het land te helpen met het
aanleggen en/of verbeteren van de pitches.

Paul is voor mij de eerste echte groundsman van Nederland geworden
al heb ik natuurlijk respect voor de verzorgers van de graswickets op
Salland (UD), Kampong, VCC, Excelsior en VOC. De pitches die hij
niet alleen voor het Nederlands team opleverde maar ook voor de
competitie wedstrijden van VRA waren voortreffelijk.

En dan komt het bericht dat hij in de nacht van 25 op 26 december
geheel onverwacht op 67-jarige leeftijd is overleden. Niet te bevatten
dat deze ras Mokumer niet meer op VRA zal zijn als het seizoen 2019
begint. Heel veel vrienden en vriendinnen uit de cricketwereld zullen
hem missen.
Ewout de Man, John Wories (beide SGS lid) en VRA Erelid Sieb
Mulder schreven hun herinneringen in het VRA clubblad. Paul was
(helaas) geen SGS’er geworden maar ik meen dat de drie artikelen
toch als eerbetoon aan Paul bewaard moeten worden. Dat verdient
deze kanjer. Het is immers deel van onze cricket historie.
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Duco Ohm.

(Redactie: Het geheel wordt opgenomen in de rubriek Verhalen ui "De
oude doos".)

AGENDA

30 april (dinsdag)

Senioren Onderlinge op Quick
Nijmegen.

3 mei (vrijdag)

SGS - SGS Nieuwste leden op
Kampong

7 mei (dinsdag)               

Senioren Onderling wedstrijd op
Kampong

8 mei (woensdag)          

SGS Lions - SGS Tigers op
Kampong      

10 mei (vrijdag)

SGS - SGS Eastern
Challengers  op  Kampong

14 mei dinsdag)

Senioren Onderlinge wedstrijd
op Qui Vive            

17 mei vrijdag)

SGS - Zamigo's op Salland

22 mei (woensdag)

Asian - SGS  op  ACC      

14 juni (vrijdag)

SGS - Ned. XI-tal (2003) op
HCC

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

20 - 27 juli
Vierlandentoernooi in Engeland
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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.

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

Subscribe Past Issues Translate

6 van 6


