
SGS Nieuwsmail 29 december 2018

Aan alle SGS'ers.

Dit is de tweede korte nieuwsmail om u attent te maken
op actuele zaken binnen SGS en andere wetenswaardigheden op de
website  van SGS. In de volgende nieuwsmail  is  aandacht  voor  uw
kledingkast en het filmarchief.
En ..... wij zoeken nog een passende naam voor de nieuwsmail.
Stuur uw suggestie(s) naar: redactie@sgs-cricket.nl 

Nieuwjaarsbijeenkomst
SGS zaterdag 19
januari

Voor meer informatie en aanmelden, zie het nieuwsbericht op de
website.

2019: SGS 90 jaar

Voor meer informatie zie het
nieuwsbericht op de website.

Roelof Kruijshoop <re.kruijshoop@gmail.com>

FW: [Test] Nieuwsmail 29 december 2018
2 berichten

Rob de Haas <robdehaas@outlook.com> 31 december 2018 om 10:27
Aan: "redactie@sgs-cricket.nl" <redactie@sgs-cricket.nl>, "webmaster@sgs-cricket.nl" <webmaster@sgs-cricket.nl>

Zie ook mijn andere mail hieraan voorafgaand....

Met vriendelijke groet, Mit freundlichem Gruss, Kind regards, Cordialement,
Rob de Haas
T +31 (0)653270814  , Skype: robdehaas1143
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Scorers gezocht !!!

Wellicht aankomend seizoen
achter de tafel voor het
bijhouden van het op een na
belangrijkste boek.

De  winterse  weken  zijn  een  uitstekende  gelegenheid  om  uw
vaardigheid op te poetsen dan wel een nieuwe zeer  gewaardeerde
vaardigheid aan te leren.
Voor meer informatie zie het nieuwsbericht op de website.

VRA-coryfee Paul
Polak overleden

Een gevoelig verlies voor de
VRA en cricket spelend
Nederland.
Voor meer informatie zie het
nieuwsbericht op de website.

Nieuws gemist?
In  de  1ste  nieuwsmail  werden de  volgende nieuwsitems onder  uw
aandacht gebracht:

Algemene ledenvergadering SGS 30 maart;
Ledenvergadering KNCB 15 december jl.;
Fair Play Cup 2018;
Cijfers 2018 Senioren Onderlinge (download).

Zie de nieuwsberichten op de website.

De "oude doos"
De aankomende dagen heeft u vast nog tijd over om wat te lezen.
De pagina "Verhalen uit de Oude doos" op onze website kunnen wij
van harte aanbevelen .

Agenda

19 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst in Doesburg
30 maart
Algemene ledenvergadering in Bunnik
30 april
1ste wedstrijd Senioren Onerlinge
15 -18 juli
Senioren Onderlinge op toer naar het
Oosten
20 - 27 juli
Vierlandentoernooi in Engeland
30 augustus
Feestdag 90 jaar SGS op Kampong
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No ball?
"England spinner Adil Rasmid bowled (around the wicket) Indian
batsman KL Rahul with a stunning  leg break delivery, which pitched
well outside of Rahul's leg side, turning sharply to take the bails of the
batsman's stumps."

In de social media volop discussie over wel of geen  no ball.

Rashid kwam nadat hij de bal had losgelaten buiten de return crease
uit. Maar zijn voorste voet had in ieder geval  "some part,  whether
grounded or raised" achter de popping crease en stond aan de juiste
zijde  van  de  middellijn  van  de  pitch  en  voldeed   daarmee  aan  de
vereisten van Law 21.51.
Umpire's beslissing was dus: geen No ball.
(met dank aan Association of Cricket Officials Magazine)

Sponsoring
Wordt lid van de SGS CENTURY CLUB.
Uw deelname is meer dan welkom.

Colofon
De redactie wordt gevormd door Rob de Haas, Donald Noorhoff en Arjen van de Pol.
De volgende uitgave is op 12 januari 2019.
De nieuwsmail wordt verzonden aan alle SGS'ers, waarvan een e-mailadres bekend is.
Mocht u het toezenden niet op prijs stellen, stuur een mailtje naar: redactie@sgs-cricket.nl
Kijk ook op : www.sgs-cricket.nl 

This email was sent to robdehaas@outlook.com
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Arjen van de Pol <apolmssn@gmail.com> 31 december 2018 om 11:53
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