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Het seizoen 2017 ligt al weer ver achter ons. Met 
een goed glas in de hand of bij een lekkere kop 
thee dan wel koffie kunt u nog eens terug kijken 
op de prestaties van den ieder. Niet in de laatste 
plaats van uzelf. 
 

De wereld, dus ook onze cricketwereld, verandert in rap tempo. Niets is bijna meer zoals  
we dat kenden of beleefden. Het klimaat verandert. Snelle ontwikkelingen op ICT- en techniek-front. Verschil 
tussen arm en rijk neemt toe. Immigratie. Ontkerkelijking. Individualisme, dat hoogtij viert. De vele voor iedereen 
bereikbare recreatieve verleidingen. 
 

Oude structuren van de samenleving vallen weg en nieuwe komen in de plaats. Iedereen past of moet zich 
aanpassen. We doen dit met vallen en opstaan. En aanpassen geldt ook voor onze SO en SGS. De vraag is dan 
ook wat moeten we doen om te kunnen blijven doen wat we doen. 
Duidelijk maken in en aan cricket spelend Nederland waarom we doen wat we doen. Lid zijn van SGS en SO 
heeft een duidelijke persoonlijke meerwaarde binnen het leven van alle dag. En past bij sporten door ouderen is 
gezond. Ondanks of dankzij de 3de innings. 
 

Wij maken het voor iedere cricketer op oudere leeftijd mogelijk om de cricketsport te kunnen blijven beoefenen 
dan wel betrokken te zijn bij het spelen van cricket door collega-ouderen. Dat in een sportieve en sociale sfeer, 
ongeacht niveau en fysieke gesteldheid. Still Going Strong! 
In dat licht hebben 3 commissieleden hun eigen SO-beleving op schrift gesteld. En de prestaties worden dit maal 
louter in alfabetische volgorde gepresenteerd. 
 

Persoonlijk revanche nemen kan in het seizoen 2018. Zeker als we in april ter voorbereiding 4x gaan trainen op 
Sparta en wellicht ook een keer op zondag bij Quick 1888. We trainen natuurlijk in SO-sfeer! 
Noteer in ieder geval in uw agenda iedere dinsdag in de maanden april, mei, juni, juli, augustus en begin 
september als SO-dag. En vergeet niet de toer naar het Oosten met wellicht 3 i.p.v. 2 wedstrijden. Maandag 16 
juli voor de slapers, Dinsdag 17 juli Hengelo, woensdag 18 juli ….. en  19 juli …….! Het belooft weer 
gedenkwaardig te worden. 
 
De samenstellers wensen u veel lees- en kijkplezier. 







Batten is cricket. 
Hoeveel runs verschijnen op het bord? 

Voor onze captains niet eenvoudig. 
Hoe maken en houden we deze match in SO-sfeer? 

Komt iedereen aan zijn trekken? 
Zijn de teams evenwichtig genoeg? 
En het kan verkeren zei Bredero. 

Een falende topper. 
Een boven zichzelf uitstijgende waterdrager. 

Vragen en onverwachte situaties te over, die inzicht, ervaring en  
vertrouwen vergen. 

Als steun in de rug voor onze captains in 2018 het batten van 2017. 
Maar de prestaties van 2016 en 2017 zijn ook verwerkt in het door Tjebbe 

gedoopt systeem Poffers. Systeem Poffers is een hulpmiddel voor de 
samenstellers van de teams binnen de Cie. 

Het systeem bepaalt niet, maar laat eventuele consequenties zien op basis van 
eerdere resultaten. Maar resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de 

toekomst. Cricket is en blijft sport met soms onverwachte uitkomsten. 













Als jongste bediende van dit 
gezelschap valt het me op hoe kwiek 
de heren en dames van de Senioren 
Onderlinge nog zijn. Uiteraard zijn hier 
de nodige gradaties in aan te brengen 
maar ik zou zeggen dat cricket een 
ieder toch jong houdt. Bij SGS schijnt 
het de gewoonte te zijn om 80+-ers als 
“Good Olds” aan te merken. Ik zou 
een stapje verder willen gaan en niet 
alleen Albert van Nierop, Gerard van 
Vuuren, Herman van der Horst, Tjebbe 
Westendorp en Bas de Gaay Fortman 
in deze categorie te scharen, maar 
een ieder die wekelijks op dinsdag de velden van de Senioren Onderlinge competitie (on)veilig maakt! Ik 
hoop van harte dat alle cricketvrienden het nog lang gegeven is om zijn / haar hobby op een zo plezierig 
mogelijke wijze te kunnen uitoefenen, dan wel bij te wonen! 
 
Adriaan Poffers 

De Senioren Onderlinge is een pleisterplaats voor hen 
die in de verre herfst van hun cricketleven zijn. Bij de SO 
is het mogelijk om recreatiespel, gezelligheid en 
uitdaging te combineren met spelers, echtgenoten, 
vriendinnen en andere belangstellenden en dat zelfs 
door heel Nederland heen. Voor velen is het elke week 
een reünie en dat geeft een gevoel van verbroedering 
en saamhorigheid. Het presteren ligt nog steeds  en 
gelukkig maar op de loer en zorgt ervoor dat mensen het 
uiterste geven op het veld. Buiten het veld is het SO 
Gebeuren een oord van herinneringen, gecombineerd 
met de status van nog immer respect en bereidwilligheid 
om elkaar te steunen. Ik geniet al enkele jaren hiervan 
en ben oprecht blij deel uit te maken van deze 
ouderwetse beschaving die mensen respecteert in hun 
waarde. Zelf heb ik een vreselijk slecht seizoen achter 
de rug, prestatief gezien, maar dat ga ik meer dan goed 
maken in 2018.... 
 
Hans Noorhoff 













De senioren onderlinge is in de   
loop van de jaren een steeds 
belangrijkere  rol gaan vervullen 
binnen SGS. Het biedt de 
mogelijkheid voor iedereen om tot 
op hoge leeftijd en met eventuele 
lichamelijke ongemakken te blijven 
sporten. Vraag het aan een 
willekeurige arts en hij zal beamen 
hoe belangrijk het is om te blijven 
bewegen. 
 

Wat mij persoonlijk het meeste 
aanspreekt binnen de “onderlinge” is dat er werkelijk plaats is voor iedereen. Het klinkt als een 
contradictio in terminis maar juist door de strakke regelgeving geniet een ieder de maximale 
mogelijkheden om volledig tot zijn recht te komen. Waren er vroeger alleen bowling restricties 
de onderlinge heeft ook batting restricties ingevoerd waardoor de zekerheid van batting beurt 
gegarandeerd is. De vaste speeldag en tijden geven een ieder de gelegenheid om van eind 
april tot begin september alle ander verplichtingen en of verzoeken vriendelijk doch 
vastberaden af te wimpelen, dinsdag is DE S.O. dag! Ook regels ten aanzien van de etiquette 
dragen heel veel bij aan de sfeer binnen de S.O. Eerst douchen of eerst borrelen? De dames 
als eerste een drankje op de voet gevolgd door scorers en umpires en dan pas de 
moegestreden gladiatoren, en toch hoort het zo. 
 

Heel belangrijk is ook de sociale omgang binnen de S.O. Er wordt aan de zieken, 
geblesseerden en dor ander onheil getroffen kameraden gedacht, getelefoneerd en kaartjes 
gestuurd. Lukt het iemand echt niet meer om te spelen dan blijft er altijd plaats voor hem/haar 
binnen de S.O. als scorer/reporter, als umpire of als uiteraard neutrale hooligan. 
 

Dit alles leidt tot een echte vriendengroep en zoals bij echte vrienden is men het niet altijd 
eens of accepteert men minder van elkaar op een slechte dag, het hoort er ook bij en (bijna) 
altijd wordt het weer bijgelegd. Mede daarom doet het mij nog steeds pijn om de familie 
Distelbrink te moeten missen. Laten we elkaar beloven dat we zoiets nooit meer zullen 
accepteren. 
 

Persoonlijk een seizoen gekend wat overheerst werd door fysiek ongemak waardoor ik maar 
weinig aan spelen toe ben gekomen. Toch ook hoogtepunten zoals mijn allereerste captaincy 
binnen SGS waar ik mede door het vertrouwen en enthousiasme van mijn elftal bijzonder van 
genoten heb. 2018 wordt echter mijn jaar en Adriaan Poffers zal zijn normering moeten 
aanpassen om mij nog een cijfer te kunnen toekennen. 
 

Peter van Giezen 



















VRAAG 1: 
Welke drie cricketvelden ziet u hier van boven af gefotografeerd ( 1 punt per goede naam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTWOORD: Hengelo, VRA, MOP 

VRAAG 2: 
Wie degradeerden dit jaar uit de Topklasse, Hoofdklasse en Eerste klasse (max. 3 namen; 1 punt 
per goede naam) 

ANTWOORD: Hermes DVS,  HCC2,  Geen 

VRAAG 3: 
Op welke club kregen wij deze overheerlijke quiche?  

 

ANTWOORD: Kampong        



VRAAG 4: 
Wie is deze batsman en wie is de wicketkeeper? (max. 2 punten)   

ANTWOORD:  Amin Kasam, Arjen van de Pol 

VRAAG 5: 
Wie leest hier de krant tijdens een toch niet saaie wedstrijd?  (1 punt).  

ANTWOORD: Bas de Gaay Fortman 



VRAAG 6: 
Op welk veld in 2017 kenden wij de stand na 17 overs in 2de innings van 33 voor 5 met als target 
133 runs?  (1 punt). 

ANTWOORD: Sparta 

VRAAG 7: 
Welk gezelschapsspel is met de minzaam kijkende spelleider aanleiding tot deze uitbundigheid?    
(1 punt).  

ANTWOORD: Domino 

VRAAG 8: 
3 euro-bedragen bij SGS in de juiste volgorde voor Entreegeld, Lidmaatschap met automatische 
incasso en Matchfee per gespeelde wedstrijd. (max. 3 punten) 
 

ANTWOORD: Entreegeld € 20,00 (hiervoor krijgt u 
wel de clubdas), - Lidmaatschap met automatische 
incasso € 25,00 per jaar, - Matchfee € 5,00 per 
gespeelde wedstrijd. 



VRAAG 9: 
Wie zijn de huidige bestuursleden van SGS?  (1-4 goed: 1 punt; 5-6 goed: 2 punten; 7 goed:  
3 punten; 8 goed: 4 punten) 
 

ANTWOORD: E.D.Ohm, P.F. van der Hammen, 
C.A. Hubert, R.E. van den Berg van Saparoea, 
S.L.G.M. Wijffelaars, A.M. van Lunzsen, T.G.J. 
Straten en P.G.H.A. van Giezen 

VRAAG 10:  
Wie is de drager van deze nieuwe, toch wel opvallende, SGS-das? 

ANTWOORD: Alan Tomlinson 

Zeer opmerkelijk: de voorzitter kwam maar tot 7 bestuursleden! 



VRAAG 11: 
Wie staan hier op de foto? Max. 4 namen en 1 punt per juiste persoon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTWOORD: Michiel Soeters, Dirk Coster, Herman van der 
Horst en Alan Tomlinson 

VRAAG 12: 
Uw secretaris met stijve rug aan bat. Hoe gaat hij out? (1 punt)   

ANTWOORD: Hit wicket 



VRAAG 13: 
Herman had het tijdens onze viering 45 jaar over een fameuze cricketwedstrijd. Tussen wie en in 
welke plaats en wat was de grootte van de teams?  (max 3 punten).        

ANTWOORD: PW vs Boundary Carmel/Oldenzaal/ 
2 tegen 11 

VRAAG 14: 
Op welk veld wordt hier naar de bal gezocht? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANTWOORD: Gelre/ Zutphen 



 

VRAAG 15: 
In welk etablissement in Hilversum wordt op 13 januari de nieuwjaarsbijeenkomst van SGS 
gehouden (1 punt) 
 

ANTWOORD: De Jonge Haan 

VRAAG 16: 
Op welk veld zaten wij achter de toekomstige Trump-gate? 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANTWOORD: VVV 














