


 Het mooie seizoen 2018 ligt al weer ver achter ons.                   
In het cijferoverzicht hebben we deze keer veel beelden opge-
nomen. Tenslotte zegt 1 beeld meer dan 1000 woorden. 
Het komende seizoen 2019 wordt ongetwijfeld de volgende 
mijlpaal in ons cricketleven. 
Een leven, dat bij de meesten al 50 - 60 jaar, zo niet meer, 
reikt. En wat voegen we daar aan toe als alles mee zit? In ie-
der geval weer een jaar Senioren Onderlinge bij Still Going 
Strong met garantie voor acceptatie en     waardering van el-
kaars (cricket)kunnen en met vriendschap. Ook voor de    
partners. 
Maar hoe spelen we cricket in 2029 of 2039. De technische ontwikkelingen waren, zijn en worden gigantisch met 
verregaande consequenties in de maatschappij en daarmee ook in de sport. We kennen nu natuurlijk al de VAR 
bij bijv. voetbal, hockey en cricket. Hawk-eye: zou de bal het wicket hebben geraakt? Maar het zal nog veel ver-
der gaan. 
De huidige in zwang rakende cameraatjes in de helmen en hoeden van de umpires zijn dan al achterhaald.  
8 camera’s , niet groter dan een knikker, rond het veld zijn voldoende. Als de quantumcomputer daadwerkelijk in     
produktie komt over 8-10 jaar dan is gelijktijdige verwerking, combineren en interpretatie van alle beelden,         
inclusief weersomstandigheden, een peulenschil. De bal heeft de hand van bowler verlaten en op de cricketbril 
van batsman wordt aangegeven waar de bal gaat komen. Wellicht een advies in zijn oordopje hoe verantwoord 
te spelen.  
De pitches zijn standaard all-over-the-world en uniform in hun (bounce)reactie. En voorzien van een deken met 
sensoren. De bal bevat natuurlijk een microchip en wij zijn dan zelf natuurlijk ook allang voorzien van een micro-
chip, die bij het maken van de opstellingen wordt gekoppeld aan het team. BSN. Ook de stumps, bails, legguards 
en bats zijn voorzien van een chip. 
Het veld kent over het totale oppervlakte een radardeken, zodat de quantumcomputer kan berekenen of er  
daadwerkelijk een vang is gemaakt of dat er toch een hand onder zat. Een vier of een zes wordt ook automatisch        
geregistreerd met behulp van de elektronische boundary. Het scoringsbord toont natuurlijk een 4 of 6 en de       
afmeting van de boundary kan eenvoudig aangepast worden aan het niveau van de wedstrijd. 
Run out of stumped worden door de computer op het scoringsbord aangegeven en zo ook LBW. Ook de gelopen 
runs worden automatisch geregistreerd en de eigen totaalscore ziet de batsman rechts onder op zijn cricketbril.    
Bij SO-wedstrijden wordt de bril zwart met witte tekst RETIRED als men conform afspraak vroegtijdig retired 
moet gaan. De umpire krijgt direct te zien op zijn cricketbril of de bal het wicket is gepasseerd zonder aanraking 
door de batsman.  En WIDE op het scoringsbord. Desgewenst is het elektronisch Wide-gebied aangepast aan het 
niveau van de wedstrijd. Ook een leg-bye wordt natuurlijk geregistreerd of de (geringste) aanraking van het bat.  
De umpires en scoorders zijn alleen nog nodig als de quantumcomputer het ook niet weet. Die kans is groot, 
want    algoritmes (programma’s) maken voor de quantumcomputer is verre van eenvoudig en alles testen is nog 
moeilijker dan het nu al is. Het zelfleren van de computer gebeurt natuurlijk ook, maar in voorkomend geval van 
“ik weet het ook niet” verschijnt dan een vraagteken op het scoringsbord. Een ding komt weer terug nadat de 
camera’s uit zijn. Een echte dolle en vochtige 3de innings. Want we worden door onze elektrische zelfrijdende 
auto keurig in gepaste dronkenschap en slaap voor de deur, al dan niet meteen in de garage geparkeerd, thuis 
gebracht. De bel gaat thuis als aankondiging, dat je er weer bent na een mooie dag sport. De auto had al uit een 
automaat onderweg een mooie bos bloemen gekocht. Vertellen wat je geweldige prestaties waren hoeft ook niet 
meer want de wedstrijd was te volgen thuis. Een belletje gaat als je iets moois doet, zodat de huisgenoten zich 
naar het beeldscherm kunnen spoeden voor de herhaling. En het scoringsboek is natuurlijk live in te zien. Niets 
staat dus meer een stille tocht naar het bed in de weg voor een gelukzalige nachtrust. 

Maar eerst 2019. Met natuurlijk de feestelijke viering van 90 jaar SGS! 

 

































 

 

Wie van ons zit hier  
lekker te smikkelen op 
welke club tijdens de 
lunch?  
 

 
 

Welke club speelt op dit 
veld?  
 

 

Bij welke club siert dit 
het clubhuis?    
 

 
 
 
 



 

Wie maakt op welk veld deze vervaarlijke slag?   

 

Op welke club werden deze 
lekkernijen uitgeserveerd?  
 



 

 

Na een vochtige 3de innings  
is de vraag.  Wat deed onze 
Grand Old Man hier? 
 

Onze Pater familias doet ver-
woede pogingen de spijker-
vastzittende gordijnen te ver-
schuiven tegen de laag-
staande zon bij Van der Valk 

Hoe heet de man naast de 
screen bij welke club? 
 
 

 

 

Uw onvolprezen verslaggever was danig onder de  
indruk. Welk veld werd hier bedoeld? 

Wat is verhoogd van 64,00 naar 65,18?                 

 



 

Welke dames zitten hier (voor- en/of  
achternaam en/of familierelatie)? 
(8 goed: 3 punten; 5-7 goed: 2 punten;  
1-4: 1 punt) 

Wat was uw voorzitter bijna vergeten? Wat kost het koopje van het lidmaat-
schap van de SGS century club? 

 

Het dameskransje op Salland bestond 

uit familie van Albert, Mary, Wil,     

Petra, Bep, Annet en Joke. Sommigen 

wisten ook de schoenen rechts thuis 

te brengen. 



 

Deze prachtige banner 
staat bij een club op het 
terras. Welke club?  
  

Wie staan/zitten hier op de foto?  
(9 goed: 3 punten; 5-8 goed: 2 punten; 1-4: 1 punt) 
 
 

Op VOC zien wij : Simon (1/2), Junior, Peter vG, Deo, 

Aad deN, Aernout, Albert, Herman en Robert. 

Hoeveel spelers hebben in 
2018 daadwerkelijk voor 
SO gespeeld?  
Geef uw keuze vet aan! 

23 45  74 68 

 

Hoeveel batsmen zijn gestumped in 2018?  

Geef uw keuze vet aan! 
 

6  12 15 18  
 
 



 

 

Welk signaal wordt hier  
gegeven?  
 

 

Ken uw vrienden. Wie staan hier op de foto? 
( 26 goed 5 punten; 20-25 goed 4 punten; 15-19 goed 3 punten; 10-14 goed:  
2 punten; 5-9 goed 1 punt). 
 

Staand vlnr: Gijs de Jonge, Dirk, Donald, Aad deN, Chris, Eric deH, Boe-

pie, Gerard vdM, Hans, Robert en Junior. 

Zittend vlnr: Ruud, Amin, Andre Dikmoet, Asraf, Albert, Nazim, Simon, 

Frits de Jonge, Pieter, Deo, Aad vT, Farouk, Mans, Herman vhH en Jaap M 

 



 
Excelsior is niet FC Groningen en het getoonde veld met de hoog-

spanningsmast op de achtergrond is niet het nieuwe veld van Hermes, 

maar is Ajax (L).  

Als u bij vraag 4 de foto 90 graden draait, dan ziet u op de blauwe  

staander “Gelre cricket Zutphen” staan.  Mans had iedereen goed!  

De man naast de screen is niet Dirk op MOP, maar de VIP-groundsman 

Polak op VRA.   

Er zijn vele cricketparken in Nederland genoemd, maar de strofe           

“A glorious day in the park” stond boven het verslag over de wedstrijd 

op Gelre.  

Vraag 9 was lastig bleek. Het betrof het nieuwe seizoensgemiddelde bij 

batten door Erik de Jonge, waardoor Frans Houben nu op plaats 2 

staat.  

Het dameskransje op Salland bestond uit familie van Albert, Mary, Wil, 

Petra, Bep, Annet en Joke. Sommigen wisten ook de schoenen rechts 

thuis te brengen.  

Velen had het lage sponsorbedrag nog niet goed voor de ogen. Zelfs 

werd opgemerkt: “Je moet het maar verdienen”.  

Op VOC zien wij  bij vraag 14: Simon (1/2), Junior, Peter vG, Deo, Aad 

deN, Aernout, Albert, Herman en Robert.  

Bij Dirk met stok lazen wij:  “7 0vers en 9 runs: retired! Even wachten? 

Linksaf!, Stok before wicket.”  

De groepsfoto was velen te matig: “Iedereen”, “Zie de ledenlijst” en 

“Farouk; de rest zijn kennissen” of maar een paar namen.  














































