
  

 



 

Beste SO’ers. 

Het seizoen 2019 ligt achter ons. Dit boekwerkje laat het seizoen 2019 nog een keer aan u 
voorbij trekken in cijfers en in beeld. 
 

Het seizoen was geslaagd. Al viel september danig in het water. Het moet geen usance    
worden,  maar tot 3x toe verscheen een ambulance op het veld. Gelukkig waren alle direct 

betrokkenen weer snel up en running.  

Vervelender waren 2 onverkwikkelijke momenten van slecht gedrag. Dit bracht uw voorzitter 
tot een uitvoerig stilstaan op de afgelopen Najaarsbijeenkomst bij de wereldwijd onder-
schreven Spirit of cricket, de premabule bij de LAWS. De nadruk ligt daar op respect.     
Respect jegens medespelers, tegenstanders en umpires. Daaraan is toegevoegd nu de Spirit 
van SO. Een dag met cricketplezier voor iedereen ondanks leeftijd en cricketkunne in een 

sociale en vriendschappelijk sfeer met respect voor ieders bijdrage. 

Het is ieders verantwoordelijkheid om de SPIRIT te hoeden en op te treden waar nodig! Ook 
tegen medespelers. Dit is niet alleen een taak van Commissie. En bij ernstige zaken is er 
maar 1 weg vanaf heden: OUT!  Dat zal verwoord worden door de Commissie als zeer      

dringend verzoek niet meer mee te spelen bij de Senioren Onderlinge. 

Is Senioren Onderlinge een club van oudjes? Gaan ze niet mee met de tijd? We gaan zeker 
wel mee met modernismen. Dit jaar zagen wij foto’s vanuit de kleedkamer. Keurige foto’s Het 
wachten is op interviews en badende SO’ers.  Het zien van de  Godenlichamen (gezichten 
onherkenbaar natuurlijk) zal ongetwijfeld leiden tot vele (kamer)vragen, interviews en         
optredens in talk-shows.  En volgend jaar natuurlijk een mooie kalender voor een goed doel. 

Uw voorzitter weet een mooi doel. 

Verder passen onze activiteiten in het alom dringend gewenste gezonde beeld van sporten 
door ouderen. Dat mag wel eens door de nu goed gefinancierde KNCB worden omarmd en 
gewaardeerd. In de groots verwoorde plannen van de KNCB wordt geen letter gewijd aan 
Sporten door ouderen. Een vermanende vinger mag worden opgeheven. 
 

Onze secretaris omschreef in een persoonlijk woord aan het eind van de najaarsbijeenkomst 
Senioren Onderlinge voor hem als een groot warm bad met vele vriendschappen en veel  

gezelligheid. 

Laten we er allemaal aan werken dat zo te houden. 

Arjen van de Pol, 

Voorzitter Commissie Senioren Onderlinge. 





























































 

De Quiz 2019 

De quiz was dit keer in een wat meer Pub-quiz-achtige uitvoering. De 20 vragen, verdeeld over 2 sessies, waren ook soms van meer algemene sportaard 
dan SO en cricket betreffend. De deelnemers hadden alleen een antwoordformulier. Pas aan het eind gingen de foto’s rond voor hen , waar het zicht wat 
minder is. Mede ook vanwege de vele zon rond het projectiescherm, dat niet kon worden afgeschermd en daarmee de zichtbaarheid van de geprojecteerde 
foto’s niet ten goede kwam. Heb je weer eens zon bij SO, dan wil je weer wolken voor de zon! 
 

Er waren 47 punten te vergaren. De lastigste vragen waren de te raden (c.q. te weten) getallen. 
Om het niet te bont te kunnen maken waren minimale en maximale waarden aangegeven. En een bijna goed getal binnen ruime marges kon ook punten 
opleveren. 
 

Het Olympisch vuur werd door velen voor het eerst ontstoken in Athene.  Dat het In Amsterdam was dankzij een Noord-Hollander moet Jan Hoep goed   
gedaan hebben. De bijbelvastheid bij het Wilhelmus was niet groot. O.a. 20, 18, 21, 28 en “ongeveer 10” coupletten waren niet  goed te rekenen. Zo ook 
ACC, VRA, Qui Vive en Amstelveen bij de gokvraag over de overvliegende vogel. 
 

Deze luxe hebben wij niet gehad. Een antwoord met 350 verschillende spelers! Iedere wedstrijd steeds 20 andere spelers in de wei. De vallende Bobo was 
niet Tjebbe (dat was elders), was niet Farouk en ook niet  Bas de GF. De ronde tafel met lunch op Sparta was ook te machtig: Salland, Hengelo, Kampong, 
ACC, MOP en Bloemendaal. 
 

Op de bank op Salland ontwaarde iemand naast Wim Voogel, Dirk Coster en Wijnand van Eck Raimond van de Berg van Saparoea. De openingszet bij 
schaken was voor maar een onzer zwart, terwijl op de foto toch echt wit staat (als hulp). 
 

Het aantal runs met bat gemaakt varieerde van 3600 tot  4983 tot 5486. De exactheid van sommigen is verbazingwekkend. Het merendeel houdt het op 
ronde getallen. Het beestje van Louk had iedereen goed. “Swiebert vanwege de broek” was niet goed als BN’er. Het merendeel had deze vraag goed.       
Je hoorde zijn naam rondzingen in de zaal. 
 

Bij de trein op Gelre zakten een aantal voor hun tentamen Aardrijkskunde: Zutphen-Arnhem, Zutphen- Deventer, Zutphen-Hengelo (bijna goed, die loopt 
wat noordelijker), Deventer-Nijmegen, Deventer-Hengelo. Berlijn was doorgehaald gelukkig. Het scorebord bij kaatsen was ook divers qua antwoord:       
partituur, praatpaal, kerstboom, boom, kaatsbord, telboom en telraam. 
 

Het aantal foto’s in ons jubileumboek was niet gemakkelijk natuurlijk. Wie telt dat nou? 
190, 270, 231, 221 (!), 289, 231, 230, 253, 250, 212, 152, 199, 275, 200, 185, 224, 225, 171, 180, 162, 42(!) en 198. De angst van uw voorzitter, dat zijn 
telefoon roodgloeiend zou staan, is tot op heden niet bewaarheid. 
 

Winnaar werd Peter van Giezen met (slechts) 28 punten. Gerard van der Meij werd 2de met 26 punten en Dirk Coster 3de met 25 punten. 
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