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SO paper 6 februari 2019

Aan de SO'ers.

Het heeft even geduurd, maar hier weer een SO paper.

Er verschijnt nu regelmatig een SGS NIEUWSBERICHT,

maar voor specifiek SO nieuws blijft een SO paper verschijnen.

Roelof Kruijshoop <re.kruijshoop@gmail.com>

Fwd: SO paper 6 februari 2019

Hans Noorhoff <hnoorhoff@gmail.com> 8 februari 2019 om 11:10
Aan: Arjen van de Pol <apolmssn@gmail.com>, SGS Ayube Farouk <faroukayube@hotmail.com>, Dirk Coster
<dirkcoster@online.nl>, Ruud Ackermann <ruud-ackermann@ziggo.nl>, Amin Kasam <h.kasam@upcmail.nl>, Duco Ohm
<e.d.ohm@hccnet.nl>, Peter van Giezen <petervangiezen@gmail.com>, SGS Hammen Pieter van der
<vanderhammen@axons.nl>, Gerard van Vuuren <vanvuureng@kpnplanet.nl>, "Rob de Haas (Outlook)"
<robdehaas@outlook.com>, "M. Nazim" <786naz@gmail.com>, "SGS Gaay Fortman~de, Bas" <B.deGaayFortman@uu.nl>,
"wouter herklots (privé)" <Herklots1@casema.nl>, Aad de Neef <aad.de.neef@ziggo.nl>, "adfee@concepts.nl"
<adfee@concepts.nl>, "SGS Poffers, Adriaan" <adriaanpoffers@hotmail.com>, Aernout Cohen Tervaert <aernoutct@gmail.com>,
Tomlinson Alan <alandt_nl@yahoo.com>, Satar Alladin <alladin@ziggo.nl>, andre dikmoet <andre_dikmoet@hotmail.com>, "SGS
Jamal. Ashraf" <arnis_8@hotmail.com>, aad van troost <atro45@hotmail.com>, Dinesh Jharap <dinesh@jharap.nl>, philip cole
<p.cole@upcmail.nl>, "SGS Bertels, Pieter" <p.bertels@chello.nl>, Rob Dhondai <ddhondai@telfort.nl>, Eric de Haard
<e.a.dehaard@uva.nl>, "SGS Hartong, Louk" <lwg.hartong@home.nl>, "SGS Horst, Herman" <koenido@hetnet.nl>,
"steeldraft@gmx.net" <steeldraft@gmx.net>, Roelof Kruijshoop <re.kruijshoop@gmail.com>, Gerard de Leede
<gadeleede@kpnplanet.nl>, Wim van der Loos <wimvanderloos@kpnplanet.nl>, "A. van Lunszen" <lunszen@hotmail.com>, Mart
<meerdin0@xs4all.nl>, "G.M. van der Meij" <gvdmeij@xs4all.nl>, dbmisier@hotmail.com, Jaap M <mulderjrs@ziggo.nl>, Albert van
Nierop <nieropal@icloud.com>, chrisbax@home.nl, Petra Dikmans <tijs.petra@home.nl>, Dick Rigbers <dickrigbers@home.nl>,
Hans van Kerkwijk <hansvankerkwijk@hotmail.com>, Georg Laurens Rijken <g.rijken8@upcmail.nl>, Walter Prescod
<walter_prescod@hotmail.com>, SGS Rooij de Mans <mansderooij@hotmail.com>, Huisman de Rooij
<huisman.derooij@gmail.com>, Simon Santcroos <sjsantcroos@gmail.com>, Abraham Thomas <thomas110349@gmail.com>,
"wj.veenendaal@chello.nl" <wj.veenendaal@chello.nl>, "SGS Voogel, Willem" <voogelwim@gmail.com>, van Weel
<e.m.van.weel@glazenkamp.net>, "berend@vanweel.nl" <berend@vanweel.nl>, Willem <fwnaujoks@gmail.com>, Donald
Noorhoff <dgfnoorhoff@casema.nl>, w.stembord@kpnplanet.nl, rino.groenewegen@ziggo.nl, Jan Hilhorst
<janhilhorst@hotmail.com>, Wijnand van Eck <wijnandvaneck@gmail.com>, hans richardus <richardu@wxs.nl>, Harry Oltheten
<h.oltheten@hotmail.com>, junior54321@hotmail.com, "SGS Hoep, Jan" <jwhoep@hotmail.com>, "H. Huising"
<h.huising@upcmail.nl>, Georg Kamerbeek <georg@kamerbeekconsultancy.nl>, ruuddeleede@hotmail.com, Jantim Timmermans
<jh_timmermans@hotmail.com>, "miekmiek44@casema.nl" <miekmiek44@casema.nl>, denniszuiderwijk@hotmail.com,
rene.van.der.loos@postnl.nl
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Wellicht wat kortere inhoud dan voorgaand,

omdat het algemene nieuws in het SGS Nieuwsbericht staat.

Maar we houden onze "eigen" communicatie.

Dirk en Ruud zijn druk met het programma

en de 1ste training staat ook al gepland.

De financiën zijn met de "grote" penningmeester besproken en

vastgesteld.

De  dagbijdragen in 2019 zijn 13 en 9 euro.

Bij Valk Hengelo is men bezig de rode loper klaar te maken voor onze

komst.

Training in april is geregeld.

Kortom.

Het seizoen 2019 komt er aan.

Het is zo weer april.

En nagenoeg ieder dinsdag april - september SO dag!

Doe een check of alle kleding nog past en ..... al gewassen is?

In het laatste SGS Nieuwsbericht was een verwijzing opgenomen naar

de KNCB-site voor alle besluiten betreffende zwarte screens, witte

ballen en gekleurde kleding.  Dus ook hier een verwijzing: gekleurde

kleding. U bent dan goed op de hoogte.

Op het aantal buitenlandspelers staat geen limiet meer. Wel dienen zij

bij het begin van de competitie te zijn opgenomen in de spelersopgave

competitie 2019.

O ja. Wij blijven in het wit spelen met roze ballen!

Het Nederlands elftal speelt

volgende week T20's in Oman.

Ook onze secretaris is dan in

Oman. 12de man?  Het gerucht

gaat, dat onze toer  in 2020 

naar het echte Oosten gaat.
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Agenda

zaterdag 30 maart

Algemene ledenvergadering

S.G.S.

zondag 7 april

training op Quick Nijmegen

(15-17 uur)

dinsdag 9, 16 en 23 april

training op Sparta

(11-14 uur)

dinsdag 30 april

wedstrijd op Quick Nijmegen

TOER

    maandag 15 juli (VALK)

    dinsdag 16 juli (Hengelo)

    woensdag 17 juli (vrije dag)

    donderdag 18 juli (Gelre)

dinsdag 23 juli

vrije dag!!!!

vrijdag 30 augustus

90 jaar SGS op Kampong

Er komen ook 3 wedstrijden in

september.!
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Voor het jubileumboek 90 jaar S.G.S. is de website doorgespit.

Onderstaand verslag uit 2005 is meer dan lezenswaardig. Geen foto's!

Tegenwoordig komen we om in de foto's.

Verslag 16 augustus 2005- Ajax Leiden

Je moet wel een Amsterdammer zijn om bij het horen van de naam

“Ajax” te denken aan dat voetbalcluppie dat sinds 1900 met koud

nepbier in Amsterdam speelt en overigens toen al strafmaatregelen

kende “voor het wegblijven zonder kennis te geven aan den captain”.

Vanuit je schooltijd denk je natuurlijk op de eerste plaats aan die oude

Griekse held, terwijl de echte betweters denken aan de crickettak van

Ajax Leiden wat al in 1892 werd opgericht. Dat begrip Ajax en Leiden

leidt voor nieuwkomers zoals ondergetekende ook makkelijk tot

misverstanden, aangezien je op zijn Schiedams toch in “Oestgeest”

blijkt te moeten zijn. Is het eigenlijk wel zeker dat Jan Wolkers niet

naar Leiden maar naar Oegstgeest is teruggegaan? 

Het einde van het S.G.S.-cricketseizoen nadert onmiskenbaar. De

druiven van de familie Hoogervorst kleuren en rijpen al, maar niet zo

vroeg en goed als vorig jaar toen we een échte zomer hadden. Dit jaar

lijken alleen de dinsdagen waarop de Senioren Onderlinge spelen

droog te kunnen blijven. Wij kwamen bij het Ajax-terrein aan en zagen

dat de tweede pitch van Ajax Leiden er door een Belgisch grasbedrijf

met groot materiaal en weinig werkkracht werd uitgehaald en voorzien

van een nieuwe graszoden laag. Groen boven, klonk het steeds en

monotoon, groen boven. Het vrij hoge en in de ochtend nog wat natte

gras op het cricketveld, gelegen rond de nabijgelegen

hoogspanningsmast (Eifeltoren?), heeft de juiste hoogte voor de

voetbalcompetitie al bereikt en zal het moeilijk maken om een viertje te

produceren.
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Word ook lid

van de S.G.S. Century Club.

Ga naar de website

Ik wil geen mail meer ontvangen
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