
Beste cricketvrienden,

RECOLLECTIES en een persoonlijk eerbetoon aan GERRIT & MARIEKE MEIJER.
                                                               
Ten eerste mijn oprechte medeleven met de familie Meijer vanwege hun verlies, met 
name aan Jort en Govert, ze blijven allemaal na 35 jaar duidelijk in mijn geheugen 
hangen. Cricket is een uniek spel voor zijn langdurige kameraadschap en vriendschap.
*
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De familierelatie met SV Victoria in Rotterdam was in veel opzichten uitzonderlijk. We 
werden kampioenen van onze divisie (inclusief promotie) in 1982 (2D-IV) en gedurende 3
opeenvolgende seizoenen; vijf in totaal op rij (inclusief 1981) en bereikten de 
2A/Overgangklasse (geloof ik). We speelden tegen enkele sterke teams: VCC, KZKC, SV 
Asvion, Quick Hg, HBS; in die tijd komen vooral uit de regio Den Haag, Rotterdam, 
Schiedam allemaal naar voren.

Toen we op het speelveld uitdagend, gefocust en serieus waren, had de vreugde van het 
spel altijd de overhand, de resultaten meestal gevolgd. De empathie, insluiting en begrip 
van kapitein Gerrit Meijer was duidelijk. Bedankt (ook aan Marieke) voor de geweldige 
supportrecepties thuis in Vlaardingen en in het clubhuis van Kralingen. De meeste leden 
van die tijd waren ook hockeyspelers uit de regio Rotterdam, aangevuld met een paar 
'buitenlanders', waaronder mijn vriend Errol. Ik herinner me dat we soms voor een 
aanvang van 11:00 uur rond moesten rijden naar een paar van de huizen van de spelers 
om ervoor te zorgen dat ze op en uit bed waren. Na 4am in een nachtclub te hebben 
gezeten. Dat was blijkbaar geen goede voorbereiding, hoewel we minstens één keer per 
week trainden, wat meer dan gecompenseerd werd. Er werd veel Douwe Egberts-koffie 
gedronken tot 10:00 uur op die wedstrijddagen en vele uren daarna.

Zoals meestal het geval is, trekt een succesvol team begrijpelijkerwijs meer leden naar de 
kudde en hebben alle clubs een nieuw lidmaatschap nodig. Naast het bovenstaande waren
er veel spelers die strijden om plaatsen in Victoria I; het enige team dat we op dat moment



hadden (later waren er ook genoeg om een Victoria II te rechtvaardigen). Sommige 
namen en zeer goede cricketspelers komen voor de geest. Wat mij toen opviel; was niet 
alleen de inzichtelijke kennis, maar ook het onbetwistbare vermogen en het grote 
enthousiasme voor het spel. 
*
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LR spelers Achter: - S Crautara, D Carroll, H vd Graff, J Duvekot, Marieke Meijer (scorer),
WJ Meijer, G Meijer, F vd Weijden, (speler & club secretaris) Voor: - H Braakman, F 
Phillipus, E Byrde, GB Meijer (snr)
Ik heb begrepen dat helaas een deel van het bovenstaande niet langer bij ons is, mijn 
oprechte condoleances en respect voor iedereen (RIP).

Hier volgt een selectie van spelers naast de bovenstaande foto. Mijn excuses aan iedereen 
die ik misschien heb gemist; mijn herinneringen zijn van 35 jaar geleden en 
herinneringen vervagen.
Gerard v Noortwijk, Casper v Eijck, Walle Peteri, Jakal Westra, Boudewijn v Eijck, Pieter 
v Calcar, Filip Deelen, Wijnand Somerwil, Albert v Marwijk-Kooy, Johan v Marwijk-
Kooy, Fokko Dorhout-Mees, Aad v Rossem, Paul Baasbank, E Lefebvre,  H Jannink, Joost 
Hillen, Bert Ticho, Job Juttmann, Jacky Singh, PEM v Noortwijk, Aad Jan Brouwer, Ray 
Ryan, Ernst Schaedtler, Carel Storm v s’Gravenzande,  Wim Nuboer, Jan-Willem Helfrich
, R de Brave, H Collee, Jan v Manen, R. Veldkamp, HK Jongen, Marc Schaedtler, Chris 
Koeleman, Rob de Jong, Chris Kuylaars, C Tromp, A Hemelaar, Erik v Straaten, M. 
Regenboog, Matthias Huizing, J Vink, Bill Haley, Jan v Manen, M v Suylichem, Michael 
Bloem       

Helaas verliet ik Victoria aan het eind van het seizoen 1985: dingen veranderen en 
mensen gaan verder in het leven. Ik heb echter nog steeds die prachtige herinneringen.

Zoals ik het begrijp, wordt cricket sinds 1999 niet meer gespeeld in SV Victoria (van de 



website nu alleen hockey en tennis) wat jammer is. De tijden zijn compleet veranderd 
sinds de jaren 1980, in veel opzichten denk ik dat commerciële redenen onvermijdelijk 
zullen prevaleren. Het belangrijkste thuisterrein (x2) waarop we speelden, wordt nu bezet
door de "Health City" -activiteiten en de daaruit voortvloeiende parkeerplaatsen.

Ik heb veel geleerd over cricket en nog belangrijker, over vele facetten van het leven en 
teamgeest in Nederland. Wanneer "winnen" viert terwijl je nederig blijft, ontwikkel dan 
betere vaardigheden als je "verliest" en probeer harder. Ze waren een uitzonderlijke groep
mensen die zowel mijzelf als mijn ouders (nu beide RIP) zeer welkom hebben gemaakt.

Ik bleef cricket spelen in de jaren 1990/2000/2010 in Schotland, Duitsland en Engeland en
verbeterd! Nogmaals bedankt aan de familie Meijer, nooit vergeten in dit deel van 
Engeland. We moeten licht op deze velden stappen voor degenen die ons zullen volgen.

Heel vriendelijke groeten en warme wensen voor iedereen.

D Carroll, 03/08/2018
Erkenning: dit stuk is geschreven met wat hulp van "google translate”.
.
Dear cricket friends, 

RECOLLECTIONS and a personal tribute to GERRIT & MARIEKE MEIJER.

Firstly my sincere condolences to the Meijer family for their loss, particularly to Jort and 
Govert, they all remain clearly in my memory after 35 years. Cricket is a unique game for 
its lasting camaraderie and friendship.    
                           
 Photo1 SV Victoria, field#1 Kralingen, Rotterdam, now “Health City”
.
The family relationship with SV Victoria in Rotterdam was exceptional in many ways. 
We became champions of our division (which included promotion) that year 1982 (2D-
IV) and for 3 subsequent seasons; five in total in a row (including 1981) and reached the 
2A/Overgangklasse (I believe). We played against some strong teams: VCC, KZKC, SV 
Asvion, Quick Hg, HBS; at that time mostly from the Den Haag, Rotterdam, Schiedam 
areas all come to mind.

When we on the field of play, it was challenging, focussed and serious, but the joy of the 
game always prevailed, the results usually followed. The empathy, inclusion and 
understanding from captain Gerrit Meijer was evident. Thank you (to Marieke as well) for
the wonderful support receptions at home in Vlaardingen and in the Kralingen clubhouse.
Most of the members at the time were also hockey players from the Rotterdam area, 
supplemented with a few “foreigners” as well, including my friend Errol. I remember 
sometimes before an 11:00am start we had to drive around to some of the players’ homes 
to make sure that they were up and out of bed. After being in a night club until 4am. That
was evidently not good preparation, although we did train at least once a week which 
more than compensated. There was a lot of Douwe Egberts coffee being drunk up until 
10:00am on those match days and for many hours after.   



As is usually the case, a successful team understandably draws more members to the fold 
and all clubs need new membership. In addition to the above there were many players 
who were vying for places in Victoria I; the one team we had at the time (later there were
enough to warrant a Victoria II as well). Some names and very good cricketers come to 
mind. What struck me at the time; was not only the insightful knowledge, but also the 
undoubted ability and great enthusiasm for the game.
        

                       (SV Victoria, 1984 champions 2B-II)
 Photo2 L-R players  Achter:-  S Crautara, D Carroll, H vd Graff, J Duvekot, Marieke 
Meijer (scorer), WJ Meijer, G Meijer, F vd Weijden, (player & club secretary) Voor:- H 
Braakman, F Phillipus, E Byrde, GB Meijer (snr)
 It is my understanding that sadly some of the above are no longer with us, my sincere 
condolences and respects to all (RIP).

Here follows a selection of players in addition to the above photograph. My apologies to 
anyone I may have missed; my recollections are from 35 years ago and memories fade.

Gerard v Noortwijk, Casper v Eijck (wkt), Walle Peteri, Jakal Westra, Boudewijn v Eijck, 
Pieter v Calcar, Filip Deelen, Wijnand Somerwil, Albert v Marwijk-Kooy, Johan v 
Marwijk-Kooy, Fokko Dorhout-Mees, Aad v Rossem, Paul Baasbank, E Lefebvre,  H 
Jannink, Joost Hillen, Bert Ticho, Job Juttmann, Jacky Singh, PEM v Noortwijk, Ard Jan 
Brouwer, Ray Ryan, Ernst Schaedtler, Carel Storm v s’Gravenzande,  Wim Nuboer, Jan-
Willem Helfrich , R de Brave, H Collee, Jan v Manen, R. Veldkamp, HK Jongen, Marc 
Schaedtler, Chris Koeleman, Rob de Jong, Chris Kuylaars, C Tromp, A Hemelaar, Erik v 
Straaten, M. Regenboog, Matthias Huizing, J Vink, Bill Haley, Jan v Manen, M v 
Suylichem, Michael Bloem       

Sadly, I left Victoria at the end of the 1985 season: things change and people move on in 
life. However, I still have those wonderful memories.

As I understand it, cricket is no longer played at SV Victoria since 1999 (from the website 
now hockey & tennis only) which is a pity. Times have changed completely since the 
1980s, in many ways I guess commercial reasons will inevitably prevail. The main home 
grounds (x2) on which we played are now occupied by the  “Health City” business and 
resultant parking. 

I learned a lot about cricket and more importantly, about many facets of life and team 
spirit in The Netherlands. When “winning” celebrate whilst remaining humble, when 
“losing”, develop better skills and try harder. They were an exceptional group of people 
who made both myself and my parents (now both RIP) very welcome. 

I continued playing cricket into the 1990s/2000/2010s in Scotland, Germany and England 
and improved! Thank you to the Meijer family once again, never forgotten in this part of 
England.  We must step lightly on these fields for those who will follow us. Very kind 
regards and warm wishes to all.  


