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Lieve vrienden/ vriendinnen 

Gelukkig zie ik een tiental meer aanwezigen dan vorig jaar waaronder een 
erelid, en vele dragers van het gouden ereteken. U allen welkom. 
 
Mag ik jullie allen namens het bestuur van SGS een geweldig maar bovenal gezond 2012 wensen.  
 
In gedachten zijn wij even bij Liesbeth Huising die graag aanwezig had willen zijn maar het niet meer 
kan opbrengen. Ook onze vriendin Anneke Tekenbroek maakt een zeer moeilijke tijd door. SGS 
stuurde beiden een bloemengroet.  
Met Ayoub Doekhie ging het de goede kant op maar hij ontmoet tegenslag en moet de komende 
week 3 bypasses krijgen. Heleen sprak ik vanmiddag en de familie dankt de SGS-ers voor de kaarten 
en goede wensen. Het doet de familie goed zoveel medeleven te mogen ontvangen.   
Ook een groet uit Thailand waar Jan Nefkens morgen 77 wordt en tot slot van Rudy Don Griot die 
thuis ziekt ligt. 
 
 
Wij verloren in 2011 een aantal zeer goed vrienden en een lieve vriendin 

 Arie Westerink 
vader van ons lid Eric-Jan. Arie volgde SGS op afstand maar vanuit zijn achtertuin wel 
LBW/Amersfoort. Op de VRA site vond ik zijn overlijdensbericht. 

 René van Schelven 
die graag tegen zijn zonen bij Quick Hg wilde spelen maar daar niet aan toe kwam 

 Daan Maltha 
een geweldig VRA lid die helaas niet te vaak voor ons uitkwam. 

 Franz Konert 
ons oudste lid en drager van het Gouden Ereteken – kijk nog eens naar het interview in ons 
jubileumboek ! 

 Charles Verheyen 
erelid KNCB en Lid van Verdienste SGS – Mr Kampong en vooral  Mr KNCB JEUGD – een 
kanjer 

 Hannemarie van Rossem 
een zeer trouwe aimabele bezoekster van onze wedstrijden en evenementen 

 Ben Wubbe 
40 jaar lid geweest maar zelden gezien op de velden en slechts een enkele maal speelde hij. 

 Carlton Joseph 
Een leerling van de fameuze Gary Sobers en daar vertelde hij vaak en langdurig over. Een 
goed bat en bowler.  
 

Laten wij even met een minuut stilte bij hun overlijden stil staan. 
 
 
2012 is begonnen, beste vrienden  en vriendinnen, en voor het komende seizoen staan buiten de 
Olympische Spelen ook voor ons mooie wedstrijden op het programma maar die vallen wel allemaal 
in het naseizoen.  
 
Een Drielandentoernooi dat naar Spanje gaat en in La Mancha verspeeld zal worden en 
bezoek uit down under van John Bell (onze oude bondscoach) die met Australische 60plussers twee 
maal tegen ons zal spelen in september en  
een bezoek van een team 60plussers uit Tasmanië ook al in september. 
 
De Senioren Onderlinge en ook de Golfers hebben grootse plannen voor de komende zomer.  
SGS heeft u deze zomer weer veel te bieden. 
 

http://www.sgs-cricket.nl/nieuws-leden/overleden-2011.htm#René van Schelven
http://www.sgs-cricket.nl/nieuws-leden/overleden-2011.htm#Daan Maltha
http://www.sgs-cricket.nl/nieuws-leden/overleden-2011.htm#Franz Konert
http://www.sgs-cricket.nl/nieuws-leden/overleden-2011.htm#Charles Verheyen
http://www.sgs-cricket.nl/nieuws-leden/overleden-2011.htm#Hannemarie van Rossum
http://www.sgs-cricket.nl/nieuws-leden/overleden-2011.htm#BenWubbe
http://www.sgs-cricket.nl/nieuws-leden/overleden-2011.htm#Carlton Joseph
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Tot slot wil ik u nog een voorval vertellen uit de wedstrijd Colourful SGS tegen SGS van de afgelopen 
zomer. Ik vond het een goed verhaal en bewaarde het voor vandaag. Over discriminatie 
gesproken………. 
 
 
Een van onze echt zeer donkere vrienden vroeg mij waarom zij colourful SGS waren en niet de 
blanke SGS-ers want zo zei hij 
 
Als ik geboren wordt ben ik zwart 
Als ik opgroei ben ik zwart 
Als ik te lang in de zon lig ben ik zwart 
Als ik het koud heb ben ik zwart 
Als ik bang ben ben ik zwart 
Als ik ziek ben ben ik zwart en 
Als ik sterf ben ik ook zwart. 
 
Maar jij voorzitter :  
 
Bij je geboorte was jij roze 
Toen jij opgroeide werd jij wit 
Als jij in de zon ligt wordt jij rood 
Als jij het koud hebt wordt jij blauw 
Als jij bang bent wordt jij groen 
Als jij ziek bent wordt jij geel en 
Als jij sterft ben jij grijs 
 
Ik vind dat jullie volgend jaar colourful SGS moeten heten en wij de all blacks.   
 
Hij heeft gelijk en Tijs zal dit in het programma aanpassen. 
 
Ik wens u allen een aangename voortzetting van deze avond. 
 
Duco Ohm - 14.1.2012 
 


