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 Speech tijdens het SGS-Nieuwjaars diner 2015  
door Arjen van de Pol 

Voor mijn 2e  aanwezigheid op het Nieuwjaars diner kreeg ik enige weken terug het gevoel, dat er 
tijdens het diner enige entertainment zou moeten zijn. Dus bereidde ik een kleine speech voor. Een 
speech of presentatie heb ik nooit volledig woordelijk uitgeschreven en uitgesproken. Ik improviseer 
liever live om stotterproblemen voor te zijn. Dus het verzoek om mijn speech beschikbaar te stellen 
voor het verslag heeft problemen. Enerzijds dat ik hem moet uitschrijven, anderzijds komt een 
gesproken woord anders over dan een geschreven woord. In het onderstaande heb ik mijn best 
gedaan u toch deelgenoot te kunnen maken van mijn gesproken woorden.  

Goedenavond.  

Volgens de Staatssecretaris voor de media is alleen lol toegestaan bij de commerciële zenders. 
Kennis en kunde moeten bij de openbare zenders. Zo ook dus bij SGS als openbare club na de 
afschaffing van de ballotage. Maar om met Frans Bauer bij de TROS te spreken: we komen er wel uit.  

John Arlott, bekend BBC-commentator, sprak eens: “Cricket. They call it a team game, but in fact it is 
the loniest game of all.” U herkent dat ongetwijfeld: je bat alleen tegen de bowler; je bowlt alleen 
tegen een batsman; je vangt / fieldt alleen een bal. Dat laatste is tegenwoordig soms niet meer het 
geval. 2-3 man rennen achter de bal aan om hem in samenspel terug te gooien naar het wicket. Maar 
bij ons SGS zien we dat nog lang niet gebeuren. Iedereen is blij als er iemand achter de bal aangaat, 
hoe langzaam ook.  

Ter illustratie mijn eigen ervaring. Als youngster met ons 1ste (SCHC) mee in klasse IB: nr. 11 en 
scoorder (meest belangrijk). Vaak eenzaam op de boundary tijdens het fielden lopend van diep 
fine/square leg naar deep mid-on tijdens 4 uur fielden! Pauzes waren minder geregeld dan nu.  

Een ander onderwerp: Is onze sport gevaarlijk? 1 week na Philip Hughes in Australie liet een umpire 
in Israel het leven op de pitch. Hillel Oscar, oud captain Isr. XI, staat als umpire aan bowlers end. Er 
wordt een bal hard teruggeslagen recht op het wicket af. Komt de umpires onder ons bekend voor. 
We springen meestal weg, zo ook Hillel. Maar hij struikelt en de bal komt keihard via het wicket op 
zijn kaak. De ademhaling ontregelt en reanimatie op de pitch en in het ziekenhuis mocht niet baten. 
Uit eigen ervaring. Uiteindelijk promotie van het verre veld naar de pitch op onze fastbowler 
Sheridan Gumbs. Afwisselend met Auke Bloembergen, op “silly” square leg. 1,5 - 2 meter van de 
batsman zonder helm, wel met tok. We leven nog met dank aan het uiterst betrouwbaar bowlen van 
Sheridan. Een vriend, die veel te vroeg aan kanker is overleden. Later ook nog openingsbat: 20 overs 
openingsbowlers moe maken en overleven zonder helm. Runs waren niet nodig; nr 3 – 8 waren toen 
kanonnen. Bont en blauw dus. De desastreuze gevolgen voor mijn stijl van batten zal iedereen bij SGS 
bekend voorkomen.  

Gevaar te sneuvelen brengt mij na alle aandacht vorig jaar op de Grote Oorlog 1914-1918. In de 
december uitgave van het blad van de Association of Cricket Officials ook aandacht hiervoor.  
289  1e klasspelers lieten hun leven in de oorlog. 407  1e klasspelers, al dan niet gehandicapt 
teruggekeerd of dood, zijn koninklijk onderscheiden voor moed ed. In 1916 bij de slag aan de 
Somme, waarbij op de 1ste dag 70.000 Engelsen over de kling werden gejaagd, sneuvelde ook privat 
Percy Jeeves, testspeler voor Warwickshire, bij een nachtelijke aanval op Duitse mitrailleursnesten. 
Percy is nooit meer gevonden. U kent ongetwijfeld de bekende schrijven PG Woodhouse met zijn 
boeken over Bertie Wooster met Tante Agaath en zijn onverstoorbare redder/butler in de nood. Het 
recept van de butler tegen een kater (hang-over) heeft wereldfaam. Een mixture van Worcester 
sauce, rauw ei en rode peper schijnt je binnen 1-2 minuten weer het Heertje te maken. Ik heb het 
zelf nooit geprobeerd. U wel? Mijn recept was zondagochtend vroeg voor de wedstrijd met bonkend 
hoofd 1-2 kilometer hardlopen. Woodhouse was een fervente cricketfan en had Percy Jeeves 
ontmoet tijdens een cricketfestival in 1913. Als hommage verscheen de butler met de naam Jeeves 
eind 1916 in het 1ste echte book over Wooster en zijn butler Jeeves. Hierna is Jeeves een begrip 
geworden, waarbij velen weten wat bedoeld wordt. In een Engelse dictionaire wordt Jeeves 
omschreven als ‘an useful and reliable person’. Dit kan alleen met de Engelse taal.  
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Major (= zijn voornaam) Booth sneuvelde op de 1ste dag aan de Somme, (test)speler voor Yorkshire, 
en werd na 9 maanden als vermist te boek te hebben gestaan, uiteindelijk gevonden en 
geïdentificeerd aan de hand van een door MCC aan hem uitgereikte sigarettenbox met inscriptie. 
“Law 30 Bowled - artikel 2: Bowled to take precedence” hebben wij te danken aan de derde soldaat 
in deze speech: Frank Chester, een veelbelovende speler, die zijn rechteronderarm verloor in 
Griekenland aan gangreen. Hij was umpire voor en na de 2de Wereldoorlog en steeg tot grote 
hoogte met een record van 48 testmatches. Het record werd uiteindelijk geëvenaard door Dickie 
Bird. In 1950 op Trent Bridge in de Testmatch tegen West-Indië gaf hij een LBW, die leidde tot de 
nodige commotie en discussies achteraf. Na de pad geraakt te hebben rolde de bal tegen het wicket 
en een bail viel naar beneden. Was het nu LBW of bowled? Frank stond op LBW: hij had al LBW 
gegeven (en daarmee dead ball gecreëerd) voordat het wicket down ging. Uiteindelijk werd door de 
MCC artikel 2 aan Law 30 toegevoegd.  

Een anekdote tussendoor van andere aard. Dennis Compton speelde zijn 1st match in het 1ste team 
voor Middlesex als nr 11. Hij ging 0 LBW op Park. Na afloop: “ ik had er meer kunnen maken, maar 
Reeves (umpire) gaf na de wedstrijd toe mij LBW te hebben gegeven, omdat hij nodig moest 
plassen.”  

Op dit moment zijn oorlogen om geloof in de mode. Zo ook afgelopen september in Canterbury. De 
gezamenlijke kerken aldaar organiseren een Twenty20 voor een goed doel; iets met slavernij. De 
wedstrijd zal verlopen tussen Church of England XI en Vaticaan XI. Een bekende umpire in Kent doet 
graag mee en vermeldt ter ondersteuning van zijn aanmelding, dat zijn betovergrootvader bisschop 
van Rochester was geweest. Dat had hij beter niet kunnen doen. De organisatie liet fijntjes weten 
umpires zonder geloof/ theologisch neutraal aan te gaan stellen. The Church of England won 
natuurlijk met 6 wickets. In Engeland wordt niet verwacht dat geloofsattesten bij aanwijzing van 
umpires een rol gaan spelen. Maar je weet nooit in deze tijden.  

In 1968 liet Brian Johnston, ook een bekende BBC-commentator, het volgende op schrift weten over 
cricketdiners. “Cricketdiners zijn evenzeer onderdeel van het cricketspel als het spel zelf “in the 
middle”. Ze zijn een jaarlijks ritueel bij bijna alle cricketclubs. Eten en drinken zijn belangrijk hierbij, 
maar het succes van het diner wordt afgemeten aan het niveau van de speeches.” Nu ligt 1968 bijna 
50 jaar achter ons en we beleven en spelen cricket nu anders in een compleet andere (sociale) 
wereld. Cricketdiners zijn zeldzaam volgens mij, zeker in het Nederlandse cricket. Naast SGS hebben 
ook de Flamingo’s nog een jaarlijks diner. Dit bracht mij op de gedachte, dat ook het traditionele 
SGS-diner naast de speech van voorzitter in het vervolg verluchtigd zou moeten worden met een 
speech van een van de leden of iemand van buiten. Hiermee leg ik de lat wellicht hoog, maar volgens 
een reclame op TV bepalen we zelf de te behalen hoogte voor een leuk diner.  

Bij externe sprekers kunnen we o.a. denken aan onze cricketcabaretier Erik van Muiswinkel en als u 
het Sinterklaasjournaal volgt, de Huispiet. De Huispiet heeft een weliswaar kort, en ook vochtrijk, 
cricketverleden, incl. tour naar Engeland, bij SCHC; Maarten Wansink. Op het diner sprak ik per 
ongeluk van Hans.  

Ter afsluiting en voor de Staatsecretaris nog wat kennisoverdracht. De Engelse taal wordt momenteel 
verrijkt met nieuwe uitdrukkingen door Louis van Gaal. Het gebruik van Engels is niet eenvoudig en 
hierbij wat al dan niet ongelukkige voorbeelden door andere Nederlanders. 
We kennen onze voorzitter als iemand, die recht door zee is: “He is more straight through sea”. Een 
toehorende Engelsman hoort : hij is meer heteroseksueel door de zee. Beter is: “He is more honest”. 
Voor zij die aan de lijn doen: “It is good for the line”. Natuurlijk hebben we het over Twiggy: het is 
goed voor de streep. Beter is: “It helps you lose weight”.  
Een Secretaris-generaal beantwoordt de vraag van CNN: “What impressed you most during your visit 
to the USA”. Het antwoord tot enige verbazing: “ The toilets of the Dames”. Het aantal WC’s van 
adellijke dames is in USA uiterst beperkt, zo niet nihil.  
Een oud-premier komt met zijn gevolg bij een volgende vergadering: “Sorry that we are too late, but 
the meeting was walking out a little”.  
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Onze oorlogspremier Gerbrandy legt in 1940 zijn eerste bezoek af aan Churchill en schudt de hand 
met de woorden: “Goodbye Mr. Churchill”. Churchill antwoordt gevat: “ My dear man, that is the 
shortest visit of a prime minister ever”.  

Tot slot.  

Ook in 1940 bedankt een minister na een bezoek aan Buckinhham Palace King George VI met de 
volgende woorden: “May we thank our majesty for showing us your private parts”.  
Laten we nu gauw doorgaan met het volgens Brian onbelangrijke deel van het diner: eten en drinken. 
The wine is up – sorry – There is no more wine left.  
Go your gang – sorry – Go ahead.  
 
Ik dank u voor uw aandacht.  

(Met dank aan de Association of Cricket Officials en de boeken The Wit of Cricket, We always get our 
sin too en Cricket (wit, wickets and wisdom)). 

 

--/-- 

 


