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S TIL L G 0 1 N G S Y RON G CRI C KET C LUB

VERSLAG OVER HET JAAR 1973

Mijne Heren,
Evenals vorige jaren wil ik U gaarne verslag uitbrengen

over het afgelopen jaar 1973.
Bij een beschouwing over de activiteiten die dit jaar,

dank zij de werkzaamheden van diverse commissies zijn georganiseerd,
valt het op hoe weinig leden er aan de doelstelling van onze vereni-
ging, n.l. het organiseren van cricketwedstrijden en het houden van
bijeenkomsten, deelnemen.

De jaarvergadering bijvoorbeeld, wordt bezocht door 13%
van onze leden; slechts 21% neemt deel aan één of meerdere wedstrij-
den; de door de contakt-commissie georganiseerde autorit trekt 4%,
een kegelfestijn ook en een bridgedrive slechts 2% van ons totale
ledental.

Meegerekend dat 14% van dit aantal buiten onze grenzen
woont, is het aantal niet de~lnemende leden toch bizonder groot,
temeer daar in de genoemde percentages steeds dezelfde leden voor-
komen.

Helaas ontvielen ons ook dit jaar weer enkele leden:
F.v.Herwaarden, A.J.G.Janssen, V.M.J.Kettlitz, B.v.Olphen en
G.Stallmann werden ten grave gedragen; hun ziel ruste in vrede.

De heren W.G.K.Arendsen de Wolff, H.C.Jansen, J.N.v.d.
Klashorst, H.J.de" Richemont en F.Ruyckhaven moesten als lid bedan-
ken en ook D.J.le Fevre, J.T.Mets, H.C.Meyer, W.H.Rijnders,
C.Swarttouw, J.J.Willinge en H.J.N.Wijnands werden van de ledenlijst
afgeschreven.

Gelukkig namen de volgende heren de uitnodiging tot
ons lidmaatschap aan: J.Blommert, P.J.v.d.Burg, G.Buyze, H.B.Cas-
tendijk, R.P.Cavalini, J.E.Diepenveen, F.J.Dolstra, J.v.d.Gaag,
C.Joseph, A.Keuzenkamp, A.E.J.Lieshout, S.F.A.M.Nielen, A.Olt-
mans, C.J.Schouten, H.A.Vierling, E.W.C.Vriens, E.H.E.Wolfs en
J.W.van Zeeland.

Hierdoor kon ons ledental toch weer stijgen en be-
draagt nu 437; enkele uitnodigingen werden nog niet beantwoord en
dit aantal kan dus nog iets hoger worden.

Dit jaar hebben we een record aantal jubilarissen in
onze club: J.J.G.Hovius bereikte een 40-jarig lidmaatschap, een
bizonder cijfer voor onze vereniging; J.Colen, J.Ris en I. van
Herwaarden werden 30 jaar geleden ingeschreven en J.v.Andel,
H.L.Groeneveld, G.O.A.Hoek, G.H.H.Kappelhoff, F.G.E.Kramer,
G.G.Lambers, H.v.Manen, M.Saaf, J.R.Schoonbeek, D.de Vos en
A.Waayer bereikten het schone aantal van 25 jaren lidmaatschap.



-2-

De jaarvergadering werd op 24 maart gehou~~n in Hotel
Termïnuste den Haag en dus niet meer in het aloude Kurhaus.

Zonder schokkende gebeurtenissen werd tegen het einde
van de middag de sluiting aangekondigd en kon de borrel en voor de
belangstellenden het diner beginnen.

Het bestuur werd herkozen en bestaat dus, na het bedanken
van iV.Honig uit: Lv.Herwaarden, H.Wagenvoort, J.M.A.Loggere,
J.Hulleman, J.BoQgaerdt, C.Lapierre en A.v.d.Togt.

De contributie bleef ongewijzigd.
In de kascommissie was G.Schutte aan de beurt van aftre-

den, hij wordt opgevolgd door W.N.D.Elgershuizen.
Voor de ballotage-commissie troffen M.Grondhout, J.Smit

en G.O.A.Hoek dit lot en werden, nadat de aftredenden waren bedankt
door de voorzitter, H •Knabe L, W.Amons. en H.v .Halst als nieuw lid
benoemd.

P.v.d.Hammen zal voorzitter en J.G.de Bruin secretaris
zijn dit j·aar.

;

Als beste jeugdspeler werd dit jaar Peter Entrop van
H.C.C. met een bat vereerd.

Er werd door de weergoden een beetje rekening gehouden
met onze wedstrijd-data en daardoor kon veel worden gespeeld.

Er werden dit jaar 35 weds.trijden gespeeld tegen andere.
clubs; de onderlinge 40+ tegen 50+ werd noodgedwongen ve~anderd
in noord tegen zuid en 4 onderlinge wedstrijden werden verspreid
over het land gehouden.

12 wedstrijden werden door ons gewonnen en 18 verlDren,
5 stuks eindigden in een draw, een iets minder gunstig resultaat
dan vorige jaren.

De in totaal door ons gescoorde runs, n.l. 4028, kostten
317 wickets, e~n gemiddelde van 12.71; door de tegenpartijen wer-
den 3739 runs gescoord voor 280 wickets, een gemiddelde van 13.36.
Hoewel wij dus meer runs maakten, hadden wij hier meer wickets voor
nodig.

Slechts één wedstrijd, n.l. die tegen Spirit, verregen-
de geheel; die tegen de Krekels gedeeltelijk.

C.C.Arnhem moest de tegen ons vastgestelde wedstrijd af-
zeggen.

Door Hilversum C.C. werd dit jaar, ter gelegenheid van
hun 90e jubileum, een veteranen cricketdag gehouden, waarop naast
de thuisclub, Kampong, Alkmaar C.C. en wij waren uitgenodigd.
Het geroutineerde Kampong wist ons tamelijk sterke team te verschal-
ken en de beker te winnen.

Een wedstrijd tegen het Ned.Jeugdteam 14-16 jaar moest
wegens competitie moeilijkheden worden afgezegd, maar die tegen het
Ned.Jeugdteam 16-18 jaar kon wel doorgaan. Overigens waren deze
jongens veel te sterk voor ons te~m en kon slechts met moeite een
draw worden bereikt.
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Het drielanden Tournooi werd dit jaar in Denemarken gehou-
den en hoewel wij dit keer van de Deense Forty Club wisten te winnen,
was de Engelse Forty Club, wederom versterkt met Simpson, veel te
sterk en kon dus gemakkelijk dit tournooi winnen. De rest van de
tour was evenwel een succes, want 2 wedstrijden werden gewormen en
~~n eindigde in een draw; de 2 overige werden nederlagen.

Geen enkele maal werd voor of tegen ons de 200 runs ge-
passeerd. In de wedstrijden tegen V.U.C. Hengelo C~C. en Sparta
maakten beide partijen meer dan 150 runs, evenals in die tegen het
Deense Soraner XI.

Toch waren lage totalen ook wel eens genoeg; zo was 52/5
voldoende om van Hilversum C.C, te w.i.nnen en S6/7 was meer dan Kam-
pong in de boeken bracht.

De meeste wedstrijden werden dit jaar gespeeld door:
G.Brummelkamp 20, G.Eikelboorn 19, K.Vervelde IS, J.Smit 16 en
A.Loggere en A.Ruymgaart 15.

De meeste runs kwamen van J.Klein de Groot 227, W.Kummer
182, A.Loggere 180, J,Smit 165, A.Ruymgaart 153 en G.Eikelboom 152.

De meeste wickets werden genomen door: G.Brummelkamp 36,
H.v.d.Bijl en E.Offerman 22, A.Terwiel 21, K.Vervelde 19 en P.v.d.
Hammen IS.

De meeste slachtoffers maakte: J.v.d.Valk 11 (waarvan
7 st.); D.lngelse 9 (waarvan 4 st.); A.Loggere 9, G.Eikelboom en
K.Vervelde 6.

Er werd in totaal door 90 spelers meegedaan in de ver
schillende wedstrijden, waarvan 17 alleen in onderlinge matches
uitkwamen.

Tegen het einde van het jaar werden nog 2 verjaardagen
luisterrijk gevierd.

Eerst werd F.A.W.Meyer SO jaar en enkele dagen later
vierde voorzitter I.van Herwaarden zijn 70e verjaardag.

Op beide dagen werd door vrienden uit de vereniging een
borrel met diner aan de jarigen aangeboden.

De plannen voor het komende jaar zi j n a.Lwe er gemaakt.
Diverse Bommissies zijn druk aan het werk, Het drie-landen tour-
nooi wordt volgend jaar in Engeland gehouden en we hopen dat de be-
langstelling onder onze leden zo mogelijk nog groter wordt dan dit
jaar in Denemarken, zodat wij weer een sterk team kunnen opstellen.

De hoop is nu dat de energiecrisis geen spaak in het wiel
steekt en wij onze prachtige sport vrij en zonder veel beperkingen
zullen kunnen -blijven beoefenen, want dat is het toch waarnaar wij
gedurende do lange wintertijd met verlangen blijven uibkijken ,

J .IVLA.Loggere
secretaris.
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