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Zijn levenslust was eindeloos 

  

Henricus Antonius Maria Frankenmolen 

 

Han 
  

16 juli 1959  - 6 mei 2005 

 

 

Groot was de schrik en het ongeloof bij familie alsook zijn vele hockey- en cricketvrienden te horen 

dat donderdagavond 5 mei Han met spoed per ambulance naar het Ziekenhuis Westeinde was afge-

voerd, waar hij die nacht om 01.30 uur ondanks alle inspanningen van de medische staf overleed. Wij 

kenden hem als een zeer dynamisch mens met een grote liefde voor en betrokkenheid bij zijn club(s): 

eerst HLC, daarna VCL en weer later CCG en de HCKZ. Bij de laatste was hij captain en stuwende 

kracht achter het Veteranen B-team dat vorig seizoen zo mooi kampioen werd. Tijdens zijn veel te 

korte leven is hij nimmer een dag ziek geweest en hij had nog ontzettend veel plannen voor de toe-

komst. De woorden bovenaan de rouwkaart “zijn levenslust was eindeloos” beschrijven Han ten voe-

ten uit.  

 

Onze gedachten zijn uiteraard bij zoon Jarno en familie – wij wensen hen alle sterkte toe in de 

komende periode.  
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VERSLAG CCG-TOUR – SUSSEX (GB) - 05 tot 08 MEI 2005 

 

 

Een vroege tour dit jaar, als gevolg van de vroege Hemelvaart, waardoor het touringteam ongetraind 

(en onuitgeslapen vanwege het vertrek om 7.40 uur met de Harwich-boot) op donderdag 5 mei moest 

aantreden voor de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Barcombe C.C.. Aangezien het helaas tot 

Sussex niet was doorgedrongen dat het Touringteam er sinds de laatste keer niet sterker op is gewor-

den, kregen we weer met de gebruikelijke jonge, goedgetrainde en crickettechnisch netjes opgevoede 

tegenstanders te maken, waartegen wij zo langzamerhand niet meer opgewassen zijn, zodat zelfs de 

kans op een dankzij veel geluk onterecht te behalen overwinning al op 

voorhand geheel uitgesloten was.  

 

Desalniettemin gingen we vol goede moed van start met batten, waarbij de openers al zeer snel moes-

ten ervaren dat Engelse tegenstanders gewoon hun openingsbowlers laten bowlen, hetgeen in dit geval 

te moeilijk voor hen was. Alleen Maurits (onconventioneel naar Engelse begrippen, maar wel 

effectief ) met 48 en Warre met 24 konden de bowlerij een beetje aan en na de afgesproken 30 overs 

bedroeg het totaal 114 v. 8. Geen erg hoog totaal om te verdedigen en dat bleek ook al snel, want na 5 

overs stond de tegenpartij al op 43 en in de 19e over passeerde zij ons totaal voor het verlies van 4 

wickets (waarvan 2 retired).  

 

De volgende dag was Plumpton C.C. (en dorp een eindje verderop onderaan de South Downs) onze 

tegenstander. Ook hier hetzelfde beeld: CCG eerst aan bat in een 35-over partijtje (de tweede dag 

durfden we al wat langer te spelen) kwam tot 112 runs, met een nuttige opening door Wybe 19 en 

Sydney 21en eveneens nuttige bijdragen van Warre 24 en Marc 12 n.o.. Daarna ging de tegenpartij 

weer zeer voortvarend van start, maar toen ze in hun overmoedigheid wat al te vaak gingen uitrukken 

wist Sydney er drie achter elkaar te stumpen, twee op Bob en een op Wim. Daarna ging het echter, zij 

het iets minder vlot, voort naar het onvermijdelijke einde, dat in de twintigste over kwam voor  het 

verlies van 5 wickets (waarvan 1 retired), een beter fielding -resultaat voor ons dus dan de vorige dag. 

 

Na de hard nodige rustdag, waarbij sommigen op Linksfield Park bij de paardenrennen tot betere 

prestaties wisten te komen dan op het cricketveld, speelden we op zondag de laatste wedstrijd tegen 

Lewes Priory, het sterkste team van de drie. Ook hier konden wij gelukkig met batten beginnen en 

ziet, nadat deze keer de openers weer snel waren vertrokken, kwamen er vervolgens enige goede part-

nerships tot stand met Maurits weer in de punten, 41 deze keer en ook Marc met een prima 32. Voeg 

daar aan toe 33 van onze gastspeler (ingevallen voor Warre, die eerder naar huis moest), 17 van Bob 

en 22 n.o. van Victor en een alleszins respectabel totaal van 182 v. 7 in 35 overs kon in de boeken 

worden genoteerd. Helaas bleek de tegenpartij aan bat wederom veel te strerk: een overseas aanwinst 

van Lewes (hij had nog nooit runs voor ze gemaakt, ja, ja,) begon meteen in de eerste over grote zes-

sen te slaan en hield daar gelukkig in de 10e over mee op, toen Bernard hem bowlde, maar toen ston-

den er wel 101 runs op het bord en had hij er zelf 74, zodat de rest een formaliteit was en in de 21e 

over bij 183 v. 4 het alweer onvermijdelijke einde kwam.  

 

Drie kansloze nederlagen dus, die tot de vraag leiden of wij nog tegenstanders kunnen vinden, die 

"more evenly matched" zijn, of wat eenvoudiger gezegd waar we van kunnen winnen. We hebben 

inmiddels wel geleerd te kunnen verliezen, want de stemming tijdens deze tour was en bleef uitste-

kend, het was weer zoals vanouds gezellig en we zien nu al weer uit naar de volgende tour. Alleen nu 

nog tegenstanders zien te vinden waartegen het ook leuk spelen is, het zal niet gemakkelijk zijn, maar 

je weet het maar nooit. Me hebbe verlore, maar het was toch een prima tour en de spirit van het team 

is ongebroken gebleven. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZATERDAG  14  MEI  2005 – VOC THUIS 

 

Aanvang wedstrijd:  11.00 uur 

Aanwezig spelers:  10.30 uur 

Aanwezig “openers”: 10.00 uur 

  

Opstelling: Basart, Davidson, Hogendoorn, Judkins, Kloppenburg, Van Oosterzee, Quarles van Ufford 

(wk), Smoor (Lunch), Straathof (Openen), Volten (Openen), Vroe (J.W. de) (Field captaincy) 

 

Umpires/Reserves: Vroe (J. de), Dettmeijer, McLean, Newell 

 

 

 

TRAINING 

 

ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! 

 

 

 

HERHAALDE OPROEP AAN DE LEDEN EN DONATEURS 

 

Voor het adequaat inrichten van ons nieuwe clubhuis zijn wij op zoek naar oude elftalfoto’s en dan 

met name die van een van de vele roemruchte CCG-tours. Ze zullen een mooie plaats krijgen en zo 

voor alle CCG-ers en onze bezoekers te zien zijn. Overige CCG-versierselen en/of -reliquieën zijn 

uiteraard ook van harte welkom. Evenals uzelve ook. Dat moge duidelijk zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaarne wedstrijdverslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That 

Was That” uiterlijk op maandag mailen naar de TWT-redactie op 

e-mailadres: kpattiselanno@skn.nl 
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