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Beste CCG-ers, 

 

Voor u ligt de alweer de eerste TWT van de zevenenvijftigste jaargang uit het bestaan van de Cricket 

Club Groenendaal. Het cricketseizoen 2006 staat op het punt te beginnen. Tijd dus voor enkele 

noodzakelijke mededelingen over wat er allemaal staat te gebeuren. 

 

Afgelopen zaterdag, 15 april 2006, is - vooraf gegaan door pitchonderhoud, het in elkaar zetten van de 

kooi (volgende keer de wieltjes op de juiste wijze monteren, Jeff!!!) en het in orde brengen van 

materiaal en clubhuis - de ALV gehouden. Zowel de oproep aan de leden en donateurs om te helpen 

met de werkzaamheden alsmede het bijwonen van de vergadering is in goede aarde geland, getuige de 

bovengemiddelde opkomst. Over de ALV zal ik u in deze TWT uitgebreid informeren. Ook zal ik 

stilstaan bij de traditionele tour, de competitie en uiteraard de trainingen. 

 

Laten we er een mooi seizoen van maken! 

 

Sydney Volten 

secretaris CCG 
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ALV CCG gehouden op zaterdag 15 april 2006, te Valkenburg 
 

Zoals in het voorwoord reeds is vermeld kende de ALV een bovengemiddelde opkomst, hetgeen de 

betrokkenheid van de leden en donateurs bij onze verenging nog maar weer eens aantoont. Niet dat we 

nu gelijk moeten gaan jubelen – lees het jaarverslag er maar op na -  maar wel het stemt wel tot 

tevredenheid.  

 

Na vier keer op rij te zijn uitgereikt aan Victor van Oosterzee, waarvan de laatste keer geweigerd - 

wegens naar eigen zeggen ondermaats presteren -  is de Bob Kieboom-beker, de prijs voor de beste 

allround-jaarprestatie, uitgereikt aan Warre de Vroe. 

 

De Narrenkap, de prijs voor zeer bijzondere verdiensten voor CCG, is met algemene instemming en 

voor het tweede jaar op rij gegaan naar Bernard Smoor voor o.a. zijn culinaire meesterwerken 

waarmee hij de sportieve activiteiten - zowel op trainingsavonden alsmede tijdens en na de 

wedstrijden - wist te omlijsten.  

 

Getuige het ‘verdubbelde’ buffetresultaat - hetgeen door onze penningmeester met grote instemming is 

begroet en de vereniging een positief financieel jaarresultaat heeft opgeleverd - weten de leden en 

donateurs de weg naar onze ‘nieuwe’ ground steeds beter te vinden. 

 

 

Jaarverslag zoals is deze door de secretaris is voorgedragen tijdens de ALV: 
 

Utrecht, 14 april 2006 

 

JAARVERSLAG CRICKET CLUB GROENENDAAL SEIZOEN 2005 

 

Voor het opmaken van het jaarverslag van ons zo geliefde CCG leek het mij nu eens aardig terug te 

blikken op welke stichtelijke woorden ik u mee heb gegeven in het jaarverslag geschreven aan de 

‘vooravond’ van het gaan spelen op ons nieuwe onderkomen, het Cricketveld Valkenburg. Uw 

secretaris is in dit jaarverslag beslist niet optimistisch over onze kansen en mogelijkheden in de 

toekomst. Echter, er wordt ook de hoop uitgesproken dat - met ons nieuwe onderkomen - we een basis, 

een fundament, in handen hebben voor hernieuwde betere tijden.  

 

Nu - twee jaar later en terugkijkend - kan men concluderen dat een ground, een eigen onderkomen, op 

zichzelf niet garant staat voor succes. Een mens kan zich vergissen en een secretaris is ook maar een 

mens. Dat laatste brengt mij gelijk op de kern van mijn inleiding. Mensen. Mensen maken een 

vereniging groot, succesvol of plezierig om te toefen maar ook kwetsbaar, instabiel en of onplezierig. 

Voor het tweede jaar op rij is ons ledental redelijk stabiel gebleken. Zo op het eerste gezicht lijkt dat 

geen reden tot ‘defaitisme’, echter u en ik weten wel beter. We worden oud. Op zich ook geen reden 

tot paniek immers dat hoort er nu eenmaal bij. Wat mij echter wel wederom somber maakt is het feit 

dat we geen nieuwe wortels schieten. Één nieuw lid van onder de 40 in twee jaar tijd betekent 

simpelweg dat we ons in een ‘sterfhuisconstructie’ weten. Ik kan het niet anders maken dan dat het is. 

 

De andere kant van de medaille stemt ook al niet vrolijk maar geeft wel trots en voldoening. Omdat 

we klein zijn betekent het ook dat we alles zelf moeten doen. De schoorsteen rookt niet ‘uit zun eige’.  

Er wordt veel van ieders inzet gevraagd om ‘de tent’ draaiende te houden en wonderwel lukt ons dat 

zeer aardig. Het maakt de ‘vriendenband’ alleen maar sterker. 

 

Deze vriendenband is - mijns inzien - de reden dat we elk jaar weer met CCG op tour gaan. Waar zie 

je dat nog in ‘cricketend Nederland’.  In 2005 zijn we voor het tweede jaar op rij naar Engeland 

geweest, naar Sussex om precies te zijn. Barcombe, Plumpton en Lewes Priory de tegenstanders en 

Lewes onze thuisbasis. Over het eerste - de wedstrijden - zal ik kort zijn. Drie keer een nederlaag. 

Twee keer respectabel en één keer afgeslacht. Lewes meende haar ‘overzeese Prof’ - een zeer hard 

‘hittende’ West Indiër  die getuige zijn 74 runs uit 22 ballen geen enkel ontzag toonde voor onze 
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bowlerij - te moeten inzetten. Over het tweede - de thuisbasis - zal ik iets uitweiden. Tijdens de 

spannende herverkiezing van Blair (3
e
 termijn!!!) is er door enkele CCG-ers totaal aan het op de 

kamers geldende rookverbod voorbij gegaan hetgeen tot een nachtelijk evacuatie - waar zelfs Kika niet 

aan wist te ontkomen - van het gehele Hotel (inclusief alle gasten en personeel) geleid heeft. 

Anderdaags heeft dit aan de ontbijttafel nog voor de nodige commotie gezorgd toen duidelijk werd dat 

het ongemak door, elkaar de schuld gevende, Clubgenoten was veroorzaakt. Het kan verkeren.  

 

Over de competitie van het jaar 2005 kan ik ook kort zijn. Zeven nederlagen en drie overwinningen 

waarvan de laatste overwinning op Sparta tevens het sportieve dieptepunt van het seizoen heeft 

opgeleverd. Vermeldenswaardig zijn de prachtige winnende innings van Warre tegen Ajax Leiden - 

(138 runs (13x4, 8x6) - alsmede zijn onbegrijpelijke verliezende innings tegen Hercules, 80 runs en 

wegens zuurstof gebrek Retired met de veilige haven reeds ruimschoots in zicht. Inclusief drie keer 

een Friendly hebben we met 8 gespeelde thuiswedstrijden toch een mooie cricketzomer gehad waar we 

onze tegenstanders immer op gepaste ‘CCG-iaanse’ wijze hebben weten te ontvangen. Ook is het 

noemenswaardig dat we alle wedstrijden een geheel elftal op de been hebben weten te brengen.  

 

Laat dat het streven zijn voor het nakende seizoen. Kom vooral trainen, speel niet alleen de 

wedstrijden maar help ook mee en schroom niet binnen uw kennissenkring onze Club te promoten en 

ze eens mee te nemen.  

 

 

Uw secretaris 

 

 

 

CCG Essex Tour 2006 
 

 

Geheel traditiegetrouw gaan we dit jaar rond Hemelvaart op tour. Dit jaar zal een dertienkoppige 

CCG-afvaardiging twee wedstrijden gaan spelen in Essex. West Mersea en West Bergholt de 

tegenstanders en Colchester onze thuisbasis. In het centrum van Colchester zal de plaatselijke herberg 

uit 1465, genaamd ‘The Red Lion’, ons onderdak verschaffen. Colchester is de oudste officiële stad in 

Groot-Brittannië, en hier hebben dan ook enkele van de belangrijkste gebeurtenissen in de Britse 

geschiedenis plaatsgevonden. Camulodunum, zoals de Romeinen het noemde, King Cole’s castle 

volgens de Kelten en de plaats van handelen van William Shakespeare’s  toneelstuk Cymbeline zal 

voor CCG dan ook een gepast onderkomen zijn.  

 

De tourdeelnemers zullen begin mei een uitgebreid en gedetailleerd schrijven kunnen verwachten. In 

hoofdlijnen zal de tour er als volg uit zien: 

 

 Donderdag 25 mei overtocht middels de Eurotunnel, ook wel bekent als de ‘Chunnel’, van Calais 

naar Folkestone. Ongeveer om 10:00 uur verzamelen in Calais 

 Dezelfde middag de eerste wedstrijd tegen West Mersea 

 Vrijdag 26 mei rustdag met een ‘vrij’ programma 

 Zaterdag 27 mei de tweede wedstrijd tegen West Bergholt 

 Zondag 28 mei terug naar huis 
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Eerste training aanstaande woensdag 26 April!!! 
 

 

Vanaf aanstaande woensdag, 26 april, zal er vanaf 19:00 uur getraind worden op CCG. De 

verwachting is dat we begin mei al competitie moeten spelen dus maak van de gelegenheid gebruik 

om de stijve spieren en stramme ledematen op te warmen dan wel ‘los’ te spelen. Zoals gezegd is 

woensdag de vaste trainingsavond en beginnen we steeds om 19:00 uur. Kom vooral zoveel mogelijk! 

 

Na elke training is er uiteraard de gelegenheid tot het nuttigen van een maaltijd. 

 

 

 

Competitie Veteranen B 
 

 

Komend seizoen blijven we spelen in de competitie Veteranen B. Er wordt geen veteranenbeurs 

gehouden en de KNCB stelt het competitieschema vast. Ik verwacht dit deze week, uiterlijk begin 

volgende week, te ontvangen. Zodra in mijn bezit zal ik u ervan op de hoogte stellen. De deelnemers 

van de competitie veteranen B zien er als volgt uit: 

 

1. Ajax Leiden 

2. Bloemendaal 

3. Cricket Club Groenendaal 

4. Excelsior 

5. Hercules 

6. Quick 1888 (nieuwkomer!!!) 

7. Sparta 

 

Zoals je ziet hebben we een nieuwe vereniging in onze competitie. Met het promoveren van VOC en 

de terugkeer van Bloemendaal uit de Veteranen A hebben we dus twee wedstrijden meer te spelen ten 

opzichte van vorig jaar. Ik verwacht dat we begin mei gelijk al moeten spelen dus houdt u beschikbaar 

en geef als de brandweer het bat een vers laagje (niet te veel!!!) lijnzaadolie. Het competitieschema 

volgt z.s.m. 

 

 

 

Dwarrels: 
 

 Het seizoen nog niet begonnen of er is reeds een vermeldendwaardige dwarrel. Na het in elkaar 

zetten van onze ‘verrijdbare’ oefenkooi, onder de bezielende leiding van het kersverse bestuurslid 

(commissaris materiaal) Jeff Nickless, bevreemde het de CCG-ers die terugkwamen van 

pitchonderhoud gelijk de wat ongebruikelijk constructie van de rubberen luchtbanden. Niet alleen 

zaten ze aan de binnenkant van de kooi - iets wat het begrip ‘bouncer’ een extra dimensie had 

kunnen geven – maar ook zaten ze ‘verkeerd om’ zodat de kooi ongebruikelijk ‘hoog op haar 

voetjes stond’. Dat laatste staat haaks op de ‘kernkwaliteit’ van een oefenkooi nml. het 

tegenhouden van ballen. 

 

 

Gaarne wedstrijdverslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That Was That” bij voorkeur 

ZONDAG doch uiterlijk op MAANDAG mailen naar de TWT-redactie op 

E-mailadres: kpattiselanno@skn.nl 
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