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29 mei 2007 THAT WAS THAT 58e jaargang nr. 01 

 

 

 

Voorwoord: 

 

 

 

Beste CCG-ers, 

 

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

Club Groenendaal. Daar waar op menig cricketveld de competitie reeds is losgebarsten moet het feest 

voor CCG nog beginnen. Dit heeft haar oorzaak in het feit dat de KNCB alle verzoeken van uw 

secretaris m.b.t. de beschikbaarheid van ons veld over het hoofd heeft gezien. Enige creativiteit van 

laatstgenoemde heeft ervoor gezorgd dat inmiddels ook deze hobbels zijn gladgestreken. 

 

Aanstaande zaterdag begint dan eindelijk onze competitie met een uitwedstrijd tegen Quick 1888 

Nijmegen. De wedstrijdgegevens hieromtrent treft u verderop aan in deze TWT. 

 

Wat ik u niet wil onthouden zijn de problemen welke we hebben ondervonden in de aanloop naar het 

nieuwe seizoen. Allereerst was daar plots een nieuwe lichtinstallatie op het trainingsveld van FC 

Rijnvogels. Op zich is daar weinig op tegen behalve dan als deze zich bevindt op de veldposties van 

third man en mid off op ons cricketveld. Het bestuur heeft vervolgens met FC Rijnvogels om de tafel 

gezeten om tot een oplossing te komen. Gezamenlijk is besloten de pitch naar achteren te verplaatsen, 

niet gemakkelijk daar de ‘betonklomp’ een lastig obstakel vormde. Tijdens hetzelfde onderhoud met 

FC Rijnvogels werd ons ook nog ‘tussen neus en lippen door’ medegedeeld dat we een nieuwe 

bewoner in ‘ons’ clubhuis zullen moeten dulden; een Motorfietsclub uit Katwijk. Of we er samen maar 

even uit zouden willen komen. Als alternatief is ons het gebruik van de jeugdkantine van FC 

Rijnvogels gedurende het cricketseizoen geboden. Om een lang verhaal kort te houden hebben we 

gemeend op het aanbod van het gebruik van de jeugdkantine in te moeten gaan. Het was kiezen of 

delen [kiezen of delen is een Germaanse beslissingsvorm. Kern is: wanneer twee partijen iets moeten 

verdelen (erfenis, cricketveld en opstallen, landgoed of buit), dan mag de ene partij het goed verdelen 

in twee delen, waarna de andere partij zijn deel mag kiezen. Hierdoor moet de verdelende partij zich 

inleven in de kiezende partij] waarbij bovenstaande omschrijving helaas op ons niet geheel van 

toepassing is geweest.  
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Per saldo is het nog niet zo slecht afgelopen daar ons cricketveld er enorm op vooruit is gegaan, we de 

beschikking hebben over kleedkamers aan - en een clubhuis op een paar honderd meter van het veld. 

Momenteel is er een commissie aangesteld die de mogelijkheid tot een cricketpaviljoen aan het veld 

onderzoekt. Tijdens de ALV (ergens in juni/juli te houden) zullen zij hun plannen presenteren. 

 

Tevens is het bestuur verheugd u mede te kunnen delen dat Eureka weer bij CCG haar 

bedrijfscompetitiewedstrijden komt spelen, iets wat zij op ons veld bij VCL jarenlang ook gedaan 

heeft 

 

 

Tot slot rest mij nog de schone taak u allen een plezierig en sportief cricketjaar toe te wensen! 

 

 

 

Met CCG-iaanse groet, 

 

Sydney Volten 

Secretaris CCG 

 

 

Vaste trainingsavond 
 

Momenteel wordt onderzocht wat een geschikte trainingsavond gaat worden. E.e.a. hangt af van de 

beschikbaarheid van de reeds genoemde jeugdkantine van FC Rijnvogels als clubhuis voor CCG. Deze 

jeugdkantine wordt momenteel geheel verbouwd en komt ergens begin juni tot onze beschikking. Een 

‘balletje gooien’ (alles is ter plaatse aanwezig) kan altijd maar de traditionele trainingsmaaltijd is 

afhankelijk van de beschikbaarheid van de keuken van de kantine. 

 

Hierover meer in volgende TWT ’s.  

 

 

Competitie Veteranen B 
 

 

Komend seizoen blijven we spelen in de competitie Veteranen B. De deelnemers van de competitie 

veteranen B zien er als volgt uit: 

 

1. CCG
1
 

2. CCN 

3. Excelsior 

4. Hercules 

5. Quick 1888 Nijmegen 

6. Sparta 

 

Op de internetsite van de KNCB treft u ook een VRA veteranen elftal aan. Dit betreft echter een 

dwaling van het wedstrijdsecretariaat van de bond. Navraag bij VRA (Van Nierop) leert dat men ruim 

10 jaar niet meer over een veteranen elftal beschikt en dat men ook geen plannen heeft in deze. 

 

Het competitieschema wordt meegestuurd met deze TWT
2
. 

                            
1
 Boven aan de lijst!!! 

2
 Willen degen die dit nog niet gedaan hebben (indien mogelijk) hun beschikbaarheid voor dit seizoen doorgeven 

aan de secretaris. 
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Verslag CCG Bristol Tour 2007 

 

The ultimate One Day International 

 

Je bent inmiddels echt wel speelgerechtigd als veteraan, maar uit niets blijkt dat je interesse voor 

cricket  als sport en als  politiek-sociaal strijdtoneel verslapt. Uiteraard volg je de highlights en als het 

even kan ook de live uitzendingen via je schotel op Sky. Je leest TWT, en de Cricket . De Kleefstra 

almanak wordt minutieus uitgeplozen. Niet alleen de resultaten van CCG-ers maar ook die van andere 

cricketvrienden dienen als bewijs voor jouw,  toch niet onaardige, eigen prestaties. Voor zover je niet 

tevreden bent over je resultaten wacht je op de kans om, op een echt graswicket, je kwaliteiten te 

bewijzen als bowler of batsman. Op je werk heb je aan je collega’s uitgelegd, dat je met hemelvaart 

geen lang weekend Venetië, New York of St Petersburg hebt geboekt, maar gaat cricketen in 

Sommerset. Geduldig heb je uitgelegd dat cricket weliswaar in witte pakken maar niet met hamertjes 

en poortjes wordt gespeeld. Je vrouw heeft, als compensatie voor dit wel zeer persoonsgebonden 

pleziertje, alvast een vakantie geboekt op de Malediven. 

 

Donderdag 5 uur ’s ochtends is het zo ver, de wekker gaat en vandaag gaat het gebeuren. Je rijdt voor 

de files uit naar Calais en je vrienden melden zich tijdig voor hun KLM-vlucht vanaf Schiphol. Op 

Google Earth heb je de cricketground al verkend en ontdekt dat Blaise Castle NW van Bristol ligt en 2 

cricket squares heeft. Het belooft een schitterden dag te worden. De drukte op Schiphol neem je voor 

lief, want te wijten aan wachtrijen voor allerlei, voor jou niet interessante, toeristische bestemmingen. 

In Bristol blijken de cricketspullen niet te zijn meegekomen en je begint je wat ongemakkelijk te 

voelen. Gelukkig komen de spullen 2 uur later alsnog binnen en is Jeff  ter plekke om tussen Blaise 

Castle en het vliegveld op en neer te rijden. 

 

De ground bij Blaise Castle wordt omringd door faciliteiten waar jonge moedertjes haar kroost uitlaten 

en samen genieten van de zon en het aanwezig zijn. Een team van jonge merendeels donkere 

bankbedienden dient zich aan, begeleid door twee veteranen. Hier komen we voor: 0 runs, 0 wickets , 

1 gemiste vang, het kan allemaal gebeuren, maar we spelen op een echt graswicket en we zijn op tour. 

 

Bristol United Banks CC  vs CCG ,17 mei 2007. 

 

Captain Warre de Vroe kiest voor een opening met Alexander Huygen en Marc de Brey gevolgd door 

Tijl Huygen en Maurits Davidson. De combinatie van degelijke batting techniek en onorthodoxe 

slagbewegingen moet de basis leggen voor de CCG innings. Helaas worden de beide A Huygens (1), T 

Huygen (0) en Davidson (1)  al snel gebowled door C. Ford  (3 voor 3 in 3). Met 3 voor 7 in 6 overs 

leek CCG af te gaan op een totaal waar voor de Bristol United Banks geen lol aan te beleven was. 

Echter de daarna aangezette Suga ( 2 voor 10  in 3) was voor ons nog te moeilijk en De Brey (8) en 

Oosterzee (1) werden eveneens gebowled. Hierna zette Bristol de feestbowlerij aan. Warre de Vroe 

(54 no), Sydney Volten (9) en Jeff Nickless (17) wisten hier nog van te profiteren maar Bernard 

Smoor (0) en Dettmeijer (0) werden gebowled alvorens op slag te komen. Het totaal van CCG was 116 

all out. 

 

Na de thee (uitstekend verzorgd en gelardeerd met pikante hapjes) bleek Bristol meer moeite te 

hebben met het totaal dan verwacht. Bernard Smoor (2 voor 37 in 9) veroverde al gauw de wickets van 

nummer 2 en 3  mr J ? (10) en M. Lewis (10) en Victor van Oosterzee (3 voor 29 in 8) rekende daarna 

nummer 1 en 4 in, B. Pierce (29) gevangen en C .Ford (32), gestumped door Volten. Daarna scoorde 

Bristol langzaam verder en passeerde na 27 overs ons totaal. T Huygen (2 v 23 in 8). Davidson 1 vang 

en Volten 2 stumps. 

 

Na de wedstrijd wachtten de strakke Bristol Harriets en de douchende  CCG-ers nog lang op elkaar in 

de kleedkamer maar de Harriets hadden meer geduld en de CCG-ers gingen uiteindelijk aan het bier. 
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In de Pub werd het daarna met de overgebleven Bristol Banks  veteranen nog ouderwets gezellig. 

Gezien het vroege uur, de lange reis en de consternatie rond de bagage en redelijk begin van de tour. 

 

Maar toen gebeurde het. Door je ooghoeken had je al diverse keren gezien dat Jeff aan het bellen was 

(wellicht een jeugdvriendinnetje uit Bristol?). Maar het zal niet waar zijn!!  Er is geen tweede 

wedstrijd!! Hoe moet je dit aan jezelf, je collega’s en het in de steek gelaten thuisfront verkopen?  

 

Je overweegt dan je dan maar als beater aan te melden voor een drijfjacht in Hampshire, of af te 

wachten of er nog iets georganiseerd wordt. Je kiest voor het laatste. De volgende dag ga je lopend 

Bristol in. De floating harbour , de 6-master Brittania en de uitzichttoren geven enige 

lichaamsbeweging maar brengen het tourgevoel nog niet terug. Je staat voor de keuze om 6 soorten 

Rough Cider te gaan proeven in de Coronation Tab in Clifton  of om Glouchester te zien spelen in 

Bristol. Je kiest voor het laatste. Een half uur na aankomst op de ground begint het te regenen en de 

match wordt gestaakt. De rest van de middag tour je langs bezienswaardigheden. Het diner met oesters 

mossels en zeetongen brengt de sfeer terug. Er zijn cricket stumps gekocht en we zullen morgen een 

onderlinge oefenwedstrijd spelen. 

 

De volgende ochtend bij het ontbijt regent het. Iemand komt op het idee, dan maar niet te gaan 

cricketen maar een uitstapje te maken naar Bath. Je staat voor de keuze de groep definitief de rug toe 

te keren en op familiebezoek te gaan, dan wel nog ergens een bokje te schieten, of te gaan sight-seen 

in Bath. Je kiest voor het laatste. Tegen de middag stopt de regen en na de Abby, de termen, de brug 

en wat winkeltjes belanden we op een cricket ground waar in het clubhuis gekeken wordt naar de FA 

Cup final en naar een mooie wedstrijd van het 2
e
 team van Bristol. 

 

De volgende dag thuis voel je je ongemakkelijk, je vrouw vraagt zich af of er soms iets gebeurd is. Je 

hebt het een en ander uit te leggen, maar je kunt niet uitleggen waarom je kiest voor iets, waar je niet 

voor kiest.  

 

 
V.l.n.r.: Sydney Volten, Alexander Huygen, Jeff Nickless, Warre de Vroe, Bernard Smoor, Jan de 

Vroe, Victor van Oosterzee, Maurits Davidson, Marc de Breij, Diederick Dettmeijer en Tijl Huygen 
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Wedstrijdprogramma 

 
 

 

ZATERDAG 2 JUNI 2007 –  Quick 1888 Nijmegen UIT 

 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Openen:  12.45 uur 

 

OPSTELLING: 1. Marc de Breij, 2. Maurits Davidson, 3. Alexander Huygen, 4.Tijl Huygen, 5. 

Pieter Bas Huygen, 6. W. de Lange, 7. Victor van Oosterzee, 8. M. Schwandt, 9. B. Smoor, 10. W. de 

Vroe, 11. S. Volten 

 

Reserve: 1. Diederick Dettmeijer, 2. Robert Heezen (aspirant lid)  

 

Umpire en Match referee: Diederick Dettmeijer  

Adres en routebeschrijving: 

Dennenstraat 25, Nijmegen. 

 

Vanuit Rotterdam-Den Haag via Gorinchem over de brug bij Ewijk, afslag Nijmegen; bij het binnen 

rijden van Nijmegen brug over het kanaal en na het tweede verkeerslicht linksaf slaan (aan 

rechterzijde ligt sportpark De Dennen), bij volgende verkeerslicht rechtsaf, de ingang is na 250 meter 

rechts. Vanuit Arnhem komend over de Waalbrug en vervolgens rechtdoor naar de grote rotonde 

(Keizer Karelplein), daar richting Den Bosch volgen over de Graafseweg; juist voor de brug over het 

kanaal bij de verkeerslichten rechtsaf slaan naar de Dennenstraat, ingang sportpark na 150 meter links. 

Per trein: vanaf Centraal Station buslijn 2 richting Dukenburg en uitstappen bij halte Dennenstraat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWT-REDACTIE: 

 

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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