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 27 april 2009 THAT WAS THAT 60e jaargang nr. 01 

 

 

 

Voorwoord: 

 

 

Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw 

Cricketers kom maar gauw 

(W.G. Grace 1848 - 1915) 

 

 

De winter is voorbij, de flanellen kunnen weer uit de kast, kortom we mogen weer. De wekelijkse 

trainingen zijn inmiddels begonnen, de 1
e
 training had maar liefst 9 belangstellenden. In mei start de 

competitie en gaan we weer voor de punten. Dat iedereen er zin in heeft, blijkt uit de vele 

aanmeldingen voor de lustrumtour in juni. Onze vereniging die op 1 april 60 jaar is geworden bruist 

van leven. Ook dit jaar zullen wij weer op HCC spelen, helaas is het AC veld dit jaar niet meer 

beschikbaar en zullen wij dus onze thuiswedstrijden wat vaker op kunstgras af moeten werken. Voor 

het batten is dat leuk, bij het fielden hebben we te maken met een (voor sommigen te) snel outfield. 

Overigens komen er steeds meer van dit soort velden bij in Nederland, dus misschien is het gewoon 

een kwestie van wennen (of is het ‘van rennen’).  

Enkele belangrijke lustrum activiteiten: 

 

- nieuwe CCG jasjes, helaas niet op tijd klaar voor de tour, maar zeker wel voor het grote 

lustrumdiner later in het jaar 

- lezing ‘CCG  en de kredietcrisis’ 

- nieuwe dassen 

- tour 

- feestelijke bijeenkomst, mogelijk wordt de partner toegelaten 

- heroprichting van de damesafdeling 

 

(…) 

 

Zo is het wel genoeg, ik wens u allen een goed en sportief cricketseizoen toe en hoop u allen frequent 

te zien bij CCG. 

 

Wim de Lange 

voorzitter CCG 
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Vaste trainingsavond 
 

Woensdagavond vanaf 18:30uur is onze vaste trainingsavond  op HCC. Vanaf 8 april zijn de 

trainingen reeds begonnen. 

 

 

 

Competitie Veteranen B 
 

Komend seizoen blijven we spelen in de competitie Veteranen B.  

 

1. ACC 

2. Bloemendaal 

3. CCG 

4. Hercules 

5. Sparta 

 

Een competitie met nieuwkomer ACC, (gescheiden) herintreders Bloemendaal en Sparta en zonder 

een Excelsior waar we na vele jaren (en nog meer overwinningen) helaas afscheid van moeten nemen. 

 

De competitie start op 9 mei met een thuiswedstrijd tegen Hercules!!! 

 

In meegestuurd competitieschema treft u alle wedstrijden aan. 

 

 

Lustrumtour CCG 2009: Hambledon & Lords 

 

Omtrent de lustrumtour ontvangen de tourgangers binnenkort het exacte programma en alle benodigde 

informatie over reis en verblijf. 

 

Zoals reeds eerder gemaild hieronder het programma op hoofdlijnen: 

 

 Woensdag 3/6 (of voor sommige donderdag 4/6) vertrek richting Hambledon (Hampshire)  

 Donderdag 4/6 om 12:00 ontvangst op Hambledon, Broadhalfpenny Down bij de beroemde 

Bat & Ball*. Om 14:00 uur een 35 over wedstrijd tegen BHDA Invitation XI 

http://www.broadhalfpennydown.com/index.aspx?page=Fixtures 

 Vrijdag 5/6 de openingswedstrijd van het WK Twenty20: : England v Netherlands at Lord's 

http://content.cricinfo.com/wt202009/content/current/series/335113.html 

  

 Zaterdag 6/6 2e wedstrijd  

 Zondag 7/6 terugreis 

 

 

* „The Bat & Ball‟ 3 mei 

De Bat & Ball, clubhuis van legendarische Hambledon Cricket Club. Deze 17e eeuwse Inn aan 

Broadhalfpenny down deed onder leiding van landlord Richard Nyren dienst als clubhuis van 

Hambledon CC waar tussen 1750 en 1787 (oprichting van Mary-le-Bone Cricket Club (MCC)) de 

basis (laws) is gelegd van het cricket in zijn huidig vorm. Hoogtepunt in deze periode is de wedstrijd 

tussen Hambledon CC en het All England team in 1777 voor naar men zegt 20.000 toeschouwers. 

Eerstgenoemde won deze wedstrijd met een innings en 168 runs! 

http://www.broadhalfpennydown.com/index.aspx?page=Fixtures
https://webmail.kpnmail.nl/wt202009/content/team/1.html
https://webmail.kpnmail.nl/wt202009/content/team/15.html
https://webmail.kpnmail.nl/wt202009/content/ground/57129.html
http://content.cricinfo.com/wt202009/content/current/series/335113.html
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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: s.volten@planet.nl 
  

 


