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THAT WAS THAT 61ste jaargang nr. 01

Voorwoord:
Beste CCG’ers,
Vandaag op 1 april, de dag van de grap en de Narrenkap, viert CCG haar 61ste verjaardag. Een mooie
datum om de eerste TWT van het nieuwe seizoen de deur uit te doen.
Al is het weder nog wat onstuimig, zeg maar op het koude en gure af (vanochtend nog natte sneeuw
gehad), is het begin van het cricketseizoen toch echt nakende.
Vanaf woensdag 14 april kunnen wij vanaf 19:00 beschikken over een vernieuwde oefenkooi. HCC
heeft maar liefst 4 nieuwe kooien laten maken. Vanwege jeugdtraining kunnen wij een half uur later
terecht dan we gewend waren. Voor de mensen die van buiten Den Haag komen en voor hen die eerst
nog een maaltijd willen nuttigen een goede aanvangstijd. Ik hoop u woensdag 14 april in grote getallen
te mogen begroten. Als kampioen zal de druk nu bij CCG liggen dus wat extra trainingsarbeid kan
nooit kwaad.
Dit jaar zal de traditionele CCG tour weer rond hemelvaart zijn. Hierover volgt snel een brief aan de
tourgangers. Verder in deze TWT treft u alvast informatie aan over locatie, speeldata en tegenstanders.
Het thema zal in ieder geval zijn: Tour de France. Iets wat de gemeente van uw secretaris niet gelukt
is (Departe du Tour is immers naar Rotterdam gegaan en niet naar Utrecht) is voor een gezelschap als
CCG geen reden tot panikeren maar e.e.a wordt gewoon geregeld.
Over de komende competitie-indeling is nog niets bekend. Op 8 april houdt de KNCB haar ALV,
wellicht dat er dan iets bekend is rond de indeling van de veteranencompetities.
Tot slot wens ik u allen een mooi en sportief cricketseizoen toe!
Vriendelijke groeten,
Sydney Volten
Secretaris CCG

Vaste trainingsavond
Woensdagavond vanaf 19:00 uur blijft onze vaste trainingsavond op HCC. Een half uur later
dan voorheen, dit vanwege jeugdtraining van HCC.
Er worden nieuwe kooien aangelegd (4 stuks) die naar verwacht na Pasen worden opgeleverd.
Onze eerste training zal zijn op woensdag 14 april, vanaf 19:00.

Competitie Veteranen B
Nog niks bekend over de komende competitie-indeling. U wordt op de hoogte gehouden.
Ondanks het behaalde kamipoenenschap hebben we gemeend om in de Veteranen B te blijven
spelen.
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Tour de France CCG 2010
Omtrent de Tour de France ontvangen de tourgangers binnenkort het exacte programma en alle
benodigde informatie over reis en verblijf.
Jan de Vroe heeft reeds een schot voor de boeg gemaild met daarin eerste informatie over de tour.
Aan de (potentiële) deelnemers aan de Tour 2010,
Vooral voor degenen die niet op de Midwinterborrel aanwezig waren, wil ik voor de goede orde
bevestigen dat de tour naar Z. Frankrijk definitief doorgaat, waarbij twee wedstrijden zijn vastgelegd:




tegen Rivièra Cricket Club (St. Vallier de Thiey, bij Grasse) op zaterdag 15 mei en
tegen Entrecasteaux, (in het gelijknamige dorp midden in de Provence), op zondag 16 mei.

Sydney en ik hebben van de volgende gehoord dat ze meegaan:
Alexander en Tijl H., Warre, Bernard, Jeff, Sydney, Deddie, Victor, Wim, Marc, ik (waarschijnlijk alleen
umpiren) en Peter K. (als hij niet hoeft te spelen).
J. de Vroe
"Groenendaal"
Bieweg 1
4351 SK VEERE
Email j.de.vroe@hetnet.nl
Tel
+31 (0)118-501907
Mob +31 (0)6-55377279
Fax
+31 (0)118-501257

Inmiddels zijn daar - ijs en weder dienende - de volgende tourgangers bij gekomen:
Alexander de Geer, Bob Basart en Jan Willem Quarles van Ufford.
Nadere informatie volgt snel m.b.t. reis en verblijf middels een separate tourbrief!
Jan de Vroe is op locatie reeds voor ons bezig om een passend verblijf te regelen, m.b.t. de reis
zal het weer een „doe het zelf tour‟ worden. Vliegen, TGV of eigen vervoer zijn de opties.
Onderling bekijken we wie er mee moet rijden dan wel zelf zijn reis regelt.

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
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