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VERSLAG Quick Nijmegen - CCG  d.d. 06 mei 2006 

 

Uitslag: Quick 1888: 131 v. 8 – CCG 127 a.o. 

 

Op een prachtige lentedag op naar Nijmegen getogen alwaar we het op zouden nemen tegen Quick 

1888, een debutant in de Veteranencompetitie. De eerste wedstrijd van het seizoen en een merendeel 

had van de gelegenheid gebruik genaakt om de reeds begonnen trainingen te bezoeken, iets wat overi-

gens aan de individuele prestaties was af te lezen. 

 

Zoals gezegd prachtig weer, een mooi veld en iedereen had er ‘zin an’. Toss gewonnen en besloten om 

eerst te gaan batten. Als snel bleek dat Quick 1888 niet een ‘samengeraapt’ zooitje was maar een elftal 

met ‘echte’ cricketers. Er werd zeer netjes gebowld en ook het fielden van Quick zag er onberispelijk 

uit. Ons openingspaar begon zeer geduldig en in de 8
ste

 
e
 over viel het eerste wicket, Huygen clean 

bowled met 14 runs achter zijn naam. De volgende over volgde Straathof (0) en weer een over later 

overkwam mede-opener Volten (2) hetzelfde lot. 25 voor 3 in 10 overs, geen fraaie openingstand. 

Enigszins verzachtend was het vrij onbetrouwbare wicket, ballen bleven vaak heel erg laag, en de 

uitermate nette bowlerij van Quick.  

Daarna was het de beurt aan Warre die met 42 n.o. de rest van onze innings de  rol van ‘anchorman’ 

mocht spelen. Ook hij moest hard werken voor zijn runs maar liet zich niet uit de tent lokken om grote 

risico’s te nemen. Dat deden wel de overige batsmen die hem hadden moeten ondersteunen. Bernard 

(2), Marten (12), Victor (11), Maurits (0), Wim (1) en Frank(1) was simpelweg te weinig om tot een 

goed verdedigbaar totaal te komen. Mark (16) probeerde het nog wel met enkele harde klappen maar 

ook hij kon het geduld niet opbrengen om met Warre een partnership op te bouwen waar we ons voor-

deel mee hadden kunnen doen. 

 

Na een – dat mag gezegd worden - uitstekende lunch (inclusief Limburgse Vlaai) was het de beurt aan 

CCG om de aanval te openen. Vooraf afgesproken om ons niet zomaar zonder slag of stoot over te 

geven en wat volgde was een zeer acceptabele en hoopgevende ‘veldpartij’ van onze kant. 

De runrate van Quick hield lange tijd gelijke trend met die van ons en in de 16
e
 over met 65 runs voor 

het verlies van 3 wickets op de Telegraaf begonnen ineens de wickets als rijpe appeltjes te vallen. 4 

overs later was de score 79 voor 8 en leken de kansen in ons voordeel gekeerd. In de wetenschap dat 

Quick een speler geblesseerd had zien uitvallen was dit feitelijk het partnership dat gebroken moest 

worden voor de winst. Zoals de kop van dit verslag reeds verraadt is dat ons niet gelukt. Met één puur 

verdedigende speler en met – wat later bleek de beste batsman (speelt ook in hun eerste) - maakte 
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Quick ons totaal met een partnership, feitelijk voor het laatste wicket, van 52 runs. Het was een zeer 

spannende wedstrijd en CCG kon met opgeheven hoofd van het veld af stappen. Warre (4 v. 24 in 

7.2), Bernard (34 v. 0 in 10) en Victor met (40 v. 2 in 9) hielden de gehele wedstrijd druk op de bats-

men, ons fielden was zeer gemotiveerd en wicketkeeper Volten maakte een zeer frisse indruk met 

enkele (ten onrechte niet uit-gegeven) fraaie vangen, een (niet gegeven) stumping en 2 run outs.  Al 

met al een zeer geslaagde ‘cricketdag’ die hoopvol stemt voor het nieuwe seizoen. 

 

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZATERDAG 13 mei 2006 - Hercules Thuis 

Aanvang:  13.30 uur 

Verzamelen: 13.00 uur 

Openen: 12.30 uur 

 

 

Opstelling: 1. M. de Brey,  2. M. Davidson, 3. D. Dettmeijer, 4. J. Nickless, 5. V. van Oosterzee, 6. B. 

Smoor, 7. M. Schwandt, 8. S. Volten, 9. J. de Vroe, 10. W. de Vroe   

 

nog geen bericht: T. Huygen, W. Kloppenburg en M. Straathof 

 

Lunch en diner: Bernard Smoor 

 

 

 

TRAINING 

 

 

ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! OPROEP AAN ALLEN OM TOCH 

VOORAL TE (BLIJVEN) KOMEN TRAINEN!!  

 

 

 

 

 

 

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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