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VERSLAG   Quick Nijmegen 1888 – CCG  d.d. 02 juni 2007 

 

 

Quick Nijmegen 1888 185 voor 4 - CCG 184 voor 5 
 

Een twaalftal CCG-ers  arriveerden in Nijmegen om daar te constateren dat de familie Huygen een 

familiereünie gepland had en dat Van Oosterzee de torenhoge benzineprijs niet meer kon bekostigen 

en daarom een lek in zijn benzineleiding en derhalve een gedwongen pitchstop had voorgewend. 

 

Door gelegenheidscaptain T. Huygen werd daarop het gameplan in werking gesteld, hetgeen inhield 

dat in ieder geval alle drie de gebroeders Huygen zouden batten. 

 

M. de Brey "spoonde" zich snel in het krantje (10) en nadat Davidson door (volgens hem) "de mooiste 

bal van de wedstrijd" moest retireren, mochten A. Huygen en P.B. Huygen hun vader vermaken. 

Terwijl A. Huygen op gedegen wijze de naar hem gebowlde ballen naar de bowler retourneerde, had 

het toetsenspel van  P.B. Huygen een iets rapper tempo. Zonder veel moeite werd door hen een 

partnership van 100 runs gerealiseerd, doch de scoringrate tussen de 10de en de 25de over was iets te 

engels en dus uiteindelijk - naar later bleek - verliezend. Nadat Fairley door 3 achtereenvolgende 

wides A. Huygen's (33, 3x4)  concentratie had gebroken, slaagde diezelfde Fairly op de zesde bal van 

een over (met nog vier ballen te gaan, dus ditmaal na 4 wides) T. Huygen te verschalken. 

 

Door M. Schwandt werd een snelle 23 (2x4) bij elkaar "geknuppeld", waarna P.B. Huygen (69 not out, 

7 x 4)  en W.A. de Vroe door snelle eentjes, na 40 overs de CCG-score op een - verdedigbare- 184 

voor 5 lieten stokken. 

 

De thee van Quick Nijmegen leek op de voortreffelijke thee's van B. Smoor en goedgemutst begon 

CCG vervolgens aan iets wat op fielden zou moeten lijken. 

 

Vooral M. Schwandt - getooid met een nederlands elftalhoed - maakte zich bij Quick Nijmegen zeer 

geliefd; spontaan werd door sommige Quicker's zelfs voorgesteld om hem tot ere-lid van Quick 

Nijmegen te benoemen, nu Victor van Oosterzee en R. Heezen daar iets minder aanspraak op mochten 

maken. 
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Het bowlen van W.A. de Vroe (1 voor 16 in 6) en het eerste spel van Victor van Oosterzee (2 voor 30 

in 9) gaf nog enige glans aan onze fieldingprestaties, doch T. Huygen (1 voor 60 in 10), B. Smoor (die 

wellicht een tweede spel had moeten krijgen), P.B. Huygen en M. Davidson (die misschien helemaal 

geen spel had moeten krijgen) brachten Quick Nijmegen, waarvan toegegeven moet worden dat hun 

elftal uit echte veteranen bestond, toch nooit in problemen. Na 34.3 overs (zie bovenstaande 

opmerking over de scoring rate) passeerde Quick Nijmegen ons totaal.  

Me hebbe- terecht- verloren.   

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

# Ter info bijgaand het – wederom – herziene competitieschema 

ZATERDAG 09 JUNI 2007  

SPARTA – CCG (UIT) 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Aanwezig:  12.45 uur 

 

Opstelling:  

1. Marc de Brey  2. Maurits Davidson  3. Diederick Dettmeijer  4. Alexander Huygen  5. Tijl Huygen  

6. P.B. Huygen  7. Wim de Lange  8. Jeff Nickless  9. Bernard Smoor  10. Sydney Volten  

11. Warre de Vroe 

Reserve: Robert Heezen 

Geen bericht (!): Jan-Willem Quarles van Ufford en Michael Straathof 

 

 

Vaste trainingsavond 

 

Herhaling bericht uit de vorige TWT: 

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.  

 

 

 

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: k.pattiselanno@kinderpostzegels.nl 
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