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15 mei 2008 THAT WAS THAT 59e jaargang nr. 02 
 

 

 

 

Verslag CCG – Hercules 2-0 d.d. 10 mei 2008 

 

Uitslag CCG 172 v. 7 – Hercules 171 ao 

 

De eerste wedstrijd bij onze nieuwe gastheer HCC was op het AC (Aloysius College) veldje. Geen 

zuchtje wind, richting de dertig graden, Warre de toss verloren en dus mochten wij gaan fielden. 

 

Ons fielden begon voor de Herculanen overrompelend. Gelijk in de eerste over pakte Bernard een 

schitterende caught & bowled, de nummer één van Hercules met een duck naar de kant. Twee overs 

later maakte Bernard zijn tweede slachtoffer Ditmaal batsman nummer 2, clean bowled ook terug naar 

de kleedkamer. Vanaf het andere wicket deed Alf Hercules pijn in zijn eerste spell. Twee keer Buyze 

opgeruimd (Kuno rinkeldekinkel en broer Jeroen prachtig op de boundary gevangen door Vikkie 

(rennend en duikend met twee handen gestrekt)) en 32 voor 4 na 8 overs op de telegraaf. Inmiddels 

was de captain van Hercules ingekomen en die wist wel raad met de CCG aanval, getuige 6x6 en 2x4. 

Zijn snelle 52 (uit 33 ballen) bracht Hercules weer terug in de wedstrijd. Gelukkig voor CCG 

‘mistimde’ hij een opgooiertje van Maurits volledig, top edge en het torentje in drieën gevangen daar 

Alf. De runrate van Hercules zakte weer naar een voor CCG aanvaardbaar niveau. Nummer 6 maakte 

er nog 58 (uit 90 ballen) en de Herculaanse staart kon nooit een vuist maken (eenvoudige vangetjes 

van de useless youngsters Marc en Wim). Op de laatste bal Hercules met 171 runs all out na een 

mooie runout van Sydney en Warre.  

 

Bernard Smoor  23 voor 2 in 10 overs 

Alf Zwilling  41 voor 4 in 9 overs 

Victor van Oosterzee 36 voor 0 in 10 overs 

Warre de Vroe  23 voor 2 in 4 overs 

Maurits Davidson 14 voor 1 in 3 overs 

Jeff Nickless  13 voor 0 in 3 overs 

Pieter Bas Huygen 19 voor 0 in 1 over 

 

 

Met heerlijke lunch van Nicolien en de aanwezigheid van veel CCG fans (5 x de Brey/Peelen, vader 

Huygen, Tijl, Daddy, Wiebe, Jan) konden we ons in een prettige sfeer opmaken voor onze batting 

innings. 
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In tegenstelling tot de vijand had CCG een uiterst gedegen en solide openingspaar. Pas in de 8
ste

 over 

viel het wicket van Marc (16) die een paar mooie vieren had laten noteren. Zijn vervanger Pieter Bas 

(0) werd op zijn tweede bal gevangen waarna Maurits met zijn karakteristieke ‘benenspel’ onze 

nummer 1 Alexander kwam versterken. Alexander (59, 9x4) werd uiteindelijk in de 17
e
 over gebowled 

met 89 voor 2 op het scorebord. Toen ging het plots snel; Maurits (5) verder op weg naar het 

wereldrecord LBW’s , Alf (0) en Warre (11) beide onnodig run out en Sydney (4) gevangen op long 

off. 122 voor 7 als tussenstand met Jeff en de inmiddels ingespeelde Victor aan slag. Wat volgde was 

een genot voor alle CCG-ers langs de kant. Hercules dacht (met name na het wicket van Warre) de 

buit binnen te hebben maar niets was minder waar. Het werd uiteindelijk ‘de innings’ van Jeff voor 

CCG. Alles op het midden van het bat en met twee spectaculaire zessen (inclusief een handje de lucht 

in) onze matchwinnaar. Victor (23 no) en Jeff (31 no) haalden met hun ‘50-partnership’ de punten 

binnen voor CCG.  

 

Eerste wedstrijd op HCC, hetgeen tot bij twaalven gevierd is op het terras van HCC onder het genot 

van veel ouwe verhalen, CCG-liederen en (volgens Warre niet goed gekoelde) ‘appelepap’. 

 

Me hebbe gewonne! 

 

 

 

Wedstrijdprogramma 

 

ZATERDAG 17 mei 2008  

 

CCG – Sparta (UIT) 

 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Verzamelen:  13.00 uur 

 

OPSTELLING: 1. M. de Brey   2. M. Davidson   3. D. Dettmeijer   4. T. Huygen   5. A. Huygen   6. 

W. de Lange 7. V. van Oosterzee   8. M. Schwandt   9. B. Smoor   10. S. Volten   11. W. de Vroe 

 

 

Vaste trainingsavond 
 

Woensdagavond vanaf 19:00 uur is onze vaste trainingsavond  op HCC.  

 

Vooralsnog mogen wij (alleen CCG-ers!!!) beschikken over één van de drie vaste trainingskooien 

van HCC. Momenteel wordt onderzocht of wij onze mobiele kooi op HCC gaan opzetten. Indien dit 

het geval is wordt u daar nog over bericht. 

 

 

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: sen.wedsec@kleinzwitserland.nl  

  
 

mailto:sen.wedsec@kleinzwitserland.nl

