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12 mei 2009 THAT WAS THAT 60ste jaargang nr. 02 
 

 

 

Verslag CCG Veteranen – Hercules Veteranen d.d. 9 mei 2009 

 

Uitslag: CCG 228 v. 8 – Hercules 228 v. 7 

 

Eerste wedstrijd van het lustrumseizoen gelijk maar een Tie. Een tie die enerzijds voelde als een 

nederlaag (14 runs voor Hercules uit de laatste over) maar anderzijds hadden we de pot net zo goed 

kunnen verliezen (1 run van de laatste bal). Tussen deze twee beschouwingen in zitten tal van 

momenten waarvan men achteraf kan zeggen die hebben ons de wedstrijd uit handen doen geven maar 

ook moet gezegd dat Hercules zich uitstekend in de wedstrijd heeft gehouden in achtervolging op ons 

totaal. Al met al is het een uitstekende en onderhoudende cricketmatch geworden met een lange en 

gezellige nazit met de ons welbekende Herculaanse middenstanders. 

 

Met speciaal door de materiaalcommissaris Jeff Nickless vervaardigde lustrumstumps – groenwit in 

zuurstokmotief gedraaide exemplaren – was het CCG dat na verloren toss toch eerst mocht gaan 

batten. De captain van Hercules zal door onbekendheid met het kunstgras eerst de kat uit de boom 

hebben willen kijken. Alexander Huygen (33) en Warre de Vroe (35) zetten samen een openingstand 

van 54 op de telegraaf toen in de 13
e
 over het wicket van Warre viel, outside edge laag naar de eerste 

slip maar helaas niet laag genoeg. 

Zijn opvolger, Pieter Bas Huygen (0), stond na 4 ballen reeds weer aan de kant, makkelijk gevangen 

op mid-on. Alexander de Geer (97 n.o.), die in zijn 1
ste

 over op 0 runs door de wicket keeper van 

Hercules gruwelijk was laten kletteren, zou vervolgens de CCG inning verder vorm gaan geven. Toen 

achtereenvolgens opener Alexander Huygen uit werd gevangen en zijn broer Tijl (0) op een direct hit 

run out ging stond er ineens een stand van 78 voor 4 in 19 overs op het telraam. Geen hoopgevende 

tussenstand, helemaal niet gezien het snelle kunstgrasveld. Met de komst van Alf Zwilling (22) en 

Alexander die een versnelling hoger ging batten keerde het tij enigszins. Met Alf caught behind aan de 

kant en Maurits Davidson (12) clean bowled er snel achteraan stond er ineens een stand van 198 voor 

6 in 36 overs op het scorebord. Marten Schwandt (9) voegde nog iets toe alvorens hij werd 

uitgevangen wat jammer genoeg niet voor Jeff (0) gezegd kon worden. Met Sydnet Volten (7 n.o.) in 

een ondersteunde rol – en onder toeziend oog van ‘Tante Sjouk’ (85 n.o.!!!) die na een leven lang in 

de Schoutenstraat gewoond te hebben voor het eerst naar een cricketwedstrijd op de Diepput was 

komen kijken – leverde de laatste 2 overs nog 23 runs op wat in de bovenaan dit verslag genoemde 

eindstand van de CCG-inning resulteerde. 

 

Lunch: redelijk (voor de Herculanen ietwat te rijk opgeluisterd - zijn immer thee met een kaakje 

gewend – maar voor CCG-standaarden toch een beetje ondermaats). 
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Het werd dus een tie. Aanvankelijk leek er niets aan de hand. De bowlers deden hun werk en 

regelmatig werd er een wicket genomen. Met 54 voor 3 in 16 overs een gelopen koers, dachten wij. 

Het partnership van F. Smit (65) en J. Buyze (81) deed de boel echter kantelen. Eerst heel rustig maar 

gestaag ging de benodigde runrate omlaag (van boven de 10 naar onder de 7). Wij onder druk en de 

spanning werd bij ieder voelbaar. We begonnen door de spanning ook slordiger te fielden wat weer 

een weerslag heeft op het mentale aspect. Gelukkig bracht de tweede bowling spell van Alexander de 

Geer de rust en het vertrouwen op een goede afloop bij ons terug. Het resulteerde uiteindelijk dat 

Hercules de laatste over inging met 214 voor 6 op het bord. Onder de 14 runs houden dus. Het was 

Warre zelf die de laatste over de bal ter hand nam. Het venijn zat hem in de vierde bal (had eigenlijk 

de vijfde moeten zijn maar de Hercules umpires waren vlijmscherp met het geven van wides waar wij 

weer eens ouderwets alle rotzooi aan leg van de Hercules bowlers onbestraft lieten. Daar moeten we 

het toch maar eens over hebben. Twintig wides voor ons en 5 voor Hercules klopt gewoon niet. 

Kunnen we onszelf aanrekenen.) die iets te kort gebowld voor zes eruit werd geslagen. Een na laatste 

bal een tweetje en de laatste bal – gelukkig voor ons -  slechts een singel. Een resultaat waar vriend en 

vijand – na even bekomen te zijn van de spanning – prima mee konden leven. 

 

 

Wedstrijdprogramma 

 

ZATERDAG 16 mei 2009  

 

CCG – ACC (THUIS) 

 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Verzamelen:  12.30 uur 

 

OPSTELLING:  1. A. de Geer  2. A. Huygen  3. P.B. Huygen  4. W. De Lange  5. J. Nickless  

6. V. van Oosterzee  7. M. Schwandt  8.  J.W. de Vroe  9. A. Zwilling  10&11. 

NN   

 

Reserves:   M. de Brey  

 

 

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.  

 

 

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: patty.karyn@kleinzwitserland.nl 

  


