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11 mei 2010 THAT WAS THAT 61ste jaargang nr. 02 

 

 

 

Wedstrijdverslag 8 mei 2010, Bloemendaal – CCG 

 

Pluvius stops play ….. 
 

Al wekenlang zijn de veteranen van CCG in grote aantallen in training. We hebben elke woensdag 

vanaf 19:00 uur de beschikking over schitterende nieuwe kooien (maar liefst 4 stuks) bij onze 

gastheer. Slechts een enkeling stapte zaterdag ongetraind het wellicht mooiste cricketveld van 

Nederland op. 

 

Doordat Warre de Vroe - geheel tegen zijn gewoonte in  - de tweede zaterdag van mei een reis naar 

Engeland had gepland, kon het zijn dat gelegenheidscaptain Alexander Huygen voor ons de toss won. 

In de wetenschap dat regen op de loer lag was eerst batten een verstandige keus.Tenminste, dat zou je 

denken als je niet beter wist. 

 

37 voor 4 na 12 overs met Alexander Huygen (0), zijn broer Tijl (7), Hamid Mir (3) en herintreder 

Maurits Davidson (3) vlotjes weer aan de kant. 

Opener Marc de Brey (17) was slechts matig on de indruk van de Bloemendaalse aanval en dat gold 

helemaal voor Alexander de Geer (54) die stoïcijns punten pakte totdat een run (out) met de substitute 

runner van Victor van Oosterzee (16 no) hem noodlottig werd. Jeff Nickless (0) was hem met deze 

wijze van uitgaan reeds voorgegaan. Tussentijds was er enige stabilisatie in de CCG innings middels 

een partnership van een kleine 40 runs in samenwerking met Sydney Volten (6). Bernard Smoor (0) 

mocht na 4 „knievallen‟ ook met onze derde run out aan de broek alvast met de oesters in de weer en 

tot slot zorgde onze voorzitter Wim de Lange (2 no) met zijn prestatie voor een verdubbeling van zijn 

aantal runs van vorig jaar. 

 

Tussentijds waren we wegens regen al aan de vervroegde lunch gegaan zodat we gelijk aan de 

Bloemendaalse innings konden beginnen. Toen met een stand van 36 voor 0 in 7 overs de regen weer 

aanving konden we rond zessen voor de tweede keer het veld af. Na het verplichte wachten en 

herhaaldelijk aandringen van diverse CCG-ers capituleerde de Bloemendaalse captain, Gijs de Jong, 

na veel tegensputteren dan toch en konden we aan de oesters, wijn en het bier. 
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Wedstrijdprogramma 
 

Meer info incl. de teamopstelling voor onze wedstrijd van zaterdag 22 mei a.s. volgt na de Tour. 

 

 

 

 

Tour de France CCG 2010 

 

Lokaties, speel- en reisschema bekend. Sommigen vertrekken woensdag, anderen de donderdag 

(Hemelvaartsdag). Voorzitter De Lange en oud-voorzitter De Brey pakken het vliegtuig (ijs, weder en 

vulkaanuitbarstingen dienende), de rest stapt in diverse automobielen. We hopen op mooier weer en 

heel wat hogere temperaturen dan afgelopen zaterdag op Bloemendaal.  

 

Ik wens de CCG-tourders een giga-gezellig verblijf in La France toe met sportieve hoogtepunten en 

vooral omlijst met veel lekkere wijnen! Tot de 22
e
 mei a.s.!! 

 

Veel liefs van jullie “scoorster” !! 

 

 

 

 

Vaste trainingsavond 
 

Woensdagavond vanaf 19:00 uur blijft onze vaste trainingsavond  op HCC.  Een half uur later 

dan voorheen, dit vanwege jeugdtraining 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: s.volten@planet.nl 
  

 


