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THAT WAS THAT 56e Jaargang nr. 03

VERSLAG HERCULES - CCG d.d. 21 MEI 2005
Altijd lastig Hercules uit. Keurig op tijd meldde het CCG-team zich in Utrecht-Oost voor een koffie en
de voorbeschouwingen. Naast de in de TWT vermelde opstelling meldde Peter Lambers zich ook aan
om de CCG-gelederen te versterken en tegelijkertijd wat batjes aan de vijand te slijten. Gezien de
nieuwe invulling van de captaincy was er enige gedachtewisseling over wie er nu eigenlijk namens
CCG mocht tossen. Bernard nam het heft in handen en de verloren toss gaf ons als eerste de kans om
te fielden.
Openingspaar Bosboom en Heshusius ondergingen de bowlerij van Smoor en Warre de Vroe met enig
respect en lieten in de eerste tien overs 35 runs noteren. En in de 13e over wist De Lange met een
vriendelijk vangetje een wicket op de bowlerij van Bernard toe te laten voegen. Zes overs later wist
Victor de bal met een lichte tik langs het bat in de handen van Sydney te manoeuvreren. De gemiddelde score was inmiddels boven de 4 per over geklommen. Ruchtie (64), N. Buyze (36) en Rusche
(30) wisten vervolgens wel raad met onze bowlerij en lieten na 40 overs maar liefst een totaal van 228
runs voor 5 wickets op het scorebord zien.
(Bowling: Smoor 39 voor 1 in 10; Warre de Vroe 48 voor 2 in 10; Davidson 39 voor 0 in 7; Van Oosterzee 48 voor 2 in 8; Basart 23 voor 0 in 3; Kloppenburg 26 voor 0 in 2)
Tijdens de thee werd veel gesproken over de (on)mogelijkheden om de score van Hercules te verbeteren. Ondanks het zeer verdedigbare totaal voelde het CCG-team zich niet op voorhand kansloos en
werd onze innings met strijdlust gestart. Volten en Kloppenburg openden degelijk en lieten het scorebord in hetzelfde tempo tikken als eerder Hercules had gedaan. Beide heren bleken echter over veel
langere adem te beschikken dan onze tegenstanders, want pas in de 21e over werd Wiebe (29 runs;
partnership van 90) uitgevangen en Sydney had de smaak goed te pakken tot hij in de 27e over werd
gevangen en met 60 runs op zijn naam naar de kant mocht. Het gemiddelde lag inmiddels op 5 runs
per over.
Warre de Vroe was als derde batsman weer helemaal in zijn element en liet een aangename variatie
van boundaries en tip-and-runs zien. Warre bleef tot in de 38e over staan en kon met Davidson (15) en
vrijwel alle overige batsmen parteneren, tot hij met geblesseerde knieën retired hurt moest gaan.
Ondertussen was door het battinggeweld van CCG het scorebord doorgetikt naar 214 runs. Met nog 2
overs te gaan en 15 runs benodigd was de spanning inmiddels om te snijden. Het boek noteerde uitein-

delijk 224 runs voor 8 wickets. Vijf runs van een overwinning verwijderd! De conclusie was dan ook
dat CCG strijdend ten onder is gegaan.
Tijdens de borrel werd uitgebreid stilgestaan bij het verloop van de wedstrijd en over hoe het ook
anders had kunnen aflopen. Er was genoeg gespreksstof om aansluitend in Vreeswijk nog verder te
tafelen en af te sluiten met een klassieke party crash bij een lokale jarige job.

WEDSTRIJDPROGRAMMA
ZATERDAG 28 MEI 2005 – SPARTA THUIS
Aanvang wedstrijd: 13.30 uur
Aanwezig spelers:
13.00 uur
“Openers” aanwezig: 12.30 uur
Opstelling: De Brey (openen), Davidson (openen), Dettmeijer (lunch), Kloppenburg (field captaincy),
McLean, Nickless (sluiten), Van Oosterzee, Quarles van Ufford (wk), Smoor (sluiten), J. de Vroe,
J.W. de Vroe.
Reserve: A. Zwilling
Afzeggingen : Basart, Hogendoorn, Judkins, De Lange, Mitchell, Newell, Straathof en Volten
Zie toelichting van Bernard Smoor over de verschillende Clubdiensten (openen, lunch, sluiten, training). Indien je niet beschikbaar bent, zelf vervanging regelen onder de andere spelers voor de betreffende taak.

TRAINING
ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! En wel in een nieuwe kooi !!

HERHAALDE OPROEP AAN DE LEDEN EN DONATEURS
Voor het adequaat inrichten van ons nieuwe clubhuis zijn wij op zoek naar oude elftalfoto’s en dan
met name die van een van de vele roemruchte CCG-tours. Ze zullen een mooie plaats krijgen en zo
voor alle CCG-ers en onze bezoekers te zien zijn. Overige CCG-versierselen en/of -reliquieën zijn
uiteraard ook van harte welkom. Evenals uzelve ook. Dat moge duidelijk zijn.

Gaarne wedstrijdverslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That
Was That” uiterlijk op ZONDAG mailen naar de TWT-redactie op
e-mailadres: kpattiselanno@skn.nl
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