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VERSLAG CCG – Hercules  0-2  d.d. 13 mei 2006 

 

Uitslag CCG 191 v. 6 – Hercules 192 v. 4 

 

Wat beloofde een dag met omslaand weder (van warm naar koud) en regenbuien te worden is achteraf 

een prachtige cricketdag gebleken. ’s Ochtend had de jeugd van Ajax Leiden reeds op ons veld ge-

speeld – ze zitten tijdelijk met een veldprobleem en spelen de komende weken 8 á 9 wedstrijden op 

onze ground – wat als voordeel heeft dat het veld reeds was uitgezet. De gasten uit Utrecht waren keu-

rig op tijd en compleet. Warre verloor de toss en Hercules verkoos om eerst te gaan fielden, iets wat 

overigens ook onze voorkeur had. 

 

Zoals gezegd eerst batten. Wederom een (te) voorzichtige opening met Wiebe Kloppenburg (2) als 

eerste slachtoffer in de 2
e
 over gevolgd door Sydney Volten (4) in de 9

e
 over. In de 10

e
 over sneuvelde 

Mark de Brey (die met 18 runs wederom een acceptabel score liet optekenen) gevolgd door Alf Zwil-

ling die op zijn 2
e
 bal voor 0 runs weer aan de kant stond. Dit alles resulteerde in een openingsstand 

van 34 voor 4 na 14 overs. Onze captain – Warre de Vroe – besloot de ‘handrem’ op het wicket-

verloop stevig aan te trekken middels het insturen van Bernard Smoor (18). Hetgeen ook lukte want 10 

overs later viel ook zijn wicket met een stand van inmiddels 86 runs op de telegraaf. Bernard maakte 

plaats voor Marten Schwandt, die als ‘jongste lid’ van onze vereniging zou gaan beginnen aan zijn 

grootste cricketmoment in zijn prille (speelt anderhalf jaar) carrière. Helaas verliezend maar toch – en 

dat moet gezegd – was zijn innings er eentje om in te lijsten. Met 102 n.o. betekende dit zijn ‘maiden 

century’ voor CCG. Een hele mooie prestatie die veel belooft voor de toekomst. Dat ie hard kon slaan 

wisten we al maar het blijkt dat Marten nu ook met zijn ‘hoofd’ begint te batten getuige zijn gecon-

centreerde manier van spelen. Alles wat kort is of full toss daar weet deze hockeyer wel raad mee 

maar er zaten ook enkele onberispelijke rechte cricketslagen tussen!!!  Ondersteund door Victor van 

Oosterzee (7) en Warre de Vroe 21 (21 n.o.) bereikte CCG een totaal van 191 voor 6 na de 40 overs. 

In principe een totaal om te verdedigen. 

 

Zoals u aan de uitslag reeds hebt kunnen afleiden dacht Hercules daar blijkbaar anders over. Hercules 

heeft een redelijk evenwichtig team met een ‘diepe’ battingorder en onze aanval is niet meer zo pene-

trant als deze ooit was. Warre was geblesseerd aan schouder en dat was voor ons waarschijnlijk net het 

gemis om Hercules onder druk te kunnen zetten zoals dat ons eerder tegen Quick Nijmegen wel was 

gelukt. Ondanks het zeer verdienstelijk bowlen van Alf Zwilling die een werkelijk schitterende (snoei-
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harde) caught en bowled maakte is het ons niet gelukt om op enig moment in de wedstrijd te komen. 

Afijn, Hercules maakte ons totaal in de 38
ste

 over voor het verlies van 4 wickets. Dit hadden er meer 

moet zijn als Sydney Volten Buijze niet had laten kletteren (sitter!!!) en als later de square leg umpire 

zijn beslissing niet (heel discutabel en ook wel een beetje laf) had ingetrokken om een andere Buijze 

caught behind te geven na een (dit keer wel een goede) vang aan leg op bowlen van Victor. Voor 

Maurits reden om 25 overs lang af te koelen buiten het veld wat voor het elftal betekende dat we het 

met één man minder moesten doen in het veld!!! Hoe het ook zij; Hercules verdiend gewonnen en wij 

kunnen ons opmaken voor onze traditionele jaarlijkse crickettour. 

 

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZATERDAG 20 mei 2006 – Bloemendaal THUIS 

 

LET OP: DEZE WEDSTRIJD GAAT NIET DOOR i.v.m. terugtrekking Bloemendaal uit 

de Competitie.  

 

 

 

 

TOUR PROGRAMMA SUSSEX  25 t/m 28 mei 2006 

 

Deelnemers:  

 

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

7. V. van Oosterzee   8. M. Schwandt   9. B. Smoor   10. S. Volten   11. J. de Vroe   12. W. de Vroe 
 

Tourschema: 

 

 Donderdag 25 mei  Heenreis en West Mersea – CCG 

 Vrijdag 26 mei  CCG golfwedstrijd / jagen / vrij programma 

 Zaterdag 27 Mei  West Bergholt – CCG 

 Zondag 28 mei  Terugreis 

 

Reisinformatie: 

 

 Overtocht Calais – Folkestone met de Eurotunnel 

 Donderdagochtend 25 mei om 10:00 uur inchecken bij de Eurotunnel. Houdt rekening met 3 uur 

reistijd vanuit Den Haag 

 We gaan met 3 auto’s; Jeff, Victor en Warre zijn autobestuurder (Maurits en Daddy gaan per boot) 

 We wachten op elkaar voor de ‘check in’ want Warre moet iedereen inchecken 

 

Voor de achterblijvers het verblijf: 

 

Five Lakes Hotel, Golf, Country Club & Spa 

Colchester Road 

Tolleshunt Knights 

Maldon 

Essex CM9 8HX 

Tel +44 (0) 1621 86 88 88 

Fax +44 (0) 1621 86 96 96 
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TRAINING 

 

 

ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! OPROEP AAN ALLEN OM TOCH 

VOORAL TE (BLIJVEN) KOMEN TRAINEN!!  

 

 

 

 

 

 

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: kpattiselanno@skn.nl 
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