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VERSLAG   Sparta Vets – CCG Vets d.d. 09 juni 2007 

 

 

Sparta Veteranen: 183 all out – CCG Veteranen: 195 all out 
 

Met een maar liefst dertienkoppige afvaardiging toog CCG richting Capelle aan den IJssel, naar 

Sportpark De Couwenhoek om precies te zijn, om het op te gaan nemen tegen de veteranen van 

Sparta. Bijna waren er maar twaalf ‘Groene Strijders’ geweest daar de heer Dettmeijer het werkelijk 

schandalig vond dat er geen fatsoenlijke routebeschrijving naar Sparta in de TWT was gepubliceerd. 

Via de mobiele telefoon vielen de volgende geluiden te bewonderen: ‘Wat een rotclub, je ken het ook 

al niet vinden, waanzin, de bevolking in deze negorij  weet het ook al niet, je ken het gewoon niet vin-

den, wat een waanzin, ik ga terug, we hebben genoeg man , nee ik ga terug, dit is vreselijk, wat een 

oord, hier wil ik niet eens spelen………….’ 

Dat betekende dat reserve (en adspirant-lid) Robert Heezen voor de tweede maal zijn opwachting 

mocht maken in de hoofdmacht van de ‘kleine’ Haagsche. Uiteindelijk heeft de heer Dettmeijer, 

weliswaar te laat, toch het vermaledijde Sparta weten te vinden. Zoals u in de vorige TWT heeft kun-

nen lezen was dit, om andere redenen maar toch, in de vorige wedstrijd tegen Quick N. ook al het 

geval. De auteur van dit schrijven vermoedt een verband. Afgelopen jaar steevast als elf in en nu we 

de luxe van reserves genieten wordt er op slinkse wijze (het steeds te laat komen) het batten ontlopen 

zonder ‘downgrading’ van status en clubhiërarchie want uiteraard staat genoemd CCG-er wel opge-

steld. Het is maar een theorietje.  

 

De ontvangst was Spartaans. Dicht clubhuis en koffie noch thee te bekennen. Zelfs geen water en 

brood. Zouden we ons niet vergist hebben, spookte het door de hoofden van de in de ‘miezerregen’ bij 

elkander gekluite CCG-ers. Uiteindelijk verscheen er dan toch een Spartaan, Peter van den Burg, om 

samen met vrouw alsnog het clubhuis en kleedhokken te openen en nog snel een pot koffie te maken. 

Onder slechte vooruitzichten –het regende licht en de weervoorspellers deden ons doen geloven dat dit 

nog maar het begin was van nog veel meer neerslag – werd er snel getosst door beide captains: Peter 

van den Burg en Warre de Vroe. Een belangrijke toss mede door bovengenoemde weersvooruitzich-

ten. Het geluk was aan onze zijde en we konden ons opmaken om te gaan batten. 
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Het openingspaar –  de gebroeders Alexander en Pieter Bas Huygen (beiden nieuw lid van CCG!) – 

gingen gedegen van start. In de 8
e
 over zat het werk er voor Pieter Bas op; met 15 runs van zijn bat 

gevangen op een niet goed geraakte bal. Een paar overs later kon Alexander zich bij zijn broer vervoe-

gen, clean bowled door de captain van Sparta maar met een goede 20 runs achter zijn naam. 

Inmiddels was onze nummer 3 (Maurits Davidson) ingekomen en deze ‘strafcornerspecialist’ was 

vanaf het begin van zijn innings zeer scherp. Een innings die uiteindelijk op 65 (6x4) runs ten einde 

zou komen. Zijn eigen woorden werden bewaarheid: ‘Zet mij maar 3 in, dan maak ik er altijd wel 

vijftig en al helemaal tegen Sparta want die worden gek van mijn onorthodoxe slagen’. Niks gelogen 

dus. Het was een hele goede innings waarin Maurits niets heeft weggeven en hij zeer alert was op de 

korte runs. Dit laatste werd mede mogelijk gemaakt door zijn nieuwe partner, Sydney Volten, die na 

het vroege afscheid van Marc de Brey (4), debutant (en adspirant-lid) Jonathan Borger (3) en Warre de 

Vroe (4), als nummer 7 in mocht. Stand inmiddels 96 voor 4 in 23 overs. Het nieuwe paar zou uitein-

delijk een partnership van 74 op de mat leggen waarin de 52 (5x4) ‘not out’ van Sydney Volten het 

verdere verloop van de innings heeft gedragen. Vanaf de eerste bal heeft Sydney de aanval gezocht en 

de runrate teruggebracht  naar zo’n 5 per over. Ergens rond de 30 runs van zijn innings liet Sparta hem 

kletteren wat vervolgens gewaardeerd werd met 3 knallende on-drives op rij. Zelfs een extra fieldertje 

erbij aan ‘on’ kon dit niet verhinderen. Door een geringe bijdrage van onze staart Bernard Smoor (4), 

Jeff Nickless (2), Wim de Lange (1) en Robert Heezen (2) eindigde onze innings met nog 5 ballen te 

gaan in de laatste over op een totaal van 195 (23 extraas) runs. 

De lunch was nu weer eens niet Spartaans, goed verzorgd en ruim aangekleed. Eerlijk is eerlijk, het 

moet gezegd. 

 

Nog moe van zijn tweede half century in competitieverband voor CCG mocht Sydney zich opmaken 

om te gaan keepen. De CCG-aanval werd geopend door Bernard Smoor (0 v. 44 in 10) en Warre de 

Vroe (3 v. 31 in 5). Bernard bowlde, net zoals vorige week tegen Quick N., één ‘losener’ te veel per 

over waar Warre in zijn eerste spel de batsmen van Sparta wel wist te beteugelen. Pas in de 14
e
 over 

viel het 1
ste

 wicket  van Sparta op een stand van 72 runs. Het was Pieter Bas Huygen (2 v. 38 in 10), 

die inmiddels Warre had afgelost, die met een 'plumb' lbw onze grote ‘vriend’ Leo de Jong wist te 

verschalken. Een grote meevaller en opluchting. Weer op het bowlen van Pieter Bas was het de 2
e
 

Spartaan die na één boundary gelijk weer het veld mocht ruimen. Prachtige vang van Bernard die een 

slecht geslagen bal naar leg vanuit zijn slippositie met een sprintje, een huppeltje en duik éénhandig 

wist te vangen en vast te houden. Pieter Bas heeft vervolgens al zijn 10 overs in één spell uitgebowled. 

Left arm, round the wicket. Kom er nog maar eens om vandaag de dag! 

82 voor 2 na 18 overs op de telegraaf. De volgende batsman, Pattinasarany (geen familie van onze 

Patty) zou de verdere innings van Sparta gaan dragen. Het experiment met ‘nieuwkomer Jonathan 

Bolger (woensdag trainen!!!) was van korte duur, 17 v. 0 in 1 met 7 wides en 2 no balls zodat Maurits 

Davidson eerder dan gepland de bal ter hand mocht nemen. Getuige zijn cijfers, 3 v. 32 in 8 (startend 

met een maiden!), en zijn fraaie innings nog vers in het geheugen een geduchte kandidaat voor de titel 

‘man of the match
1
’. In zijn derde over liep de Spartaanse opener A. de Jong (47) in de klassieke 

CCG-val; opgooiertje van Maurits gevolgd door een kille boundary catch aan leg door Warre. Onder-

tussen stevende Sparta op een kalme en koersvaste wijze op ons totaal af. Het was Warre die in de 1
ste

  

over van zijn 2
e
 spell een doorbraak wist te forceren. T. de Jong fraai gevangen door onze wicket-

keeper. In de volgende over kon Warre helaas zijn hattrickbal niet verzilveren nadat op twee opeen 

volgende ballen A. Spuy (lbw) en A. Dikmoet (2
e
 caught behind van Sydney) geruimd waren.  

Inmiddels had Sparta een totaal bereikt van 120 v. 6 in 26 overs. Met nog 14 overs te gaan, 76 runs 

benodigd en 4 wickets in hand zag het er voor CCG nog steeds somber uit. Maar je weet het nooit. 

Ons fielden was stukken beter dan onze vorige wedstrijd in Nijmegen. Op de boundaries werden de 

vieren nu wel gestopt (op één vermakelijke buiteling van nieuwkomer Jonathan na) en bovenal was er 

de wil om te winnen! Helaas voor CCG stabiliseerde de nieuwe batsman Alan Tomlinson met verstan-

dig spel de Spartaanse innings. Het nu volgende partnership besloeg 53 runs voor het 6
e
 wicket en 

bracht de winst binnen handbereik voor Sparta. 

                            
1
 Deze titel zal uiteindelijk (terecht) worden uitgereikt aan Sydney Volten maar leest u vooral eerst verder 
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Met een stand van 173 v. 6 begon Sparta aan de laatste 5 overs. Met 4 wickets in hand en nog 23 

benodigde runs uit 30 ballen voorwaar geen geruststellende gedachte voor een CCG-er. Inmiddels had 

Warre zich geblesseerd en zichzelf afgezet (11 runs tegen in zijn laatste over) ten faveure van Jeff 

Nickless (2 v. 17 in 4). Nadat Bernard zijn resterende 4 overs opgesoupeerd had was inmiddels ook 

Maurits weer gaan bowlen. Onze twee slowbowlers zouden dus het dreigende onheil moeten gaan zien 

af te afwenden. Een zware taak maar aan deze twee oudgedienden wel besteed, tenminste zo zou al ras 

gaan blijken. De stemming sloeg al een beetje om toen Sydney Alan Tomlinson adequaat wist te 

stumpen op bowlen van Jeff. Een belangrijk Spartaans partnership was hiermee gebroken. 

Met een stand van 177 v. 7 na 36 overs kwam er steeds meer kleur en spirit in het CCG-elftal. De 

volgende over was het feest al bijna compleet; eerst toen de captain van Sparta, Peter van den Burg, 

played on ging op bowlen van Maurits en twee ballen later in dezelfde over toen Sydney de sterke 

Zami Spartaan Kornet na weer een stumping – ditmaal op een bal aan de leg side van de batsman – in 

complete verwarring achterliet. 

De stand: 179 v. 9 na 38 overs. Het behoeft geen betoog, een wedstrijd op het scherpst van de snede. 

 

Met de eerder genoemde Pattinasarany (inmiddels een half century op zijn naam) en oud CCG-er 

Tjebbe Westendorp als laatste Spartanen op de mat had Sparta nog 16 runs nodig uit de laatste 2 overs. 

Jeff nam de bal ter hand met een boundary tot gevolg, volgende bal een dotje en toen gebeurde het 

……..Pattinasarany ging voor weer een boundary, kon de bal niet ‘middelen’ kreeg een lichte inside 

edge en ging played on. Rinkeldekinkel, hekkie plat!!! Sparta verslagen! Feest in het veld en achter de 

scoringtafel van CCG hier en daar een gebald vreugdevuistje (Jan de Vroe en Diederik Dettmeijer). 

 

Het kroost van Warre heeft vervolgens nog enige ingestudeerde CCG-liederen met bijbehorende 

overwinningsdansjes ten uitvoering gebracht in de Sparta-kantine.  

 

ME HEBBE GEWONNE!!! 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

ZATERDAG 16 JUNI 2007  

 

CCG Vet – Hercules Vet, THUIS 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Aanwezig:  12.30 uur 

 

Opstelling:  

1. Jonathan Bolger, 2. Marc de Brey  3. Maurits Davidson  4. Zev Davidson 5. Diederick Dettmeijer  

6. Tijl Huygen 7. Jeff Nickless  8. Martin Schwandt 9. Bernard Smoor  10. Warre de Vroe 11. Youssef 

Chaudhry 

 

Openen: ALLEN!!! 

Het verzoek is om uiterlijk (indien mogelijk) 12:30 aanwezig te zijn.  
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Vaste trainingsavond 

 

 

WOENSDAG 13 JUNI A.S. VANAF 19.00 UUR TRAINEN. VELDMAALTIJD WORDT 

UITERAARD VERZORGD DOOR BERNARD.  

 

 

 

 

 

 

 

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: k.pattiselanno@kinderpostzegels.nl 
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