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04 juni 2008 THAT WAS THAT 59e jaargang nr. 03 
 

 

 

 

 

UITNODIGING – Welkom bij de Kleine Haagse! - UITNODIGING 
 

A.s. zaterdag spelen de veteranen van CCG een thuiswedstrijd op het 1
e
 veld van HCC. 

Tegen onze Amsterdamse vrienden van Dosti hebben wij het voorrecht om op een van de 

mooiste cricketgrounds van Nederland te spelen. Wij hopen op veel publiek dat wij vanaf 

13.30 uur een wervelende cricketshow zullen voorschotelen. Voor velen is het een terugkeer 

op het veld van hun jeugd en dus een mogelijkheid om nog eens jeugdige overmoed ten 

toon te spreiden. Voor anderen is het de kans om in een bijzondere ambiance te spelen. En 

……na dit jaar twee wedstrijden gespeeld te hebben is het clublied meer dan waar: 

“…CCG staat boven aan de lijst …!” 

 

Na afloop zal er een glas geheven worden op de toekomst van CCG en zullen wij vast plan-

nen gaan maken voor het 60-jarige bestaan in 2009. 

 

Hierbij nodigt het bestuur iedere CCG’er, donateur, partner, familielid, etc. van harte uit 

om vooral langs te komen op zaterdag 7 juni. Programma: 

 

- Wedstrijd tegen Dosti veteranen, aanvang 13.30 uur  

(tip: vooral goed te volgen vanaf de tribune en het boventerras) 

 

- Na afloop (te verwachten na 18.00 uur) BORREL met happen 

 

- Daarna brengt de avond ons alle verhalen van vroeger, spontane dinergezelschap-

pen en laat naar huis gaan 

 

Het wordt gezellig! 

 

Namens het bestuur van CCG, 

Wim de Lange - voorzitter 
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Verslag Excelsior „20 Vets – CCG Vets: 0-2 d.d. 31 mei 2008 

 

Onder aangename weersomstandigheden togen de Veteranen naar het Excelsior complex, waar de 

overige omstandigheden overigens wat minder aangenaam waren voor het spelen van een potje Vete-

ranen-cricket: op twee aangrenzende sportcomplexen waren jeugdtournooien aan de gang, hetgeen 

gepaard ging met decibellen lawaai, dat tot Hoek van Holland te horen moet zijn geweest. Als het nu 

beperkt was gebleven tot muziek tussen de overs en bij het vallen van wickets en het scoren van boun-

daries, had het tenminste nog op 20/20 cricket (als je dat per se cricket wilt noemen) geleken, maar nu 

vond iedereen (inclusief onze gastheren) het alleen maar irritant. 

De 20/20 geest werd trouwens niet erg vaardig over de gastheren, die na gewonnen toss gingen batten, 

want ondanks het feit dat de CCG aanval niet erg "hostile" oogde, ging men zeer omzichtig te werk 

met het scoren van de runs. Na het vallen van het eerste wicket (vangetje van Sydney) gebeurde er een 

tijd lang niet zo veel; drie à vier runs per over met weinig of geen boundaries. G.A. de Leede en Bak-

ker bleven in traag tempo scoren totdat Bernard, die in zijn tweede spell wat levendiger bowlde dan in 

zijn eerste, Bakker uitkreeg dankzij een vang van Marc. Dit maakte weinig verschil voor de run-rate, 

maar wel voor de val van de wickets. die nu in vlot tempo achter elkaar tuimelden.  Dat kwam ook 

door het alerte fielden; niet één redelijkerwijs houdbare vang werd gemist; nog een keer De Brey, 

Kempeneers (wat een return na zoveel jaren!) en Davidson deden hun plicht. Maurits was op het laatst 

zelfs nog dicht bij een hat-trick, maar die ging gelukkig ("ik heb toch al een paar van die dassen en de 

club geeft ze toch niet meer cadeau") niet door. Bij de vijand was het alleen J. Hoep (we kennen hem 

nog uit zijn tijd bij Alkmaar) die zijn wicket intact hield en het einde kwam na 40 overs op 157 v.9.  

G.A. de Leede 60, Bakker 29, Hoep 26 n.o.. Bowling cijfers: Victor 1 v. 40, Maurits 3 v. 48, 

Bernard 3 v. 24, Marten 2 v. 20.  

  

Geen totaal om echt bang voor te zijn, maar de runs moesten nog wel gemaakt worden, terwijl zich 

wat regenwolken verzamelden. Zaak dus om op de klok vóór te blijven voor het geval de Heren 

Duckworth en Lewis van stal gehaald zouden moeten worden. CCG begon dus voortvarend te batten 

met Tijl en Marc, die echter weer vrij snel het veld moesten ruimen. Jonathan Bolger, die als nr. 3 

inkwam, had in het begin een paar onzekere momenten, maar begon al snel in rap tempo te scoren, 

waarbij zijn zelfvertrouwen per bal toenam. Dit werd nog eens versterkt doordat Hoep werd aange-

zet, op wiens olifantjes de score met gemiddeld 7 per over opliep. Dit bleef overigens niet geheel on-

gestraft; eerst Jonathan, vervolgens Marten en tenslotte zelfs Warre konden de verleiding niet weer-

staan en rukten regelmatig uit, hetgeen resulteerde in 3 hole-outs. Victor, die  van te voren al had ge-

zegd dat hij alles alleen maar langs de grond zou spelen, speelde vervolgens ook een mooi approach-

shot, maar gelukkig viel de bal tussen drie fielders in. Dit had tot gevolg dat Victor zich vermande en 

heel verstandig op de slechte ballen wachtte, waarvan er steeds meer kwamen. Inmiddels was Maurits 

ingekomen en werd de Excelsior aanval door beide heren doeltreffend afgestraft. Men probeerde het 

nog met een paar luide appeals (dat was zeker nodig  vanwege de harde muziek die nog steeds aan-

stond bij Asvion), maar die konden geen indruk maken en zo werd eigenlijk moeiteloos in de 27e over 

het vijandelijk totaal gepasseerd. Dus geen D/L nodig, maar gewoon winnen en met 4 uit 2  staat CCG 

boven aan de lijst! Of dat zo blijven is natuurlijk maar de vraag, maar so far, so good! Batting cijfers: 

De Brey 10, Bolger 36, Van Oosterzee 46 n.o., Davidson 25 n.o..       

 

 

 

Wedstrijdprogramma 

 

ZATERDAG 07 juni 2008  

 

CCG – Dosti (THUIS) 

 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Verzamelen:  12.30 uur 
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OPSTELLING: 1. M. de Brey   2. M. Davidson   3. A. de Geer   4. A. Huygen   5. W. de Lange  6. J. 

Nickless  7. V. van Oosterzee   8. B. Smoor   9. S. Volten   10. W. de Vroe   11. A. Zwilling 

 

 

 

Mededeling van de Penningmeester 
 

De contributie voor het seizoen 2008 bedraagt onveranderd voor de actieve leden € 100,-- bij tijdige 

betaling (vóór 1 augustus a.s., daarna € 125,--) en voor de niet-actieve leden €25,--. Een ieder wordt 

verzocht de contributie over te maken op Bankrekening 66.83.70.289 t.n.v. Penningmeester CCG te 

Veere. 

  

Dan nog een mededeling voor de tourgangers: Binnenkort zal U nog de rekening worden gepresen-

teerd voor het tourdiner (voorgeschoten door Warre) en de bedrukking van de tourshirts (voorgescho-

ten door Sydney, resp. de Vereniging). De shirts zelf zijn door Victor geschonken.   

  

J. de Vroe 

"Groenendaal" 

Bieweg 1 

4351 SK  VEERE 

  

Email    j.de.vroe@hetnet.nl 

Tel       +31 (0)118-501907 

Mob     +31 (0)6-55377279 

Fax      +31 (0)118-501257 

 

 

 

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. Momenteel wordt onderzocht of wij onze mobiele kooi op HCC gaan opzetten. Indien dit 

het geval is wordt u daar nog over bericht. 

 

 

 

 

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 
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