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Verslag CCG Veteranen – ACC Veteranen d.d. 16 mei 2009 

 

 

CCG – ACC: 326 v. 4 – 216 v. 3  

 

Op een in meerdere opzichten winderige zaterdagmiddag kwam de voor ons nieuwe tegenstander 

ACC op bezoek op de Diepput. ACC speelde tot vorig jaar lange tijd in de A-poule, dus waren wij 

voorbereid op een moeilijke wedstrijd. Warre verkoos na de gewonnen toss eerst te batten, een 

verstandige keuze op het snelle kunstgras tegen een sterke tegenstander. 

 

Na een gedegen opening van Alexander Huygen en Alf Zwilling viel het wicket van Alf in de 13
e
 over 

op een stand van 47. Alf verkeek zich op een van vele goeie ballen van de Amsterdamse 

openingsbowler Soleman en werd gebowld.  

Het was de beurt aan de als wicketkeeper van HCC 4 geleende Hamid Mir. Na even de kat uit de 

boom gekeken te hebben begon er een ware demonstratie van batten van zowel onze invaller als van 

Alexander. De heren verhoogden het tempo daarnaast nog eens flink en hadden in de 33
e
 over een 

partnership van 196 waardoor het totaal al bijna 250 was toen helaas het wicket viel van Mir. De 

wachtende batsmen van CCG hadden kunnen genieten van zijn vaak mokerharde slagen met een 

uiteindelijk resultaat van 115 runs. Alexander was weliswaar wat moe geworden op de pitch maar ging 

door met zijn cricketslagen uit het boekje. Ondersteund door Alexander de Geer ging hij uiteindelijk 

uit op een persoonlijke stand van 120 in de 38
e
 over. Ook de Geer ging nog uit op 20 en daardoor 

mochten Victor van Oosterzee en onze super-substitute runner Marten Schwandt het totaal nog 

oppoetsen tot het niet geringe totaal van 326 v 4 uit 40 overs.  

 

Ook al waren wij nog bescheiden en sloten wij niets uit, onze tegenstander liet bij de lunch het hoofd 

al een beetje hangen. Battend kwamen ze dan ook nooit meer in de buurt, iets dat niet alleen maar door 

het mentale voordeel werd veroorzaakt. Op een enkele uitzondering na werd er beter gefield dan door 

ACC die zich eerder op de dag maar liefst  8 gemiste vangen hadden gepermitteerd, waaronder enkele 

sitters. Ook de bowlerij zag er goed en gevarieerd uit met mooie cijfers voor de mannen die de bal het 

meeste ter hand hadden genomen ( Zwilling 2 v 60 in 9; JW de Vroe 0 v 51 in 10; van Oosterzee 0 v 

31 in 6 en De Geer 0 v 46 in 8). Het taaie ACC strandde op 216 v 3 na 36 overs. Wij hielden er toen 

mee op vanwege de regen, maar het gat was al enige tijd onoverbrugbaar. De 13-jarige invaller Floris 

de Lange deed het in het veld aanzienlijk beter dan zijn vader en zo hoort het ook. De jongeling 

vertelde nog wel dat hij het apart vond dat de wind die middag niet alleen vanuit het zuidwesten 

 

mailto:s.volten@planet.nl


  

 

 

 

2 

kwam, maar dat een van onze fielders telkens iets produceerde als hij de bal naar het wicket ingooide. 

Zijn vader heeft hem uitgelegd dat dit inherent is aan de hoge leeftijd van de heren. De eerste zin van 

dit verslag wordt hierbij alsnog veranderd in: It was a ‘farthy Saturday afternoon op de Diepput’ 

Na afloop was het goed toeven in het pavillion van de Grote Haegsche, buffetmedewerker Ton was als 

altijd een uitstekende gastheer. ACC bleek ook na afloop een prima tegenstander en is een aanwinst in 

de B-oule, het gevaar is alleen dat wij daar boven aan de lijst nu goed op weg zijn om de plaats van 

ACC in de A poule over te nemen. 

 

 

 

 

Wedstrijdprogramma 

 

ZATERDAG 23 mei 2009  

 

Bloemendaal - CCG (UIT) 

 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Verzamelen:  13.00 uur 

 

OPSTELLING:  1. M. Davidson  2. A. de Geer  3. A. Huygen  4. T. Huygen  5. P.B. Huygen  

6. W. De Lange  7. J. Nickless  8. V. van Oosterzee  9. M. Schwandt  10.  J.W. 

de Vroe  11. A. Zwilling  

 

Reserves:   S. Volten  

 

 

 

 

Van de PENNINGMEESTER 
 

Herhaling bericht…!!! 

 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2009 

Enige leden (en niet de minste!) hebben reeds uit eigen initiatief hun contributie betaald. Daarbij wil 

natuurlijk niemand achterblijven en ik roep een ieder bij deze op aan zijn (of haar) 

contributieverplichtingen te voldoen.  

Actieve Leden: € 100,- bij betaling vóór 1 juli a.s. (daarna wordt het € 125,-) 

Donateurs:  € 25,- 

Gaarne overmaken op bankrekening 668370289 t.n.v. Penningmeester CCG te Veere. 

Jan de Vroe, penningmeester. 

 

 

 

 

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.  
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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 

  
 

 

 

 

 


