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THAT WAS THAT 62ste jaargang nr. 03

Verslag Sparta - CCG 4 juni 2011
Date: 4 juni 2011
Occasion: Sparta Vets – CCG
Venue: Couwenhoek, Capelle a/d IJssel
Result: 0-2
Weather: glorious
Pitch: hard, dry, well-mown, fast
In deze telegramstijltermen laat deze zomers warme zaterdag zich samenvatten. CCG won van Sparta
op een superbe cricketdag, op een fraaie, bijna Engelse grasmat met een door de droogte betonharde
ondergrond die de fielder menigmaal voor vileine stuit-problemen stelde.
Maar hoe verliep een en ander? Na een redelijk bijtijdse aankomst van de twee teams (waarbij Sparta
uiteindelijk een man miste waardoor old Peter van der Burg toch nog moest meedoen) viel de toss
weer eens ongunstig voor CCG uit. We werden het veld in gestuurd. Sparta zette als openingspaar
direct zijn sterkste koppel in: Erik van der Burg en Leo de Jong, allebei in staat tot gedegen en
aanvallend batten. Onze aanval loog er echter ook niet om. Openingsbowlers Young Chaudhry en
Hamid Mir bowlden tight en gecontroleerd, en hielden het scoringstempo op het razendsnelle veld
behoorlijk binnen de perken. Zeker, er werd gestaag gescoord door Sparta, maar CCG was alert in het
veld en straalde gretigheid & animo uit, getuige de vele goede stops die her en der zekere boundaries
voorkwamen. De sfeer in het veld was uitstekend en het was een plezier om te zien hoe b.v. een
messcherpe Marc de Brey op square leg – na een vroege intimiderende bijna run-out vanuit zijn
trefzekere hand – vele singles wist te ontmoedigen nog voor zij werden ondernomen. Heerlijk om mee
te maken, mijnheer Marc!
Onze captain achtte na een achttal overs een bowling-change aangewezen en verving Hamid door
Alexander de Geer. In zijn tweede over had Alexander al succes door Leo de Jong (18) – na een aantal
niet gegeven lbw-appeals – clean te bowlen. Enkele overs later had Young Chaudhry evenzeer
verdiend succes doordat Erik van der Burg (26) na een harde slightly uppish drive knap gevangen
werd op deep cover point door Tijl Huygen. Het leek een keerpunt in de wedstrijd. Nog enkele goede
pogingen werden ondernomen door latere Sparta-batsmen: René Patinasserany (27), Aad Spuy (27
n.o.) en de vanuit het eerste elftal van Sparta na twee jaar afwezigheid afgedaalde Kees
Dommershuizen (29), maar onze gevarieerde bowlerij en alerte houding in het veld deden wickets
vallen en beperkten de schade. Victor (2 voor 13 in 2) had twee clean bowleds (waarvan een ’n wel
heel bijzondere hit wicket doordat de batsman eerst Vicky voor zes sloeg en vervolgens in zijn wicket
stapte), en Alexander (3 voor 20 in 7) nam nog twee wickets met zeer goede lijn en lengte. Ook Warre
was als verrassende change-bowler succesvol en bowlde 1 voor 12 in 4. Yussuf Chaudhry had een dag
die veelbelovend begon maar uiteindelijk in matige cijfers eindigde: 0 voor 46 in 6. Hamid’s cijfers
waren 0 voor 38 in 10, en hadden meer wickets verdiend (b.v. een lbw of twee!). Ook Young
Chaudhry bowlde veel beter dan zijn 1 voor 32 in 10 zou doen vermoeden. Sparta bleef uiteindelijk
steken op 164 voor 6, op dit snelle veld waarlijk geen onhaalbaar totaal.
Na een goed verzorgde thee togen Alexander Huygen en Young Chaudhry als openingspaar aan het
werk, en vanaf de eerste over was duidelijk dat ze een vlotte run-rate nastreefden. De bowlerij was

niet sterk (old Peter van der Burg moest weer aan de bak ondanks een rotte knie) en er werd stevig
gescoord. Na 6 overs lag het gemiddelde al op 7 runs per over, en heel veel lager is het daarna niet
geworden. Leo de Jong was even afwezig geweest en kon als pace-bowler (nou ja) na 7 overs aan de
aanval worden toegevoegd, maar dit leidde niet tot wickets, alleen maar tot consolidatie van het
scoringstempo. Met name Alexander kende geen genade met hem en zond veel korte snelle stront naar
de boundary. Het geheime wapen Kees Dommerhuizen werd aangezet die een aardig off-cuttertje
bleek te kunnen bowlen. Hij verschalkte Alexander (48) twee runs voor diens half century. Alexander
verslikte zich in een korte bal in een poging deze om te halen. Het werd een boogje terug in de richting
van de bowler die geen fout maakte. Maurits kwam in en liet zijn onvergelijkelijke strafcorner-spelstijl
zien die Sparta al spoedig tot een uitzonderlijk off2-leg7 veld noopte. Niettemin wist hij, na een
aarzelend begin, de bal een aantal malen door het woud Spartanen heen naar de leg boundary te jagen.
Young Chaudhry (71 n.o.) ondertussen zette zijn inning onverdroten voort met fraai strokeplay, en
ondersteund door een steeds soepeler battende Maurits (25 n.o.) werd het totaal van Sparta voor het
verlies van slechts een wicket in de 24e over gepasseerd. Het enige minpuntje werd gevormd door de
herhaaldelijk in niet mis te verstane termen geuite onvrede van Sparta over hetzij (terecht) gegeven
wides, hetzij (terecht) niet gegeven lbw’s. De sfeer was echter tijdens het uiterst welkome bier weer
prima, en de bitterballen waren goed. Over enkele weken de return!

Wedstrijdprogramma
ZATERDAG 11 juni 2011
Hercules - CCG
Aanwezig:
Aanvang:

12:45
13:30

OPSTELLING:

1. M. De Brey 2. S. Chaudhry 3. Y. Chaudhry 4. M. Davidson 5. A. de
Geer (c) 6. A. Huijgen 7. T. Huijgen 8. H. Mir 9. V. van Oosterzee 10. M.
Schwandt 11. S. Volten (wk)
Reserve: W. de Lange, J.W. de Vroe en D. Dettmeijer

Nieuw: CCG intranet => CCG 2.0
Kopieer de volgende link (ip-adres) in je browser en sla de link gelijk op bij je favorieten.

http:/83.82.97.210
Binnen CCG wordt er druk gewerkt met het digitaliseren van onze vereniging opdat we klaar
benne voor de 21ste eeuw (die overigens alweer een tijdje aan de gang is).
Hoewel de site nog onder constructie is kan iedereen er al op rondneuzen. Ere- en ledenlijsten,
wedstrijdprogramma‟s, tour foto‟s, de TWT, uitslagen en andere nuttige informatie, het is er
allemaal op te vinden.
Aanvullingen, verbeterpunten en nuttige tips kunnen gestuurd worden naar onze „web master‟,
Maurits Davidson, maurits.davidson@ziggo .nl
Onze eventuele toekomstig commissaris „Social Media‟ ziet al uw input graag tegemoet.
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Vaste trainingsavond
Woensdagavond vanaf 19:00 uur is onze vaste trainingsavond op HCC.

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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