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31 mei 2005 THAT WAS THAT 56e Jaargang nr. 04 
 

 

 

  

VERSLAG  CCG  -  SPARTA  d.d.  28 MEI 2005 

 

 

 UITSLAG: CCG 221 v. 6  -  SPARTA 206  a.o. 
 

U hebt het inderdaad goed gelezen: de eerste overwinning van het seizoen! De opgaande lijn in ons 

spel, die sommigen al na de tour meenden te kunnen ontdekken, heeft zich dan nu vertaald in een 

overwinning, waar we vorige week nog, zij het eervol, met een nederlaag genoegen moesten nemen. 

Verheugend is, dat we opnieuw aan bat een respectabele prestatie hebben geleverd, maar evenzeer 

verheugend is, dat we er eindelijk weer eens in zijn geslaagd een tegenpartij all out te krijgen, al 

gebeurde dit pas op de laatste bal van de laatste over en al is het natuurlijk ook zo, dat het team van 

Sparta behoorlijk oud en niet bepaald het sterkste team van de competitie is. Een en ander neemt niet 

weg dat we onszelf niet meer in iedere wedstrijd kansloos behoeven te achten, al blijft de kwaliteit van 

het bowlen en evenzeer het fielden op zijn vriendelijkst gezegd voor flinke verbetering vatbaar. 

 

Na gewonnen toss koos de tossing-captain voor batten, waarbij het gelegenheidsopeningspaar 

bestaande uit Smoor en De Brey op de netjes, maar niet al te gevaarlijk bowlende aanval van Sparta 

vrij rustig van start ging. Marc was de meest voortvarende en moest dit dan ook als eerste bekopen 

(15). Quarles begon als nr.3 meteen de aanval onder druk te zetten en kreeg, toen Bernard in de 15e 

over het veld had moeten ruimen voor 12, gezelschap van invaller Zwilling, wiens verzoek "om eens 

een wedstrijdje mee te mogen doen" direct was ingewilligd, wegens het ontbreken van enige 

prominenten (ze zullen wel blij zijn zich als zodanig beschreven te zien) in het team. Die moeten nu 

meteen voor hun plaats gaan vrezen, want na een onzeker begin, waarbij hij een paar "good shouts" 

van de tegenpartij overleefde, begon onze Alf vrolijk te scoren en kregen we een partnership dat tot in 

de 30e over duurde en goed was voor 115 runs. Na Alf (45) moest Kwakkie verder met Warre, die als 

nieuw ingekomen batsman korte runs niet uit de weg ging, wat tenslotte resulteerde in een run-out van 

de vermoeide Jan Willem voor 84. Een keurige prestatie. 

Warre ging onverdroten verder, maar forceerde gelukkig niet en kwam tenslotte uit op 30 n.o., in de 

laatste paar overs geassisteerd door Victor en Maurits. 

 

221 moest tegen een vermoeid en na 40 overs bepaald niet meer zo opgewekt ogend Sparta een 

verdedigbaar totaal zijn, maar niemand van ons geloofde daar aanvankelijk echt in, daarvoor hadden 

we in eerdere wedstrijden teveel runs om de oren gehad. Toen opener en run-getter Leo de Jong in de 

derde over caught behind ging dankzij een schitterende eenhandige vang van Kwakkie op een kreng 
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van een bal (rising off a length) van Warre en de andere Leo (Hartog) door Victor werd gevangen op 

het bowlen van Bernard, leek het in ieder geval een wedstrijd te kunnen gaan worden. Een van de 

andere De Jong's bij Sparta (A) en het Spartaanse neefje van onze Patty, R. 

Pattinaserani, zetten echter een stand voor het derde wicket op die 90 punten zou opleveren, voordat in 

de 24e over De Jong eindelijk werd verschalkt, alweer door Jan Willem op het bowlen van Victor. 

Neef ging echter onvermoeid verder en werd ook nog eens een paar keer gemist, waarbij gelukkig het 

verbale geweld in het veld, dat we maar al te lang hebben moeten missen, weer aardig hoorbaar werd. 

Een teken dat we er ondanks alles toch in bleven geloven. In de 32e over bij een stand van 164 (dus 

akelig dicht in de buurt van de asking-rate) werden we gelukkig van Sparta-Pat verlost, alweer door 

Jan Willem, een stumping deze keer en wel op het bowlen van Alf. Dat het hele paleis omver moest en 

niet alleen de bails eraf, kwam doordat we zonder bails op de palen speelden als gevolg van de straffe 

Zuidwester. Het feit dat er twee bondsumpires bij Sparta meededen kon echter niet verhinderen dat 

deze stumping wel degelijk telde, waarna de beide bondsumpires zo vriendelijk waren zich vervolgens 

kort na elkaar te laten uitrunnen. Met name de run-out van Tovey deed ons veel genoegen, vooral de 

manier waarop hij zich aan de kant  afreageerde, waaruit bleek dat hij in meer dan dertig jaar cricket 

nog steeds geen manieren heeft geleerd. We hebben hem na afloop niet meer gezien, hetgeen ook maar 

beter was. De nood bij de KNCB moet toch wel heel hoog zijn! Inmiddels was met nog vijf overs te 

gaan het totaal van Sparta toch op 184 gekomen, dus kansloos waren ze nog niet, maar de batsmen 

hadden hun kruit grotendeels verschoten. Maurits liet ons nog even schrikken door in de eerste bal van 

de voorlaatste over meteen nog een vier te incasseren, maar hij hield het vervolgens keurig kort en kon 

zelfs captain Peter van der Burg ingerekend krijgen. Warre ruimde in zijn laatste over de rest van de 

staart op, alleen Tj. Westendorp bleef als n.o. batsman over (maar die heeft tenslotte ooit nog voor ons 

gespeeld) en me hadde gewonne.  

 

Bowlingcijfers: W. de Vroe 3 v. 44 in 9, B.Smoor 1 v. 44 in 10, A. Zwilling 1 v. 54 in 10, M. 

Davidson 1 v. 30 in 5, V.v. Oosterzee 2 v. 27 in 7. Extra's 37, w.v. 28 wides. We zijn er dus nog niet, 

maar de fighting spirit is er weer helemaal, hetgeen enige hoop voor de toekomst geeft. 

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZATERDAG  04  JUNI  2005 –   EXCELSIOR  THUIS   

 

Aanvang wedstrijd:  13.30 uur 

Aanwezig spelers:  13.00 uur 

“Openers” aanwezig: 12.30 uur 

  

Opstelling: Davidson , Dettmeijer, Kloppenburg, De Lange (lunch/tea), McLean (openen), Mitchell, 

Newell, Van Oosterzee, Straathof, Volten (wk, sluiten), J.W. de Vroe (openen).  

Reserve: J. de Vroe, Hogendoorn 

Afzeggingen : Basart, De Brey, Judkins, Nickless, Quarles, Smoor 

 

 

 

TRAINING 

 

ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! En wel in een nieuwe kooi !! 

 

WOENSDAG 01 JUNI 2005 – KREEFTDAG ……. 
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BLIJVENDE OPROEP AAN DE LEDEN EN DONATEURS 

 

Voor het adequaat inrichten van ons nieuwe clubhuis zijn wij op zoek naar oude elftalfoto’s en dan 

met name die van een van de vele roemruchte CCG-tours. Ze zullen een mooie plaats krijgen en zo 

voor alle CCG-ers en onze bezoekers te zien zijn. Overige CCG-versierselen en/of -reliquieën zijn 

uiteraard ook van harte welkom. Evenals uzelve ook. Dat moge duidelijk zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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