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THAT WAS THAT 57e Jaargang nr. 04

CCG – TOUR NAAR ESSEX 25 t//m 28 mei 2006
In de vroege ochtend van Hemelvaartsdag vertrokken drie CCG equipes richting Calais en eentje
richting Hoek van Holland met de bedoeling uiteindelijk samen te komen op Mersey Island aan de
Engelse Oostkust om daar 's middags de plaatselijke CC (West Mersey) te bestrijden. Dit lukte
allemaal prima en zelfs het weer, dat op de heenweg alleen maar uit meer en minder hevige vormen
van regen bestond, was tegen de middag zo ver opgeklaard dat we na een zeer verzorgde lunch om
twee uur konden spelen.
Een volle 40-over pot dus en omdat de tegenpartij nog niet helemaal compleet was moesten we nog
met fielden beginnen ook. Dat ging niet al te slecht en met een paar vroege wickets, waarvan het
tweede een run out op een schitterende ingooi van gastspeler Tijl Huygen, leek het wat te worden,
maar langzaam maar zeker kregen de batslieden de overhand en wisten zij goed gebruik te maken van
de minder sterke kanten van onze aanval. Na 40 overs eindigde de tegenstander op 216 v 3, niet eens
zo'n monsterscore, want ze hadden voorzichtigheid laten prevaleren boven free hitting ondanks onze
uitnodigende bowlerij. De CCG-innings begon ook tamelijk omzichtig, maar langzaam maar zeker
kwam die aardig op gang en leek een totaal van iets meer dan 200 zeker haalbaar. Alle batsmen
kwamen tot (zeer) acceptabele scores, maar een versnelling in de laatste 10 overs kwam er niet en het
resultaat was tenslotte 208 v 5 (Alexander Huygen 32, Marc de Brey 43,, Maurits Davidson 27, Warre
de Vroe 21, Tijl Huygen 46 n.o.en Marten Schwandt 14). Na afloop waren de meningen verdeeld over
de vraag of we nu echt kansen hadden gehad of dat de tegenstander ons daar alleen maar even aan had
laten ruiken en vervolgens weer zijn sterkere aanvallers had ingezet. Hoe dan ook, een weliswaar vrij
kansloze, maar eervolle nederlaag.
De volgende dag was het voor sommigen jagen geblazen op de bokken in Hampshire, terwijl de
achterblijvers zich onder leiding van Bernard meer op de visserij concentreerden, althans de producten
daarvan, tijdens een schaal- en schelpdierenfestijn aan de haven van Mersey Island, dat een groot deel
van de middag in beslag nam. Toch hadden we nog even tijd voor een bezoekje aan de county ground
in Chelmsford en daarna nog eentje aan een van de drie bars in de "Blue Boar", waar we drie jaar
geleden hadden gelogeerd. Toen we in de avondschemering weer wat honger kregen, bleek heel
landelijk Essex, inclusief ons eigen hotel over onvoldoende tafels te beschikken om ons in de
gelegenheid te stellen te dineren, dus dan maar met room-service (en eigen rode wijn - zware boete
voor Bernard, jonge jonge wat een narigheid! -) gekeken naar de highlights van de Test.

De laatste dag leek droog te beginnen, maar helaas begon de regen om een uur of twaalf en dat ging
door tot een uur of vier met als gevolg dat het prachtige veld van West Bergholt, de oudste en een van
de mooiste grounds van Essex, onbespeelbaar was geworden. De tegenstander was zo aardig ons toch
nog op het minst natte hoekje van het veld met plastic oefenspullen een seven-a-side potje tip and run
aan te bieden, wat we prompt wonnen! Dus toch nog iets! De dag werd besloten met een bezoek aan
het nachtleven van Colchester, waar het eten niet eens al te slecht was en waar we op de aloude CCGwijze de tour op passende wijze besloten.
Kort samengevat: Een hele leuke tour, mooi weer (behalve zaterdag), aardige tegenstanders, behalve
dan dat we van ze verlore hebbe, of zouden hebben als we zaterdag wel hadden gespeeld, een beter
resultaat dan vorig jaar, maar dat wisten we van tevoren omdat we maar twee wedstrijden hadden
Gepland …
en tenslotte: het is opnieuw bewezen dat de CCG-tour iets is om het hele jaar naar uit te kijken en we
gaan nu al plannen voor de volgende!

WEDSTRIJDPROGRAMMA
ZATERDAG 03 JUNI 2006 – Ajax Leiden THUIS
Aanvang wedstrijd:
Openen:

13.30 uur
12.30 uur door ALLEN!!!

OPSTELLING: 1. M. de Breij, 2. M. Davidson, 3. D. Dettmeijer, 4. R.Hogendoorn, 5. A. Huygen, 6.
W. de Lange, 7. J. Nickless, 8. V. van Oosterzee, 9. M. Straathof, 10. W. de Vroe, 11. S. Volten
Reserve: 1. W. Kloppenburg (reserve/geen bericht), 2. B. Smoor, 3. J. de Vroe

TRAINING

ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! OPROEP AAN ALLEN OM TOCH
VOORAL TE (BLIJVEN) KOMEN TRAINEN!!

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: kpattiselanno@skn.nl
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