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VERSLAG   CCG Vets – Hercules Vets d.d. 16 juni 2007 

 

 

CCG Veteranen: 133 voor 7  – Hercules Veteranen: 134 voor 9 
 

Ook deze wedstrijd konden de veteranen weer beschikken over meer dan 11 spelers.  In het oh 

zo gezellige Kattukkermotorclubhuis werd tijdens de koffie - die net zo donker was als het 

clubhuis - gevochten om de laatste paar plaatsen. Tevens waren we ook nog versterkt door de 

deelname van de jonge heer Zev Davidson die door de secretaris persoonlijk op zondag onder 

bedreiging van “dan mag je de auto van je vader niet meer lenen” en wegens enige financiële 

toezeggingen graag mee wilde doen. 

 

Captain Warre de Vroe won de toss en besloot met het vooruitzicht van veel regen eerst te 

gaan batten. Na een gedegen opening van de heren de Brey en Nickless viel het eerste wicket 

op 25.  Daarna de voor CCG zo langzamerhand gebruikelijke run out: “nee” zeggen en toch 

lopen. Tyl Huygen (23) speelde betrouwbaar en had een goede partnership met Warre maar 

sneuvelde vlak voordat het hard begon te regenen. Besloten werd om eerst de thee te nuttigen 

iets wat niet mee viel met zoveel mensen onder een heel smal afdakje. 

 

Na de thee bleef het maar regenen en nadat we ruim een uur gewacht hadden werd het droog 

echter de mat was kletsnat. Al hoewel verschillende van zijn teamgenoten niet verder wilden 

spelen (bondsumpire Ruchtie : “spelen op een natte mat doe je niet want als er iets gebeurt 

heb je er eeuwig spijt van”)  werd na ongeveer 1,5 uur op verzoek van de captain van 

Hercules verder gespeeld. Door het tijdverlies konden beide teams reglementair nog maar 32 

overs batten. Met nog 6 overs te gaan na het oponthoud werd door Warre en Zev een 

geweldige versnelling ingezet waardoor we toch nog op een redelijk totaal uitkwamen. 

Beiden bleven not out: Warre 34 en Zev 21.  

 

Door goed bowlen van Bernard (3 voor 25 uit 10) en twee mooie vangen van Marc werden de 

eerste batsmen van Hercules snel opgerold. Helaas was het bowlen van Maurits en Jeff 

stukken minder hoewel de laatste wel twee wickets nam maar te veel runs tegen kreeg.  Toen 
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op het laatst Zev en Warre gingen bowlen en de wickets bleven vallen werd het nog 

spannend. Op 123 viel het negende wicket. Met nog twee ballen te gaan werd ons totaal 

gepasseerd. Volgens Diederik had Zev meer overs moeten bowlen (3 voor 19 uit 6), vooral 

voluit moeten bowlen en veel eerder moeten batten. 

Gelukkig was onze captain wijs en liet dit allemaal niet gebeuren en was de captain van de 

tegenpartij niet zo wijs daar de zuivere drinktijd wel erg kort was geworden. 

 
 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

ZATERDAG 23 JUNI 2007  

CCN Vet - CCG Vet, UIT 

Aanvang: 13.30 uur 

Aanwezig: 13:00 uur 

Opstelling: 1. Maurits Davidson, 2. Diederik Dettmeijer, 3. Alexander Huygen, 4. Pieter Bas 

Huygen, 5. Wim de lange, 6. Jeff Nickless, 7. Victor van Oosterzee, 8. Marten 

Schwandt, 9. Bernard  Smoor, 10. Sydney Volten en 11. Warre de Vroe  

 

Reserve: 1. Robert Heezen (?) en 2. Jonathan Bolger (?) 

 

 

Routebeschrijving Cricket Club Nieuwegein: 
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Vaste trainingsavond 

 

Woensdag 20/6 trainingswedstrijd tegen Eureka 

Aanvang 18:30 

Veldmaaltijd/borrel wordt verzorgd door Jeff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: k.pattiselanno@kinderpostzegels.nl 
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