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11 juni 2008

THAT WAS THAT 59e jaargang nr. 04

Verslag CCG Vets – Dosti Vets: 0-2 d.d. 07 juni 2008
Zoals groots aangekondigd in de vorige TWT, werd deze wedstrijd gespeeld op het eerste veld van
HCC. Het veld lag er schitterend bij en de temperatuur begon al aardig op te lopen. Nadat de diverse
verdwaalde mannen van Dosti zich eindelijk in hun gele pyjama’s hadden aangemeld kon de match
beginnen. Captain De Vroe wist de toss te winnen en besloot om als eerste te gaan batten.
Ondanks de redelijk accurate bowlerij en scherpe fielding van Dosti verliep de opening van Alexander
en Marc vrij voortvarend met een gemiddelde van vier per over. In de 9e over zorgde een verre ingooi
rechtstreeks in de palen voor de val van het eerste wicket en liet De Brey (13) een run out noteren. Alf
Zwilling liet zich verrassen door een sterke spinbal en werd te snel gevangen. Vervolgens lieten
Alexander en Alex de Geer een mooie serie slagen zien, waaronder een knallende zes van Huygen die
eerst bijna onze jongste supporters raakte om vervolgens een flinke ster in het gewapende glas van het
paviljoen te veroorzaken. Na te zijn gestumpt liet Alexander een uitstekende 51 runs op het conto
bijschrijven. Alex wist een totaal van 41 runs aan de score toe te voegen alvorens hij werd gevangen.
De gemiddelde score per over was inmiddels tot boven de 5 opgelopen. Maurits Davidson liet als
gebruikelijk in geheel eigen stijl zien dat de legside nog steeds zijn favoriet is en liet het scorebord
daarvoor prettig doortikken. Hij kreeg daarbij gezelschap op de pitch van Victor van Oosterzee die
beheerst spelend 17 runs verzamelde alvorens hij verschalkt werd door een spinnende olifantbal.
Warre de Vroe werd veel te snel gestumpt en Jeff Nickless hoorde zijn wicket ook te snel vallen.
Sydney Volten trad strijdvaardig aan en liet verschillende mooie slagen zien waarmee hij een
verdienstelijke 26 runs bijeen sloeg alvorens zijn hekkie plat ging. Ondertussen bleef Maurits in leven,
zij het dat hij daarvoor wel twee ballen tegen zijn hoofd moest doorstaan, om uiteindelijk op 26 runs
not out eervol het veld te mogen verlaten. Na de beschikbare 40 overs volledig te hebben benut liet het
scorebord 203 runs voor 7 wickets zien. Op dit veld een heel aardige score, waarmee we Dosti een
pittige target dachten te geven.
Na de lunch ging CCG het veld in. Gezien de reputatie van Dosti hadden we een sterke aanval
klaarstaan. De openingsbatsmen Karan en Awadpersad bleken echter niet veel moeite te hebben met
de veelal toch heel behoorlijke bowling. De moraal binnen onze gelederen werd flink onder vuur
genomen door de zeer effectieve klappen die werden uitgedeeld en het scorebord vanaf de eerste over
met gemiddeld 10 runs per over doortikken. Helaas werden geen kansen gegeven om een wicket te
nemen, zodat beide Dostianen met respectievelijk 122 en 73 runs in 23 overs ons totaal wisten te
passeren. (Smoor 61 uit 7; Zwilling 16 uit 1; De Vroe 33 uit 4; Van Oosterzee 38 uit 5; Davidson 32
uit 2; Nickless 24 uit 4,2).

Na afloop van de match werd tezamen met de vele supporters toch prettig geborreld en genoten van
het prachtige weer. Aansluitend was er een BBQ om de derde innings te completeren en de dag toch
nog prettig af te sluiten.
We stonden even op de veelbezongen bovenste plaats van de lijst, maar volgende week zijn er weer
volop nieuwe kansen tegen Hercules.

Wedstrijdprogramma
ZATERDAG 14 juni 2008
CCG – Hercules (UIT)
Aanvang wedstrijd:
Verzamelen:

13.30 uur
13.00 uur

OPSTELLING: 1. J. Bolger 2. M. de Brey 3. M. Davidson 4. D. Dettmeijer 5. A. Huygen 6.
W. de Lange 7. V. van Oosterzee 8. M. Schwandt 9. B. Smoor 10. S. Volten 11. W. de Vroe
Reserves: N.N.

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. Momenteel wordt onderzocht of wij onze mobiele kooi op HCC gaan opzetten. Indien dit
het geval is wordt u daar nog over bericht.

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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