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THAT WAS THAT 61ste jaargang nr. 04

Verslag CCG 183 v 9 - Hercules 92 v 7
Het weder
Wat voor geheel Nederland een prachtige dag is geworden gold niet voor de Diepput alwaar een
Haagse ‘zeevlam’ het hoofdveld vochtig deed misten in een akelig kille temperatuur. Pas aan het eind
van de dag won de zon het van de zeevlam en werd het aangenaam cricketweer, juist toen wij aan het
fielden waren en tijdens de 3e helft straalden wij van winst en zon op het terras.
De Toss
Om voor niemand begrijpelijke redenen verkoos de Herculescaptain, Kuno Buijze, na een voor hem
winnend potje kop-of-munt eerst te gaan fielden. Zo konden we ondanks een verloren toss toch gaan
doen wat we het liefst wilden.
De CCG-innings
Het zou een innings worden zoals sommige van onze leden (namelijk zij die graag zien dat iedereen
bat) zich dat wekelijks wensen. Alle elf de CCG-ers hebben het mogen opnemen tegen de bekende
Herculaanse appelenpap, die dit keer wel heel erg appelenpapperig was. Helemaal toen de beste
Herculaande bowler – hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar – zich bij een mislukte poging een
dreigende vier aan de boundarie te stoppen aan beide pinken blesseerde. Eentje door een spelende
Herculaanse huisarts gezet, de ander met een stukkie ijs erom. Na afloop best een koddig gezicht, ik
bedoel beide pinken in het gips. Heb je het ooit eerder meegemaakt?
Tij Huygen (0) en Hamid Mir (32) openden het bal. Tijl na 4 ballen middels een played on zijn
‘hekkie’ plat en Hamid in zijn derde leven LBW gegeven door onze voorzitter.
Marten Schwandt (5) kon zij draai ook al niet vinden en met Alexander de Geer (41) kwam er weer
wat stabiliteit in onze innings. Warre de Vroe (15) kon zich slecht beheersen en na al gedropt te zijn
(via de borst van een Herculaan voor 6) was het de volgende over wel raak; gevangen over het hoofd
ruim voor de boundarie. Maurits Davidson (8) en Sydney Volten (4) gaven ook al geen steun van
enige waarde. Alexander had inmiddels gebowled en al het veld geruimd en zo kon het zijn dat onze
nummers 8 en 10 veel eerder dan bedacht in de arena stonden. Igor Gabowski (3) had inmiddels zijn
cricketdebuut reeds achter de rug. Stand: 123 v 8 in 23 overs. Meer dan zorgelijk, helemaal gezien de
bedroevend zwakke aanval van onze Utrechtse cricketbroeders.
Zogezegd onze nummers 8 en 10 op de mat. Een vast paartje op de laatste touren en de laatste jaren
ook elkaars reisgenoten op wimtersportvakanties. Compleet op elkaar ingesnurkt, zoals we de laatste
tour hebben mogen merken. Bij hun op de kamer was iemand ingedeeld die niet snurkt hetgeen tot
grote overlast leidde. Hoe het ook zij; de som der delen beduidend groter dan beide apart.

Jeff Nickless (34) en Bernard Smoor (17) gaven onze innings weer kleur. Met hier en daar echte rechte
slagen, veel geduld en verstandig opereren bouwden zij, mede geholpen door vele gebowlde extraas,
een partnership van 50 op. Het is altijd mooi om te zien als anderen het oppakken als meer gewezen
batslieden het geheel of gedeeltelijk laten afweten. Een fraaie teamprestatie en heel goed gedaan! Jeff
uiteindelijk run out en Yousef Chaudhry (0) nog voor 3 ballen de wei in. Eindstand van onze innings:
183 v 9 na 40 overs.
De Lunch
Daarover kort; zeer verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Goed en vers beleg, heerlijke zelfgemaakte
eiersalade, verse tomaten en komkommer schijfjes, echte boter, jus d’orange en verse boterhammen.
Alles in afdoende mate aanwezig en ook nog eens voor hetzelfde geld als vorig jaar.
De Hercules innings
Ook kort, kort in verslaglegging dan want de 40 door Hercules uitgeprikte overs waren een martelgang
voor een ieder die er getuige van was. Zou men weten dat sinds 1966 er geen eendaags
declaratiecricket meer gespeeld wordt in Nederland maar dat een wedstrijd gewonnen dan wel
verloren wordt met hier en daar een tie als zeldzaamheid?
Hier onze helden; stuk voor stuk heel goed gebowled. In ieder geval onbespeelbaar voor de
Herculanen.
CCG bowlers:
# Bowler Overs Maidens Runs Wickets
1 A de Geer
10
1
22
3
2 JW de Vroe
3
3
1
3 T Huygen
2
7
1
4 MP Davidson
3
6
1
5 Y Chaudhry
10
16
6 H Mir
9
28
7 B Smoor
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Hercules na 20 overs 38 voor 5. En weer 20 overs later 92 voor 7. Gelijk hun strategie na een
gewonnen toss, was de Hercules innings geheel en al onduidelijk en in raadselen en nevelen gehuld.
Eigenlijk kun je wel zeggen dat deze benadering helemaal niets met cricket van doen heeft.
Nog vermeldens waard;




een hele fraaie ingooi van Marten met een run out als gevolg, op de centimeter nauwkeurig en
up tempo boven de palen. Zo ziet de keeper ze graag;
Een fraai vangetje op silly mid-off, weer van Marten;
3 x keer een prachtbal van Alexander met van hup hoi ‘rinkeldekinkel’ en je hekkie lekker
plat.

De derde innings
Zeevlam geheel verdwenen. Een zonnig terras, goed gevuld met CCG-aanhang. Koude bieren en
warme happen. De punten op zak. Een tegenstander die een derde innings in ieder geval wel begrijpt,
dat dan weer wel. En een Herculaan met beide pinken in het gips. Hoe verzin je het?
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Wedstrijdprogramma
ZATERDAG 29 mei 2010
Sparta - CCG
Aanwezig:
Aanvang:

13:00
13:30

OPSTELLING:

1. M. De Brey 2. M.P. Davidson 3. A. de Geer 4. A. Huygen 5. T.
Huygen 6. J. Nickless 7. H. Mir 8. M. Schwandt 9. B. Smoor 10. S.
Volten (wk) 11. W. de Vroe (c)
Reserve: Y. Chaudhry

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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