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Verslag Hercules - CCG 11 juni 2011 

 

Aan de vooravond van onze wedstrijd tegen Hercules borrelde bij sommige leden het ongenoegen over 

het selectiebeleid op over het enige elftal dat CCG competitief {Competitief = concurrerend, 

wedijverend, twee teams die elkaar bestrijden of tegenwerken}in actie heeft. 

 

Varianten zoals EBAB (Everybody Bowls And Bats) voor volwassenen en een roulatiesysteem onder 

de 20 nog levende leden voor de elf beschikbare posities per wedstrijd worden dan geopperd. 

 

Onze arme secretaris moest het allemaal maar weer eens aanhoren. De schrijver van dit verslag heeft 

er zo zijn eigen mening over. Laat ik er dit over zeggen; getuige het meespelen van Tylor Stuart, zoon 

van de bekende Nolan Clark en de betaalde speler coach van het in de hoofdklasse uitkomende eerste 

elftal van Hercules, geven de captain van Hercules maar ook de heer Stuart zo hun eigen duiding aan 

bovengenoemde varianten. Stuart: 74 n.o. in iets meer dan 30 ballen. Vijf keer een 6, waarvan er 

eentje toch echt op de A27 getild werd en acht maal een 4. Onze tegenstanders spelen dus allemaal 

stuk voor stuk competitief cricket, en al helemaal als ze tegen CCG spelen! Om tegenwoordig in 

aanmerking te komen voor de selectie van ons enige 1
ste

 elftal, noopt dit tot een gang naar de 

sportschool. Indien wij als vereniging een andere invulling aan de wijze van het spelen van cricket 

willen geven dan is de ALV daarvoor het podium tot koerswijziging. 

 

Het mooiste zou zijn als we weer naar een tweede elftal konden toegroeien, één voor sociaal cricket en 

één voor competitief cricket. Maar ja, dat past dan weer niet binnen de grenzen van onze huidige 

gastheer HCC. Het merkwaardige is – en dat kun je teruglezen op de door Maurits en Sydney steeds 

fraaier vorm en inhoud gegeven CCG-site http:/83.82.97.210 bijvoorbeeld bij het kopje TWT – 

is dat aan het eind van het seizoen iedereen zijn wedstrijden gespeeld heeft, de goede iets 

meer dan de minder cricketbedeelden maar redelijk in balans. Leest u het zelf er maar op na.  
 

Dan nu terug naar de competitie. CCG moest het onder slechte weersomstandigheden (beetje regen en 

er af voor onweder) opnemen tegen een gehavend Hercules, ten minste dat dachten wij toen nog. Zoals 

dit gehele seizoen al te doen gebruikelijk werd de toss verloren en konden wij beginnen met fielden. 

Omdat Hercules aanvankelijk met slechts 9 spelers was werd - ondanks een luid protesterende Victor 

van Oosterzee - door gelegenheidscaptain Alexander de Geer onze als supporter meegereisde reserve 

Diederik Dettmeijer bij de tegenpartij aangeboden om hun tiental (goed geteld; er was inmiddels een 

10
e
 Herculaan op komen dagen) tot elftal te promoveren. Terugdenkend aan de protesten van Victor, 

die zelf met Hercules wilde meespelen, verdenk ik mijn goede vriend van het bezit van voorkennis 

over het meespelen van de eerder genoemde betaalde speler / coach van hun 1
ste

 elftal. 

 

Hercules kende een trage opening en in de vijfde over viel het eertse Herculaanse wicket met slechts 

11 runs op de telegraaf. Met Jeroen Buyze (57) als batsman nummer 3 versnelde Hercules ietwat. 

Toen ook de overgebleven opener in de 14
e
 over met 45 runs op het bord het veld moest ruimen stond 

CCG oog in oog met nog een 3-tal opstakels. De eerste, captain Ferry Smit sloeg zichzelf uit de 

wedstrijd voordat hij ons pijn kon doen. Gefrustreerd over een bal daarvoor die op de boundary was 

blijven liggen (geen 4 maar 0 runs!) haalde hij blind (en dus scheef) uit op de enige goede bal in de 
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veels te dure spell van Marten Schwandt. Rinkel-de-kinkel, hekkie aan diggelen en Ferry (16) heel 

goedkoop weer naar de kant. Toen was het de beurt aan de door de Hercules veteranen ingehuurde 

zoon van Nolan Clark (74 n.o.). Dit opstakel bleek ook voor onze beste bowlerij te hoog gegrepen. 

Victor van Oosterzee was eigenlijk de enige bowler van ons die hem nog enigszins in bedwang kon 

houden (maar één 4 tegen). Jonge Chaudhry, Hamid Mir maar ook Alexander de Geer werden met 

grote regelmaat in de bossen op het talud van de A27 gezien op zoek naar iets roods van leder. Ons 

veldspel concentreerde zich vooral op het aan het dooie wicket houden van dit Caribische kanon. Met 

het inrekenen van obstakel 3, voormalig 1
ste

 elftal speler Ad de Vries (10), door een run out van 

Sydney (ingooi leek nergens op, hij moest het helemaal zelf doen), stond heer Stuart feitelijk in zijn 

eentje. De volgende en laatste 5 Herculanen maakte er nog 3 en de laatste 50 runs kwamen allemaal 

van het zeer competitieve bat van speler / coach van Hercules 1. Één bal voor het einde was Hercules 

all out met 209 harde runs in het boek.   

 

Bowlerij der CCG-ers: 

 

Hamid Mir  42 voor 2 in 10   (goed) 

Youseff Chaudhry 20 voor 0 in 6   (niet op Stuart gebowld) 

Sajjed Chaudhry 56 voor 3 in 8 en vijf ballen (goed maar veel op Stuart gebowld)  

Alexander de Geer 30 voor 2 in 6   (idem) 

Victor van Oosterzee 27 voor 1 in 6   (goed) 

Marten Schwandt 31 voor i in 3   (duur, niets eens op Stuart gebowld) 

 

Lunch: kaakjes met thee 

 

Met een target van 210 hadden we in ieder geval wel een uitdaging. We hadden een battingorder met 

een diepte tot en met nummer 10 (sorry Youseff) maar wisten ook dat Nolan Clark junior 10 overs zou 

gaan bowlen. Zeer competitief allemaal. Aan bat hebben we het wisselend gedaan. Alexander Huijgen 

(41) was weer eens ouderwets solide als opener maar ons prijsbat kleine Chaudhry (5) werd veels te 

goedkoop in de aanbieding gedaan. Plump LBW, weggevingerd door Tijl Huijgen. Ja, als umpire staan 

we ook ons mannetje, waarover later meer. Marc de Brey (6) zonder het toevoegen van veel waarde 

weer naar de kant maar Hamid Mir (34) weer met een substantiële bijdrage. Tijl Huygen (13) ging te 

goedkoop. Maurits Davidson (0, maar niet LBW!!!), Marten Schwandt (4) en Sydney Volten (3, fraai 

gevangen na eerder al door gelegenheid Herculaan Dettmeijer met een messcherpe inworp al te zijn 

gewaarschuwd) waren als late middel order batsman falend. De wickets vielen dus als rijpe appeltjes 

en op 151 voor 8, met de van zijn schouder herstelde Ferry Smit en Tyron Stuart (zoon van Clark en 

naar Caribisch gebruik vernoemd naar de moeder, volgt u het nog?) vol in de aanval gaf niemand nog 

een kans voor onze zege. We zouden bestreden en verslagen gaan worden door Hercules. Het was 

Alexander de Geer (69 n.o.) die vocht voor ons leven en zoals u hierboven kunt lezen weinig tot geen 

steun daarbij heeft mogen ontvangen. Victor van Oosterzee (15 n.o.) kwam hem gelukkig voor ons die 

steun wel geven (weer sorry Yousseff). Ons lot lag in handen van deze twee CCG-strijders. Victor van 

Oosterzee heeft zo zijn eigen manieren in het leven, u wellicht niet onbekend. In plaats van eerst 

berekend te zijn en daarna voor de klappen te gaan deed hij het omgekeerde. Opzouten, wegwezen en 

op de boundary blijven moet hij hierbij over het Herculaanse veldleger gedacht hebben. Twee vieren 

in zijn eerste over en daarna niets meer weggeven en Alexander aan het levende wicket houden was 

zijn winnende strategie. Om Alexander de Geer te noemen; hij speelde een ware captains innings. 

Prachtig om te zien. Toen hij met nog 30 runs te maken gestumpd werd dacht heel Hercules dat ze 

gewonnen hadden. Gelukkig dacht onze square umpire, Alexander Huijgen, daar anders over. Het was 

ongetwijfeld close, en misschien ook wel uit maar geen derde umpire achter een herhaling dus wie het 

weet mag het zeggen. Alexander was in twijfel en bij twijfel niet uit. Gelukkig stond hij daar op dat 

moment, want als er iemand bij ons in zo’n situatie hoofd en rug recht houdt en kalm blijft is hij het. 

Volgens onze uitleenspeler, Diederik Dettmeijer, pruttelde het nog lang na in de Herculaanse kamer. 

 

De nazit was prima, de grappen (en het bier en een soort van aangeboden maaltijd) waren niet van de 

lucht. Herculaan tegen Sydney: “toen was je bijna run out hé?” Sydney tegen Herculaan: “maar die 

had je toch nooit gekregen”. 

 

Me hebben gewonne! 
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Wedstrijdprogramma 

 

Woensdag 15 juni 2011 Toc d‟Or 

 

CCG versus HCC Zami 2. Verzamelen 18.00 uur Aanvang 18.30 uur op de Diepput: 
  

Wim de Lange 

Hamid Mir 

Marten Schwandt 

Diederik Dettmeijer 

Chaudhry jr. 

Chaudhry sr. 

Sydney Volten 

n.n. 

 

Wij spelen op veld 2 (kunstgras) en fielden eerst. Na afloop is er eten. Graag nog een speler 

aanmelden bij Wim de Lange. 
 

 

 

ZATERDAG 18 juni 2011 

 

CCG – Sparta  te spelen op het hoofdveld 

 

Aanwezig:  12:30 

Aanvang:  13:30 

 

OPSTELLING:  1. M. De Brey 2. S. Chaudhry 3. Y. Chaudhry 4. A. de Geer 5. A. Huijgen 

6. T. Huijgen 7. H. Mir 8. V. van Oosterzee 9. M. Schwandt 10. S. Volten 

(wk) 11. W. de Vroe 9 (c)  

 

   Reserve: D. Dettmeijer 

    

 

 

 

Nieuw: CCG intranet => CCG 2.0 

 

Kopieer de volgende link (ip-adres) in je browser en sla de link gelijk op bij je favorieten.  

 

http:/83.82.97.210 
 

 

Binnen CCG wordt er druk gewerkt met het digitaliseren van onze vereniging opdat we klaar 

benne voor de 21
ste

 eeuw (die overigens alweer een tijdje aan de gang is). 

Hoewel de site nog onder constructie is kan iedereen er al op rondneuzen. Ere- en ledenlijsten, 

wedstrijdprogramma‟s, tour foto‟s, de TWT, uitslagen en andere nuttige informatie, het is er 

allemaal op te vinden. 

 

Aanvullingen, verbeterpunten en nuttige tips kunnen gestuurd worden naar onze „web master‟, 

Maurits Davidson,  maurits.davidson@ziggo .nl 

 

Onze eventuele toekomstig commissaris „Social Media‟ ziet al uw input graag tegemoet. 
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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 

  

 


