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THAT WAS THAT 56e Jaargang nr. 05

VERSLAG CCG - Excelsior d.d. 04 JUNI 2005

UITSLAG: CCG 104 a.o. - Excelsior 107 v. 4
Hordes publiek trokken er langs onze velden, uiteraard om mooi cricket te zien en nog wat van een
spectaculaire vliegshow mee te kunnen pikken. Voor sommigen wellicht teleurstellend, werd er alleen
op het veld enig spektakel geboden.
In de steeds democratischer wordende site van de onzen is er tegenwoordig zelfs een aparte toss
captain, zodat er nu voor iedereen wel een taak is. In elk geval werd de toss gewonnen door Sydney,
die later vriend en vijand nog eens versteld deed staan van zijn gedegen bowlen.
Als me de toss winne dan batte we eerst. Straathof en Volten openden. Straathof leverde op de 11e bal
helaas voor veel te weinig zijn wicket in en Quarles kwam er in. Het zag er weer mooi uit maar net
nadat hij zich lekker ingespeeld had met 3 boundaries in 1 over ging helaas zijn hekkie plat (Quarles,
18 runs). Sydney volgde even later door een ongelukkige run out met Victor. Deze laatste kreeg nu de
steun van Warre die aan bat aan zijn 2e jeugd begonnen lijkt te zijn dit seizoen. Victor had slecht zicht
op de bal en overweegt nu toch op korte termijn een bezoek aan de optometrist (weddenschappen over
wanneer hij gaat kunnen op de gebruikelijke manier met hem zelf worden afgewikkeld). Warre had
slechts geringe steun van Victor en zijn opvolgers. Toen hij samen met de voorzitter eindelijk een
gedegen partnership leek op te bouwen viel helaas ook zijn wicket door een stump (J.W. de Vroe, 25
runs). De staart was inmiddels al begonnen met een zich dapper werende voorzitter die zowaar enkele
boundaries sloeg, behalve in zijn eigen hockeystijl ook als honkballer. Toen ook dit wicket viel (De
Lange, 13 runs) was het snel afgelopen en eindigden we op een schamele 104 na 30, 5 van de 35
overs.
De lunch was goed, niet in het minst door de gehaktballen, iets wat de gasten zeker waardeerden begrijpelijk gelet op hun aller voetbalverleden. Ook de haringen na afloop waren exquise! Excelsior
had mede door het steeds beter wordende fielden en bowlen, nog best wel wat moeite om het totaal te
halen, pas in de 23e over was het zover. Positief was het bowlen met goede cijfers van een ieder.
Warre 0 v 19 in 7, Victor 2 v 26 in 6,2, Maurits 1 v 33 in 6 en Sydney 1 v 22 in 6. Tegen een minder
goede tegenstander komen we nog verder is de eindconclusie van een middagje lekker spelen.
Aanstaande zaterdag uit op Ajax is de 1e kans.

WEDSTRIJDPROGRAMMA
ZATERDAG 11 JUNI 2005 – AJAX Leiden UIT
Aanvang wedstrijd:
Verzamelen:

13.30 uur
13.00 uur

Opstelling: De Brey, Davidson , Kloppenburg, De Lange, Nickless, Van Oosterzee, Quarles, Smoor,
Straathof, Volten, J.W. de Vroe.
Reserves: Dettmeijer, McLean, Hogendoorn

TRAINING
ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! En wel in een nieuwe kooi !!
WOENSDAG 08 JUNI 2005 – benieuwd wat de pot dit keer schaft …….

BLIJVENDE OPROEP AAN DE LEDEN EN DONATEURS
Voor het adequaat inrichten van ons nieuwe clubhuis zijn wij op zoek naar oude elftalfoto’s en dan
met name die van een van de vele roemruchte CCG-tours. Ze zullen een mooie plaats krijgen en zo
voor alle CCG-ers en onze bezoekers te zien zijn. Overige CCG-versierselen en/of -reliquieën zijn
uiteraard ook van harte welkom. Evenals uzelve ook. Dat moge duidelijk zijn.

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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