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VERSLAG   Nieuwegein Vets - CCG Vets d.d. 23 juni 2007 

 

 

NCC Vets: 150 a.o. – CCG Vets: 153 v. 4, CCG  wint  met  6  wickets !! 
 

Voor velen van ons was het een eerste kennismaking met het cricketgebeuren in Nieuwegein. Onze 

tegenstander bleek met name uit Hindoestaanse Surinamers te bestaan die zeer relaxed waren en 

buitengewoon aardig. De ontvangst was wat rommelig, omdat de sleutels van de kleedkamers zoek 

waren. Gelukkig was er nog een opslaghok van schoonmaakmiddelen beschikbaar waar wij ons 

mochten omkleden. Uiteindelijk konden wij veel te laat beginnen waardoor de captains besloten de 

wedstrijd in te korten tot 35 overs. 

 

De verloren toss (waarschijnlijk ongeldig omdat deze niet door de juiste mensen werd gedaan) bracht 

Nieuwegein aan bat. Via een uiterst verstandige opening viel het eerste wicket op 34 door een 

prachtige clean bowled van Smoor. Het tweede wicket viel pas op 101 in de 20
e
 over door het zeer 

overtuigende appeal van Van Oosterzee voor LBW. Na een lichte aarzeling ging het bestraffende 

vingertje van de umpire toch nog erg gewillig omhoog. Nog steeds was Nieuwegein onderweg naar 

een alleszins goed resultaat. Met een versnelling zat er nog wel een score in van tegen de 200. Die 

versnelling bleef uit, mede door de onnavolgbare bowlerij, het kwikzilverachtige stumpen van Volten 

op de olifanten van Victor (2x) en het beste fieldwerk van wat er die middag op de mat gebracht zou 

worden (uiteraard geheel te danken aan de sloppy fielding van de vijand in de 2
e
 inning). 

 

Smoor :  1 v 26 uit 8 

JW de Vroe :  2 v 31 uit 8 

A. Huygen : 0 v 44 uit 8 

V Oosterzee: 4 v 22 uit 7 

PB Huygen : 0 v 23 uit 4 

 

De thee bracht helaas geen roti maar gewone nederlandse bammen met appeltjes. Niets mis mee dus! 

Voor de ogen van hun jarige vader gingen eerst Alexander en Pieter Bas in. Het werd smullen voor 

paps en alle CCG-ers. Mooie rechte cricketslagen afgewisseld door boundaries om de hoek brachten 

ons van het begin af aan richting de overwinning. Vele extra runnetjes konden er gestolen worden 

door het matige fielden van de Nieuwegeiners. Daar waar Alexander onverzettelijk was (60 not out) 
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verslikte Pieter Bas (25) zich op het totaal van 75. Heel even werd het spannend toen er 3 snelle 

wickets daarna vielen. Maar op 90 kwam Warre (39 not out) in en die tikte samen met Alexander het 

potje gedegen en snel in de 30
e
 over uit. 

 

De tweede overwinning is in de pocket, Nieuwegein is een aanwinst voor het Veteranen cricket. 

Eindelijk zijn wij eens echt sterker dan de tegenstander! Wij kunnen niet wachten op de 

thuiswedstrijd. Spelers die zich aan het begin van het seizoen hebben aangemeld hebben voorrang om 

mee te spelen! 

 

Na afloop was het nog lang genieten bij Bernard in Vreeswijk, met lekker eten en drinken van en voor 

alle jarigen. Dank Victor, Jeff en gastheer Smoor! Tenslotte moet ik nog vermelden dat de 85 runs van 

de gebroeders Huygen op de 85
e
 verjaardag van paps natuurlijk een mooi gebaar was. 

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

ZATERDAG 30 JUNI 2007  

CCG Vet – Excelsior Vet, THUIS 

Aanvang: 13.30 uur 

Aanwezig: 12.30 uur 
 

Opstelling: 1. Marc de Brey, 2. Maurits Davidson
1
 / Marten Schwandt

2
, 3. Alexander Huygen, 4. 

Pieter Bas Huygen, 5. Tijl Huygen, 6. Victor van Oosterzee, 7. Jan Willem Quarles 

van Ufford, 8. Bernard  Smoor, 9. Michael Straathof, 10. Sydney Volten en 11. Warre 

de Vroe  

 

Reserve: 1. Wim de Lange (laat ivm jeugdcricket) en 2. Jonathan Bolger 

 

Match Referee: Diederik Dettmeijer 

 

Lunchassistent: Jeff Nickless (?) 

 

Openen:  Allen!!! 

 

 

Vaste trainingsavond 

 

Woensdag TRAINEN - Woensdag TRAINEN - Woensdag TRAINEN -  

Aanvang 18:30 

Veldmaaltijd – made by Smoor….. 

                            
1
 Maurits geblesseerd (?) /  

2 
Marten geen bericht van beschikbaarheid 
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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 
  

 

 

 

 

mailto:k.pattiselanno@kinderpostzegels.nl

