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17 juni 2008

THAT WAS THAT 59e jaargang nr. 05

Verslag Hercules Vets - CCG Vets: 2-0 d.d. 14 juni 2008
Hercules wint met 6 wickets.
CCG speelt in de poule des doods, wat niet slaat op de gemiddelde leeftijd van de heren veteranen
maar op de sterkte van de tegenstanders. Iedereen kan van elkaar winnen dit jaar, dus elke wedstrijd
moeten we weer vol aan de bak. Na het echec tegen Dosti moesten wij naar Utrecht-Oost voor de
tweede wedstrijd tegen Hercules. Voor deze Griekse helden is CCG vermoedelijk het 13e werk, in elk
geval altijd lastig. Dit keer zelfs zonder 6 meter Buyzen, die familieverplichtingen belangrijker vonden
dan cricket.
Het muntje werd opgegooid door Sydney, die verkoos om te batten. Een onverstandige keuze natuurlijk in verband met het zware weer dat er aan kwam. Non playing expert Dettmeyer had dit beslist
anders gedaan. Tijdens onze battings inning werd de match na een onderbreking wegens zware regenval met 5 overs ingekort. Dat is altijd nadelig voor de eerst battende partij. De jeugdige overmoed van
onze secretaris werd genadeloos afgestraft door Pluvius.
Alexander en Marc openden niet alleen langzaam maar vooral voor veel te weinig. Herstel volgde met
Bolger en Warre op de mat. Een gedegen partnership van 59 vormde de basis voor hun 34 en 51 runs.
Victor sprokkelde nog 12 runs bij elkaar, maar leek niet de grote vorm te hebben. Daarna was het
over, niemand presteerde meer naar behoren en al in de 26e over stonden wij voor 114 met z’n allen
aan de kant.
Na de erg karige thee (te gretige uitbaters van de Hercules kantine - excuses voor het gebruik van het
woord kantine, maar ik kan dit keer niet om de feiten heen - zijn hier de reden van) gingen wij toch
voor het kleine kansje dat je altijd hebt in het cricket. Hercules had van te voren bedacht dat ze alle
overs wilden benutten. Verstandig dat wel, maar hierdoor duurde de wedstrijd natuurlijk wel erg lang.
Al met al werd het hierdoor natuurlijk nog wel een echte wedstrijd en hadden wij best kansen. Het 1e
wicket werd iets te laat pas op 41 genomen door een stump van Sydney op de goochelarij van Victor,
die totaal zelf 3 wickets voor 14 nam. Smoor en Davidson hadden beiden nog een slachtoffer, maar in
de 34e over kroop de slak (slak=buikpotige) Hercules uiteindelijk toch langs ons totaal.
De Herculianen waren zo opgetogen over de overwinning dat wij na afloop werden verrast door allerlei lekkers dat van de braai afkwam, zodat de thee ruim gecompenseerd werd. Uiteraard lieten wij ons
niet kennen en bleven tot laat in de avond in hun kantine. Dit terwijl de meeste vijanden al urenlang
continue toeterend door de Regentesselaan in Utrecht reden om aldaar hun 1e overwinning van het
seizoen te vieren.

Wedstrijdprogramma
ZATERDAG 21 juni 2008
CCG – Bloemendaal/Sparta (THUIS)
Aanvang wedstrijd:
Verzamelen:

13.30 uur
12.30 uur

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

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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