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THAT WAS THAT 60ste jaargang nr. 05

Verslag CCG Hambledon & Lord‟s Lustrumtour 2009
Broad Half Penny Down Association XI – Cricket Club Groenendaal
Donderdag 4 juni 2009

Uitstekende ontvangst:

Voor de wedstrijd samen op de foto:
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Spelen met Lustrumstumps in „zuurstok‟ motief (op de achtergrond ontvangsttent in
clubkleuren en clubhuis met CCG-vlag):

Broad Halfpenny Down Association 177 v. 9 – CCG 190 a.o. => Match drawn
De tourcommissie was voor deze jubileumtour van het 60-jarige CCG uiterst voortvarend te werk
gegaan – het afhuren van Lord‟s was net verijdeld, omdat enige Britse players beweerden daar te
moeten spelen -, zodat op de ground van „the Bat and Ball‟ te Hambledon opnieuw geschiedenis zou
worden geschreven. Omstreeks 1750 werden in Hambledon liefst 51 wedstrijden tussen Hambledon
Cricket Club en de „rest van de wereld‟ gespeeld in aanwezigheid van 20.000 toeschouwers
(Hambledon won 29 keer) en werd de basis voor the laws van de latere Marylebone Cricket Club
gelegd.
Indachtig die traditie openden Alexander Huijgen en Marc de Brey de inning van CCG tegen de rest
van Europa. De Brey en direct daarna Alf Zwilling werden geveld door twee olifantjes van
„Hampshire Hawk‟ Bazalgette, maar Alexander 35 (3x4) en Jan-Willem Kwak 54 (1x6, 6x4) lieten op
het laagblijvende graswicket zien hoe lichtvoetig “Dutchies” kunnen zijn. Warre 35 (1x6, 4x4)
versnelde vervolgens en ook Tijl (10), Jeff 19 (3x4), Victor (14) en Sydney 8 (uit 4 ballen) hielden een
runrate van bijna 5 per over aan. Vlak voor de geplande declaratie wist Bazelgette ook senior
gentleman Basart te verschalken, waarna een copieuze thee na een nog copieuzere lunch in de partytent (voor de gelegenheid in CCG kleuren) werd geserveerd (Bazelgette 5 voor 24 in 6).
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Smakelijk Vic!!!

Nu de tourcommissie er ook in geslaagd was om het gerucht te verspreiden dat de gemiddelde leeftijd
van de CCG-side 65 jaar was, was de gemiddelde leeftijd van de tegenstander 64 jaar, waardoor het
eindelijk niet meer een strijd was tussen zwakbegaafde, doch uiterst atletische jonge Britten en
geslepen, doch verder invalide, CCG-ers.
Tot de 20ste over leek het bowlen van CCG niet erg penetrant en bij een stand van 134 voor 3 na 30
overs (nadat umpire Jan de Vroe zelf appelleerde en vervolgens de aan de tegenstander uitgeleende
Michael Straathof 35 (5x4) uitgaf) scheen een nederlaag nabij.
Een onnavolgbaar „spell‟ van Warre de Vroe, die twee keer de bails kliefde, kantelde het tij. Na 41
overs op een stand van 173 voor 9 hoefde scoorster Patty bij de batsmen alleen nog maar dotjes te
noteren. De voorzitter van de Broad Halfpenny Down Association (die de volgende dag zeer attent
nog een prachtige bedankbrief (1ste Nederlandse clubteam dat onder zijn vlag (vanaf 1955) op
Hambledon heeft gespeeld!!!) alsmede twee gelijmde bails bij Warre kwam langsbrengen) noemde
tijdens de feestdis na afloop in de Bat & Ball het resultaat een morele zege voor CCG. Hear, hear!!
W. de Vroe 5 voor 16 in 12, V. van Oosterzee 3 voor 45 in 14 en A. Zwilling 1 voor 31 in 5.
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Na afloop lustrumdiner in de Bat and Ball, met cricketlezing van Peter Tuke (voorzitter BHDA):
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Lullepot van Warre (Aard het Paard, Pietje van Boxtel en uiteraard ook de langelullenclub) met een
door Volten senior gedoneerde fles Hambledon tablewine met Bat and Ball logo uit 1983. Door Peter
Tuke zeer gewaardeerd, krijgt een ereplaats in hun clubhuis:
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Vrijdag 5 juni 2009 openingswedstrijd WK Twenty20 Engeland – Nederland op Lord‟s
Engeland 162 v. 5 – Nederland 163 v. 6
Via Hambledon naar Lord‟s om getuigen te zijn van een historische overwinning van Nederland op
het heilige Lord‟s.
Drie banner‟s meegenomen:
Smulluh
=>
voor een 4
Appeluhpap
=>
voor een 6
Hoekelul
=>
voor duiken/prikken op een korte

Zou de BBC op de hoogte zijn van deze binnen de kleine Haegsche wel bekende kreet?
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Feestvreugde:
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Wedstrijdprogramma
ZATERDAG 13 juni 2009
Hercules – CCG
Aanwezig:
Aanvang:

13:00
13:30

OPSTELLING:

1. M. de Brey 2. M. Davidson 3. A. de Geer 4. A. Huijgen 5. T. Huijgen 6.
J. Nickless 7. V. van Oosterzee 8. S. Volten 9. W. de Vroe 10. H. Mir 11. J.
Bolger
Reserve: D. Dettmeijer

Van de PENNINGMEESTER
Herhaling bericht…!!!
CONTRIBUTIE SEIZOEN 2009
Enige leden (en niet de minste!) hebben reeds uit eigen initiatief hun contributie betaald. Daarbij wil
natuurlijk niemand achterblijven en ik roep een ieder bij deze op aan zijn (of haar)
contributieverplichtingen te voldoen.
Actieve Leden:
€ 100,- bij betaling vóór 1 juli a.s. (daarna wordt het € 125,-)
Donateurs:
€ 25,Gaarne overmaken op bankrekening 668370289 t.n.v. Penningmeester CCG te Veere.
Jan de Vroe, penningmeester.

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.

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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