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21 juni 2011 THAT WAS THAT 62ste jaargang nr. 05 

 
 

Nagekomen verslag Hercules - CCG 11 juni 2011 

 

Hercules v/s CCG 

The most potent weapon in the hand of the oppressor in the mind of the oppressed. 

Yes ,he captured their mind,  he enter in their mind, he captured their imagination, he mesmerized 

them, he red their  game planning, so in this case, he established a counter planning, every shots he 

played, it is strike their mind , slowly but surely  he put them in trance, yes, he captured their mind.   

He came to the crease in a pressure situation and to play the way he did was testament to his gritty 

character.  Our victorious captain A de Geer played the remarkable inning , he played many inning in 

his life but this is so special when everybody is getting out and left him alone in the battle field and 

pressure is mounting slowly  around him, in this phase of the great battle he held his nerve and finding 

the gap and placement was a excellent, opposition know his game plan there was no any gap left to 

maneuver his shots, only  deep leg square was easy to getting 4 run, they used every  Machiavellian  

tact’s against him , highly skilful straight forward bat and rolling shots make them absolutely mad. 

Classic chase, they challenged us with 208 run. Only junior Clark hit 74 run , of course his inning was 

cracking, but not winning , his bowling was also not so effecting against our great Gladiator A D Geer 

. 

Playing a inning in  under pressure is a real cricket and moreover playing with tail ender and creeping 

towards victory is a extraordinary act. No doubt our experience and most buoyant Gladiator  Sir Victor 

the great fought with great patience, his concentration was marvelous the most exciting and full of 

thrilling partnership I ever witnessed in Modern  era . 

Summary. The architect of this victory and laid the foundation was A Huygen and little H Mir, they 

almost put 80 run on scoreboard, after the collapsed, unforgettable  fight started between Clark and 

Geer , luckily glory fell in the lap of the Geer.  It was the real Captain inning to introduce with great 

victory. 

Bowling the only Y Chaudhry was very economical with his little spell 6 over 20 run, S Chaudhry 10 

over 3 wickets 46 run H Mir, 10 over 47 run 2 wicket.  

Hitting the winning run, we all took sigh of relief, it was heartwarming context both side, joy and thrill 

A d Geer provided  in this battle ,it will be remain rest of our life everlasting inning , well done Sir. 

You are the true worthy , man of the match, you took the victory out of the jaws.   
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Verslag CCG – HCC Zami‟s Toc d‟or 15-6-2011 

 

HCC 180 all out 

CCG 176 v 3 

 

HCC mocht eerst batten, spelend met een hele sterke opstelling begon men voortvarend. Na 5 overs 

stonden de heren al op 50v1. Hamid had topbat Krul gestumpt toen hij op 23 stond. Batsman nr. 2 en 3 

(Overhoff en Veelo) waren ook slachtoffer van de gretige Hamid met nog een stump en een caught 

behind. Onze bowlers verdeelden de buit wat beter, Youssef, Sydney en Marten waren de aangevers 

van Hamid. 

Op vier kwam de gevreesde Marnix vd Gun in, op weinig werd hij helaas op een sitter gedropt, daarna 

gaf hij geen kans meer weg en eindigde op 69 no. Ondersteund werd hij onder andere door de 

hoofdklassers Van der Ark en Max Canters (inderdaad een zoon van Kika uit de 2
e
 leg). Toch bleven 

de wickets door goed bowlen vallen en kregen wij Zami 2 all out op 180 na 16,3 overs. Dat men toch 

op zo’n hoge score kwam, was vooral te danken aan ons matige fielden, wat weer te wijten is aan de 

bejaarde ledematen en/of andere lichamelijke problemen in verband met chronische obesitas. In 

andere verslagen wordt dat dit jaar ook wel als minderbedeeld omschreven, ook al wordt daar 

doorgaans wat anders onder verstaan en is mij dat laatste weer niet echt opgevallen onder de douche 

en zal ik de volgende keer maar eens mijn bril ophouden om te zien of ik iets gemist heb. 

 

Ali Ahmad (uitstekende invaller uit HCC U18) 2v37 in 4 

Youssef Chaudhry 1v18 in 2 

Marten Schwandt 1v25 in 2 

Javed Chaudhry 0v53 in 4 

Sydney Volten (ook nog gekeept) 2v21 in 2 

Hamid Mir (eerst nog gekeept) 1v25 in 2,3 

 

Met 20/20 cricket is alles mogelijk en dus gingen we gewoon voor de overwinning. Hoe verder de 

inning vorderde hoe dichter wij bij het “Wonder van de Diepput” kwamen. Kleine Chaudhry opende 

met Ali en kreeg er steeds meer zin in. Terwijl Ali en Marten goed ondersteunden met bijdragen van 

21 en 18 werden de runs bij elkaar getimmerd door onze allrounder. In de laatste over hadden we er 

nog maar 20 nodig. Boudewijn v/d Ark (topbowler van HCC) zag zijn eerste twee ballen op Chaudhry 

jr. knallend hard voor zes naar het hoofdveld verdwijnen. Een kleine aanpassing aan zijn actie, hij ging 

round the wicket bowlen, maakte het moeilijker, er volgde een 1, nog een 1-tje van de net op de mat 

verschenen Hamid, een twee van Javed. De laatste bal moest voor 4 voor de tie en voor 6 voor de 

winst. Chaudhry jr. stapte uit de crease naar de bal toe, maar ondanks de deze heldenmoed strandde hij 

op een persoonlijke 132 not out en CCG op 176. Me hadde het net niet gehaald en het wonder bleef 

helaas uit. Wel een mooie pot gespeeld! 
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CCG – Sparta 18 juni 2011 me hebbe niet gespeeld 
 

 

Des ochtend van zaterdag 18 juni belde Sparta met het voorstel niet te spelen. Wegens naderend 

noodweer (regen - zware wind – onweder) waren er reeds diverse buitenfestivals afgelast en men 

vroeg zich af of het verantwoord was hun voor het plezier (maar wel competitief) spelende Veteranen 

aan deze elementen bloot te moeten stellen. 

 

Aangezien onze captain dezelfde mening was toegedaan betekende dit een vrije zaterdag voor de 

CCG-ers.  

 

In Utrecht is het de gehele middag een en al narigheid geweest maar aan het begin van de avond werd 

vanuit Scheveningen en Den Haag verontwaardigd gereageerd. De hele dag geen spatje regen en een 

strak blauwe lucht (wel met windkracht 7). Goed; hoe wijs is het je te laten leiden door nieuwigheden 

zoals een Buienradar?  

 

Het kan verkeren. 

 

 

 

 

Wedstrijdprogramma 

 

Zaterdag 25 juni 2011 

 
CCG – Bloemendaal te spelen op KZ 

 

Aanwezig:  12:30 (wees op tijd om te helpen met veld etc.) 

Aanvang:  13:30 

 

OPSTELLING:  1. M. De Brey 2. S. Chaudhry 3. Y. Chaudhry  4. D. Dettmeijer 5. A. 

Huijgen 6. P. B. Huijgen 7. T. Huijgen 8. W. de Lange 9. H. Mir 10. S. 

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

 

    

 

 

 

Mededeling van de penningmeester!!! 

 

 

Contributie 2011 

 

Als gevolg van de huurverhoging door HCC van € 750,- tot € 1250,- is de Vereniging genoodzaakt de 

contributie voor de actieve leden te verhogen met 50% tot € 150,-.  

 

De bijdrage van de donateurs bedraagt ongewijzigd  € 25,-. 

 

U wordt verzocht Uw contributie/donatie vóór 30 juni a.s. te voldoen door betaling op Bankrekening 

nr. 668370289 t.n.v. Penningmeester Cricketclub Groenendaal te Veere.  
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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. 

 

 

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 

  

 


