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THAT WAS THAT 56e Jaargang nr. 06

VERSLAG AJAX L - CCG d.d. 11 JUNI 2005 : 189 a.o. – 256 v. 7
Op een wisselend bewolkte dag arriveerden de Veteranen van CGG in Leiden en er was zelfs een
twaalfde man aanwezig van onze kant. Dit bood goede kansen, zeker gezien het feit dat de vijand om
13.30 uur nog maar acht spelers telde. Doch besloot onze twaalfde man te vertrekken om te gaan
werken en betrad de vijand met twee ingehuurde paki’s van Rhoon dat op het veld naast ons speelde,
het veld. Dit betekende een onvoorspelbare en gevaarlijke pot cricket.
Met orders van de captain vanuit de auto wist Sydney een zeer belangrijke beslissing van Ajax af te
dwingen. Zonder tossen en vanwege het feit dat ze te weinig man hadden, besloot Ajax te fielden. Ze
leken wel gek en dat zouden ze ook te weten komen.
Met een op papier sterke battingorder en een klein veldje waren wij erop gebrand veel runs te scoren.
Echter, de eerste drie batsmen lieten het verraderlijk afweten. Wiebe ging in de 2e over voor 1 uit en
Quarles ging in de zesde over voor 6 runs naar de kant. Sydney hield iets langer stand maar op een
score van 11 sweepte hij met de achterkant van zijn bat de bal lullig omhoog en dus caught behind.
De druk kwam bij Victor en Warre te liggen en gelukkig hebben deze mannen samen al ruim 50 jaar
cricketervaring. Met verstandig batten, goede korte runs en altijd de slechte bal afstraffen op het kleine
veldje bouwden zij heel snel een partnership van 139 runs in 21 overs. Victor sneuvelde als eerste met
een mooie score van 51. Uiteraard op een run out, wat wil je anders met Victor en Warre aan bat.
Maurits en Jeff ondersteunden Warre goed en sloegen zelf ook zeer snel de runs bij elkaar. Jeff sloeg
in 1 over zelfs drie vieren. Zowel Maurits en Jeff gingen naar de kant met elk 17 snelle runs. Marc
werd nog zachtjes door Jeff uitgerund op 4 runs.
Warre scoorde uiteindelijk een prachtige century van maar liefst 138 runs. Aan het eind van zijn
innings had hij toch nog een substituut nodig. Altijd beter dan retired hurt gaan. De runs hadden wij
wel nodig. Uiteindelijk werd hij gebowld, moegestreden en voldaan.
Klasse-innings!!! CCG behaalde de score van 256 v 7 in 40 overs.
De paki’s van Rhoon bleken uiteindelijk erg vriendelijk met drie dropjes. Nu nog maar afwachten wat
ze aan bat konden.
Ajax aan bat stuurde een van de Rhoon paki’s in. Gelukkig kon hij er geen reet van en ging hij snel
LBW op Victor. De nr. 1 van Ajax (Sluyterman) timmerde er goed op los. Heel snel scoorde hij zijn
runs. Zeker op het bowlen van Sydney, die inmiddels was opgeklommen tot openingsbowler, scoorde
hij zijn runs. Echter was hij wel left-handed en dat is gewoon super irritant. Zeker toen Sluyterman
geholpen werd door IJssel de Schepper ging het scorebord los. Het ratelde in no time met zo’n 10 runs
per over en halverwege de pot zat Ajax op de juiste runrate om de wedstrijd te winnen ondanks twee

vangkansen op de boundary van Warre en Jeff, die helaas beide voor zes gingen. Uiteindelijk was het
Warre die de tweede keer op de boundary IJssel de S. pakte. Het partnership was gebroken. Sydney
pakte vervolgens Sluyterman met een mooie sitter op third man. Letterlijk een sitter want hij ging er
bij zitten.
OK, het was een heel mooie vang!!!! Alleen Brouwer van Ajax wist nog 35 runs te slaan, maar de
score van 256 zat er toen al niet meer in. Uiteindelijk ging Ajax all out op 189 runs in de 35ste over.
De cijfers:
Smoor 1 v 50 in 10
Victor 4 v 50 in 10 (heel mooie innings)
Maurits 2 v 39 in 7,4
Jeff 1 v 8 in 2
Alles bij elkaar een heel mooie overwinning. Met overtuiging, inzet en uiteraard veel te veel gelul in
het veld, maar dat is CCG !!
Na afloop was het nog erg gezellig bij AJAX. De CCG-ers drukten ook op de 3de innings haar
overtuigende stempel. Met overmacht wonnen wij de borrel en ter beloning werd er nog door 10 man
een Vitello Gorganzola genuttigd in de plaatselijke Italiaan. Erg gezellig mannen.
De terugreis van Oegstgeest naar Den Haag heeft voor mij en Vic echter ruim een uur geduurd
vanwege de wegafsluitingen en een Belgisch navigatiesysteem.
Me hebbe gewonne!!!

WEDSTRIJDPROGRAMMA
ZATERDAG 18 JUNI 2005 – AJAX Leiden THUIS - friendly (in principe 40 overs)
Aanvang wedstrijd:
Verzamelen:
Openen:
Lunch:
Sluiten:

13.30 uur
13.00 uur
Sydney Volten
….
….

Opstelling: degenen die zich afgelopen zaterdag al gemeld hebben; andere CCG-ers die willen
meespelen SVP (snel) Sydney bellen (030-2546311, 06-53549525). Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZATERDAG 25 JUNI 2005 – HERCULES THUIS
Aanvang wedstrijd:
Verzamelen:
Openen:
Lunch:
Sluiten:

13.30 uur
13.00 uur
….
….
….

Opstelling: De Brey, Dettmeijer, Hogendoorn, Judkins, De Lange, Newell, Van Oosterzee, Quarles,
Smoor, Straathof, J.W. de Vroe
Reserves: Volten, Kloppenburg, McLean, Mitchell
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TRAINING
ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! En wel in een nieuwe kooi !!

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 -reliquiën 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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