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20 juni 2006

THAT WAS THAT 57e Jaargang nr. 06

VERSLAG CCG – SPARTA d.d. 17 juni 2006
“Patty” geraakt, wedstrijd gestaakt
CCG 149 voor 3 (na 22.1 overs)-Sparta 283 voor 5

Voor de mathematici onder de Spartanen: een overgemiddelde van 6,74208 tegen een overgemiddelde
van 7,075, waarbij er natuurlijk wel rekening mee moet worden gehouden dat - een ervaringsregel bij
limited overs - de laatste tien overs het overgemiddelde spectaculair stijgt. Me hadde dus kenne winne.
Na de zoveelste verloren toss (Warre, ook daarop kan woensdagavond getraind worden), koos Sparta
er terecht voor om eerst te gaan batten. Doordat Bernhard een bedrijfsuitje van zijn eigen bedrijf had
gepland op een zaterdag, moesten andere gentlemen de bal in het spel brengen. W. de Lange had op
zijn eerste bal (0 voor 37 in vier) al een wicket moeten nemen, doch Schwandt dacht daar anders over.
B. Maclean (0-12 in 1) imiteerde hem aardig, zoals ook T. Huygen en W. de Vroe adepten van
volleybal bleken te zijn. Good old Victor van Oosterzee wist als enige een "skyer" vast te houden.
Onze (gast)bowlerij was verre van penetrant (A. Huygen 0 voor 32 in 2, T. Huygen 1 voor 55 in 7),
zodat met name Leo de Jong ongegeneerd lang in kon staan (81 not out, waaronder slechts 5
boundaries).
Alleen W. Kloppenburg (0 voor 38 in 7), W. de Vroe (1 voor 25 in 6) en good old Victor van
Oosterzee (2 voor 46 in 8) wisten de scoringsrate van Sparta enigzins te temperen.
Na 40 verzengende overs in het veld, zag CCG zich geconfronteerd met een aardig totaaltje: 284 runs
om te winnen.
Na een smoorloze tea mochten A. Huygen en M. Schwandt openen, doch na 5 overs waren zowel
Alexander (shot of the day, 10) en Schwandt (15) al weer vertrokken.
T. Huygen (16) ging door een direct hit ongelukkig run out, waarna good old Victor van Oosterzee bij
een stand van 53 voor 3, samen met de skipper, de westrijd een volstrekt ander aanzien zou geven.

Het logboek bij de wachtcommandant van de vliegbasis Valkenburg vulde zich opeens met
aantekening na aantekening bij alle inslaande cricket-projectielen.
Bijzonder uitgerust na een vliegreis van 5 uur (om 03.00 's-morgens) vanuit Tiflis dreef good old
Victor van Oosterzee de Sparta-bowlers tot wanhoop (48 not out, 5 x 4, 1 x 6), waarna W. de Vroe
meende ook nog even te moeten uithalen.
Op het bowlen van L. Hartog rukte hij uit, middelde de bal, waarna deze zes de kin van “Patty” trof
(onder jagers als een "precisie-schot" aangeduid) (zie foto). Consternatie alom, handenwringende
Sparta-vrouwen, overuren makende huisartsen en L. Hartog die zei "dat hij niet meer wilde bowlen,
omdat het te gevaarlijk was".
In goed overleg tussen S. Volten (1 stump) en P. van den Burg werd daarna besloten dat aan deze
uitzonderlijke zes van W. de Vroe (55 not out, 1 x4, 3 x 6) een waarde van 134 runs zou moeten
worden toegekend, zodat als resultaat aan de KNCB een tie is opgegeven.

Nederland – Sri Lanka dinsdag 4 juli
Op dinsdag 4 (en donderdag 6) juli speelt het Nederlands elftal haar eerste officiële One Day
International (ODI) onder auspiciën van de International Cricket Council (ICC) op Nederlandse
bodem. Als matchreferee is namens de ICC de legendarische Westindiër Clive Lloyd aangewezen. De
ODI wordt gespeeld op het veld van VRA aan de Kalfjeslaan in Amstelveen. De ODI begint om 11:00
uur en de kaarten worden a € 15,- terplekke aangeboden.
Namens CCG zal er uiteraard een afvaardiging afreizen om e.e.a. met eigen ogen te bekijken. De
eerste aanmeldingen zijn reeds binnen. Leg deze gebeurtenis „vast‟ in uw agenda en laat de secretaris
even weten of u ook mee gaat.

FAMILIEUITBREIDING
De familie Straathof heeft een nieuw lid toegevoegd aan het gezin:
Geboren:
dochter
Naam:
Isabelle Sofie
Van iedereen: VAN HARTE GEFELICITEERD!!!!
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
ZATERDAG 24 JUNI 2006: CCG – EXCELSIOR UIT
Aanvang wedstrijd:
Aanwezig:

13.30 uur
12.45 uur

OPSTELLING: 1. M. de Breij, 2. D. Dettmeijer, 3. W. Kloppenburg, 4. W. de Lange, 5. B. McLean,
6. J. Nickless, 7. V. van Oosterzee, 8. B. Smoor, 9. S. Volten, 10. W. de Vroe, 11. N.N.
Reserve: 1. J. de Vroe, 2. R. Hogendoorn, 3. M. Straathof

AANGEPAST COMPETITIESCHEMA
Zie bijlage van uw secretaris (N.B. 29 juli a.s. “overspelen” tegen Sparta en 2 september 2006:
THUIS, seizoensafsluiting tegen SGS

TRAINING

ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! OPROEP AAN ALLEN OM TOCH
VOORAL TE (BLIJVEN) KOMEN TRAINEN!!

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: kpattiselanno@skn.nl
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