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30 juni 2008 THAT WAS THAT 59e jaargang nr. 06 
 

 

 

 

Verslag CCG Vets – Bloemendaal/Sparta-combinatie: 2-0 d.d. 21 juni 2008 

 

Uitslag CCG 336 v. 4 – B’daal / Sparta 254 v. 7 

 

U leest het goed, 590 runs in een 40 over-wedstrijd in de Veteranen B-competitie. Belangrijkste reden 

hiervoor is dat we voor het eerst in ons bestaan (tenminste voor zover de auteur dit kan overzien) een 

competitiewedstrijd op een kunstgrasveld (2
e
 veld van HCC) moesten spelen, waarover later meer. 

CCG mocht van de B’daal/Sparta-combinatie eerst gaan batten aangezien ze zichzelf als underdog (en 

CCG dus als upperdog) beschouwden en zo hoopten er toch een soort van wedstrijd van te kunnen 

maken. Een tiental Bloemendaalse Spartanen – aangevuld met Floris de Lange, zoon van onze 

voorzitter – ging het veld in om te trachten de CCG-aanval te pareren. CCG opende zeer voortvarend 

met Marc de Brey (35, 6x4) en Sydney Volten (37, 1x6 en 5x4). Met name Marc trok gelijk ten 

aanval. Op een stand van 56 runs viel het eerste wicket van Marc in de 8
e
 over. Sydney die zich tot dan 

redelijk verstopt had, nam het stokje over en de runrate bleef met een kleine 8 per over hoog. Na een 

over van 20 runs tegen Spartaan Dikmoet (1x6, 3x4) sneefde Sydney in de 12
e
  over op een stand van 

87 voor 2, scheef schot en gevangen op extra cover. 

Inmiddels was Jonathan Bolger (50, 1x6, 4x4) ingekomen. Jonathan heeft zich dit jaar aanzienlijk 

verbeterd met batten (eindelijk de zenuwen de baas?). Zijn innings ging weliswaar met horten en 

stoten gepaard maar met als resultaat een (‘rather ugly’) fifty. Victor van Oosterzee (26, 2x4), die als 

nummer vier voor Sydney was ingekomen had samen met Jonathan moeite om de runrate vast te 

houden. Dat zou weldra veranderen. In de 23
e
 over viel het wicket van Vikkie op een stand van 141 

voor 3. Warre de Vroe (91 no, 5x6, 9x4) zette gelijk de versnelling in en toen Jonathan c&b ging 

verscheen de laatste CCG-batsman ten tonele, Maurits Davidson (54 no, 4x4). Wat volgde was een 

spectaculair eindspel met een knallende zes van Warre op het asfalt van de Van Alkemadelaan als 

slotakkoord. Na 40 overs stond er 336 v. 4 op de telegraaf, een onwaarschijnlijke score.  

 

De lunch die eigenlijk ingekocht was voor het AC-veld kon in het clubhuis genuttigd worden omdat ’s 

ochtends onze wedstrijd geruild werd met het 2
e
 kunstgras veld van HCC. Heerlijke lunch, helaas 

gedekt op een te krap bemeten tafel. 
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Omdat des avonds Koning Voetbal in de gedaante van de kwartfinale EK 2008 tussen Nederland en 

Rusland zich zou aandienen moest er vaart gemaakt worden, iets waarin Veteranen doorgaans niet in 

uitblinken.  

Was het het onoverwinnelijk geachte totaal? Lag het aan het zeer warme kunstgras? De reden dat zo 

een veld veel te snel is voor veteranen? Hoe het ook zij; in tegenstelling tot vorige week bij Hercules 

was ons fielden bij teveel CCG-ers inspiratieloos, ongemotiveerd en zelfs bij vlagen apathisch. 

Lethargisch is wellicht nog een treffender omschrijving. Daar cricket een teamsport is roept dit weer 

irritatie op bij anderen hetgeen zich uit in gemopper, gebrom en wat dies meer zij. Niet goed, maar 

niets menselijks is ons vreemd. Een wicket dekken, je veld positie onthouden bij een wisseling van een 

left hand- naar een right hand-batsman mag men van iedereen, ongeacht het niveau toch wel 

verwachten. De Spartaanse Bloemendalers zouden uiteindelijk finishen op 254 runs voor het verlies 

van 7 wickets in 40 overs, daar waar wij ze gemakkelijk all out hadden moeten krijgen. Lichtpuntje 

waren de 16 runs die junior Floris de Lange als opener bij elkaar sloeg alvorens op de tweede sitter 

door zijn vader uitgevangen te worden. 

Voor de statistieken: 

Victor van Oosterzee 47 voor 1 in 10  

Bernard Smoor  57 voor 3 in 10 

Gastspeler Abishek 39 voor 0 in 9 

Marten Schwandt 31 voor 2 in 5 

Jeff Nickless  51 voor 0 in 6 

 

Me hebbe gewonne!!! 

 

 

 

Wedstrijdprogramma 

 

ZATERDAG 07 juli 2008  

 

CCG – Excelsior (THUIS) 

 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Verzamelen:  12.30 uur 

 

OPSTELLING: 1. J. Bolger   2. M. de Brey   3. A. de Geer   4. A. Huygen   5. J. Nickless   6. V. van 

Oosterzee   7. M. Schwandt   8. B. Smoor   9. S. Volten   10. J.W. de Vroe   11. W. de Lange / D. 

Dettmeijer   

 

Reserves: P. Kempeneers, W. Kloppenburg en A. Zwilling  

 

 

 

Mededeling van de Penningmeester 
 

 

REMINDER inzake de CONTRIBUTIE: Gaarne vóór 1 augustus a.s. €100,-- door de actieve leden 

en € 25,-- door de donateurs over te maken op bankrekening nr.668370289 t.n.v. Penningmeester CCG 

te Veere. Zoals U bekend wordt het na 1 augustus € 125,--!    

  

Alvast met dank voor de moeite en met harrtelijke groeten, Jan. 
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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 

  
 

 

 

 

 


