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THAT WAS THAT 60ste jaargang nr. 06

Verslag Hercules Vets - CCG Vets d.d. zaterdag 13 juni 2009

Hercules 124 all out - CCG 293 voor 8

Met een zeer succesvolle lustrumtour nog vers in het geheugen trad het nog immer ongeslagen CCG
team aan op de zonovergoten Utrechtse velden. Vandaag kregen we de kans om het kleine “vuiltje” op
onze scorelijst van de vorige match tegen Hercules, die in een tie eindigde, recht te zetten.
Hercules won de toss en verkoos als eerste te fielden. Openingsbatsmen Alexander Huygen en Marc
de Brey lieten de opgediende ballen zich goed smaken en het scorebord tikte gestaag door met een
gemiddelde dat opliep naar 7 per over. Ondanks de warmte werden vele enkele, dubbele en
drievoudige runs gelopen omdat het wat trage veld niet erg hielp bij het slaan van boundaries. Het
eerste partnership werd bij een score van 63 verbroken doordat Alexander clean bowled moest
vertrekken nadat hij 30 runs (2 x 4) in het scoreboek had laten bijschrijven. H. Mir betrad de pitch
om daar een stevige bijdrage aan de score van CCG te gaan geven. Bij een score van 114 viel het
wicket van Marc clean bowled op een persoonlijke score van 47 runs (5 x 4). Mir kon enkele
imposante zessen wegknallen en de beide scoorsters bleven stevig doornoteren. Bij een score van 42
runs (3 x 4, 3 x 6) werd echter ook het wicket van Mir gebowled. Alexander de Geer liet als
gebruikelijk met stijlvol batten het scorebord verder doortikken en werd (zowaar) gevangen op een
score van 36 runs (6 x 4).
Warre de Vroe liet in partnership met Tijl Huygen en Victor van Oosterzee de scoorsters weer lekker
doorwerken tot hij slachtoffer werd van de 2e (en laatste) vang van de Hercules inning: 20 runs (1 x 4
+ 1 x 6). Het scorebord liet inmiddels een imposant totaal van 205 runs zien. De wickets van Tijl en
Maurits Davidson werden beide helaas te vroeg gebowled. Jeff Nickless ging voortvarend van start
maar moest op een score van 20 runs (2 x 4) met een hamstringblessure de pitch retired hurt verlaten.
Dat gaf gelegenheid aan Sydney Volten om in de slot-overs van de wedstrijd samen met Victor de
druk goed op de ketel te houden en beiden bleven ongeslagen: Victor 44 N.O. (4 x 4 1 x 6), Sydney 7
N.O. (1 x 4). Na 40 overs stopte het scorebord op een imposant totaal van 293 runs.
De slagbeurt van CCG was een goede demonstratie van het feit dat wedstrijdresultaten niet allen
worden bepaald door sterk batten, maar het gezegde “catches win matches” speelde deze dag Hercules
duidelijk parten.

Na de gebruikelijke karige Hercules lunch werden de rollen omgedraaid en werd de aanval op ons
totaal geopend. Captain De Vroe had echter al bij aanvang van deze inning een ambitieus target
opgelegd om de vijand onder de 100 te gaan houden. Er moest dus zeer goed gebowled en gefield
gaan worden, en ondanks het indrukwekkende totaal van 293 was CCG op de tenen. Met zes bowlers
werd het CCG offensief ingezet en begonnen de wickets met regelmaat te vallen, terwijl het scorebord
met moeite een gemiddelde van 4 runs kon laten zien. Helaas weinig echte vangkansen, doch op eigen
bowlerij hield Victor een goede vang vast en pakte Sydney een uitstekende cought behind ter variatie
op twee alerte stumpings. Slechts drie Herculessers wisten dubbele cijfers bij elkaar te sprokkelen en
moesten zij in de 37e over hun laatste wicket inleveren op 124 runs.
Me hebbu heel duidelijk gewonnu!!!
#
1
2
3
4
5
6

Bowler
A de Geer
JW de Vroe
H Mir
T Huygen
VMA van Oosterzee
MP Davidson

Overs
10
5
10
4
5.3
3
Total 37.3

Maidens
2

1

3

Runs
20
25
22
9
26
13
103

Wickets
2
2
1
2
2
9
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Bedankbrief van Peter Tuke, Chairman of the Broadhalfpenny Down
Association
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Wedstrijdprogramma
ZATERDAG 20 juni 2009
ACC – CCG
Aanwezig:
Aanvang:

13:00
13:30

OPSTELLING:

1. A. de Geer (c) 2. T. Huijgen 3. J. Nickless 4. H. Mir 5. V. van Oosterzee
6. J.W. Quarles van Ufford 7. B. Smoor 8. M. Schwandt 9. S. Volten 10. A.
Zwilling 11. M. Righton (M. Holland)
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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