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CCG/Bloemendaal-combinatie – Ajax L./Bloemendaal-combi  18 JUNI 2005 : friendly 

 

Het heette “vriendschappelijk” doch gelegenheidscaptain Den Dett was fanatiek als altijd en pafte 2 

pakjes sigaretten weg. De CCG-gelederen werden aangevuld door Frank v.d. Weijden en 2 companen, 

van wie Paul Wessel zowel bij CCG als bij Ajax heeft gebat, gefield en bij Ajax zelfs gebowled 

(smullen!). Verder was het warm, warmer en warmst en waren diverse waterpauzes nodig om ervoor 

te zorgen dat iedereen op de benen bleef staan (“op de tenen” bleek niet haalbaar …). Met wat hulp 

van CCG (30 extras, waarvan enkele byes die “voor 4”gingen – en dan gaat het rap) kon Ajax zo’n 

183 runs bij elkaar sprokkelen. CCG dacht hieraan een makkie te hebben doch de meesten stonden 

alweer snel langs de kant en wisten niet eens de dubbele cijfers te halen. Het “slecht, slecht, slecht”van 

de captain viel weer veelvuldig langs de lijn te beluisteren. De enige die stand hield en de puntjes bij 

elkaar sloeg was Victor – maar die had naar eigen aankondiging, helemaal geen zin om te batten …! 

Zo’n anderhalve over voor het einde van de 2
e
 innings sloeg Vicky de 183

e
 run voor CCG en op deze 

tie-stand vond hij dat hij maar retired moest gaan (Deddie kreeg bijna een hartverzakking ..). Doch het 

uiterste staartstuk gevormd door Frank en Paul van Bloemendaal deed waarvoor ze waren ingehuurd 

en maakten gewoon die ene run die nodig was voor de winst.  

Me hebbe weer van Ajax gewonne!!!  

Zoals het hoort was ook de 3
e
 innnings ruimschoots voor CCG en met een zeer select gezelschap is 

genoten van Bernards coq-au-vin (met veel vin!). Wel werd er wat gemopperd op 1) mensen die 

sowieso (te) vroeg weggingen terwijl ze gewoon hadden motten blijven eten en 2) mensen die (te) 

vroeg weggingen ZONDER TE BETALEN!! Dit laatste werd als zeer ernstig beschouwd en dit kost 

de betrokkenen dus een boetetje – gaarne alles afrekenen woensdag bij de training of zaterdag bij de 

wedstrijd. 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

 

ZATERDAG  25  JUNI  2005 –   HERCULES  THUIS    

 

Aanvang wedstrijd:  13.30 uur 

Verzamelen:   13.00 uur 

Openen:  12.30 uur 
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Opstelling: De Brey (openen), Dettmeijer (openen), Hogendoorn, Judkins, De Lange, Newell, Van 

Oosterzee, Quarles, Smoor (lunch/sluiten), Straathof (lunch), J.W. de Vroe 

Reserves: Volten, Kloppenburg, McLean, Mitchell 

 

 

 

 

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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