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VERSLAG Excelsior ’20 - CCG d.d. 24 juni 2006 

 

 

Excelsior 152 voor 1 - CCG 148 voor 8 
 

Dankzij de nodige inspanning van onze secretaris was het gelukt om met een volledig elftal aan te 

treden in Schiedam. Van Oosterzee en Mubin waren voor de zekerheid eerst even naar ons eigen veld 

getogen om zich verder te bekwamen in het uitzetten van een veld en zich ervan te vergewissen dat de 

home ground in orde was.  

Captain De Vroe wist de toss te winnen en zo kon CCG openen met batten. 

 

Door redelijke bowlerij werd de opening onder druk gezet en viel het 2
e
 wicket al in de 7

e
 over op 22 

runs. Nickless en Smoor wisten gelukkig wat beter raad met de bowlerij en lieten het scorebord wat 

sneller tikken. Nickless liet zich vandaag van zijn beste kant zien en wist een goede 46 runs te scoren, 

waarbij hij in verband met een zweepslag het laatste deel van zijn optreden gesteund moest worden 

door een substitute runner. Smoor wist met een reeks eentjes en tweetjes 21 runs te laten noteren en op 

een gewaagde oversteek run out te gaan. Warre de Vroe was niet top fit doch bleek wel door degelijk 

batten en alle kansen te pakken de rol van anchorman op zich te nemen (33 runs – waarvan 21 eentjes 

–,  not   out). De overige batsmen wisten minder goed raad met de toch vrij nette bowlerij, zodat geen 

grote scores gemaakt werden. Zo bleef na 40 overs het scorebord staan op 148 runs voor 8 wickets. 

Mede gezien het vrij kleine veld een magere score. 

 

De innings werden onderbroken voor een lunch die geen verdere vermelding verdient. Excelsior 

mocht vervolgens batten. Mubin demonstreerde dat hij op zijn bowlerij was blijven trainen en wist de 

vijand goed onder controle te houden. In de 10
e
 over wist Volten een lastige edge goed in de 

handschoen te vangen en bij een score van 35 runs leek het gelijk op te gaan met de CCG rate. Tot de 

18
e
 over bleef de match op een gelijkwaardig niveau, doch daarna werd door Excelsior een versnelling 

ingezet. In de 21
ste

 over ging Troost met 35 runs beleefdheidshalve retired en mochten Holierhoek en 

Van der Linden een partnership gaan opbouwen. Helaas werden de weinige kansen die we kregen niet 

goed benut en konden beide heren in de 24
ste

 over de overwinning claimen. Mede door de warmte en 

de blessure van Nickless bleek in deze wedstrijd hoe kwetsbaar CCG is geworden; voor een 

overwinning is duidelijk meer nodig dan we op deze dag konden laten zien. 

Bowlerij: Mubin 1 voor 6 in 6 (3 maidens); Kloppenburg 0 voor 36 in 4, Smoor 0 voor 42 in 7; W. de 

Vroe 0 voor 15 in 1; Van Oosterzee 0 voor 47 in 6,2. 
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De karige lunch werd toch enigszins goedgemaakt door een heel aangename derde innings, waarbij we 

op dat terrein gelukkig nog steeds wel de overwinning naar ons toe kunnen halen. Laten we de 

volgende wedstrijd toch ook in het veld gewoon maar weer eens winnen! 

 

 
 

Herhaling bericht: 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. 

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZATERDAG 01 JULI 2006: CCG – Hercules UIT (Victor!!!) 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Aanwezig:  12.45 uur  

 

OPSTELLING: 1. M. de Breij, 2. M. Davidson, 3. D. Dettmeijer, 4. P.B. Huygen, 5. T. Huygen, 6. 

W. de Lange, 7. V. van Oosterzee, 8. B. Smoor, 9. M. Schwandt, 10. S. Volten, 11. W. de Vroe 

 

Reserve: Geen (?) 
 

 

 

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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