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CCG – Eureka d.d. 18 juli 2007 

 

This was an extra Twenty20 “friendly” fixture against our host club CCG, who normally play double 

that format. The numbers were evenly balanced, 9 against 9, with Jeff and Marten S playing for their 

weekend team CCG. The weather was perfect, though the grass was long and still damp, with plenty 

of gaps in the fielding a high score could be predicted. Gautam was to slip into the departed Rita‟s 

captaincy role, but a work trip to Brussels meant his late arrival and Vidush was captain of Eureka, 

with Eureka turncoat, Jeff captain for CCG. 

Guido (4) and Vidush (27no, 1x4) open the batting and it was soon apparent that there was a sort of 

force-field around the mat, as CCG‟s bowlers were finding it difficult keeping the ball on the mat. The 

score was ticking along at around 7 an over, with few 4‟s, but lots of ones and twos, and plenty of 

“wides ”. Debutant Ankur (8) didn‟t fulfill his obvious potential and Peter A (9) similarly. Paul Z 

(25no, 1x6, 2x4) with his straight hitting and strong stride together with Gregor”s (24, 1x6, 1x4) 

Braveheart approach forged Eureka‟s powerfully run upwards, Bart (1) and new novice John (1no) 

took the final score to 128 for 5 in 20 overs. This was a high score considering the 20 overs, but not 

unachievable with nine fielders. CCG bowling was woeful with 34 runs (29 if you cross check the 

scorebook) from extras, the idea was to let everyone have at least a couple of overs each, good practice 

but not necessarily good cricket. The bowling figures were: Alexander (4 overs, 1 for 28) – could do 

better, Sydney (2, 0 for 16) – keep practicing in the nets lad! try again next season? Robert (1, 0 for 7) 

– ditto the season after that, Yousef (4, 2 for 24)- respectable, but where‟s the magic, Tijl (2, 0 for 15) 

– tjch, what should I say! Jonathan (2, 0 for 15) – plenty of intensity but no results and finally Jeff (2, 

1 for 7) – very tasty! Robert took a deep long off catch with few other chances coming our way. Jeff as 

captain would like to thank all the other players who also took on the role of captain at the same time. 

  

The big question was, could CCG get anywhere near the high target of 129 to win? Or rather, what 

was Bernard cooking up at the fieldside instead of playing? It had better be worth it! Tijl (28no, 1x6, 

2x4) and Sydney (10) were initially pinned down by aggressive and tight Eureka bowling, the runrate 

trickled along at around 3 an over, when nearer to 7 was required. Tijl came through with some fine 

strokes adapting to the shorter version of the game, but a huge surge of 22 runs in one over came with 

the introduction of bowler Guido, thanks Guido! Jonathan (8) seemed to working his way in well but 

was needlessly runout by a refusal from Robert (6), lessons to be learnt but it‟s always easier to say 

that after the moment. Alexander (17, 1x4) and Marten S (10) appeared to have the armoury but ran 

out of ammunition, now 22 runs were required in 3 overs. Jeff (4) hadn‟t loaded his gun and finally 
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with CCG‟s last hope in Yousef (2no) and Diederik (0no) it was just like a re-run from “Dad‟s Army”. 

Quite amusing, but no real substance! Eureka thrash CCG again (there has only been one other victory 

in about 8 before). Eureka‟s bowlers: Ankur (3, 2 for 11) – expensive import, but very definitely worth 

it, Peter A (3, 2 for 10) – cheaper but still good, Vidush (3, 0 for11) – plays for the fun of it, cost 

nothing, Gregor (3, 1 for 24) – still waiting for his bill, Guido ( 2, 0 for 25) – he pays us, and that first 

wicket is going to taste soooo fine, but expensive, Paul Z (2, 0 for 7) – it‟s a good job he can bat, Bart 

(2 0 for 10) – it‟s a good job he found time come and lastly Gautam (2, 0 for 14) – it‟s a good job he 

can wicket keep. John being the only Eurekan not to bowl, in the morning he hadn‟t heard of cricket, 

and now he was playing it – And winning too! Thanks to Ewan for doing the scoring but I‟ll need a 

hand with the hieroglyphics. 

  

Now the cricket was quite interesting, but how was it going by Chez Bernard? With his outdoor, a la 

Mediterranean cuisine – Very Tasty indeed! Steamed mussels and chicken pieces, complimented with 

potato wedges, salad side dishes and French bread, washed down with as much beer or wine you could 

manage, all for a paltry €15-. This was the finishing touch and made a great cricket evening even 

better. 

  

 

 

 

CCG Vets – Excelsior Vets d.d. 21 juli 2007 

 
 

CCG Veteranen: 112 v. 4 – Excelsior Veteranen: 111 v. 5 
 

Op een van de spaarzame prachtige zomerdagen van dit jaar moesten we voor het eerst deze 

competitie aantreden tegen de grijsaards van „steeds hoger‟.  

Zo met het bankstel naar buiten en een heuse koffietafel als ontvangst begint het weer ergens op te 

lijken. Toegegeven het weer speelde mee. Voor volgend jaar hebben we van de verhurende 

voetbalclub toestemming om rond de kleedkamers ons een onderkomen te verschaffen. De oude 

scheidsrechterkamer mag tot keuken worden verbouwd en tegen het plaatsen van een directiekeet of 

portocabins is geen bezwaar. Ook het volledig overkappen van het terras zou een mogelijkheid zijn. 

Alle (haalbare) suggesties van onze leden en aanhang zijn van harte welkom! 

 

Terug naar de wedstrijd, Warre verloor de toss en we konden gaan fielden. Bij Excelsior troffen we 

een bekend openingspaar op de mat; De Leede en van Troost. Wereldberoemde cricketnamen in 

Nederland maar helaas voor Excelsior zijn het minder begaafde verwanten die wij mochten 

aanschouwen. Van Troost voor 0 naar de kant op een fraaie run out (via onze wicketkeeper) van 

Jonathan. De Leede zou de gehele innings blijven staan maar met 44 no in 40 overs niet echt een 

bedreiging. Hij zou samen met de West Friese cricketer Houb - u leest het goed; een oude plaaggeest 

en naarling van het ter ziele gegane Alkmaar – als enige in de dubbele cijfers eindigen. Met 111 

(Nelson op de Telegraaf!) voor 5 wickets na 40 overs kunnen we gerust stellen dat CCG de gehele 

wedstrijd vanaf de eerste over gecontroleerd heeft. Geholpen door gastbowler, Paul Zwartjes (1 v. 22 

in 10 overs en 4 maidens), was onze aanval deze dag „on top of the batsmen‟ van Excelsior. 

 

Warre de Vroe  17 v. 2 in 8 overs 

Bernard Smoor  28 v. 0 in 8 overs 

Marten Schwandt 24 v. 1 in 6 overs 

Tijl Huygen  17 v. 0 in 8 overs 

 

Het vermelden waard zijn nog de superieure boundarie catch op Long-on van Diederik Dettmeijer 

(jammerlijk genoeg was hij even later op Mid-wicket minder balvast) en de onwaarschijnlijke misser 

van Tijl Huygen op Extra-cover; een absolute sitter en een lollypop van heb ik jou daar. Maar goed, 

die dingen gebeuren en het zullen de vlinders van zijn recente charmante verovering wel wezen. 
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Na een uitstekende lunch besloten we om er maar zo snel mogelijk een einde aan te maken. Warre de 

Vroe (47, 5x4) opende met Alexander Huygen (8) het bal. Op een uitermate langzaam veld (veel regen 

gevallen en op voetbalhoogte gemaaid gras) wisten we dat dit met heuse „mannenklappen‟ het 

makkelijkst zou gaan. Na een gedegen opening ging Alexander ietwat ongelukkig uit. Zijn vervanger, 

Michael Straathof (36, 4x4 en 1x6), speelde het spelletje echter voortreffelijk, getuige enkele fraaie 

boundaries. Samen met Warre een partnership van 76 en de wedstrijd gespeeld. Toch vielen er in 2 

overs achter elkaar de wickets van Warre, Michael en Tijl, die gezeten op zijnen roze wolk na één bal 

gelijk weer naar zijn liefje langs de kant kon om voort te dromen over een ander spel met stok en 

ballen.  

Het was allemaal „to little to late‟ voor Excelsior. Na een harde 6 over het hoofd van Sydney Volten (8 

no) kon Marten Schwandt (5 no) de winnende run binnen timmeren. In 20 overs het totaal van 

Excelsior gepasseerd en de punten naar CCG. 

 

Wederom een zeer gezellige nazit. Hij doet de schrijver deugd om te zien hoe onze leden in dit 

clubhuisloze jaar juist nu laten zien dat het uiteindelijk de vriendenband is die de sfeer bepaalt. Het 

gaat niet om de spullen maar om de mens in de spullen, woorden die de wicketkeeper toegeworpen 

kreeg na klachten over zijn nieuwe handschoenen, konden niet treffender worden geformuleerd. De 

nazit werd vanuit het niets nog wat opgeleukt door de suggestie om alvast wat van de in dezelfde 

ochtend in de Biesbos geschoten duiven (60 stuks!) op te peuzelen. Veldkeuken naar buiten, 

gevederde vrindjes van donsdek en fileetjes ontdaan en zie hier de ingrediënten voor een traditionele 

CCG-iaanse afsluitende feestmaaltijd. 

 

 
 

    

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

ZATERDAG 28 JULI 2007 : Excelsior - CCG 

 

Aanvang 13:30 

Aanwezig 13:00 

 

Routebeschrijving Sportpark Thurlede: 

A 20, komende vanaf Kleinpolderplein: afslag Schiedam Centrum; onderaan de afrit rechtsaf weer 

onder de A 20 door; bij stoplicht rechtdoor, maar direct rechts aanhouden onder het spoor door. Bij dit 

stoplicht dus rechtsaf. Dan doorrijden tot bij 3e stoplicht, waar je rechtsaf moet, weer onder de A 20 

door en dan na 200 meter is rechts ons sportcomplex. Komende van de andere kant op de A 20; afslag 

Schiedam centrum en dan rechtsaf, direct rechts houden onder het spoor door; zie verder hierboven. 

 

Opstelling: 

1. Diederik Dettmeijer 2. Robert Heezen 3. Pieter Bas Huygen 4. Tijl Huygen  5. Wim de Lange 6. Jan 

Willem Quarles van Ufford 7. Bernard Smoor 8. Michael Straathof 9. Sydney Volten  

10. Jan de Vroe 11. Warre de Vroe 
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Vaste trainingsavond 

 

Woensdag 25 augustus: ALLEEN TRAINEN NA OVERLEG MET JEFF 

NICKLESS. Tel.:  0 6 – 4 1 7 7 8 7 1 3 

Geen veldmaaltijd – Smoor afwezig; Volten ook afwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: k.pattiselanno@kinderpostzegels.nl 
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