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10 juli 2008 THAT WAS THAT 59e jaargang nr. 07 

 
 

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 hartelijke groeten, Jan. 

  

 

 

Verslag CCG Vets – Excelsior Vets: 2-0 d.d. 5 juli 2008 

 

Uitslag CCG 143 v. 3 – Excelsior 140 v. 6 

 

Dit keer was het een goede toss om te verliezen. Iets wat ‘non playing’ captain,  de heer Dettmeijer,  

dan ook keurig voor elkaar kreeg. Excelsior eerst aan bat op het toch wel erg aardige AC-veld alwaar 

men zich soms in Engeland waant. 

Ons fielden was gelukkig weer positief en daardoor ook alert en effectief. Diederick had de field 

captain, Alexander Huygen, de opdracht gegeven om de aanval te openen met Alexander de Geer en 

gastspeler Paul Zwartjes. Het was gelijk de laatste daad van Diederick daar Alexander de rest van de 

wedstrijd zijn eigen (winnende) plan trok. Alexander de Geer was voor Excelsior onbespeelbaar 

getuige zijn fraaie cijfers; 17 runs in 8 overs met 3 slachtoffers. Paul Zwartjes was iets duurder (2 x 

een zeer streng gegeven wide aan leg die met zijn snelheid gelijk het veld uitgaan)  maar tevens 

onbespeelbaar; 45 runs in 9 overs met 1 wicket. Ook bij Victor van Oosterzee (33 runs in 9 overs) en 

Bernard Smoor (43 runs in 9 overs voor 1 wicket) kwamen de batslieden van Excelsior niet tot 

grootste daden. Zeer behouden speelde zij de tot 35 overs ingekorte innings uit wat resulteerde in een 

eindstand van 140 voor 6. Vermeldenswaardig zijn nog een snelle stumping van Sydney Volten en een 

goede boundary catch en een zeer fraaie run out van Jeff Nickless. 

De lunch was uitstekend verzorgd door Sydney (natte deel) en Bernard (droge deel). Er waren zelfs 

oestertjes die het zeer goed deden bij de droge Italiaanse witte wijn, een Soave Classico met de voor 

haar zo kenmerkende strogele kleur. 
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De batting innings van CCG verliep geheel volgens plan (twee keer eraf wegens regen en in totaal een 

klein uurtje moeten wachten, zoals aan het begin van dit verslag reeds opgemerkt; een goede toss om 

te verliezen). Alexander Huijgen (42, 6x4) en Marc de Breij (20, 2x4) openen het gehele seizoen al 

voortvarend. Marc ‘spoonde’ er lustig op los totdat een  lepeltje aangeboden werd aan onze ‘vriend’ 

Hoep die met zijn 72 jaar naar voren duikend dit geschenkje gaarne in ontvangst nam. Jonathan Bolger 

(5) kwam en ging om de weg vrij te maken voor Alexander de Geer (46 n.o., 1x6 en 5x4) die samen 

met Paul Zwartje (17 n.o., 2x4) de wedstrijd in de 25
ste

 over in het voordeel van de ‘kleine Haegsche’ 

beslisten. Een mooie en verdiende overwinning; CCG staat bovenaan de lijst! 

De derde innings werd speciaal voor CCG opgesierd met de kwartfinale van de twenty/20 cup tussen 

HCC en Sparta. Een leuk toetje op een zeer plezierige cricket dag. 

 

 

 

Wedstrijdprogramma 

 

ZATERDAG 12 juli 2008  

 

Tosti - CCG (UIT) 

 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Aanwezig bij Dosti 13.00 uur 

 

OPSTELLING: 1. J. Bolger   2.  D. Dettmeijer  3. A. Huygen   4. W. de Lange  5. J. Nickless    

6. M. Schwandt  7. S. Volten   8. J.W. de Vroe   9. Martijn Ellens (gastspeler via Jeff) 10. Chaudry 1 

11. Chaudry 2   

 

Reserves: M. de Brey  

 

 

 

 

 

 

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 

  


