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VERSLAG Hercules - CCG d.d. 01 juli 2006 

 

Gewonnen door C.C.G. / 156 v 8 – 157 v 3 

 

Omdat het een erg warme en zonovergoten dag was werd voor aanvang besloten om de wedstrijd in te 

korten naar 35 overs. Uiteraard werd de toss door Hercules gewonnen en zij besloten eerst te batten. 

Met een temperatuur van circa 33 C wel begrijpelijk, maar naar later bleek misschien ook wel wat 

lichtvaardig. Ook al omdat de Kleine Haegsche een relatief jong en (wederom relatief) fit elftal op de 

been gebracht had. De aanval was verassend goed en ook het fielden was nog niet eerder dit seizoen 

zo alert geweest. Ondanks wat gemopper van de captain, stond er een gedreven team binnen de lijnen. 

De wickets vielen dan ook gestaag en steeds iets te snel voor Hercules. Toen het laatste grote wicket 

voor 59 viel was de weerstand gebroken en strandden de mannen van achter Woerden voor 156 v 8. 

Opmerkelijke prestaties waren er van onze wicketkeeper Sydney Volten met 2 fraaie stumps en van 

onze oud voorzitter Marc de Breij met een strakke vang. Uitstekende bowlerij was er van Warre, waar 

alleen het welverdiende wicket ontbrak. 

 

Bowlingcijfers: 

W. de Vroe:  0 v 23 in 9 

B. Smoor:  2 v 34 in 8 (strompelend en al!) 

M. Davidson:  1 v 32 in 5 (1 over teveel) 

V. van Oosterzee 3 v 40 in 9  

P.B. Huijgen  2 v 24 in 4 

 

Na de traditionele Hercules-lunch (hotelcake met biscuitjes) gingen we batten. De eerste wickets 

vielen eigenlijk iets te snel. Daarna kwamen Marten Schwandt en Tijl Huijgen in en kwamen de 

puntjes vlot op het bord. Schwandt als altijd onorthodox (volgens de ongeschreven Laws is het immers 

wel lekker maar not done om je 1
e
 bal voor 4 te rammen) en met harde rake mannenklappen. Tijl batte 

daarentegen met veel stijl. De ene mooie slag na de andere volgde er en toen hij eenmaal los was 

vlogen ook de viertjes en een paar grote zessen van zijn bat om uiteindelijk in de 23
e
 over met een 

winnende 4 af te sluiten op 84 no. Waarlijk een groots gespeelde innings. 

 

Batting: 

M. de Breij  9 (uiteraard gevangen na een spoon) 

P.B. Huijgen  7 (voor het eerst uitkomend voor CCG, zag er uit alsof er meer in zit) 
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M. Schwandt  38 (quick and mean) 

T Huijgen  84 no (man of the match) 

M. Davidson  9 no (mocht bowlen en batten van de captain!) 

M. Straathof  heeft meer dan 20 overs met legguards aangezeten – DNB 

W. de Vroe  DNB 

V. van Oosterzee DNB 

W. de Lange  DNB (maar op deze manier wel het krantje gehaald) 

S. Volten  DNB 

B. Smoor  DNB 

 

Het moge duidelijk zijn dat uw helden na afloop ook ruimschoots gewonnuh hebbe. Hercules werd 

steeds op de feiten gewezen, to rub it in heet dat geloof ik. Ja en het werd laat en de CCG liederen 

schalden door de kantine (zo heet dat bij een voetbalclub). Hercules toonde zich overigens een zeer 

goede verliezer en kwam zeer ruimhartig door met het bier en de happen. De 1
e
 competitie 

overwinning sinds 11 juni 2005 (Ajax uit) was een feit, de volgende zege volgt sneller, want wie kan 

er nog winnen van ons?! HULDE !!! 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

ZONDAG 09 JULI 2006: CCG vs. HCC-jeugd (friendly) 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Aanwezig:  12.30 uur  

 

OPSTELLING: ALLEN …. (zie tekst mailbericht CCG-secretaris): 

Aanstaande zondag spelen we een 'friendly' tegen een jeugdig elftal van HCC, waaronder  ene Van 

Oosterzee. Wellicht dat dit jeugdige HCC toekomst heeft bij CCG. 

Wie speelt ermee? Laat me het svp snel weten. Na afloop uiteraard een maaltijd en de finale: Italië – 

Frankrijk. 

  

Aanwezig om 12:30. 

Vr. gr., Sydney 

 

 

 

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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