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15 juli 2008 THAT WAS THAT 59e jaargang nr. 08 

 
 

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 Dosti Vets – CCG Vets: 2-0 d.d. 12 juli 2008 

 

Aangevuld met enkele uitstekende invallers kwam CCG compleet (dus ook ons aller Patty mochten 

wij weer begroeten) aan in het Amsterdamse. Het grote veld bleek ondanks de vele regen van vrijdag 

uitstekend bespeelbaar. Warre won de toss, me gingen batten en het zonnetje kwam door. Alle 

ingrediënten om van de rest van dit verslag een mooi sprookje te maken. Maar de rampspoed kwam al 

snel, onze openers Alexander Huygen en Sydney Volten sloegen aan het begin van de 4
e
 over een run, 

keken naar de hard wegrollende bal maar hadden geen oog voor elkaar met een zware frontale botsing 

als gevolg. Beide heren lagen voor pampus en hadden veel pijn. Voor de zekerheid naar het 

ziekenhuis, Alexander een scheur in de oogkas en Sydney een gekneusde schouder. En voor ‘tout’ 

CCG een zware domper. Toch verder gespeeld en zeker niet onverdienstelijk, Bolger met een snelle 

19, een fraai partnership van 120 door Warre en Marten. Individueel passeerden beide ruim de half 

century, Warre 80 en Marten 59. Met nog een paar kleine bijdragen door de staart speelden we de 

afgesproken 35 overs keurig uit voor een totaal van 181 v 6. 

 

Na de uitstekend verzorgde lunch kregen wij van de zeer vriendelijke en uiterst sportieve Dostianen 

keurig 2 substitutes. Wickets hebben we weer niet genomen tegen deze angstgegner ondanks goed 

bowlen van Mubin en Chauhdry (beiden weer eens terug op het nest). Karam ging ditmaal retired bij 

101, ook de andere opener vond het mooi bij zijn half century. Daardoor duurde de wedstrijd nog iets 

langer dan strikt noodzakelijk en ging Dosti pas in de 32
e
 over voorbij ons resultaat.  

 

Wij wensen onze zo ongelukkige geblesseerden een spoedig herstel toe en hopen dat jullie er de 

volgende wedstrijd weer bij kunnen zijn. 
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Wedstrijdprogramma 

 

ZATERDAG 02 augustus 2008  

 

CCG - Hercules (THUIS) 

 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Aanwezig bij Dosti 12.30 uur 

 

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

6. B. Smoor  7.  J.W. de Vroe   8. t/m 11. N.N.!!   

 

 

DRINGENDE OPROEP VAN UW SECRETARIS – gezien de spelerskrapte voor 2 augustus 

alsook trouwens voor 9 augustus SVP ZSM, maar uiterlijk vóór volgende week woensdag 23 juli 

a.s. doorgeven of jullie al dan niet beschikbaar zijn!!!! 

 

 

 

Vaste trainingsavond 
 

Woensdagavond vanaf 19:00 uur is onze vaste trainingsavond  op HCC.  

 

CCG mag inmiddels definitief beschikken over een van de drie vaste trainingskooien van HCC. Onze 

mobiele kooi is alweer enige tijd geleden op HCC opgezet en volop in gebruik.  

 

 

 

 

 

 

 

TWT-REDACTIE: 

Houdt vakantie van 30 juli t/m 19 augustus 2008 – info volgt binnenkort 

over vervangend redactie-adres. Vanaf 19 augustus a.s. kunnen  

wedstrijdverslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That Was That” 

weer gestuurd worden naar 

e-mailadres: patty.karyn@kleinzwitserland.nl 

  

 


