
 

 

C.C.G.      Cricket Club Groenendaal 

        Opgericht 1 april 1949 

                                                                                                                 

 

 

Banknummer : ING 66.83.70.289 

Gironummer  : 109338 

Secretariaat   : S. Volten, Regentesselaan 30, 3571 CE Utrecht 

      E-mailadres: s.volten@planet.nl / Telefoonnummers 030-2546311, 06-53549525 

 

 

 

 

 

 

30 juni 2010 THAT WAS THAT 61ste jaargang nr. 08 
 

 

 

 

Verslag Hercules - CCG  

 

 

CCG 248 v 9 – Hercules 56 all out  
 

 

Het gebeurt niet vaak wanneer je ’s ochtends bij vertrek nog even op de buitenthermometer kijkt en 

het in de schaduw al 27 graden blijkt te zijn. De wedstrijden tegen Hercules zijn echter nooit te 

versmaden, dus zonnebrandcrème in de bag en snel naar Utrecht getogen. 

 

Onder een genadeloze koperen ploert lag het veld van Hercules er goed bij en moest gerekend worden 

op snel rollende ballen. Gelegenheidstosser Volten wist in lijn met de traditie de toss te winnen en er 

werd voor batten gekozen. Ondanks de redelijk accurate bowlerij gingen de openingsbats gestaag van 

start. Het gretige vingertje van de umpire deed Alexander Huygen op 14 runs de eerste van onze twee 

LBW’s van die dag noteren. Na enkele rake klappen maakte Mir een inschattingsfoutje en ging zijn 

hek al na 15 runs plat. Daarna kreeg CCG de wedstrijd goed onder controle en lieten Tijl Huygen en 

Alexander de Geer een schitterende serie strokes zien. Het scorebord tikte stevig door naar een gemid-

delde van 6 per over. Het partnership werd door een verradelijk olifantenballetje onderbroken en Alex 

kon een verdienstelijke 81 runs en stumped in de boeken laten noteren. Tijl liet zich geenszins van de 

wijs brengen en partnerde verder met de verdere CCG’ers. Chaudhry (12) en Warre (20) gaven hierbij 

goede input maar werden beiden eveneens gestumpt.  Op de laatste bal van de innings werd Tijl ge-

bowled en werden 75 runs voor hem aan de statistieken toegevoegd, waarmee de totaalscore werd ge-

steld op 248 runs. Op het veld van Hercules is dit een redelijk goed verdedigbare score, maar je weet 

het maar nooit in cricket. 

 

Helaas hebben de Herculanen nog steeds weinig begrepen van goed gastheerschap, blijkende uit de 

immer karige “lunch” die opnieuw bleek te bestaan uit thee met droge kaakjes en een plakje cake. 

 

Na een strategisch overleg besloot Hercules om direct hun sterkste batsmen in te zetten. Smit, De 

Vries en Van Eck waren evenwel de enigen met nipt dubbele cijfers. De bowlerij van CCG bleek voor 

de Herculanen even een maatje te sterk, zodat de bails met prettige regelmaat van de stumps vlogen. 

Twee scherpe caught behinds en een goede vang van Warre completeerden de geseling. Met een totaal 

van 56 runs werd het laatste wicket genomen en kon het hete veld met voor CCG weer een 

overwinning op zak worden verlaten.  
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Bowlers-statistieken ter info  

# Bowler Overs Maidens Runs Wickets  

1  H Mir  6   24 2  

2  A de Geer  5 3 6 3  

3  J Chaudhry  1   1 2  

4  JW de Vroe  2 1 1 1  

5  VMA van Oosterzee  1.5   4 1  

6  Y Chaudhry  3   16    

Extra    4    

Total 18.5 4 56 9   

 

Op het terras smaakten de bieren bij deze temperaturen extra goed, zeker als je gewonnen hebt.  

Met wat broodjes, Belgische frieten en een aangename hoeveelheid gerstenat werd de derde innings 

een gezellig sluitstuk van een mooie dag cricket. Me hebbe weer gewonnen!  
 

 

Verslag Toc d’Or-competitie  

 

Woensdag 16 juni: beide Zami's winnen 

Op veld 1 vond de titanenstrijd tussen Zami 2 en de HCC ¾-combi plaats. HCC 3 en 4 moesten duide-

lijk nog op elkaar ingespeeld raken en het fielden was niet best, mede doordat men elkaar niet kon 

verstaan door het vuvuzela-achtige geluid van de borrelende ANWB-ers. Toch lukte het - dankzij 

Gonzalo met 4 wickets - ZAMI 2 all out te krijgen na 17 overs, waarin wel al 169 runs waren gescoord 

met een fifty van R.J. Canters. HCC 3/4 begon dapper maar zakte snel in: 98 a.o. na 13 overs. Fam. 

Nuijten (30+27+5 runs) had wel de fam. Canters verslagen (50+1!). Enerverender was de strijd op het 

2e veld, waarin CCG tot het respectabele totaal van 159v5 kwam, met name dankzij 55* van Martin 

Schwandt. Maar het Paaps versterkte ZAMI 1 boekte in de laatste over de eerste overwinning van het 

seizoen, mede door een laatste partnership van Flo 'Duuf' en Tony 'Takeaway, comeback' waarin zij 2x 

5 runs liepen! Tijdens de maaltijd na afloop spraken de verliezers van 'een altijd lastige eerste wed-

strijd' en 'het groeien in een toernooi', maar de Toc d'Or op de Diepput is iets anders dan een WK voet-

bal in Zuid-Afrika! Zoals de komende 2 woensdagen zullen uitwijzen.  

Woensdag 23 juni: Zami 2 niet te stoppen? 

Het zeer gemotiveerde Zami 2 sloeg dit keer 219 runs bij elkaar met nog 1 wicket in hand, vooral 

dankzij 'Gunner' Marnix met 102 runs, die sneuvelde door een vang van Victor van Oosterzee. Dat 

moet ruim genoeg zijn, dacht Zami 2, maar de ervaren openers van CCG Davidson en alweer Victor 

zetten een degelijke openingstand neer, waarna Hamid Mir met enkele zessen Zami 2 echt de stuipen 

op het lijf joeg. Maar het was net iets te veel: CCG eervol 202 a.o. op de een na laatste bal. De strijd 

op veld 2 was minder spannend. Zami pakte wel snel 3 wickets, vooral dankzij de beroemde 

crickethuurling van Beating Bats/VOC/VRA/Zamigo's Jelger Gustafsson (4v27 in 4), maar een 

partnership van Piet-Jan Trijzelaar met 2 harde zessen en vooral Jart Toxopeus met een degelijke 85, 

zorgde voor het respectabele totaal van 169. Met batten stribbelde alleen Jonathan Westbury tegen met 

33 runs, totdat de organisator van het toernooi deed wat Algerije eerde op de avond niet lukte: 

Engeland uitschakelen, eerst Jonathan, een paar ballen later Tony Lee. Door goed bowlen van Silva (2 

wickets) en Hidde Nuijten (1 wicket) haalde Zami nog net de 3 cijfers: 100 a.o. 

Op de zonnige avond had de keukenbrigade niet alleen voor lekker eten gezorgd, maar wederom een 

volledige party, dit keer een eindexamenfeest! We kijken uit naar de beslissende 3e ronde. 
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Wedstrijdprogramma 

 

Woensdag 30 juni 2010 - TOC d’OR 

Toc d’Or 2010 op HCC 

7-a-side, 2x20 overs, aanvang 18.00 uur 

eten na afloop (5-10 euro) 

 

Tegen HCC 3/4 om 18.00 uur op veld 2 

 

Opstelling:   

Warre de Vroe (c), Sydney Volten (wk), Maurits Davidson, Hamid Mir, Chaudhry, Igor Grabowsky, 

Alexander de Geer, Marten Schwandt 

reserves: Victor van Oosterzee / Wim de Lange 

  

Graag ook je beschikbaarheid voor 07 juli a.s. doorgeven. De finaledatum staat voorlopig op vrijdag 

09 juli en zal ik later inventariseren. De opstelling zal ik steeds op maandag mailen. 

  

Hartelijke groet, 

Wim de Lange 

06-51170576 

 

 

 

Zaterdag  03 juli 2010 - COMPETITIE 

 

CCG – Sparta, UIT !!! (is omgezet i.v.m. veldindeling op HCC, maar blijft THUISwedstrijd) 

 

Aanwezig: 12:30 (uitzetten veld e.d.) 

Aanvang: 13:30 

 

OPSTELLING: 1. M. de Brey, 2. J. Chaudhry, 3. Y. Chaudhry, 4. M. Davidson, 5. A. de Geer, 6. A. 

Huygen, 7. T. Huygen, 8. H. Mir, 9. V. van Oosterzee, 10. S. Volten (wk)   11. W. de Vroe (c)    

 

 
 

Mededelingen 
 

 

1. Mededeling van de Penningmeester 

 
CONTRIBUTIE seizoen 2010 
De penningmester roept bij dezen alle actieve leden op tot betaling van hun contributie ad 
€ 100,-, alsmede de donateurs tot betaling van hun bijdrage ad € 25,-. 
Gaarne overmaken op Bankrekening 66.83.70.289 t.n.v. Penningmeester CCG te Veere. 
Bij betaling na 1 augustus a.s. gaat de contributie omhoog tot € 125,-. Betaal dus tijdig. 
  
Groetjes, Jan. 
  

J. de Vroe 

"Groenendaal" 

Bieweg 1 

4351 SK  VEERE 
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2. Uitnodiging 100-jarig bestaan Bloemendaal CC 

 

Alle CCG-ers zijn uitgenodigd op de receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 

Cricketclub Bloemendaal. Zie uitnodiging hieronder: 

 

 

 

 

 

 

Vaste trainingsavond 
 

 

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

 

 

 

 

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 

 

 
 


