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THAT WAS THAT 62ste jaargang nr. 7

Verslag ACC - CCG 9 juli 2011
CCG 217 voor 4 – ACC 219 voor 8
Nadat de regenbuien van die ochtend waren overgetrokken verzamelden we bij de nog wat natte grassprieten in
Amstelveen. De inmiddels als te doen gebruikelijk verloren toss resulteerde in de keuze van ACC om CCG als
eerste te laten batten. Een keuze waarin wij ons ondanks de wat vochtige en dus tragere veldomstandigheden
goed konden vinden. De ietwat sleetse kokosmat bleek te zijn uitgerold in het midden van twee bijna volledige
voetbalvelden, zodat het veld behoorlijk breedte had gekregen en dus minder boundaries en meer loopwerk te
verwachten zouden zijn.
Alexander Huygen en De Brey beten het spits af met gemiddeld 5 runs per over tot in de vierde over een
onverwacht kickende bal resulteerde in een caught behind. Daarna wist het partnership van Alexander met de
jonge Chaudhry het scorebord gedurende 16 overs goed door te laten ratelen tot een LBW het 2 e wicket opeiste
en Alexander Huygen met een sterke score van 46 (1x4) de pitch moest verlaten. In een nieuw partnership met
Mir werd de gemiddelde score voortgezet op zo’n 5 runs per over. Met 129 runs als totaalscore werd in de 27 e
over een korte bal gebowled die Chaudhry deed uitrukken voor wat een cracking shot moest worden, doch het
missen van de bal en het alerte stumpen van de wicketkeeper maakten een einde aan dit partnership. Chaudhry
liet een mooie 43 (3x4) runs noteren. Schwandt mocht met hitting orders het veld betreden om met Mir een
nieuw partnership op te bouwen. Gedurende de volgende 9 overs wisten beide heren 56 runs bij te laten schrijven
met voornamelijk de voor deze innings inmiddels zo karakteristieke grote aantallen singles en doubles,
afgewisseld met een beperkt aantal boundaries. In de 36e over en net na het behalen van zijn half century werd
een skyer gevangen en sloot Mir zijn presentatie af op 52 runs (3x4). Tijl Huygen kon daardoor gedurende de
laatste 4 overs van de wedstrijd nog kort een presentatie van degelijk cricketen ten toon spreiden om na 40 overs
een totaalscore van 217 runs in de boeken te laten noteren. Schwandt not out met 31 runs (2x4) en meneer Tijl
not out met 11 runs.
Gezien het grote en wat trage veld leek een score van 217 verdedigbaar, maar je weet het nooit bij cricket…..
Na een goed verzorgde lunch mocht CCG het veld betreden met Schwandt als invallend wicketkeeper. De
openers Swaneveld en Kasam wisten op de bowlerij van Mir en De Vroe het scoringsgemiddelde tot zes op te
voeren en er ontstond druk op de CCG-gelederen. Ondanks de veelal goede bowlerij van beide heren en ook die
van de oude en de jonge Chaudhry, liep de druk verder op doordat in het veld ondermaats werd gepresteerd.
Soms gehinderd door de zon en soms door onoplettendheid, onhandigheid of pech werden vele vangkansen
gemist, en was teveel sprake van slordig fielden.
Maar CCG kent gelukkig een sterke veerkracht en de koppies gingen weer omhoog toen na 5 wickets genomen
te hebben de angel wat uit de bats leek te zijn. Het gemiddelde van ACC zakte terug en kwam rond dat van CCG
te liggen en daarmee kwam er steeds meer spanning en kans op winst terug in de wedstrijd. Naarmate de laatste
overs vorderden werd de spanning steeds meer om te snijden. Bij de laatste bal van de 40 e over stond ACC op
een totaalscore van 213 voor 9 en was dus een 4 nodig voor een draw of een 6 voor ACC-winst.
Het werd een zes….
De bowlingcijfers: H. Mir: 55 voor 1 in 10 / W. de Vroe: 54 voor 2 in 10 / Y. Chaudhry: 49 voor 3 in 10 / S.
Chaudhry: 50 voor 2 in 10
De deceptie van CCG was natuurlijk groot en tijdens de 3e innings werd nog lang nagepraat over hoe het was en
hoe het had kunnen zijn. Het is allemaal samen te vatten met een onomstreden waarheid: catches win matches.
Volgende keer gaan we het beter doen!

Wedstrijdprogramma
Vrijdag 15 juli 2011
Toc d’Or - Finaleavond
A.s. vrijdag is de grote finaleavond van de Toc d'or. Op deze grote finaleavond zal de Kleine Haegsche in de
kleine finale acteren tegen Quick Haag op het altijd groene kunstgras van HCC. Na afloop is er een BBQ,
ongetwijfeld met gebraden haantjes.
Opstelling: Wim de Lange (c), Hamid Mir (wk), Marten Schwandt, Sajjad Ali, Youssef Chaudhry, Alexander de
Geer, Alf Zwilling, Maurits Davidson
Reserves: Victor van Oosterzee, Diederik Dettmeijer, Floris de Lange
Iedereen gewoon komen in de flanellen. Indien je alsnog verhinderd bent laat mij dat dan z.s.m. weten.
Groet,
Wim de Lange
06-51170576

Zaterdag 16 juli 2011
CCG – Quick Nijmegen (op veld HCKlein Zwitserland)
Aanwezig:
Aanvang:

12:30
13:30

OPSTELLING: 1. M. de Brey, 2. S. Chaudhry 3., Y. Chaudhry, 4. M. Davidson 5. A. de Geer, 6.
T. Huygen, 7. W. de Lange, 8. H. Mir, 9. V. van Oosterzee, 10. M. Schwandt, 11. W. de Vroe (c)
Reserve: B. Smoor, D. Dettmeijer

Mededeling van de Voorzitter
Beste CCG'er,
Graag jullie aandacht voor een project van mijn zoon Floris (15 jaar). Floris is een enthousiaste
cricketer die met zijn clubteam van de Haagse Cricket Club (HCC) in februari 2012 een aantal
wedstrijden in Zuid-Afrika gaat spelen. In het onderstaande kunnen jullie lezen dat er meer gaat
gebeuren dan alleen sporten. In Zuid Afrika zijn er veel kansarme kinderen en volwassenen die wel
graag sporten maar daarvoor niet de middelen hebben. De jongens zijn momenteel druk bezig een
zeecontainer te vullen met (gebruikte) sportkleding en sportmaterialen. De inhoud zal in ZuidAfrika rechtstreeks worden aangeboden aan de belanghebbenden.
Als jullie (of de sportvereniging waar jullie lid van zijn) nog iets beschikbaar hebben waardeer ik het
heel erg als je dat aan mij wil geven voor dit goede doel. Ik zal er dan voor zorgen dat het op de juiste
plaats terecht komt. Bijna alles kan gebruikt worden m.u.v. typische wintersportartikelen.
Wim de Lange
06-51170576
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Mededeling van de penningmeester!!!
Contributie 2011
Als gevolg van de huurverhoging door HCC van € 750,- tot € 1250,- is de Vereniging genoodzaakt de
contributie voor de actieve leden te verhogen met 50% tot € 150,-.
De bijdrage van de donateurs bedraagt ongewijzigd € 25,-.
U wordt verzocht Uw contributie/donatie vóór 30 juni a.s. te voldoen door betaling op Bankrekening
nr. 668370289 t.n.v. Penningmeester Cricketclub Groenendaal te Veere.

Nieuw: CCG intranet => CCG 2.0
Kopieer de volgende link (ip-adres) in je browser en sla de link gelijk op bij je favorieten.

http:/83.82.97.210
Binnen CCG wordt er druk gewerkt met het digitaliseren van onze vereniging opdat we klaar
benne voor de 21ste eeuw (die overigens alweer een tijdje aan de gang is).
Hoewel de site nog onder constructie is kan iedereen er al op rondneuzen. Ere- en ledenlijsten,
wedstrijdprogramma’s, tour foto’s, de TWT, uitslagen en andere nuttige informatie, het is er
allemaal op te vinden.
Aanvullingen, verbeterpunten en nuttige tips kunnen gestuurd worden naar onze ‘web master’,
Maurits Davidson, maurits.davidson@ziggo .nl
Onze eventuele toekomstig commissaris ‘Social Media’ ziet al uw input graag tegemoet.

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
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