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CCG  –  Hercules  d.d.  25 JUNI 2005  - nagekomen verslag 

 

CCG against Hercules – Justice has a biological necessity in man  
 

It was epic contest between CCG and Hercules. It was nail biting match, match reached in critic situa-

tion it could go either side, under pressure we could not hold our nerve and absence of crisis manage-

ment – we lost this battle. We have 167 runs, it was difficult total to chase. We lost because of fielding 

and not getting catches, they took lot of singles, it demoralised us. It was excellent lunch and taste of 

beer was sublime. Our cosmopolitan, flamboyant Mr. W. de Vroe was in cracking form, he shines 

with bat: 46 runs gave us a foundation to win this match. Of course our batting line collapsed, only 

new star Karaya established a reasonable stand in opening: his quick 23 runs create thrill in the 

stadium, it looks like we would have 250 runs, but as you people know cricket is a funny game, there 

is always a chance that the opponent could penetrate any time in our defence line. This happened; 

when Karaya was stumped out, he left us no chance to revive our innings again, only our gladiator W. 

de Vroe was there in battle field fighting to survive, he fought every inch of land to save the dignity of 

CCG. Unfortunately he lost his soldiers one by one, tiger was alone there, brilliant performance, great 

exhibition of concentration, he gave us a reasonable total to fight back, though there was very bad 

umpiring: three soldiers were out due to bad communication between the wicket. 

This battle we should have won; because of poor impiring our hope sunk, I do not understand why our 

umpires keep making such kind of blunders.  

In bowling department we did good, besides that we did poor fielding – as in famous phrase “Catches 

win matches”; absence of effective strategy, we should have knowledge of our rivals or their profile, 

battles you do not win without planning and vision, this is not a sport as easy as it looks like, cricket is 

a King of Sports, it is warfare and lethal strategy, you have to make new planning. During the heat of 

battle J. Buyze destroyed the heart and mind of our CCG, even row broke out in our troops, his 69 

runs payed te price, if S. Volten caught him behind the wicket earlier, we would have won this battle 

technically. Karaya did great job in bowling department, unfortunately we have missed the home 

advantage and also having a pitch knowledge. Joy and tears is part of life, that is why life is beautiful. 

 

Everything that I understand 

I understand only because I love  

 

There was a great and loving friend, a great father, great cricketer, charismatic personality, compas-

sionate and humble, he was in institution in himself, he was an archive of the cricket, he was distin-

guished human being, he earned the distinction, teaching us this beautiful game of cricket, always 
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being there whenever you need it, very unique human being, as a cricketer he was a vocabulary of this 

sport, full of humour and always happy: H. Rijkee, nicknamed Butcher, left us with rich memories, I 

miss him horribly, such a great loss for us, missing a lovely friend and a great Cricketer, I learned lot 

of cricket and social affairs from him. He is living somewhere in galaxy, shining like a star and 

smiling for us, someday we all gone but cricket will stay. When cricket stays, the H. Rijkee will also 

stay in our heart, physically he may have disappeared, but he is still living with us whenever we play 

this beautiful game of Cricket. He was sign of love, dear friends, life is very short, enjoy every minute. 

That Was That.  

 

 

 

SPARTA  -  CCG  d.d.  02 JULI 2005  

 

Sparta - CCG   1.15416667 - 1.154362416, zo kenne me niet winne!  
 

De cijfers. Sparta eerst aan bat maakte 277 runs in 40 overs. L. de Jong 124 not out zorgde samen met 

A de Jong 77 voor een stand van 164 voor het eerste wicket , met R. Pattinasarani zette hij 265 op het 

bord en samen met L. Hartog  werd het totaal 277. Bowlen was onder de gegeven omstandigheden niet 

om over naar huis te schrijven. Het was zeker niet slecht maar door het kleine Sparta-veld, de inge-

speelde batsmen en het fielden was het geen succes. 

 

CCG opende de eerste over al meteen met 15 runs en wist tot het einde de score op de vereiste 7 per 

over te houden. Tuna (102 not out ,5x6 en 4x4) bracht samen met Davidson (49 not out, 7x4) de score 

op 172 in 24 overs en 5 ballen. Een regenwolk stopte toen het spel. CCG had in 15 overs nog 106 runs 

nodig om de overwinning te behalen met nog 9 wickets in handen. 

 

Een mooie pot dus met hoge totalen? Helaas niet. Enkele Spartanen hadden zich al enige tijd lopen 

opwinden omdat Wim de Lange Tuna not out had gegeven op een door heel Sparta luidkeels onder-

steund appeal voor caught behind. Tuna liep niet zelf weg, dus het bleef not out. Zoiets gebeurt bij 

cricket maar zoals gezegd konden enkele Spartanen dit niet verkroppen en dit kwam tot uiting door 

aanhoudend praten tegen de batsman, veel oponthoud tijdens de overs en enkele rare korte ballen. Na 

de korte regenbui wilde Sparta de partij niet hervatten omdat de onderlinge sfeer in het elftal zoek was.  

 

Wat nu? Kon je zeggen dat de wedstrijd was opgegeven? Was er een resultaat en, zo ja, wie had ge-

wonnen? 

Feit is dat de captains niet een voor iedereen bevredigende oplossing konden bereiken. Dan maar ge-

vlucht in een onzinnige rekensom? Met een groot vraagteken als resultaat? Voor de meerderheid liet 

deze niet uitgespeelde partij een gevoel van leegte en teleurstelling achter. Uiteraard maakte CCG er 

met Jaap v.d. Steen, A. Dikmoet en A. Tomlinson  nog een late derde innings van. Maar het onbevre-

digende gevoel dat we met zijn allen niet een positieve voortzetting hebben kunnen vinden bleef. 

Spelincidenten zoals in deze wedstrijd kunnen voorkomen en horen bij cricket maar het is cricket om 

door grootmoedigheid of incasseringsvermogen daar een positief vervolg aan te geven.  

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZATERDAG  09  JULI  2005 –   EXCELSIOR  UIT    

Aanvang wedstrijd:  13.30 uur 

Verzamelen:   13.00 uur 

Opstelling: Basart, Chaudhry, Davidson, Dettmeijer, Mubin, Nickless, Quarles van Ufford, Schwandt, 

Smoor, Volten, J.W. de Vroe 

Reserves: Newell, Mitchell 
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TRAINING 

 

ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! En wel in een nieuwe kooi !! 

 

 

 

 

BLIJVENDE OPROEP AAN DE LEDEN EN DONATEURS 

 

Voor het adequaat inrichten van ons nieuwe clubhuis zijn wij op zoek naar oude elftalfoto’s en dan 

met name die van een van de vele roemruchte CCG-tours. Ze zullen een mooie plaats krijgen en zo 

voor alle CCG-ers en onze bezoekers te zien zijn. Overige CCG-versierselen en/of -reliquiën zijn 

uiteraard ook van harte welkom. Evenals uzelve ook. Dat moge duidelijk zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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