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14 augustus 2007 THAT WAS THAT 58e Jaargang nr. 09

Veteranentournooi t.g.v. 115 jarig bestaan Ajax Leiden (11-08-2007)
Sparta 160 voor 15 - CCG 130 voor 12
Ajax Leiden 115 voor 11 - CCG 126 voor 8
Merkwaardige scores zal de oplettende lezer van deze That wat that ongetwijfeld denken,
maar ter gelegenheid van de 115de jaardag van Ajax Leiden waren Pieter Bas Huygen, Warre
de Vroe, Maurits Davidson, Diederik Dettmeijer en (iets later) Jeff Nicolas aanwezig om de
kleuren van CCG te verdedigen. Zelfs seven-a-side kon er met dit aantal spelers niet gespeeld
worden, zodat de tournooileiding in opperste wanhoop maar besloot om de 13 aanwezige
Spartanen over de eftallen van CCG, Hercules en Ajax te spreiden en tevens voor dit tournooi
toen maar een under six versie als regel liet gelden.
(Een speler mocht gedurende 12 ballen zo vaak uitgaan als de tegenstander hem uit kon
krijgen; de penaltie op uitgaan was het in mindering brengen voor elke keer uitgaan van 5
runs op de door een batsman gemaakte runs, waardoor theoretisch een batsman een score van
- 70 zou kunnen hebben).
Nadat captain Warre de Vroe Sparta ervan wist te overtuigen dat met dergelijke regels niet
langer sprake kon zijn van de, voorgenomen, reguliere competitiewedstrijd Sparta-CCG,
maakte Sparta tijdens haar inning iets beter gebruik van de mini-afmetingen (passend bij een
under six match) van het veld (15 x 6), op hoofdzakelijk onze (gelegenheids)bowlers Maurits,
Jeff en Diederik. Zelfs zonder Leo de Jong wisten de 8 resterende Spartanen een dergelijke
monsterscore (een gemiddelde van 14 runs per over) neer te zetten dat CCG zich maar
concentreerde op het minder vaak uitgaan.
Na een uitstekende lunch en een wandeling van 15 minuten naar het hoofdveld van Ajax
Leiden, was CCG heer en meester over Ajax Leiden.
Substantiele - en positieve - scores van alle 5 CCG-ers (+17, +14, +21,
+15, +10), alleen onze gastspelers gingen wel eens uit, zorgden ervoor

dat Emiel Sluiterman zich er pijnlijk van bewust werd dat er nog een lange weg te gaan is
voordat Ajax Leiden weer aan de veteranencompetitie zal kunnen meedoen.
Een zeer geslaagd evenement waarbij jug na jug de tafels van het zonovergoten terras van
Ajax sierden.

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zaterdag 18 augustus 2007
CCG Vets – Hercules Vets UIT
Opstelling: 01 M. de Brey, 02 M. Davidson, 03 W. de Lamme, 04 S. Volten, 05 W. de Vroe,
06 V. van Oosterzee, 07 T. Karaya, 08 T. Huygen,09 M. Schwandt, 10 NN, 11 NN
Aanvang: 13.30 uur
Verzamelen: 13.00 uur
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Herhaald bericht van de Penningmeester
CONTRIBUTIE SEIZOEN 2007
Evenals vorig jaar zal ik geen acceptgiro's versturen voor de betaling van de contributie 2007.
Weliswaar is dit een vermindering van de service van Uw overigens zeer dienstwillige
penningmeester, maar het betekent wel een aanzienlijke besparing voor de vereniging. Bovendien is
vorig jaar gebleken, dat verreweg de meeste leden bereid en in staat zijn zelf de contributie over te
maken en zijn er weinig herinneringen nodig geweest. Dit jaar hebben enigen al op eigen initiatief de
contributie overgemaakt, hetgeen een goed voorbeeld is dat om goed volgen vraagt. De contributie
bedraagt zoals vanouds bij tijdige betaling (d.w.z. voor 25 augustus a.s.): € 100,- voor de actieve leden
en € 25,- voor de donateurs.
Wilt U het betreffende bedrag overmaken op bankrekening nr. 66.83.70.289 t.n.v. Penningmeester
Cricket Club Groenendaal te Veere.
Jan de Vroe, penningmeester CCG.

Vaste trainingsavond
…. WOENSDAG ….. WOENSDAG …. WOENSDAG ……………

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: k.pattiselanno@kinderpostzegels.nl
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