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EXCELSIOR  -  CCG  d.d.  07 JULI 2005 : 185 v. 6  - 125 a.o. 

 

Op een mooie zondag toog CCG af naar Schiedam voor een potje tegen de voetballers aldaar. Vorige 

keer thuis hadden we genadeloos op ons bek gehad, dus hopelijk eerst batten. Helaas verloor Warre de 

toss en werden we het veld ingestuurd. Onze bowling en fielding was uiteindelijk helemaal niet slecht 

en daarbij was het gras erg lang waardoor het veld erg langzaam was. Helaas kregen wij het openings-

paar met moeite uit al scoorde ze weinig runs. Pas in de 25
ste

 over viel het eerste wicket voor een score 

van 93 runs. 3 overs laten viel het andere openingsbat De Leede op een zeer merkwaardige manier: De 

Leede sloeg een bal bijna voor zes. Deze bal viel dood in de zompige grond voor de boundary. De 

Leede dacht dat de bal over de boarding was en bleef midden op de pitch even kletsen met zijn part-

ner. Jeff gooide de bal snel terug en De Leede ging run out. Maar goed ook want hij had al 63 runs. In 

de laatste 13 overs konden de overige batsmen van Excelsior frank en vrij halen op onze bowling en 

met name die van Chaudhry, die erg duur was 3 v 66 in 10. Jeff probeerde in deze inning ook nog een 

zes met 1 hand aan de boundary te pakken. Helaas, de bal ging voor zes en Jeff brak zijn vinger.  

Uiteindelijk haalde Excelsior 185 runs voor 6 wickets. Twee stumps voor Quarles en nog een vangetje 

voor Warre. De bowlingcijfers waren niet om over naar huis te schrijven…….. dus dat doen we ook 

niet. 

 

Na een uitstekende lunch was dit totaal zeker haalbaar voor CCG. We hadden zeker wat batting power 

bij ons. Helaas faalde allen, op Marten en Jeff na. Tuna opende goed met Sydney. De runrate was 

boven target. Sydney ging dom run out aan het dooie wicket. Tuna ging snel uit ondanks 28 runs. 

Quarles ging ook rap van start maar kon niet volhouden met 13 runs en Warre ging helaas voor duck 

op zijn tweede bal. Maurits tikte nog 15 runs en dus bleven we prima op schema om het totaal te 

halen. Echter wickets te kort. Marten Schwandt wist geheel in het nieuw gestoken zijn eerste bal met 

zijn nog maagdelijk bat direct voor vier te halen. Uiteindelijk debuteerde hij met 17 runs. Zeker niet 

slecht. In de 25
ste

 over viel het negende wicket op een score van 111. Runrate nog steeds goed. En dus 

ging Jeff met gebroken vinger nog aan bat. Hij sloeg nog 9 runs, waaronder bijna een 6 over het hoofd. 

Echt cricketkarakter. CCG strandde uiteindelijk op 125 runs in 28 overs. 

Dit was echt een kans om te winnen. Helaas……………. 

 

Oh ja, Dettmeijer: rinkel de kinkel, eigen hekkie plat geslagen. Ja, zo kan het ook. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZATERDAG  16  JULI  2005 –    Ajax Leiden  THUIS    

Aanvang wedstrijd:  13.30 uur 

Verzamelen:   13.00 uur 

Openen:  12.30 uur 

 

Opstelling: Basart, Chaudhry, Davidson (openen), Dettmeijer (verslag), Mubin, Nickless, Schwandt 

(openen), Smoor (lunch + sluiten), Volten (lunch + sluiten), J. de Vroe (openen), J.W. de Vroe 

Reserves: geen!!! 

 

 

N.B. Op dringend verzoek van uw bestuurslid Bernard Smoor gaarne aandacht – nogmaals – voor het 

onderstaande:  

 

CLUBTAKEN OP CCG …… 

 

Clubdienst  
Onze club is klein en kan onmogelijk de inkomsten genereren om bedienden voor ons te laten werken. 

Ook al schroeven we ons consumptieniveau op tot het uiterste. Doordat ons clubhuis niet zo groot is 

kunnen we echter, als iedereen wat doet, de boel zelf netjes houden.  

 

De barcommissaris doet de inkopen voor lunch, borrel en maaltijden. Het voorstel om bij toerbeurt op 

eigen kosten iets extra's mee te nemen voor borrel of lunch wordt door de barcommissaris van harte 

gesteund. Graag even laten weten wat je gaat doen.  

 

Openen  
* mat uitrollen  

* boundary uitzetten  

* tafel en stoelen klaarzetten  

* koffie zetten  

* kopjes, suiker en melk klaar zetten  

* kopjes afwassen  

 

Lunch  
* aanwezigen laten meehelpen  

* theewater (laten) opzetten 45 min. voor einde innings  

* tafel dekken  

* melk, brood, boter, beleg klaarzetten  

* tafels afruimen en schoonmaken  

* etenswaren opbergen  

* afwassen  

* keuken opruimen  

 

Sluiten  
* aanwezigen laten meehelpen  

* kas opmaken en laten controleren  

* schalen en borden afwassen  

* keuken opruimen  

* glazen wassen  

* frituur uitzetten (stekker eruit)  

* afzuigkap uitzetten  

* ventilator uitzetten (ronde knop in stoppenkast)  

* kleedkamers en materiaalhok afsluiten  
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* vuiniszak mee naar huis nemen  

* lichten uit, deur op slot  

 

Training  
* kleedkamers schoonmaken voor het weekend  

* clubhuis stofzuigen + tafels schoonmaken  

* keuken opruimen en schoon achterlaten  

 

 

PROGRAMMA ….. 

 

Michael Straathof vraagt spelers zich nog op te geven (voorzover nog niet gedaan) voor enkele op het 

programma staande competitie- en andere wedstrijden:  

 

 7 augustus 2005: Lewes Nomads THUIS (friendly) - 12 mensen al opgegeven nl. De Lange, De 

Brey, McLean, Van Oosterzee, Quarles, Dettmeijer, Nickless, Smoor, Straathof, Volten, Jan de 

Vroe, Warre de Vroe  

 13 augustus 2005: VOC UIT (competitie) – aanmelding van nog slechts 4 mensen: De Lange, 

Quarles, Straathof, Volten  

 3 september 2005: SGS THUIS (friendly) - 6 mensen al opgegeven: De Lange, Van Oosterzee, 

Dettmeijer, Nickless, Smoor, Warre de Vroe 

  
 

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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