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22 augustus 2007 THAT WAS THAT 58e Jaargang nr. 10

Wedstrijdverslag Hercules Veteranen – CCG Veteranen 18 augustus 2007
Hercules 101 voor 8 – CCG 185 voor 8
CCG wint met 84 runs
Na eerder dit jaar - een door regen ingekorte wedstrijd - in de laatste over van Hercules te
hebben verloren waren we voor niets minder dan een overwinning naar ‘het Sticht’ getogen.
Op Nijmegen na had Hercules al zijn wedstrijden nog gewonnen. Zoals gezegd; tijd voor ons
om een halt toe te roepen aan de Herculaanse zegereeks.
Toss en weer zaten beide mee; eerst batten met een lichtbewolkt weertype bij aangename
temperatuur. Hercules had haar eerste veld ruim uitgezet en het gemaaide gras was in kleine
verspreide hoopjes blijven liggen. De vieren door de lucht dus.
Tuna en Mark zette een gedegen opening neer tegen niet al te sterke bowlerij. Hun partnership
liet vele tweetjes noteren daar waar vieren op hun plaats waren geweest, omdat het veld (zoals
reeds vermeld) absoluut niet ‘liep’. In de achtste over sneuvelde Tuna (10) in de eerste over
van een nieuwe Herculaanse bowler, F. Smit. Deze bowler was beduidend rapper, zwaaide
naar binnen en zou met 3 voor 21 in 10 overs uiteindelijk met afstand de beste Utrechtse
bowler blijken te zijn. Toen onze ‘sponer’ Mark na een verdienstelijk inning (20) zichzelve
uiteindelijk uitlepelde vervolgden Tijl en ‘oudgediende’ Alexander de Geer met gedegen
batten de ingeslagen weg. Beiden zouden met 20 runs achter hun naam sneuvelen; Tijl
gevangen en Alexander run out. Stand 93 voor 4 na 22 overs.
Warre, die uiteindelijk met zijn 62 not out onze inning heeft gedragen, trok zich van het
vallen der wickets (Sydney, Maurits, Wim en Jonathan met zijn vieren goed voor 10 runs,
dubbele cijfers en dus toch nog in het krantje!) niets aan en werd eigenlijk alleen nog door
Victor (25) adequaat ondersteund. Onze innings eindigde op 185 en gezien het veld en onze
meegebrachte aanval geen slecht totaal om te verdedigen, althans dat was de algemene opinie
der CCG-ianen.

Na een Herculaanse lunch waar inmiddels niemand zijn wenkbrauwen nog van optrekt
(kaakje-keekje-koppie thee) gingen wij meer dan goed gemutst het veld weer in om de
wedstrijd definitief in ons voordeel te gaan beslissen. In de derde over was het gelijk raak; een
iets te korte bal aan off van Tuna knallend hard naar Point gespeeld alwaar Meester de Brey
opzij vallend met twee handen boven zijn hoofd het eerste slachtoffer aan Hercules-zijde
bekend maakte. Schitterende vang en de toon gezet!!!
Toen in de tiende over de overgebleven opener het veld moest ruimen (boundarie catch door
Alexander op bowlen van good old Vikkie) was het snel gedaan met Hercules. Nog twee
wickets van Victor (vangetjes van Jonathan en Sydney), een van de Geer (met 1 voor 7 in 10
overs waarvan 6 maidens absoluut onbespeelbaar voor de vijand) en twee van Warre (beide
clean bowled en de laatste begeleid door een luid “How Is That”. Niet fraai maar wel
begrijpelijk gezien het niet weglopen eerder in de wedstrijd na een overduidelijke caught
behind). Hercules 42 voor 7 na 22 overs. De overgebleven Herculanen waande zich in het
door velen nog zo geliefde declaratiecricket (gezien de kledij beider spelers nog de meest
logische gedachte) en besloten de boel op slot te gooien en de resterende 18 overs uit te
‘prikken’ zonder ook maar iets te ondernemen dat in de buurt kwam van een cricketslag of
een poging daartoe. Slechts het aanzetten van onze voorzitter kon de batsman tot enig
slagwerk bewegen maar dat was pas in de 38ste over. Hercules een enorm pak voor de broek
en CCG met 84 runs gewonnen!!!
Het door het plaatselijk zeer wel ingevoerde lid Volten geïnitieerde afsluitende diner bij
meester-kok Sistermans in het Wilhelminapark was een passende afsluiting van weer een
geslaagde CCG cricketdag.

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zaterdag 25 augustus 2007
Excelsior Vets – CCG Vets UIT
Opstelling: 01 M. de Brey, 02 J. Bolger, 03 M. Davidson, 04 T. Huygen, 05, A. de Geer
06 W. de Lamme, 07 V. van Oosterzee, 08 B. Smoor, 09 S. Volten, 10 W. de Vroe 11 NN
Aanvang: 13.30 uur
Aanwezig: 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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