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Mededeling van de Voorzitter 
 

 

Mededeling 1: 

 

CCG 60 jaar 

 

In 2009 bestaat de Cricket Club Groenendaal alweer 60 jaar. Het bestuur is van mening dat dit het 

gehele volgende seizoen groots gevierd moet worden en doet hierbij een oproep om hierbij 

behulpzaam te zijn. Er moet een CCG waardig programma in elkaar gezet worden voor zowel de leden 

als de oud leden. Een mooie gelegenheid voor evenementen, nieuwe clubjasjes en andere belangrijke 

zaken die ons clubgevoel verder versterken. Belangstellenden die willen meehelpen om de organisatie 

hiervan in goede banen te leiden worden verzocht om contact op te nemen met ondergetekende. Uw 

reacties zullen discreet behandeld worden. 

 

Wim de Lange 

06-51170576 

ndelange@orange.nl 

 

 

Mededeling : 

 

Clubjasjes - Lustrum CCG - Clubjasjes 

 

Het lustrum nadert! Volgend jaar is CCG 60 jaar jong. Wij zullen uiteraard gepaste activiteiten gaan 

organiseren, zoals een lustrum toer en een officiële ontvangst. Dat betekent dat we er goed uit moeten 

zien. Wij zijn van plan om nieuwe jassies te laten maken, iets smaakvols maar net opvallend genoeg 

en in elk geval een collectors item in een klassieke snit. 

Ons aller Smoor gaat binnenkort naar Hong Kong en zal bezien hoe aantrekkelijk het is om aldaar 

blazers te laten maken en mee te nemen of te laten opsturen. Wij zullen uitgaan van Europese 

confectiematen. Een iedere die in aanmerking wil komen verzoeken wij om zo snel mogelijk de 

gewenste maat op te geven aan Wim de Lange. Bij voorkeur per email ndelange@orange.nl. Uw 

gegevens zullen discreet behandeld worden. Het budget is nog niet bekend, maar wordt ingeschat op 

minder dan € 200,-. 
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Verslag Excelsior’20 Vets – CCG Vets: 0-2 d.d. 23 augustus 2008 
 

Verslag Excelsior’20 – CCG (alweer gewonnuh) 

 

Op het nieuwe 1
e
 veld van Excelsior verkoos onze captain eerst te batten. Het nieuwe veld en pavilion 

zien er mooi uit, de pitch was betrouwbaar, maar door het hoge gras en de overvloedige regenval in de 

voorgaande nacht was het veld niet al te snel. Voor elke run moest derhalve hard gewerkt worden. 

Warre de Vroe en Alexander de Geer lieten het elektronische scorebord hard werken. Leuk zo’n stukje 

elektronica waarbij je steeds kunt zien hoeveel elke batsman apart scoort. Nadat eerst Sydney dit 

moderne ding foutloos bediende bleek ook Alexander nadat hij een bijdrage van 20 geleverd had, zo 

vaardig met de knoppen dat hij nu overweegt een PC aan te schaffen. Warre strandde op een mooie 40, 

waarna onze allrounder Victor van Oosterzee met vooral de ondersteuning van Alf Zwilling het heft in 

handen nam. Victors bijdrage van 39 no was vooral uitstekend te noemen na de zware Twenty Twenty 

finale op de Koninklijke van de avond ervoor. Het terras aldaar bleek weer eens veel gevaarlijk 

gezelschap te bevatten die de fysieke mogelijkheden van onze sympathieke Benoordenhoutse 

handelaar weliswaar aangetast hadden maar dankzij de routine die zijn innemende gedrag kenmerkt, 

geen onoverkomelijk probleem was. Overigens heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat zijn riante 

toezegging aan de Businessclub van de Grote Haegsche eerst door de FIOD gescreend dient te 

worden, nu de Georgische vennootschap die als nieuw lid naar voren is geschoven naast vele andere 

activiteiten tevens als wapenhandel en wit wasserij staat ingeschreven. Door het predicaat 

‘Koninklijke’ wil men ieder risico op een schandaal uitsluiten. 

Ook de 11 runs van Alf zijn precies genoeg om het krantje te halen. Met een totaal van 158 v 7 gingen 

we aan de thee. 

De batting inning van Excelsior laat zich omschrijven als langdradig en kansloos. Nooit kwam men in 

de buurt van het target, dit vooral door de uitstekende aanval van de onzen en het verzorgde fielden 

ondanks de toenemende mobiliteitsproblemen van een ieder. Een enkele gemiste (halve) vangkans, 

ach niets nieuws onder zon. De tegenstander kwam tot 109 v 7 en verloor dus dik (Smoor 3 v 16 in 9, 

De Geer 2 v 23 in 9, Van Oosterzee 1 v 6 in 4). 

Na afloop bleek dat ons aller Smoor verkozen is om Nederland te vertegenwoordigen bij de 

Olympische Spelen voor dove 60 plussers dat georganiseerd wordt door het IAC, International 

Addicted Committee (door Bernard verstaan als IOC, Internationaal Olympisch Comité) in Hong 

Kong. Bernard zal uitkomen bij diverse onderdelen, waaronder hockey en oesters openen met de blote 

hand. Bernard vast veel succes toegewenst namens alle CCG’ers. 

Na een overwinning wordt de dag altijd afgesloten met een diner, ditmaal hebben wij de regio bezocht, 

teneinde te kunnen beoordelen of de CCG award uitgereikt kan worden in de regio Pijnacker. Doordat 

onze secretaris pas na het diner arriveerde in de dreven tussen Den Haag en Rotterdam is de 

jurybeoordeling in het ongerede geraakt. La Mama moet nog een jaartje wachten op haar 1
e
 narrenkap. 

Het volgende regionale diner zal plaatsvinden in Monster, waar wij op onze heenreis naar Excelsior al 

een aantal potentiële adressen hebben waargenomen.  

Tot zover het verslag van alweer een enerverende CCG dag. Aanstaande zaterdag de 

kampioenswedstrijd tegen Dosti, belangrijk immers een overwinning zal de lang gekoesterde promotie 

naar de A-klasse veilig stellen. Wij vertrouwen er op dat een enthousiast publiek in grote getale de 

weg naar het speelveld zal weten te vinden. 
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Wedstrijdprogramma 

 

ZATERDAG 30 augustus 2008  

 

CCG – Dosti  (Thuis) 2-0 

 

Afgezegd door Dosti wegens te weinig spelers. Deze wedstrijd zal niet meer worden 

ingehaald!!!   
 

Dit betekent dat de stand eindstand van het seizoen 2008 (behoudens het resultaat van Hercules tegen 

Excelsior die elkaar dit weekend nog treffen) als volgt is: 

 

 
Dosti Vet 

11 - 16 1,45        

 
CCG Vet 

10 - 14 1,40        

 
Hercules Vet 

9 - 10 1,11        

 
Sparta/Bldl Vet 

10 - 06 0,60        

 
Excelsior Vet 

10 - 04 0,40        

 

U ziet het; op een haar na promotie naar de Veteranen A klasse misgelopen. Een prestatie waar we 

overigens niet rouwig om zijn. 

 

 

ZATERDAG 6 september 2008  

 

CCG – Still Going Strong (Friendly thuis) 

 

Opstelling nog te benoemen. S.v.p. beschikbaarheid voor deze wedstrijd doorgeven aan de 

secretaris, Sydney Volten. 

 

 

 

Vaste trainingsavond 
 

Woensdagavond vanaf 19:00 uur is onze vaste trainingsavond  op HCC.  

 

CCG mag inmiddels definitief beschikken over een van de drie vaste trainingskooien van HCC. Onze 

mobiele kooi is alweer enige tijd geleden op HCC opgezet en volop in gebruik.  

 

 

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 

  

 


