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THAT WAS THAT 60ste jaargang nr. 10

Verslag Bloemendaal - CCG d.d. zaterdag 18 juli 2009
De schrijver van dit verslag bereidt zich altijd degelijk voor op cricketwedstrijden. De wedstrijdkleding dient er tiptop uit te zien, hagelwit gewassen shirt met clublogo, gesteven broek en goed
onderhouden cricket gear. Immers je moet altijd klaar staan voor je captain als hij je onverhoopt vraagt
om deel uit te maken van het team en wellicht kom je zelfs in aanmerking om te bowlen of te batten.
Dat is een eer en dan moet je goed voorbereid zijn! Zo bereid ik mij ook op de vijand voor door voor
de wedstrijddag eens rustig te surfen op het internet, waarbij ik mij niet beperk tot de website van de
vijand waarop vooral nuttige informatie staat als het adres en de routebeschrijving naar de ground.
Bloemendaal blijkt een gemeente te zijn van maar liefst 16.872 inwoners met een gemiddeld inkomen
van € 22.400,- per inwoner. 14 WW-uitkeringen per 1.000 inwoners en 504 auto’s per 1.000 inwoners
(waarschijnlijk veel autosloperijen). De gemiddelde WOZ-waarde bedraagt € 705.000,-. De bevolkingspyramide laat een duidelijke vergrijzing zien, dus potentieel veel tegenstanders. Bloemendalers
staan bekend als brave, vlijtige en spaarzame mensen. Conclusie: Geld wordt opgepot, de lunch en de
borrelhappen zullen dus wel karig zijn, boterhamtrommeltje gaat mee in de tas!
Bekende Bloemendalers zijn: Elizabeth Keers-Laseur (Nationaal Socialistische Vrouwen), Edward
Brongersma (PvdA-senator), Cees Korvinus (VARA-voorzitter), Renate Dorrestein (feministe). Het
gaat een zware wedstrijd worden in dit foute en/of linkse bolwerk, dat is duidelijk.
Behalve Wikipedia beveel ik ook nog de websites aan van de Oranjevereniging Bloemendaal en die
van Adele Bloemendaal. Veel leesplezier.
Dan de wedstrijd zelf, Bloemendaal had voor de gelegenheid veel goud van oud uit de kast getrokken.
Pim Kruyt (Nederlands elftal 1981), D. Reisig (on top in 1984) voorheen de snelste bowler van de
Laaglanden etc.. Voor meer info raadpleeg de Flamingo website.
We waren gepast onder de indruk en de captain besloot na de gewonnen toss eerst te gaan fielden. Ik
zal onze eigen archieven moeten raadplegen, maar weet vrij zeker dat dit de eerste maal was dat er
voor fielden gekozen wordt sinds de social captaincy op CCG is afgeschaft (dat was nog in de vorige
eeuw). Fielden in Bloemendaal is geen pretje, met name de agressieve lokale hangjongeren aan de
rand van het veld waren bedreigend. Getooid met Tommy Hilflikker polo en Bjorn Borg elastiek uitpuilend boven de designer jeans had men het duidelijk op de onzen gemunt, net zolang totdat ze door
hadden dat wij voor hetere vuren hadden gestaan. Toch was het bowlen en fielden van hoog CCGniveau en Bloemendaal had op 135 ao al haar kruyt verschoten in 35 overs. (Mir 1 v 35 in 9; De Geer
4 v 34 in 8; v Oosterzee 1 v 15 in 5, De Vroe (JW) 1 v 6 in 3 en Chaudhry (0 v 32 in 9). De lunch was
als verwacht, gelukkig had ik mijn eigen boterhammetjes met truffelsalami en zalm meegenomen.
Zoals al het gehele seizoen hoefden wij ook ditmaal gelukkig alleen maar de vaste paar batsmen in te
zetten. Vooral eerdergenoemde Mir (49) en de Geer (44*) waren ijzersterk aan bat met een partnership

van 98. Smullen was het toen Mir de mindere ballen van Kruyt wegsloeg (3x4 in over 18) en toen De
Geer een 5 kreeg geholpen door een van de misfields (het aantal overthrows wordt op last van de totalisator niet genoemd) van de captain van Bloemendaal.
Helaas komen de overige spelers (De Brey, Huijgen, Volten, Kieboom, De Lange en Dettmeijer) ditmaal niet in aanmerking om het krantje te halen wegens geringe of geen prestaties.
Eerlijk is eerlijk de borrelhappen waren voortreffelijk verzorgd, er waren niet alleen naturel maar
bovendien ook nog eens paprika chips in enorme hoeveelheden. Het was lang gezellig daar achter het
Kopje (43 meter boven NAP).

Wedstrijdprogramma
ZATERDAG 8 augustus 2009
CCG - ACC
Aanwezig:
Aanvang:

12:30
13:30

OPSTELLING:

1. J. Bolger 2. D. Dettmeijer 3. A. de Geer 4. W. de Lange
5. H. Mir 6. M. Schwandt 7. B. Smoor 8. S. Volten (wk) 9 W. de Vroe (c)
10. Y. Chaudhry 11. n.n.
Reserves: n.n.

Noodkreet/Oproep
Zoals jullie zien zijn we nog niet voltallig voor 8 augustus a.s. Bij deze danook de DRINGENDE
OPROEP aan niet met vakantie zijnde CCG-ers (of CCG-vrienden) om b.a.v. de secretaris zich te
melden bij Captain De Vroe op tel.no. 06-53898484 of info@alpha-com.nl

Vaste trainingsavond
Woensdagavond vanaf 19:00 uur is onze vaste trainingsavond op HCC.
Vooralsnog mogen wij (alleen CCG-ers!!!) beschikken over één van de drie vaste trainingskooien
van HCC.

TWT-REDACTIE:
I.v.m. de vakantie van “Patty” van 5 – 26 augustus a.s. SVP
wedstrijdverslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That Was That”
bij voorkeur ZONDAG doch uiterlijk op MAANDAG mailen naar de
secretaris S. Volten op e-mailadres: s.volten@planet.nl
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