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01 augustus 2005 THAT WAS THAT 56e Jaargang nr. 11 
 

 

 

 

 

VERSLAG CCG – Ajax Leiden d.d. 16 juli 2005 ….. niet gespeeld 

 

Tja ….. geen vijand te bekennen, die konden geen team bij elkaar krijgen. Betekent weer een 

wedstrijdje inhalen dus.  

 

Edoch, die zaterdag wel gecricket hoor! Na enthousiast ronselwerk van jullie secretaris hebben we die 

middag de “Open CCG-kampioenschappen” gehouden waarbij iedereen mocht/moest bowlen en 

batten. Met nul “uitjes” was Jeff Nickless de beste batsman, maar na de tournooi-berekening op ieders 

cijfers losgelaten te hebben bleek de absolute allrounder van 2005 de heer Warre de Vroe te zijn. Niet 

verbazingwekkend hoor, als je weet hoe vaak die jongeman al de Kieboom-beker uitgereikt heeft 

gekregen ….. Vermeldenswaardig was het optreden van Devon Nickless: na een aarzelende start bij 

het bowlen heeft hij in zijn laatste overs geen enkele “wide” gegooid en na wat inspelen aan bat wist 

hij de CCG-bowlerij nog aardig weg te meppen ook!! Start van een CCG-juniorenteam???  

 

De dag werd afgesloten met het nodige aan vocht (vooral bier en wijn) en met lekkernijen van 

Chefkok Smoor!  

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZONDAG  07  AUGUSTUS  2005 –   LEWES NOMADS  THUIS   (friendly) 

Aanvang wedstrijd:  13.30 uur 

Verzamelen:   13.00 uur 

Openen:  12.30 uur 

 

Opstelling: De Brey, Davidson, Dettmeijer, De Lange (openen), McLean, Van Oosterzee (lunch), 

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

Reserves: J. Nickless, M. Schwandt 

Umpires: J. de Vroe, Newell 
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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 - 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:  

 

 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 

 N.B. De inhaalwedstrijd tegen Ajax Leiden wordt mogelijk nog tussendoor vastgesteld.  

 

 

 

NIEUWS …..  

 

Woensdag 20 juli 2005 – een memorabele trainingsavond. De CCG-penningmeester had nog zo’n 

kastje “over” en wist dit met verlengsnoeren en scart-kabels op de televisie aan te sluiten. Verbazing 

en bewondering alom: “we” konden cricket op “sky” kijken ….. hoezo trainen?  

 



 

 

 

 

3 

 

 

 

TRAINING 

 

ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! En wel in een nieuwe kooi !! OPROEP 

AAN ALLEN OM TOCH VOORAL TE (BLIJVEN) KOMEN TRAINEN!! Als het te slecht 

weer is om te trainen, kan nog altijd cricket gekeken worden via Jan zijn kastje ….. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

VAKANTIE VAN DE TWT-REDACTIE 

 

 

Van 4 – 24 augustus a.s. is “Patty”, de redacteur der TWT met vakantie. 

Het CCG-bestuur is nog onderling aan het uitvechten wie de honneurs gaat 

waarnemen. Nader bericht volgt ….. 
 

 

 

 

 

Gaarne wedstrijdverslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That 

Was That” bij voorkeur ZONDAG doch uiterlijk op MAANDAG mailen 

naar de tijdelijke TWT-redactie op 

e-mailadressen: s.volten@planet.nl en ndelange@wanadoo.nl en 

wlange@redema.nl  
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