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VERSLAG CCG – Quick 1888 Nijmegen d.d. 22 juli 2006 
 

 

Uitslag: CCG 112 a.o. - Quick Nijmegen 189 v. 9 
 

Nadat Quick N. vorige week de wedstrijd moest afzeggen, wegens te weinig spelers, was het deze 

week bijna de beurt aan de wedstrijdsecretaris van CCG om hetzelfde te doen. Ook zaterdagen waarin 

geen competitiewedstrijden zijn gepland zijn cricketzaterdagen immers moet er soms ook ingehaald 

worden. Een wedstrijd kan (tijdig) afgezegd worden, een wedstrijd kan verregenen of een wedstrijd 

kan gestaakt worden. In alle gevallen zal er een nieuwe datum gezocht moeten worden om de 

wedstrijd alsnog te spelen. Dat u het maar even weet, wellicht was het aan uw aandacht ontsnapt. 

 

Nu de wedstrijd tegen Quick 1888 Nijmegen, wegens de hitte ingekort tot een 30 over wedstrijd. Toen 

onze captain ging tossen was hij zich blijkbaar niet bewust van de sterkte van – met name de 

battingsite – van dit Nijmeegse team. De redenatie was als volgt; onze kracht ligt vandaag niet in het 

batten (niet beschikbaar zijn van veel van onze erkende batsmen) maar wel in het bowlen. Michiel van 

Oosterzee, Fasil Mubin en ene Choudhry (niet ‘onze’ Chaudry) kwamen immers onze aanval 

versterken. Met name in de laatstgenoemde speler had onze captain een grenzeloos vertrouwen 

ingegeven door de wetenschap dat deze bij Kievieten in het 1
ste

 speelt (reserveklasse). 

Wij zouden zogezegd Quick op een laag totaal houden dat wij daarna uiteraard zouden passeren. De 

tegenstander zou vervolgens veelvuldig en op CCGiaanse wijze op haar tekortkomingen zijn gewezen; 

toch wel een lange reis voor een nederlaag, bedankt voor het opgooien, vooral blijven trainen en tot 

een volgende keer. Toss gewonnen en inderdaad verkozen om als 1
ste

 te gaan fielden. 

 

Het moet ergens ronde de 10
e
 over zijn geweest dat onze captain, de heer Dettmeijer, een gevoel moet 

hebben gekregen dat e.e.a. ietwat anders zou gaan verlopen. En anders moet het de 1
ste

 over van de 2
e
 

spell van Mubin zijn geweest, die met 4x4 en twee singles voor maar liefst 18 runs bij Patty (gelukkig 

weer helemaal hersteld!!!) in het scoreboek werd bijgezet. 

 

Quick had een heel sterk team, dat moet gezegd. Ze waren versterkt met een aantal spelers uit hun 1
ste

, 

die overigens wel voldeden aan de gestelde veteranenleeftijd. Hoewel Choudhry zonder enige reserves 

bowlde konden ze er toch redelijk mee overweg, hetgeen met onze verdere aanval ook het geval was: 
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Fasil Mubin  34 voor 1 in 6 

Choudhry  34 voor 3 in 6 

Bernard Smoor  35 voor 2 in 6 

Victor van Oosterzee 18 voor 2 in 4 

Michiel van Oosterzee 32 voor 0 in 5 

Maurits Davidson 28 voor 1 in 3 

 

Met maar liefst 26 extra’s (slechts 3 byes!!!) haalde Quick een totaal van 189 voor 9, bijna all out. 

Ons bowlen was goed, het fielden nagenoeg foutloos maar zoals gezegd Quick was simpelweg te 

sterk. Men heeft er ook de ambitie om met een team naar de Veteranen A te gaan. 

 

Tijdens de traditiegetrouwe, in cricketend Nederland vermaarde, Smoorskiaanse lunch moet het zijn 

geweest dat onze captain zijn strijdplan heeft gesmeed om toch nog aan het naderende onheil te 

kunnen ontsnappen. In plaats van spelers te vragen moet je ze opdrachten geven, maar dat terzijde. 

In ieder geval, besloten werd om Jeff Nickless te laten openen met Bernard Smoor. Het aardigste van 

deze openers was dat ze nog stonden af te wassen toen het hele veld, inclusief de umpires, reeds klaar 

stond. Voor het overige rest mij slechts de conclusie dat je met een openingstand van 22 voor 1 na 10 

overs, in een tot 30 overs ingekorte wedstrijd, de wedstrijd gewoon al verloren hebt. Ik kan het niet 

anders maken dan dat het is. De opening van Bernard Smoor (2 runs uit 36 ballen!!!) is in die zin 

verliezend dat er simpelweg te weinig overblijft voor de overige spelers die wel slagen maken. 

Maurits Davidson (17 runs uit 30 ballen), Choudhry (28 runs uit 23 ballen), Victor van Oosterzee (33 

runs uit 26 ballen), Sydney Volten (9 runs uit 8 ballen) en zelfs Diederick Dettmeijer (5 runs uit 4 

ballen) probeerde het nog wel maar zoals gezegd  waren er te weinig overs over om nog iets te 

kunnen, met 112 runs eindige daarmee onze batting innings. Openen betekent ook runs maken. Met 

het streven van een run per bal (tip and run) heb je altijd een kans, ik heb de hoop dat het kwartje ooit 

nog eens valt. 

 

De 3
e
 innings was er een waarvan je hoopt dat ze altijd zo zijn. Schitterend weer, een aardige en 

gezellige tegenstander die lang is gebleven, gekoelde dranken en een tafel vol met ‘ Smoorsmulsel’ 

binnen handbereik. 

 

Over een gezellige tegenstander en het spelen van inhaalwedstrijden gesproken; volgende week wacht 

Sparta. Deze wedstrijd is het overspelen van de gestaakte wedstrijd na de inmiddels beruchte aanslag 

op onze scoorster (een 6 van Warre vol op de kin) Patty. Laten we hopen dat de heer L de Jong 

inmiddels een stadionverbod heeft gekregen en zodoende zal schitteren door afwezigheid. 

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

ZATERDAG 29 JULI 2006: CCG vs. Sparta 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Aanwezig:  12.30 uur 

Openen:  ALLEN!!! 

 

OPSTELLING: 1. Maurits Davidson, 2. Diederick Dettmeijer, 3. Tijl Huygen, 4. Jeff Nickless, 5. 

Victor van Oosterzee, 6. Jan-Willem Quarles van Ufford, 7. Bernard Smoor, 8. Marten Schwandt, 9. 

Sydney Volten, 10. Warre de Vroe, 11. N.N.   

 

Reserve: Marc de Brey (meldt je even bij de secretaris indien je beschikbaar bent) 

Match referee: Jan de Vroe 
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HERHALING - MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER 

 

 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2006 

 

De contributie voor 2006 is door de ALV vastgesteld op het vertrouwde bedrag van € 100,- 

voor actieve leden en € 25,- voor de donateurs. 

Het eveneens vertrouwde systeem van betaling per acceptgiro zal dit jaar echter niet kunnen 

plaatsvinden omdat met ingang van volgend jaar de banken andere acceptgiro's dan de be-

staande zullen gaan gebruiken. Het vervelende is, dat mijn huidige voorraad acceptgiro's lang 

niet toereikend is om iedereen er een te sturen en aangezien de (bestaande) acceptgiro's 

slechts per minimaal 200 tegelijk kunnen worden besteld (en volgend jaar niet meer kunnen 

worden gebruikt) worden de kosten per acceptgiro onevenredig hoog. 

 

Ik wil daarom voor dit jaar aan U allen vragen Uw contributie zelf over te maken op Bank-

rekeningnummer 66 83 70 289 t.n.v. Cricket Club Groenendaal te Wassenaar. 

Het spijt mij, vooral voor onze donateurs, dat ik een ieder dit ongemak moet bezorgen, maar 

ik doe liever dit beroep op U dan dat ik de bank, die al meer dan genoeg aan ons verdient, nog 

eens extra haar zakken laat vullen met de opbrengst van een voorraad nieuwe acceptgirokaar-

ten die ik volgend jaar weer zal kunnen weggooien. 

 

Ik reken op Uw aller medewerking! 

 

Jan de Vroe, penningmeester CCG. 

 
 

 

 

TRAINING 

 

 

ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! OPROEP AAN ALLEN OM TOCH 

VOORAL TE (BLIJVEN) KOMEN TRAINEN!!  

 

 

 

 

 

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: kpattiselanno@skn.nl 
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