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Wedstrijdverslag Excelsior Veteranen – CCG Veteranen 25 augustus 2007 

 

Excelsior 232 a.o. – CCG 252 / 9 

 
Na de eclatante overwinning vorige week op Hercules was de moraal binnen het CCG-team nog steeds 

opperbest. Weliswaar had Excelsior inmiddels beschikking gekregen over een nieuw veld met – zeker 

gezien de CCG-kleuren – een zeer aardig ogend paviljoen, maar een inhaalwedstrijd van hun 2
e
 elftal 

kreeg prioriteit van de Schiedammers (ongetwijfeld het gevolg van een verstandsverbijstering na 

overmatige consumptie van het lokale destillaat). Voor ons was slechts een postzegelveldje met een 

duidelijk gebruikte kokosmat beschikbaar. Gelukkig waren de weersomstandigheden zeer zonnig en 

werd door CCG de toss gewonnen; eerst batten dus. 

 

De opening werd met niet al te gemene bowlerij en rustig batten ingezet, doch bij een score van 6 

werd in de 3
e
 over al het wicket van De Brey op een yorker ingeleverd. Gebroederlijk wisten 

Alexander en Pieter Bas Huygen vervolgens het scorebord stevig door te laten tikken met een mooie 

partnership van 90 runs, totdat Alexander (27) op een flinterdunne edge achter het wicket werd 

gevangen om plaats te maken voor de derde broer. Tijl en P.B. lieten het scorebord de eerste 100 runs 

noteren en bouwden aan een goed partnership van 30 runs tot P.B. net na zijn half century werd 

gebowled (53; 3*6, 3*4). Na korte tijd moest Wim de Lange zijn plaats afstaan aan Bolger, die 

bovengemiddeld presteerde en 29 runs liet noteren alvorens clean bowled de pitch te verlaten. De 

score lag inmiddels met een gemiddelde van ruim 6 op 208 runs. Tijl bleef ondertussen degelijk batten 

en scoren, en bouwde een nieuw partnership op met Warre de Vroe. Op een goede score van 65 runs 

werd Tijl echter gebowled. Maurits Davidson bewees opnieuw dat hij de leg side van zijn veld 

optimaal weet te benutten door in korte tijd 18 runs te laten noteren alvorens een LBW-appeal door de 

umpire werd gehonoreerd. Volten en Kempeneers konden helaas alleen een korte wandeling naar en 

van de pitch laten zien, waardoor gastheer Jan Hoep een hattrick op zijn conto mocht schrijven. 

Uiteindelijk werd de CCG-innings door De Vroe (11 n.o.) en Floris de Lange (1 n.o.) tot op de laatste 

bal uitgespeeld en stopte het tikken van het scorebord op een indrukwekkend aantal van 252 runs.  

 

Na een recht-toe-recht-aan-lunch was het onze beurt om de bowlingaanval in te zetten. Warre wist met 

hulp van een caught behind van Volten al in de 3
e
 over onze tegenstanders onder druk te zetten, terwijl 

in de 8
e
 over het volgende wicket viel door accuraat bowlen van Pieter Bas. Het venijn van Excelsior 

bleek hem te zitten in Van der Linden die vervolgens een serie enorme cracking shots demonstreerde 

en met onder meer 7 boomhoge zessen zich naar een persoonlijke eindscore van 102 runs wist te 

batten, tot hij op de bowlerij van Warre door Jonathan werd gevangen. Mede door de sterk 
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wisselvallige bowlerij van CCG-zijde liep de score van Excelsior stevig op en kwamen ze zelfs boven 

het benodigde gemiddelde. Gelukkig wist CCG de hoofden omhoog te houden en werden door betere 

bowling en degelijke fielding de kansen in de wedstrijd gedraaid. Mooie momenten hierbij waren twee 

stumpings van Volten (op Alexander en op Maurits) en twee vangen van Kempeneers (op P.B. en op 

Maurits). Na een toch behoorlijk spannend wedstrijdverloop viel het laatste wicket van Excelsior in de 

37
e
 over en bleef het scorebord op 232 runs steken. 

 

Bowling: W. de Vroe: 4 voor 27 in 10 / P.B. Huygen: 6 voor 66 in 10 / A. Huygen: 1 voor 25 in 2 / T. 

Huygen: 1 voor 55 in 10 / J. Bolger: 0 voor 41 in 2 / M. Davidson: 2 voor 12 in 2.2 

 

Ondanks de verrassing dat onze kleedkamer door onbekenden bleek te zijn afgesloten en het er lang op 

leek dat niemand een sleutel had, werd onze overwinning aan het einde van deze lange dag uitvoerig 

gevierd. Met niet geringe trots kunnen we dan ook melden: 

ME HEBBU WEER GEWONNU!  

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

Zaterdag 01 september 2007  

 

CCG - SGS 

 

Opstelling: 01 J. Bolger, 02 M. de Brey, 03 M. Davidson, 04 D. Dettmeijer, 05, R. Heezen,  

06 P.B. Huygen, 07 W. de Lange, 08 V. van Oosterzee, 09 B. Smoor, 10 W. de Vroe, 11 NN 

 

Reserve: P. Kempeneers 

 

Aanvang: 13.30 uur 

 

Aanwezig: 11.45 uur – allemaal openen!! 

 

 

 

 

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.  
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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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