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10 augustus 2005

THAT WAS THAT 56e Jaargang nr. 12

VERSLAG CCG – Lewes Nomads d.d. 7 augustus 2005
Een nat dagje cricketen tegen onze vrienden uit Sussex en de rest van de wereld. Toch 2x 30 overs
gespeeld die met circa 20 runs gewonnen werd door Lewes. Opmerkelijk waren de geslaagde
terugkeer van Alexander de Geer in het oude narrenkamp en natuurlijk de onwaarschijnlijke vang van
Sydney.
Chef-kok Smoor zorgde wederom voor een prima maaltijd met vis en lam. Wat is het toch heerlijk dat
dit mogelijk is op ons aller club. Ook de gasten waren hier zeer over te spreken en hebben voor hun
volgende wedstrijd lasagne besteld!

WEDSTRIJDPROGRAMMA
ZATERDAG 13 AUGUSTUS 2005 – VOC UIT (competitie)
Aanvang wedstrijd: 13.30 uur
Verzamelen:
13.00 uur op VOC

Opstelling: Davidson, Dettmeijer, De Lange, Van Oosterzee, Quarles J.W., Straathof, J.W. de Vroe,
De Geer, Nickless, Quarles E., Schwandt
Reserves: geen

TRAINING
ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! En wel in een nieuwe kooi !! OPROEP
AAN ALLEN OM TOCH VOORAL TE (BLIJVEN) KOMEN TRAINEN!!
woensdag 10 augustus 2005 : LASAGNE!

PROGRAMMA …..
Michael Straathof vraagt spelers zich nog op te geven (voor zover nog niet gedaan) voor enkele op het
programma staande competitie- en andere wedstrijden:
 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.

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 -relikwieën zijn
uiteraard ook van harte welkom. Evenals u zelve ook. Dat moge duidelijk zijn.

VAKANTIE VAN DE TWT-REDACTIE

In verband met de welverdiende vakantie van ons aller Patty graag
aandacht voor de volgende belangrijke bestuursmededeling.

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: ndelange@wanadoo.nl en wlange@redema.nl
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