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02 augustus 2006 THAT WAS THAT 57e Jaargang nr. 12 
 

 

 

 

VERSLAG CCG Vets – Sparta Vets d.d. 29 juli 2006 
 

CCG: 209 v.5 – Sparta 207 v.  
 

Na een prachtige sabbatical van 3 maanden kon ik deze zaterdag mijn eerste wedstrijd van het jaar 

weer spelen. En ook weer keepen en dat heb ik gevoeld de afgelopen twee dagen. Lopen was haast 

onmogelijk. Maar goed, je geeft ook alles om van die Spartanen te winnen en met name van die ene … 

in haar gelederen. 

 

Onze ground lag er weer goed bij, het weer was goed. Veel zon en een aangenaam zeebriesje. Warre 

won de toss en besloot te batten. We hadden een redelijk sterke battingside, dus aan de bak. Maurits en 

ik mochten openen. Helaas hield ik het niet vol, maar Maurits wel. Hij maakte Sparta helemaal gek 

met onorthodoxe “cricket”-slagen. Hij wist 48 runs in 28 overs te slaan. Uiteindelijk qua gemiddelde 

niet super, maar hij kreeg goed support van Tijl (39) en Victor (44). Martin werd tot zijn eigen 

verbazing met 1 hand gevangen op de boundary door Dikmoet. Hij moest wel want anders was het een 

zes. Martin heeft het lang moeten horen dat je zessen wel moet doorslaan. Warre en Jeff maakten de 

wedstrijd heel goed af door heel veel runs te pakken in de laatste overs. 59 runs in de laatste 6 overs. 

Jeff sloeg zelfs 4x4 in 1 over, waarna Warre direct in de supporting role ging door in de volgende over 

een eentje te drukken. Uiteindelijk maakte Warre het toch zelf af met 16 runs in de laatste over. 

Jeff bleef 21 n.o. en Warre 31 n.o.. CCG eindigde op 209 v 5 in 36 overs. Een goede inning in de 

breedte en een totaal dat verdedigbaar is. 

 

Dat de lunch uitstekend was, hoeft niet meer gezegd te worden. Naar ik begreep is Bernard dit jaar 

helemaal losgeslagen op culinair gebied. Overigens werden tijdens onze innings een tiental ganzen 

geplukt en geprepareerd voor het diner van woensdag aanstaande na de training.  

 

De bowlingprestatie van CCG liet erg te wensen over en maakte de wedstrijd dus ongekend spannend. 

Mubin en Sydney opende de bowling duur en met veel wides. Uiteindelijk gaven wij 46 extra’s weg 

(let wel, 0 byes). 

Mubin scoorde fors met 10 wides en 8 no balls. Gevolgd door Warre met maar liefst 11 wides, maar 

wel 3 wickets voor 46 runs. Warre bowlde lekker stevig door en de droge pitch kickte lekker. Keepen 

was een feest, mar wel hard werken. Warre pakte een heel belangrijk wicket door Leo de jong uit te 

bowlen. Deze nietsnut en ellendeling was in het begin van zijn innings schitterend c.b. op een 

prachtige bal van Victor. De umpire zag niks en Leo loopt nooit. Een echte domper op de dag, maar de 
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sportieve revanche was zo zoet. De laatste 5 overs had Sparta steeds zo’n 6 runs per over nodig. Door 

goed bowlen en scherp fielden had Sparta nog 10 runs nodig in de laatste over. Het lijkt onhaalbaar, 

maar op de laatste bal zou een 3-tje winnend zijn. Warre bowlde een goede bal en dus een dotje. Over 

en gewonnen. Echt ontzettend lekker om deze pot te winnen. Een echt goede teamperformance. 

Bravo!! 

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

ZATERDAG 19 AUGUSTUS 2006: CCG vs. Sparta UIT 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Aanwezig:  13.00 uur 

 

Beste CCG-ers, 

  

Na de heerlijke overwinning op Sparta (CCG 209 v 5 - Sparta 207 v 9) hebben we nu 2 weken rust 

(terugtrekken Ajax en een vrij weekend). 

De eerstvolgende wedstrijd is UIT tegen Sparta op 19 augustus a.s. Ikzelf ga nu met vakantie maar ben 

op tijd terug om te kunnen spelen. Warre zal verder de opstelling verzorgen. Voorlopige aanmeldingen 

voor deze wedstrijd zijn: 

  

1. Sydney Volten, 2. Warre de Vroe, 3. Jan Willen Quarles van Ufford, 4. Maurits Davidson, 5. Victor 

van Oosterzee (klein voorbehoud), 6. Tijl Huygen (klein voorbehoud), 7. Fasil Mubin, 8. N.N., 9. 

N.N., 10. N.N., 11. N.N. 

  

reserve: Jan de Vroe 

Wim, Marc, Michael, Wiebe, Bob, Rob etc; laat svp aan Warre weten of je beschikbaar bent. 

 

Sydney Volten, secretaris CCG (kamipoenen!) 

  

 

 

REMINDER – CONTRIBUTIE 2006 

 

 

Na de mededeling van 14 dagen geleden heb ik al aardig wat contributies ontvangen, waarvoor mijn 

dank, maar voor de goede orde wil ik een ieder die zijn of haar contributie nog niet heeft betaald 

vragen dit nu op korte termijn te willen doen en wel (omdat zoals bekend de acceptgirokaarten bijna 

op zijn en wij ons als kleine vereniging niet kunnen veroorloven te hoge bankkosten te maken door dit 

jaar nog nieuwe te bestellen die volgend jaar niet meer kunnen worden gebruikt wegens wijziging van 

het systeem door de banken) door deze zelf over te maken op bankrekening 668370289 t.n.v. 

Cricket Club Groenendaal te Wassenaar. Vooral de actieve leden (€ 100,-) wordt verzocht, voorzover 

zij dit nog niet hebben gedaan, tot actie over te gaan, want zoals bekend geldt de € 100,- slechts bij 

tijdige betaling. Na 15 augustus wordt het € 125,-. Ook de donateurs (€ 25,-) wil ik vriendelijk 

verzoeken ons te helpen door hun bijdrage zelf over te maken. Ik heb nog wel een beperkt aantal 

acceptgirokaarten, maar die zal ik moeten bewaren voor de echt moeizame gevallen en daartoe wil 

toch eigenlijk niemand van U behoren! 

Met mijn dank voor Uw aller gewaardeerde medewerking, 

 

Jan de Vroe, penningmeester CCG. 
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TRAINING 

 

 

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

VOORAL TE (BLIJVEN) KOMEN TRAINEN!!  

 

 

 

 

 

TWT-REDACTIE: 

 

« PATTY » is van 6 – 28 augustus a.s. met vakantie en derhalve niet per 

mail bereikbaar. De eerstvolgende TWT zal verzorgd worden door uw (nu 

ook vakantie vierende) secretaris. Gelieve kopij voor de TWT derhalve aan 

hem te mailen op : s.volten@planet.nl   
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