C.C.G.

Banknummer
Gironummer
Secretariaat

Cricket Club Groenendaal
Opgericht 1 april 1949

: ING 66.83.70.289
: 109338
: S. Volten, Regentesselaan 30, 3571 CE Utrecht
E-mailadres: s.volten@planet.nl / Telefoonnummers 030-2546311, 06-53549525

6 september 2007 THAT WAS THAT 58e Jaargang nr. 12

Wedstrijdverslagen CCG – SGS d.d. 01 september 2007
Verslag CCG:
SGS 212 voor 3- CCG 172 voor 7
Voor de traditionele jaarlijkse wedstrijd tegen SGS waren - een gebrek aan respect voor de
tegenstander - niet meer dan 7 CCG-ers (Bernard was door al zijn inkopen aanmerkelijk te laat)
aanwezig, terwijl niemand van die CCG-ers ooit in een wedstrijd gewicketkeeped had. Het jongste lid,
Jonathan Bolger, werd daarom tot wicketkeeper aangewezen en sidderde tot ver na afloop van de
wedstrijd over de snelheid, waarmee de ballen van Warre doorkwamen.
De openers van SGS (na elf overs hadden de super-veteranen niet meer dan 29 runs) waren - mede
door het verrassend goede bowlen van M. Davidson (1 voor 30 in 10)- bepaald niet aanvallend
ingesteld en ook R. Dhondai (35 retired) stelde CCG niet voor grote problemen. Helaas wilde
uitgerekend tegen CCG de voormalige CCG-er Alexander de Geer weer eens schitteren, hetgeen hem
vrij goed lukte (111 not out, 7x6, 6x 4); doordat Alexander na 50 runs niet retired ging en zelfs na een
century niet naar de kant liep, hoefden 6 SGS-ers helemaal niet meer te batten, hetgeen sommigen van
hen ontgaan is, omdat zij - zeer sportief - bij ons meefieldden en ons assisteerden in het terugvinden
van de weggerantselde ballen.
De bowlingcijfers van de drie andere CCG-bowlers waren bepaald niet indrukwekkend:
W. de Vroe, 0 voor 51 in 10;
B. "smullen" Smoor 1 voor 62 in 10 (waaronder een authentieke "laatste" over met 19 tegen);
V. van Oosterzee 0 voor 67 in 10.
Bij een minimum aan faciliteiten - een vereniging als CCG onwaardig - slaagde Bernard er toch weer
in om een zeer geraffineerde high tea - met onder andere heerlijke makreel -te presenteren.
Marc de Brey had behalve zijn echtgenote ook zijn drie dochters Jasmijn, Fleur en Suzanne
meegenomen om zijn prestaties te bewonderen. Dat hebben zij geweten. In plaats van gezellig met
papa aan de kant te kunnen spelen, zette Marc gedurende meer dan 100 minuten de beste inning, die
hij ooit in een CCG-side maakte, neer (55, 4 x 4).

B. Smoor was geduldig, gedegen en te langzaam (liefst 8 keer het befaamde dot-stempel) en kwam uit
98 ballen tot 36 runs. Toch kwam CCG door het spectaculaire batten van W. de Vroe (47 not out, 3 x
6, 3 x 4 in 27 ballen) nog zeer dichtbij. Jammer genoeg runde Jonathan als substitute Diederik
Dettmeijer uit en mocht na 37 overs - bij een gebrek aan batslieden - SGS de zege opeisen.
Bij hetzelfde minimum aan faciliteiten - ik herhaal: een vereniging als CCG onwaardig - verraste
Bernard ons op zeewolf en mosselen.
Resumerend: cricket-technisch en sportief een redelijk geslaagd seizoen;echter vanuit het standpunt
van de vereniging, die CCG altijd voor haar leden is geweest, een volstrekt verloren seizoen.

Verslag SGS:
Katwijk, 1 september 2007
CCG – SGS 172 – 212 v. 3. SGS wint met 40 runs.
Batten SGS: Thijs Linders 29 (3x4); Rob Dhondai 35 (1x4) ret. out; Alexander de Geer 111 n.o. (8x6;
6x4); Amin Kasam 20 n.o. 21x4).
Fielden CCG: Maurits Davidson 1 v. 30; Warre de Vroe 0 v.51; Bernard Smoor 1 v. 62; Victor van
Oosterzee 0 v. 67. Ieder 10 overs.
Batten CCG: Mark de Brey 55 (4x4); Bernard Smoor 36 (1x4); Warre de Vroe 47 n.o.(3x6; 3x4).
Fielden SGS: George Moon 7/-/1/38; Thijs Linders 4/1/1/33; Mans de Rooij 9/-/3/40. Run out: 1.
Na winst en verlies in de laatste 2 jaar nu weer een mooie overwinning. SGS opende iets te rustig (de
jarige Dhondai mocht retireren) en kon de innings van Alexander de Geer als nummer 4 goed
gebruiken. En het ging hard! Overs 32 tot en met 39 leverden 91 runs op. Amin Kasam telde mee
zodat Alexander zijn eerste century in 3 jaar kon binnenhalen, met veel boundaries maar op het zeer
hoge gras slechts 2 tweetjes.
Die score was nodig want bij SGS spelen befaamde figuren als Mark de Brey, die onvermoeibaar
bleek (29x1), Bernard Smoor en Warre de Vroe. Maar ze werden door George Moon, Mans de Rooij
en Rob Dhondai kort gehouden. Daarom hoefde Bas de Gaay Fortman niet in actie te komen. Het
bereikte gemiddelde van 4 per over was niet genoeg en toen Warre de Vroe inkwam moesten in 10
overs nog 100 runs komen. Zelfs dat was oppassen maar rustig en verstandig fielden leverde nog tijdig
de belangrijke run-out op.
Een tiental ballen raakten zoek en de wedstrijd eindigde laat. Toch bleven voldoende mensen genieten
van de onvolprezen culinaire hoogstandjes van Bernard na afloop. Dank ook aan Alma voor het
scoren, aan SGS-ers als Neil Wall e.a. voor het meefielden bij CCG, en aan de thuisclub. Er viel veel
te genieten!
Tjebbe Westendorp
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Algemene Ledenvergadering
Uitnodiging voor de a.s. ALV van CCG zal binnenkort door de secretaris worden uitgestuurd.

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.

“Opruimdag” ….
Berichtgeving over datum volgt ….

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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