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Verslag CCG – Hercules, 14 augustus 2010 

 

CCG 155 v 3 – Hercules 151 a.o.  
 

Na de pitch op KZ kundig van ganzenstront te hebben ontdaan kon Warre met zijn helpers terug naar 

HCC omdat we toch op het ku(ns)tgras konden spelen. Bij de Koninklijke Haagsche had men te 

kampen met logistieke malheur omtrent de sleutelbos van Klein Kreukelland. Enfin, een slechte beurt 

maar gelukkig in die zin niet dramatisch dat toch met Hercules afgesproken was om op de Diepput te 

verzamelen. 

 

Over de wedstrijd kunnen we kort zijn. Hercules de toss gewonnen en na een beraad van 10 minuten 

besloot men eerst te gaan batten. Alleen Ferrie Smit kon zich meten met onze aanval maar toen hij 

werd weggevingerd door een herintredende Herculaan (studiegenoot van Sydney en zijn eerste 

wedstrijd in 20 jaar spelend) was het gedaan. Op zijn Herculaans probeerde men de wedstrijd uit te 

prikken, hetgeen nog bijna gelukt is. In de veertigste over was Hercules all out met 151 punten op de 

telegraaf. Een veel te laag totaal op het snelle ku(ns)tgras. Het vermelden waard is nog een 

schitterende run out. Strakke ingooi van Chaudhry junior met stuit in de handschoen van Sydney en in 

één beweging door het hekkie plat. Cijfers van onze met name Papistaanse aanval: 

 

Hamid Mir  3 voor 40 in 10 

Jozef Chaudhry  1 voor 41 in 10 

David Chaudhry 3 voor 19 in 10 

Warre de Vroe  1 voor 23 in 5 

Victor van Oosterzee 0 voor 23 in 5 

 

Niet echt geïnspireerd maar zakelijk hebben we in de vijfentwintigste over dit totaaltje gemaakt. Na 

het snelle inrukken van onze openers (Marc de Brey (9) en Alexander Huygen (3) waren we wakker. 

Nummers 3 en 4 (Hamid Mir (42) en David Chaudhry (67 no!!!)) stelde snel orde op zaken en na het 

inrukken van Hamid (fraai gevangen aan de boundary op een enorme skyer) was Maurits Davidson 

(16 no) onze laatste man op de mat.  

 

Gewonnen, punten op zak en bovenaan de lijst!!! 

 
Team  Weds  Pnt  Gem 

CCG Veteranen  8  14  1,75 

ACC Veteranen  9  14  1,56 

Hercules Veteranen  11  8  0,73 

Sparta Veteranen  10  6  0,60 

Bloemendaal Veteranen   10  6  0,60 
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Wedstrijdprogramma 

 

Zaterdag 28 augustus 2010 

 

Quick Nijmegen – CCG 

 

Aanwezig: 13:00 

Aanvang: 13:30 

 

OPSTELLING:  1. M. de Brey   2.  J. Chaudhry   3. Y. Chaudhry   4. A. de Geer  5.  A. 

Huygen  6. T. Huygen   7. H. Mir   8. V. van Oosterzee   9. M. Schwandt   9. S. Volten (wk)        

11. W. de Vroe (c)  
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Mededelingen 
 

Mededeling van de Penningmeester 

 

De penningmeester meldt dat inmiddels bijna alle actieve leden hun contributie betaald 

hebben. De enkeling(en) die daar nog niet aan heeft (hebben) gedacht wordt(en) bij dezen 

vriendelijk verzocht het verschuldigde bedrag ad € 125,- te voldoen. 

Ook vele donateurs hebben hun bijdrage voldaan, zij het dat hier nog een paar vertrouwde 

namen ontbreken, dus ook hier gaarne een herinnering ter voldoening van de bijdrage ad  

€ 25,-. De ondersteuning door de donateurs is belangrijk voor de club; dankzij de donaties 

kunnen de financien zo gestuurd worden dat we uit het rood (een kleur waarvan de meesten 

van ons niet zo houden) blijven. Wij hopen dat dit in het lopende jaar ook weer lukt en 

danken een ieder zeer voor zijn/ haar gewaardeerde bijdrage. 

 

Bankrekening 668370289 t.n.v. Penningmeester CCG te Veere. 
         

 

 

 

 

Vaste trainingsavond 
 

 

Woensdagavond vanaf 19:00 uur is onze vaste trainingsavond op HCC.  
 

 

 

 

 

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: patty.karyn@kleinzwitserland.nl 

 

 
 


