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17 augustus 2005 THAT WAS THAT 56e Jaargang nr. 13 
 

 

 

 

 

VERSLAG VOC – CCG d.d. 13 augustus 2005 

 

  

 

VOC 164 voor 4; CCG 163 all out  

W. de Vroe 46; klein kwakje 26; Grote Quack 17; M. Straathof 16; M. Davidson 13; M. de 

Brey 10; 

Grote Quack 2 voor 50 in 10; M. Davidson 2 voor 33 in 8  

Na eindelijk weer eens de toss gewonnen te hebben, mochten J.W. Quarles van Ufford en 

M. de Brey op het graswicket/hoofdveld  van VOC als openers fungeren. Zo vroeg openen 

was kennelijk voor klein kwakje teveel, want tijdens onze fielding sessie liet hij Michael de 

keeping gloves aantrekken en strompelde hij na enige overs als een plankje het clubhuis van 

VOC binnen, waarmee hij zich overigens nog net iets steviger toonde dan Alexander de 
Geer, die wegens een soortgelijke blessure maar helemaal van spelen afzag. 

Na een redelijke opening (20 voor 1, 53 voor 2), probeerde Warre (1 x6, 2 x4) nog onze 

scoring-rate iets te versnellen, maar het veld was buitengewoon groot en traag, zodat ook hij 

zich na 46 runs gewonnen moest geven. Grote Quack zag tot zijn verbijstering dat een shot 

van circa 200 meter aan leg ternauwernood nog een boundary opleverde en ging vervolgens 

bowled Kok (is eens per jaar spelen misschien net iets te vaak?) De uit VOC II afkomstige 

bowler Hagen (6 voor 26 in 9) was voor de CCG-veteranen net iets te goed, zodat het 

"boven aan de lijst" staande VOC een target van 164 kreeg voorgeschoteld. 

Ondanks een catch van Nickless en een plakkertje van de Brey, kon VOC door met name 

een bijdrage van Vos in de 36ste over ons totaal passeren. 

Door de falende captaincy van Dettmeijer (wanneer wordt Smoor weer teruggeroepen als 

[chef-kok] captain?) was CCG nimmer bij machte om het de Schiebroekers echt lastig te 
maken. 

Conclusie: me hebbe nu zo vaak van die rotjeknorren verloorrrre, laat ze maar oprotte naar 

de Rover-league.    
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PROGRAMMA 

 

27 augustus 2005  

CCG - Ajax Leiden  

13:00 verzamelen; 13:30 aanvang wedstrijd  

McLean (openen), Davidson (openen), De Geer, De Lange (sluiten), Van Oosterzee (lunch), Schwandt 

(lunch), De Vroe (J.W.), Kloppenburg (sluiten)  

8 man, 2 onzeker: De Brey, Quarles  

 

3 september 2005 

CCG - SGS  

13:00 verzamelen; 13:30 aanvang wedstrijd  

De Brey, Davidson, Dettmeijer, De Geer, McLean,, De Lange, Nickless, Van Oosterzee, Schwandt, 

Smoor, De Vroe (J.W.)  

11 man precies, geen reserves  

Het dienstenrooster volgt later…  

 

TRAINING 

 

ALLE WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! En wel in een nieuwe kooi !! OPROEP 

AAN ALLEN OM TOCH VOORAL TE (BLIJVEN) KOMEN TRAINEN!!  

 

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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