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23 augustus 2006 THAT WAS THAT 57e Jaargang nr. 13 
 

 

 

 

VERSLAG Sparta Vets – CCG Vets 2-0 d.d. 19 augustus 2006 
 

Sparta 229 v.7 – CCG 187 v. 8  

 

Al weer voor de derde keer (zie TWT nummer 6 van deze jaargang: “Patty” geraakt, wedstrijd 

gestaakt) tegen Sparta dit jaar. Voor Sparta de uitgelezen kans om revanche te nemen op ons na hun 

‘nailbiting’ nederlaag tegen CCG van 3 weken geleden. 

 

Warre de toss verloren en zoals verwacht verkoos Sparta eerst te gaan batten. Al was het maar 

vanwege de weersvoorspelling die een hoop ‘narigheid’ voor ons in petto beloofde te hebben. 

Achteraf was het wonderbaarlijk om de donderwolken de gehele dag door de IJssel tegengehouden te 

zien worden zodat Ouderkerk aan de IJssel het voorspelde noodweer had en wij bij Sparta in Capelle 

aan de IJssel, aan de overkant van de rivier, praktisch de gehele dag in de zonneschijn hebben kunnen 

cricketten. 

 

Vanwege de afwezigheid van twee van onze ‘recognized’ bowlers (Bernard Smoor en Victor van 

Oosterzee) waren we bij voorbaat niet al te gerust op een goede afloop. Hetgeen ook gedurende de 

Sparta innings enigszins duidelijk werd getuige het respectabele aantal van maar liefst 42 extraas. Een 

aantal dat slechts door één speler van CCG in onze batting-innings overtroffen zou worden. Daarover 

later meer. Het eerste wicket viel reeds in de tweede over op het bowlen van Warre, sitter op square-

leg gevangen door Sydney Volten. Aad Spuy (tijdens de derde innings samen met Peter van der Burg 

uitgebreid door Sparta gehuldigd vanwege 50 jaar cricket bij de KNCB, ook namens CCG 

gefeliciteerd ermede) voor een onvervalste ‘duck’ aan de kant. Als dezelfde speler één over later ook 

de vangkans op Leo de Jong (hookshot naar deep square-leg, hard en boven het hoofd maar toch 

vangbaar) had vastgehouden had de wedstrijd er wellicht anders uitgezien. Maar ja; ‘as is verbrandde 

turf en ‘als mijn Tante kloten had was het mijn Oom’, van die dingen. De heer L. de Jong zou pas veel 

later uitgaan (74 runs) na een prachtige run out van weer de reeds genoemde speler.  

Ons fielden was – op de vele gemiste vangkansen na (Sydney, Warre, Mubin (2x), Jan) – niet eens zo 

slecht. Warre en met name Michael wisten nog wel twee ‘skyers’ vast te houden hetgeen Tijl Huygen 

op de valreep nog twee wickets opleverde. Verder is nog vermeldenswaardig de twee blauwe duimen 

van wicketkeeper Jan Willem Quarles van Ufford waardoor hij zich genoodzaakt zag zich achter de 

palen te laten vervangen. 
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Fasil Mubin  31 voor 0 in 10 

Warre de Vroe  40 voor 3 in 10 

Sydney Volten  36 voor 0 in 6 

Maurits Davidson 33 voor 0 in 4 

Tijl Huygen  76 voor 2 in 10 

 

Sparta had uiteindelijk op 229 runs na 40 overs op de telegraaf, een overgemiddelde van 5.7. Zoals bij 

ons wel bekend geen onmogelijk opgave op dit Sparta veld. 

 

Onze openers (Maurits Davidson en Marc de Brey) gingen in hetzelfde tempo van start als dat van 

Sparta. Ergens in de derde over stond Marc plots samen in één en dezelfde popping creace met 

Maurits. Iets niet goed gegaan in de communicatie, zou je zeggen. Marc (1) nogal mopperend aan de 

kant. Michael straathof (7) gevangen op een niet goed ‘doorgeslagen’ poging tot een zes en Maurits 

(23) werd slachtoffer van een wel zeer fraaie vang van Sparta (Jaap vd Steen). Een openingsstand van 

29 voor 3 na 8 overs, niet goed en genoeg werk aan de winkel voor de middle order. Jan Willem (24) 

en Tijl (23) probeerden het wel toch bleek het moeilijk voor ons om boundaries te slaan.  Eigenlijk 

raakten we steeds verder achter op schema en zagen we gedurende onze gehele innings de benodigde 

overrate stijgen. Wim de Lange (6) probeerde het wel maar kon het tij niet doen keren en toen Warre 

(3) heel snel zijn wicket inleverde leek het gedaan met ons. Heel even was er een iets wat op een 

opleving leek door het partnerschip van Sydney 45 no (5x4) en Mubin (19) maar doordat de echte 

grote klappen uitbleven (die nodig waren omdat we niet met ‘tip and run’ van start waren gegaan) zijn 

we nooit echt in de wedstrijd geweest. Gelukkig konden we ons verheugen op de ‘terugkeer’ van Jan 

de Vroe (1 no) in ons elftal.  

 

Uiteindelijk 42 runs te weinig voor een goed resultaat. Laat dit nu precies het aantal extraas zijn van 

ons. Het kan verkeren. 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA  

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2006: CCG vs. Excelsior 

Aanvang wedstrijd: 13.30 uur 

Aanwezig:  12.30 uur 

Openen:  ALLEN!!! 

 

Beste CCG-ers, 

  

Aanstaande zaterdag spelen we onze laatste competitie wedstrijd van het seizoen, thuis tegen 

Excelsior. De volgende elf zullen proberen de derde seizoenzege veilig te gaan stellen: 

 

1. Marc de Brey  2. Maurits Davidson  3. Diederick Dettmeijer  4. Wim de Lange  5. Fasil Mubin  

6. Jeff Nickless  7. Victor van  Oosterzee  8. Bernard Smoor  9. Michael Straathof  10. Sydney Volten  

11. Warre de Vroe 
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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. 

 
 

 

 

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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