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23 augustus 2011 THAT WAS THAT 62ste jaargang nr. 13 

 
 

Verslag VOC - CCG 20 augustus 

 

VOC 163 v 7 – CCG 164 v 4 

 

Op een van de weinige zonnige cricketdagen dit jaar hadden wij het genoegen om het voor de 3
e
 keer 

op te nemen tegen een tegenstander uit de veteranen A-poule. Voor het eerst dit seizoen niet compleet 

met 10 man naar VOC getogen. Een tegenstander waar we 7 jaar niet tegen gespeeld hebben maar 

waar ondanks een verjongingslag die de hautaine Hilligersbergers doorgevoerd hebben nog genoeg 

oude bekenden te ontmoeten waren. Het was een vroege en tot 25 overs ingekorte wedstrijd vanwege 

het niet de hele dag beschikbaar hebben van een cricketveld. Koning voetbal klopt alweer aan de 

cricketdeur. 

 

Toss verloren – what’s new? – dus eerst fielden. En dat deden we in het geheel niet eens zo onaardig 

met zijn 10-en!  Ondanks enkele miscatches – weliswaar moeilijk (Victor en Marc) maar vangbaar – 

wisten we VOC tot de 15
e
 over heel goed te controleren. Met nog 10 overs te gaan stond VOC op 73 

voor het verlies van 5 wickets. Met een snelle stumping en een goede caught bediend op topbat 

Creutzberg door Volten op bowlen van Victor en kleine Chaudhry wisten we al snel een bres te slaan 

in de Rotjeknorse aanval. 

Warre en Hamid ruimden de rest van de opening op voordat men ons echt pijn kon doen. Toen 

Alexander op de boundary Galesloot ving begonnen we ons al rijk te rekenen. Moet je nooit te snel 

doen is dan ook de uitdrukking. In de laatste 10 overs wist VOC onder aanvoering van van Lent (65) 

dan toch de versnelling te vinden en ging de runrate met 10 per over fors omhoog.  Eerst was het 

Victor die mede door weer een goede stumping van Sydney afrekende met versneller Tripathy 

alvorens Hamid met een werkelijk prachtige Caught en Bowled van Lent naar de kant stuurde. 

VOC op 163 voor 7 na 25 overs. Het gevoel dat uiteindelijk (ondanks het toch wel fors totaal) bij ons 

overheerste was dat we de Rotterdamse kanonnen allemaal precies op tijd het zwijgen hadden 

opgelegd. We waren niet verpletterd. 

 

Lunch: pistoletje kaas met melk aan de rand van het veld. 

 

Gelukkig was de Rotterdamse aanval niet zo penetrant als vooraf was gevreesd. Niet dat het appelepap 

was, dat ook zeer zeker niet. Nadat Alexander Huijgen snel weer aan de kant stond (gevangen op 1
ste

 

slip) zijn we onze gehele innings ‘on top’ geweest. Mooi om te zien. Heer de Brey maakt een fraaie 33 

voordat hij C+B ging en kleine Chaudhry (48 no) nam het stokje moeiteloos over. Samen met de al 

voor Alexander ingekomen Hamid (46) speelden wij ons gemakkelijk naar de overwinning. Victor (14 

no) mocht uiteindelijk de wedstrijd met 2 fraaie vieren beslissen en zo was het dat we met nog 2 overs 

te gaan VOC op de knieën hadden.  

 

Me hebben weer eens gewonne! 
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Wedstrijdprogramma 

 

Zaterdag 27 augustus 2011 
 

 

Bloemendaal - CCG  

 

Aanwezig: 12:45 uur 

Aanvang: 13:30 uur 

 

OPSTELLING: 1. M. de Brey 2. S. Chaudhry, 3. Y. Chaudhry 4. M. Davidson, 5. A. de Geer, 6. A. 

Huijgen 7. T. Huijgen 8. H. Mir, 9. M. Schwandt 10. S. Volten (wk), 11. W. de Vroe (c)  

 

Reserve: B. Smoor (?), D. Dettemeijer en W. De Lange 

   

 
  

Nieuwe mededeling van de penningmeester!!! 

 

Heren Tourgangers, 

  

Deze keer is de tourafrekening niet al te ingewikkeld; van de ontvangen voorschotten is alles betaald, 

behalve de autohuur en nog een paar kleinere zaken, die door Warre en mij zijn voorgeschoten.  

Ik ontvang gaarne van ieder van jullie € 60,-, te betalen op de Tourrekening, Cricket Club 

Groenendaal te Veere, rek. nr. 561549907 en daarmee is alles geregeld. Met dank voor een spoedige 

afhandeling en tot binnenkort, Jan. 

   

J. de Vroe 

"Groenendaal" 

Bieweg 1 

4351 SK  VEERE 

  

Email    j.de.vroe@hetnet.nl 

Tel       +31 (0)118-501907 

Mob     +31 (0)6-55377279 

Fax      +31 (0)118-501257 

 

Nieuw: CCG intranet => CCG 2.0 

 

Kopieer de volgende link (ip-adres) in je browser en sla de link gelijk op bij je favorieten.  

 

http://83.82.97.210 
 

 

Binnen CCG wordt er druk gewerkt met het digitaliseren van onze vereniging opdat we klaar 

benne voor de 21
ste

 eeuw (die overigens alweer een tijdje aan de gang is). 

Hoewel de site nog onder constructie is kan iedereen er al op rondneuzen. Ere- en ledenlijsten, 

wedstrijdprogramma’s, tour foto’s, de TWT, uitslagen en andere nuttige informatie, het is er 

allemaal op te vinden. 

 

Aanvullingen, verbeterpunten en nuttige tips kunnen gestuurd worden naar onze ‘web master’, 

Maurits Davidson,  maurits.davidson@ziggo .nl 
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Onze eventuele toekomstig commissaris ‘Social Media’ ziet al uw input graag tegemoet. 

 

 

Vaste trainingsavond 
 

Woensdagavond vanaf 18:30 uur is onze vaste trainingsavond op HCC.  

 

 

  

 

TWT-REDACTIE: 

 

Vanaf 1 t/m 21 augustus a.s. is “Patty” met vakantie – gelieve kopij voor de 

TWT in die periode te mailen naar ons aller secretaris Sydney Volten op 

s.volten@planet.nl  

Het adres patty.karyn@kleinzwitserland.nl blijft wel deels bereikbaar voor 

berichtgeving.  
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