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VERSLAG CCG  -  Ajax L  d.d. 27 augustus 2005 

 

CCG - Ajax LB  104 a.o. - 207 voor 8 

 

Vol vertrouwen in een goede afloop en met een vernieuwde lunch-formule om naar uit te kijken was 

de verbijstering des te groter bij het betreden van ons clubhuis. Daar bleken onze vrienden van de LSV 

Minerva een bepaalde geur te hebben achtergelaten die het ergste deed vermoeden over de taferelen 

die zich in ons clubhuis hebben afgespeeld. Citaten als ‘waar ligt dat dooie paard?’en ‘zeg, kleeft dat 

tapijt altijd zo?’waren niet van de lucht terwijl deze lucht zelf in ieder geval niet te harden was.  

 

Nadat ook het ‘kastje’ weer voor kijkvreugde had gezorgd (Engeland stuurde de Aussies opnieuw in), 

konden we ietwat later dan het schema het toestond beginnen aan onze ingeplande walk-over op het 

arme Ajax dat deze middag zich gewillig zou laten slachtofferen … alleen ging alles wat goed had 

moeten gaan, allemaal de mist in. Ajax begon met batten en begon meteen met zijn ‘ringer’ van 23 

jaar (zoon van de captain Feltham, zou zogenaamd nog brak moeten zijn van zijn kennismakingsweek 

op de VU) die gekoppeld werd aan ouwe rot/lefty Sluyterman. Deze twee heren gaven ons niet eens de 

kans om ze uit te bowlen en besloten na een partnership van 175 runs gezamenlijk het veld te verlaten. 

Dat was wel zo vriendelijk van ze aangezien de rest van de battingorder met ‘single digits’ naar de 

kant ging. Goed voor het zelfvertrouwen van onze bowlers! Maurits was voornamelijk de grote 

opruimer en nam in de laatste paar overs 4 wickets. Uiteindelijk strandden de Leienaren op een score 

van 207 voor 8. 

 

Na de lunch zou het dan maar moeten gebeuren. Helaas! Wat er dan wel gebeurde is nog steeds niet 

duidelijk maar uiteindelijk zaten we weer vrij snel in het clubhuis met een score van 104 all out …  

Warre was een positieve uitzondering met 38 runs N.O., maar de overige scores zal ik eenieder 

besparen. De borrel daarentegen was weer wel gezellig ….. 

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZATERDAG  03  SEPTEMBER  2005 –   SGS  THUIS   (friendly) 

Aanvang wedstrijd:  13.30 uur 

Verzamelen:   13.00 uur 

Openen:  12.30 uur 
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Opstelling: Basart (sluiten), De Brey, Davidson, Dettmeijer (lunch), De Geer, Nickless (openen), Van 

Oosterzee, Schwandt (openen), Smoor (lunch+sluiten), De Vroe (Warre), N.N.  

Reserves: geen, dus hierbij DRINGENDE OPROEP aan allen: sta je niet in de opstelling en ben 

je wèl beschikbaar – SVP melden bij Wim de Lange. Indien niet opgesteld èn niet beschikbaar, 

gaarne suggesties voor de broodnodige aanvulling!!!! 

 

 

 

TRAINING 

 

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

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

 

 

 

BESTUURSMEDEDELING 

 

De jaarvergadering (ALV) zal gehouden worden op Zaterdag 24 september 2005. Het programma is 

als volgt: 16.00 uur Training / 17.30 uur ALV / 19.00 uur Borrel + Jaardiner. Graag deze datum en 

tijden reserveren. De officiële aankondiging en agenda volgen in de loop van september en in elk 

geval zullen alle relevante stukken ter vergadering ter inzage liggen. 

 

 

 

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. 

 

 

 

TWT-REDACTIE 

 

 

De welverdiende vakantie van ons aller Patty is alweer voorbij. Dus graag 

alle kopij weer naar het oude vertrouwde adres: 
 

 

 

 

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: kpattiselanno@skn.nl 

  

 
 

mailto:kpattiselanno@skn.nl

