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VERSLAG CCG Vets – Excelsior ’20 Vets d.d. 26 augustus 2006 
 

CCG: 196 voor 8 – Excelsior 153 all out 

 

Met het magere resultaat van onze vorige ontmoeting met Excelsior nog in het achterhoofd was niet 

iedereen gerust op een succesvolle laatste wedstrijd van dit competitieseizoen. Dit gevoel werd mede 

ingegeven doordat CCG niet zijn sterkste opstelling kon inzetten en een drietal gastspelers bereid 

moest worden gevonden om ons te ondersteunen. Tenslotte beloofden ook de weersverwachtingen een 

wisselvallige dag en – last but not least – waren zowel ons veld als het pavillion na het Minervaans 

ontgroenen in een deplorabele staat achtergelaten. Ondanks al deze weinig hoopgevende zaken wist 

captain Dettmeijer de toss te winnen en verkoos als eerste te batten. 

 

De Brey en Straathof mochten als openingspaar als eerste over het zeer hoge en natte gras de pitch 

betreden en ontvingen de niet al te heftige bowlerij met gepaste slagen. Al snel bleek dat het hoge 

natte gras vrijwel alle grondslagen snel tot stilstand brachten, dus er moest echt gewerkt gaan worden. 

Helaas bleek het ingooien van Excelsior boven verwachting goed toen De Brey (7) al in de 4
e
 over run 

out ging. Straathof mocht vervolgens een partnership opbouwen met Davidson (9) die in de 9
e
 over 

werd gevangen. Volten kreeg de smaak te pakken en liet het scorebord prettig doortikken tot een per-

soonlijke score van 34 (2*6, 3*4) voordat hij gebowled werd. Nickless (3) hoorde helaas zijn wicket al 

snel vallen. Gastspeler Michiel van Oosterzee wilde uiteraard zich van zijn beste kant laten zien en 

wist met nuttige singles en een enkele boundary een prima 22 punten te vergaren alvorens zijn huis 

werd omgegooid. Straathof was gedurende twee volle uren met de diverse partnerships lekker blijven 

doorbatten en verzamelde zo gestaag zijn runs. De twijfel in zijn laatste slag gaf helaas een benutte 

vangkans. Met 75 runs wel een persoonlijk record in de boeken gezet (bravo!). De voorzitter werd op 

speciaal verzoek als 7
e
 batsman ingezet en scoorde 9 runs tot ook hij werd gevangen. Victor van Oos-

terzee wilde toch even aan Volten laten zien dat ook hij door de handen van de vijand op de boundary 

heen een 6 kon slaan, maar liet ook voor de zekerheid nog een echte plonzende 6 noteren voordat hij 

eveneens werd gevangen (16). Mubin (2 n.o.), Kortekaas (3) en Dettmeijer (0 n.o.) maakten de 40 

overs vol en lieten zo een totaal van niet minder dan 196 runs voor CCG optekenen. Gezien de om-

standigheden leek dit een goed verdedigbare score te zijn. 

 

Ondanks afwezigheid van chefkok Smoor was de lunch goed verzorgd. Gelukkig lieten de weers-

omstandigheden toe dat er buiten kon worden geluncht, zodat we minder last hadden van de ver-

schraalde bierlucht in het pavillion. Op het moment dat de lunch was afgerond begon het te miezeren 
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en groeide de twijfel of er die middag nog wel alle overs gespeeld zouden kunnen worden. Er werd 

uiteraard voor gekozen om gewoon te gaan spelen. 

 

Mubin en Michiel van Oosterzee traden op als openingsbowlers en bleken redelijk zuinig te werpen. In 

de 7
e
 over bowlde Mubin al het eerste wicket. Van der Linden liet met een openingszes zien dat hij er 

erg veel zin in had en liet al snel ook een 4 en een 2
e
 (verre) zes noteren, wat toch enige indruk 

maakte. Toen hij echter Mubin’s volgende bal weer wilde weghoeken, wist Victor van Oosterzee met 

een schitterende sprong en duikeling de bal uit de lucht te vangen. Nu kreeg Vic de smaak te pakken 

en bowlde Troost in de 13
e
 over met een aardige swingende bal naar de kant. Naast het lastige gras 

werd Excelsior geplaagd door een behoorlijk scherp fieldend CCG, zodat weinig punten werden weg-

gegeven en ook al snel een run out in de boeken kwam en nadien ook Michiel van Oosterzee een uit-

stekende vang wist te maken (hoe zat het ook al weer met die appel en de boom?). 

De bowlerij van Maurits en Sidney gaf wat meer ruimte tot scoren, doch inmiddels was het gemiddel-

de van Excelsior beneden de reële winstmogelijkheden gedaald. Maurits wist met een olifantje toch 

nog een plezierig wicket te incasseren. Jeff Nickless had de hoop dat hij zijn blessures te boven was 

gekomen en liet in de derde bal van zijn eerste over zien dat hij gelukkig nog steeds recht op het 

wicket kan gooien zonder dat de batsman er iets mee kon. De laatste speler van Excelsior had zich al 

eerder in de wedstrijd retired hurt afgemeld, zodat in de 38
e 
over de teller op slechts 153 runs stopte.  

 

Bowling: Mubin 2 voor 54 in 10; M. van Oosterzee 0 voor 22 in 10; V. van Oosterzee 3 voor 25 in 10; 

Davidson 1 voor 30 in 5; Volten 0 voor 19 in 2; Nickless 1 voor 1 in ½. 

 

Met groot genoegen kunnen we u derhalve melden: me hebbe gewonne! De derde innings waren der-

halve opnieuw zeer aangenaam en hebben tot in de kleine uurtjes ruimte geboden voor uitvoerig nage-

nieten. 

 

 

  

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA  

ZATERDAG 02 SEPTEMBER 2006: CCG vs. SGS 

Aanvang wedstrijd: 13.00 uur – NB LET OP AANVANGSTIJD !!!! 

Aanwezig:  12.00 uur 

Openen:  ALLEN!!! 

 

1. Marc de Brey, 2. Maurits Davidson, 3. Diederick Dettmeijer, 4. Tijl Huygen, 5. Wim de Lange, 6. 

Jeff Nickless  7. Jan-Willem Quarles van Ufford, 8. Marten Schwandt, 9. Bernard Smoor, 10. Sydney 

Volten, 11. Warre de Vroe 

 

Reserve: Fazil Mubin 

Match Referee: Jan de Vroe 

 

 

 

 

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 vra-

gen 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. 
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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 verzoe-

ken ons te helpen door hun bijdrage zelf over te maken. Ik heb nog wel een beperkt aantal acceptgiro-

kaarten, 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: 

 

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 
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