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30 augustus 2011

THAT WAS THAT 62ste jaargang nr. 14

Verslag Bloemendaal - CCG 27 augustus
Rest van Nederland (ingeschreven in de competitie als Bloemendaal CC) - CCG d.d. 27 augustus
2011. Match abandoned.
Onze uitwedstrijd tegen de Rest van Nederland werd zoals te verwachten in het midden van het land
gespeeld, altijd handig voor de thuisclub als je spelers overal vandaan moeten komen. Op het 2e veld
van Kampong mochten wij na de gewonnen toss eerst batten tegen een in vele opzichten gemengd
team. Gemengd vanwege de aanwezigheid van 2 jeugdspelers van Hercules, het meedoen van
recordinternational Steven Lubbers, enkele Kampongers, een clubloze oud VCC’er, de enige echte
Hoep (74 inmiddels) en oh ja ook nog een paar Bloemendalers. Om de mix nog wat te benadrukken
speelden er dames op het 1e veld, Kampong speelde daar de finale om het landskampioenschap tegen
een tegenstander (Ajax Leiden) die 1,5 run per over wist te maken. Het laat zich raden dat Kampong
zich als kampioen liet huldigen. Dit in navolging van o.a. onze eigen CCG dames die dit in 1955 voor
elkaar kregen. Werk aan de winkel dus voor onze voor het leven benoemde Commissaris Dames
Dettmeijer voor het volgende jaar!
Genoeg over de omgevingsfactoren, wij gingen aan bat op het kletsnatte veld. We moesten er een
paar keer af vanwege de regen, maar wisten toch de afgesproken 35 overs te benutten. Het totaal
waarop wij eindigden was teleurstellend laag, slechts 151v 6.
Nuttige bijdragen waren er van:
douchevoyeur en teelballiefhebber Alexander Huygen (28)
de in een voor hem ongekend agressieve stijl spelende Alexander de Geer (18)
kleine Chaudhry (14)
de dit seizoen van veel extra’s bevrijde topfitte en altijd tevreden pensionado Maurits Davidson (28)
en vooral van de sterk battende zielenknijper Tijl Huygen (38 no).
Na een prima lunch bleef het ook tijdens de batting inning van de RvN regenachtig. Er op en er af was
het devies, ook al had de RvN meer het idee dat zij er op en overheen gingen. Toen er uiteindelijk 17
overs gespeeld waren zijn we definitief gestopt. Het was dan ook al 18.30 uur en het regende hard.
RvN stond op 62v2 en was goed onderweg maar had nog echt niet gewonnen. De cijfers:
S. Chaudhry 0v10 uit 4
H. Mir 1v19 uit 5
A. de Geer 1v14 uit 5
M. Davidson 0v16 uit 3
11 wides en 4 leg byes
De vele regen leverde nog een goed en positief kleedkamergesprek op over de beleving van de
competitie dit jaar, de tour naar Alicante in het Hemelvaartweekeinde volgend jaar, de competitie in
2012 en de invulling van de captaincy. Gevoeligheden werden niet gemeden en hoewel niet altijd
gemakkelijk en op 1 lijn, een CCG waardig gesprek met ruimte voor iedereen. Zo hoort dat ook bij een
teamsport. In dit kader nog een kleine overweging tot slot: “Je team is zo sterk als de zwakste speler
is” (vrije interpretatie van Johan Cruijff’s uitspraak “Een elftal bestaat uit 11 spelers”).

Nawoord:
Zoals in het verslag reeds vermeld werd de damesfinale om het kampioenschap van Nederland naast
onze wedstrijd gespeeld. Tijdens de lunch al bladerend in het lustrumboek ’50 jaar damescricket in
Nederland’ uit 1984 viel mijn oog op onderstaande. De ouderen onder ons wisten dit wellicht al, voor
de secretaris was het een geheel nieuw feit. Aangevoerd door o.a. Let Heemskerk en Elly Meyer –
samen ook goed voor 17 interlands – blijkt CCG dus een echte kampioensclub inclusief heuse
internationals te wezen.
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Nagekomen verslag Quick Haag – CCG 15 juli
Toc d’Or:

Quick Haag - CCG d.d. 15 juli 2011. Quick wint

Op verzoek nog een korte impressie van de wedstrijd om de 3e en 4e plaats om de Toc d’Or. De 8 van
CCG batten eerst en kwam in de haar toegewezen 20 overs tot 141 ao. In het krantje mogen de
navolgende batsmen:
Kleine Chaudhry 12
Davidson 27 strafcorners
De Geer 16
Floris de Lange 13
Zwilling (crickettoerist) 23
Grote Chaudhry 18
Op het kunstgras een aardig totaal maar helaas net te weinig. De Zami haantjes passeerden het totaal
voor het laatste wicket in precies 19 overs en eindigde met 142v6. Goed voor de Toc Bronze. Voor de
statistieken:
Floris de Lange 2v28 in 4
Grote CH 2v26 in 4
Kleine CH 1v28 in 4
De Geer 1v20 in 3
Zwilling 0v13 in 2
Davidson 0v20 in 2
Na afloop was er nog een prima BBQ en waren de CCG’ers veel te vroeg naar huis afgedropen.
Na 2 mislukte pogingen en beide keren zeer close verslaan we volgend jaar HCC Zami 2 wel en
komen in de finale!
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Wedstrijdprogramma
Zaterdag 24 september
CCG – Sussex (G)oldies
Aanwezig:
Aanvang:

12:00 uur
13:00 uur

Zaterdag 24 september Sussex (G)Oldies tevens afsluiting seizoen 2011.
Je kunt je nog steeds opgeven voor deze wedstrijd en/of het diner na afloop bij Wim de Lange, 0651170576 of per email wimdelange59@gmail.com .
Sussex komt met vooral oudere spelers, hun captain is John O’Connor (81 jarige wicketkeeper) die wij
o.a. nog kennen van onze tourwedstrijden in Lewes.
Opgegeven hebben zich:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wim de Lange
Bernard Smoor
Marc de Brey
Hamid Mir
Maurits Davidson
Warre de Vroe
Alexander Huygen
Sajjad Chaudhry
Alexander de Geer (onder voorbehoud vakantieplannen)
Jan de Vroe (niet spelend)
Sydney Volten

Er zijn dus nog enkele plaatsen te vergeven, bovendien valt er vast wel een mouw aan te passen als wij
met meer dan 11 zijn (alleen bowlen of batten, umpen, catering, scoren etc.!)
Na deze week zullen er ook niet CCG’ers worden uitgenodigd om in elk geval met 11 man te spelen.
Misschien ook leuk voor mensen die overwegen om volgend jaar lid te worden!
De wedstrijd op Klein Zwitserland begint om 13.00 uur. Iedereen graag op tijd aanwezig i.v.m. veld
uitzetten e.d. Lunch/Tea wordt gebruikt op KZ. Na afloop zal er geborreld en gedineerd worden op
HCC. Kostenraming tussen € 20-25 p.p. voor lunch en diner exclusief buitensporig alcoholgebruik.
Wel even avondpermissie vragen thuis!
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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
Tel
Mob
Fax

j.de.vroe@hetnet.nl
+31 (0)118-501907
+31 (0)6-55377279
+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 21ste 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
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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