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VERSLAG   C C G   –   S G S   d.d. 02 september 2006 
 

 

Het is de laatste jaren zo langzamerhand een traditie geworden onze laatste wedstrijd van het seizoen 

tegen de old-timers van SGS te spelen, een wedstrijd waarbij de prestatiedruk misschien iets minder is 

dan bij een competitiewedstrijd, maar waar we toch graag willen bewijzen dat de mixture van old-

timers en "useless" youngsters die tezamen het CCG-team vormen, toch nog net iets "going stronger" 

is dan de oude rotten van SGS. 

Dat dat dit jaar geen gemakkelijke opgave zou worden wegens afwezigheid van drie a vier 

steunpilaren (waarvan zelfs een zonder afzeggen, dat zijn we toch niet meer gewend!) was van tevoren 

duidelijk, maar na de overwinning van vorige week met een op papier nog zwakker team achtten wij 

ons bij voorbaat zeker niet kansloos. Diederik, de winnende captain van vorige week mocht het team - 

gelukkig toch nog compleet dankzij een snelle actie van de echtgenote van de penningmeester, die 

even de spullen van haar man kwam brengen zodat die mee kon doen in plaats van alleen maar te 

umpiren - weer leiden, wat niet wegnam dat we na verloren toss moesten gaan fielden. 

 

Dit ging in het begin in het geheel niet slecht met Mubin en Bernard als openingsbowlers. Vooral 

Bernard, terug van vacantie, ging als een jonge god (nou, laten we zeggen halfgod) met de bal om en 

hield de batsmen van SGS op gepaste wijze van scoren af. Na 10 overs stond het 15 v. 0, iets dat onze 

bowlerij de laatste jaren niet vaak heeft laten zien. Weliswaar voerde SGS haar scoringrate na de val 

van het eerste wicket behoorlijk op, wat vooral kwam door Alexander de Geer, die als derde was 

ingekomen en uiteindelijk voor 58 het veld moest ruimen, op wonderbaarlijke wijze uitgevangen door 

Marc op het bowlen van Mubin. 

De innings van SGS eindigde tenslotte na 35 overs op 165 v. 5, welke score aanzienlijk lager had 

kunnen zijn wanneer het aantal extra's (42, waarvan 19 wides en 14 no balls!) niet zo hoog was 

geweest. Bowlingcijfers: B. Smoor 1 v. 15 in 7, Mubin 2 v. 29 in 7, W. de Vroe 0 v. 27 in 7, M. 

Schwandt 0 v. 33 in 7, M. Davidson 1 v. 15 in 3. 

 

Na de thee, weer als vanouds door Bernard verzorgd, openden in lichte regen en matig licht dat steeds 

slechter werd, Marc en Marten onze innings, waarbij de laatste helaas iets te voortvarend van start 

wilde gaan en op zijn tweede bal werd gebowld. Maurits pakte het vervolgens iets anders aan en pikte 

de ballen die ervoor waren eruit (en die waren er gelukkig genoeg) om met eentjes en tweetjes het 

scorebord te laten tikken, ondanks het feit dat iedere keer dat hij aan het levende wicket kwam het leg-

side field werd versterkt. Veel meer dan die eentjes en vooral tweetjes, dankzij de medewerking van 
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de fielders, zat er niet in vanwege het hoge en natte gras, maar de scoringrate lag van begin af aan rond 

de vijf per over, vooral ook omdat Marc een paar keer machtig uithaalde en de boundary (in dit geval 

de sloot) wist te vinden alvorens "uit te holen" met een score van 19. 

De volgende batsman, Sydney, bespeelde de bowlerij met verrassend gemak; vooral van De Geer, de 

beste, in ieder geval de minst langzame bowler van de tegenpartij, wist hij regelmatig runs te scoren. 

Nadat hij een stumping-appeal had overleefd, vooral dankzij karaktervol umpiren van Deddie, kon 

niets hem meer weerhouden van zijn half-century. Tenslotte eindigde zijn innings wegens toenemende 

vermoeidheid op 56, waarmee hij voor het eerst topscorer van een CCG- innings was geworden, een 

gedenkwaardige prestatie, die iedereen zeker zal onthouden, dankzij de duidelijke wijze waarop de 

half-centurion ons daaraan gedurende de rest van de avond steeds weer wist te herinneren. 

Ondertussen was de score 114 v. 3 geworden met nog 13 overs te gaan en was het aan Warre en 

Maurits om de partij "professioneel" uit te tikken, hetgeen zij in de dertigste over al deden, Maurits 50 

n.o. ("carried his bat" op een over na!) en Warre een vlotte 31 n.o., totaal 167 v. 3. De lange CCG 

staart hoefde dus niet meer in actie te komen, wat sommigen jammer en anderen juist weer niet 

jammer vonden en de feestelijkheden konden beginnen. 

 

Zo is het seizoen, dat eigenlijk steeds beter werd naarmate het vorderde, "on a high note” geëindigd. In 

de competitie zijn we voor het eerst sinds enkele jaren weer een middenmoter, alleen van Quick 

Nijmegen werd twee keer (niet kansloos) verloren en van de overige tegenstanders (iedere keer met 

klein verschil, behalve uit tegen Excelsior) een keer gewonnen en een keer verloren. Volgend jaar 

weer het promotiespook? Waarschijnlijk niet, want de kans is aanwezig op sterkere tegenstanders 

(slechts één veteranencompetitie) en zo sterk zijn we nu ineens ook weer niet geworden . 

Maar we blazen onze partij weer mee en dat, tezamen met Bernard's innings' achter het fornuis, houdt 

ons "alive and kicking". Tot volgend jaar dus! 
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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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