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29 september 2005 THAT WAS THAT 56e Jaargang nr. 17 
 

 

 

 

 

…  ALV – CCG  …  gehouden 24 september 2005 

 

 

De CCG-jaarvergadering 2005 kende een dramatisch slechte opkomst (zelfs het Bestuur was niet vol-

tallig), de slechtste in jáááren!! Van het jaarverslag 2004 wil uw en onze secretaris u allemaal toch 

kennis laten nemen – u treft dit verderop in deze TWT aan.  

 

In deze TWT willen wij ook vast vermelden dat voor de Bob Kieboom-beker voor de beste allround-

prestatie in het seizoen 2004 wederom Victor van Oosterzee was genomineerd. Aangezien genoemd 

CCG-lid voelde toch te moeten delen in de malaise van dit voor CCG wel heel slechte seizoen, heeft 

betrokkene absoluut CCG-geschiedenis geschreven door deze trofee te weigeren! De Narrenkap voor 

zeer bijzondere verdiensten voor CCG in 2004 is gegaan naar Bernard Smoor voor o.a. zijn culinaire 

meesterwerken waarmee hij de sportieve activeiten wist te omlijsten.  

 

Na afloop van de ALV en tijdens het weer onvolprezen diner van de hand van Smoor is nu wel het 

volgende afgesproken:  

 

 

 

ONDERHOUDSMIDDAG  op  ZATERDAG  08  OKTOBER  2005 
  

 

Bij deze een OPROEP aan onze (al dan niet) actieve leden om deze middag vanaf 15.00 uur te 

helpen bij het afbreken en opbergen van de kooi alsmede eventueel verder onderhoud aan pavillion en 

kleedruimtes. Hoe meer zielen, hoe meer …. en uiteraard maken vele handen licht werk.  

 

De middag wordt afgesloten – hoe kan het ook anders – met een lichte maaltijd, bereid door onze 

eigen CCG-meesterkok. Kom je dus meehelpen en mee-eten, laat dit dan sowieso aan Bernard weten 

zodat hij met inkopen daarmee rekening kan houden.  
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JAARVERSLAG  CRICKET CLUB GROENENDAAL SEIZOEN 2004 
 

 

Utrecht, 24 september 2005 

 

 

Dit jaarverslag beschrijft niet het afgelopen seizoen – wat een ieder nog vers in het geheugen ligt – 

maar het seizoen daarvoor, dat van 2004. Een nalatigheid die u het bestuur kunt aanrekenen.  

Zoals gezegd het seizoen 2004. Het eerste seizoen op onze nieuwe ground. Onze nieuwe ground die 

door gezamenlijke inspanning tot een volwaardig cricketveld is gevormd. Een cricketveld dat, getuige 

de herhaalde verzoeken van diverse cricketclubs om ons veld te mogen huren, inmiddels op de Neder-

landse ‘cricketkaart’ staat. Een prestatie waar we trots op mogen zijn. 

 

Onder leiding van Bernard hebben we zelf een gravelpitch aangelegd, het veld is geëffend, de juiste 

grashoogte met de onderhoudend hovenier doorgesproken, een ouderwetse ‘houten’ boundary ge-

maakt en de voetbalkantine is getransformeerd in een echt ‘cricketpaviljoen’ waarop CCG-se wijze 

onze gasten ontvangen kunnen worden. 

 

Bloemendaal heeft het genoegen gesmaakt deze CCG-ontvangst als eerste te mogen ondervinden. 

Op 6 juli 2004 op een lichtbewolkte overwegend zonnige dag bij een temperatuur van 26 graden om 

12: 33 uur precies – zo zie je maar hoe belangrijk het is om het scoreboek fatsoenlijk bij te houden – 

werd de 1
e
 bal op ons nieuwe veld gebowld door Bernard Smoor op Wiebe Kloppenburg: een dotje 

(Wiebe speelt inmiddels voor CCG!). De week daarvoor waren we teruggekeerd na een geslaagde tour 

in Wales. In het Gwernan Lake Hotel hadden wij een schitterend onderkomen, fraai gesitueerd tegen 

de bergen van Snowdonia aan. Alle kamers voor CCG, een gezellige bar met open haard en onder elke 

pomp dezelfde Britse narigheid, Lager genaamd. Het mocht allemaal de pret niet drukken waarbij 

dank aan onze enige Welshman in de club: Martin Judkins die het onderkomen en de wedstrijden ge-

faciliteerd heeft. We hebben gespeeld tegen Dolgellau (spreek uit Dolglessie), Aberythwyth (gelukkig 

mag je ook Aber zeggen) en tegen Pwllheli (5 medeklinkers op rij; wie het weet mag het zeggen!). 

Twee verloren en een tie. Het was niet nodig geweest want in de wedstrijd tegen Aber gingen we met 

een voorsprong van 18 runs de laatse over in. Bernard dacht daar blijkbaar anders over getuige de 4-6-

2-6-2 laatste over van 20 runs tegen. Los van de plaatselijke liefde voor het Schaap, de gebruikelijke 

velden vol met oogstrijpe stumps is nog vermeldenswaardig de 6x4 in één en dezelfde over van uw 

secretaris.
 

 

In de competitie eindigden we met slechts 2 overwinningen op de laatste plaats. En met vriendschap-

pelijke wedstrijden tegen Bloemendaal, Mechelen, Hercules en SGS is het toch een mooi eerste 

cricketjaar geweest op ons nieuwe onderkomen. Het was voor iedereen wennen maar zo langzaamaan 

beginnen we ons er zeer ‘thuis’ te voelen. 

 

Het ledental is in 2004 redelijk stabiel gebleven. Enkele oud-CCG-ers hebben – enthousiast als we zijn 

over ons nieuwe onderkomen – zich spontaan weer aangemeld. Helaas hebben we ook afscheid geno-

men van enkele leden. Midden in de zomer (31 juli) overleed plotseling en totaal onverwacht Fred 

Grouch. Tijdens een cricketwedstrijd in Engeland is hij van het ene op het andere moment heenge-

gaan. Aan het eind van het seizoen (23 september) overleed dan toch Herman Rijkee. Gedurende het 

cricketseizoen is hij nog vaak naar ons komen kijken. We hebben in groten getale afscheid van hem 

genomen. 

 

Het eerste jaar op Valkenburg zit erop. Ons nieuwe onderkomen waar na de wedstrijden en de daarop 

volgende dineetjes vaak lang is nageborreld, voor ondergetekende een essentiële graadmeter. 
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Uw secretaris 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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