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WOORD VOORAF VAN DE VOORZITTER  

 

 

CCG weer boven aan de lijst 
 

EINDELIJK hebben we weer een eigen veld en clubhuis! Een betere start van het seizoen is amper 

denkbaar. Begin juni kunnen we beschikken over onze nieuwe accommodatie vlak naast de ingang 

van het marinevliegveld Valkenburg. Wij krijgen daar een gloednieuwe pitch, die momenteel onder 

leiding van pitcharchitect Smoor gerealiseerd wordt. De gravelpitch zal gelegen zijn tussen wat nu nog 

twee voetbalvelden van de vereniging MVKV zijn. MVKV gaat fuseren met de buren en zal de velden 

alleen nog in de winter voor trainingsdoeleinden gebruiken. Het bijbehorende clubhuis is klein maar 

fijn en zal (wellicht na wat kleine aanpassingen) een gezellige basis gaan vormen voor het 

verenigingsleven. Johan zal als vanouds weer onze biertjes gaan tappen en een prima gastheer zijn. 

Het clubhuis beschikt over twee prima kleedkamers met bijbehorende douches en zelfs een 

scheidsrechterskleedkamer zodat we ook nog hogerop kunnen! 

 

Het bovenstaande vertel ik u namens het gehele bestuur met gepaste trots. Uiteraard ga ik er van uit 

dat een ieder al dan niet gevraagd bereid is om de handen uit de mouwen te steken, want er moet nog 

veel gebeuren voordat het complex aan al onze normen zal voldoen. Bedankt vast voor jullie hulp. 

Begin in elk geval maar vast met alle CCG relikwieën uit de kast te trekken, zodat de huidige 

voetbalkantine getransformeerd kan worden in een CCG pavillion. Op 28 mei a.s. zal de 

ledenvergadering in het clubhuis plaatsvinden en kunt u allen reeds komen kijken naar hoe een en 

ander er uitziet. In juni zullen wij de eerste wedstrijd gaan spelen op de nieuwe pitch en zullen wij de 

woensdagavond weer als trainingsavond gaan instellen. 

 

Het komend weekend zullen de eerste cricketactiviteiten plaatsvinden met de openingswedstrijd van 

ons enige competitie-elftal, welke zal deelnemen in de Veteranen B competitie. In het 

Hemelvaartweekend staat de tour naar Wales op het programma, op vrijdagochtend  vliegen we van 

Schiphol in de richting van plaatsnamen die niet alleen onuitspreekbaar zijn, maar ook nog eens niet te 

spellen zijn.  

 

Het eigen clubhuis zal ons de mogelijkheid bieden om het 11
e
 lustrum bescheiden maar wel gepast te 

vieren, het bestuur zal u hierover nog nader informeren.  
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Al met al lijkt de club weer volop in de lift te zitten en beschikken wij na een aantal jaren gezworven 

te hebben weer over een eigen stek. De volgende doelen zijn behoud van deze accommodatie en 

uitbreiding van het ledenbestand. Ik wens een ieder een sportief cricketseizoen toe en hoop u allen 

vaak tegen te komen in of om het clubhuis. 

 

Uw voorzitter, 

Wim de Lange 

 

 

BEREIKBAARHEID CCG 

 

Vanaf de provinciale weg tussen Wassenaar en Katwijk (N441) neemt u de afslag Vliegbasis 

Valkenburg. Op het 2
e
 en laatste sportcomplex voor de slagbomen van het vliegveld ligt aan uw 

linkerhand ons clubhuis en veld. Parkeren doet u aan de rechterkant van de weg op een groot 

parkeerterrein. 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

Zaterdag 15 mei 2004: VOC – CCG  

Aanvang: 13.30 uur 

Aanwezig: 13.00 uur 

 

Opstelling: B. Basart, Marc de Brey, Fred Crouch, M. Davidson, W. de Lange, R Newell, J. Nickless, 

V. van Oosterzee, B. Smoor (030 606 31 75 of  0654 714622) M. Straathof, J de Vroe. Wie wil er 
wicket keepen? Volten is de hele dag afwezig en Quarles kan tot 17.15 uur. Jan Willem zorg je ervoor 
dat materialen door een van de spelers meegebracht worden? 
 

 

TRAINING 

 

IEDERE WOENSDAG – VANAF 19.00 UUR TRAINING !!! 

 

 

EVENEMENTEN - ALV 

  

Op vrijdag 28 mei om 20.00 uur zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden in ons nieuwe 

clubhuis. Het betreft de uitgestelde vergadering van 2 april 2004, waarvoor u reeds de relevante 

uitnodiging en agenda kreeg. De overige stukken liggen ter inzage voor de vergadering. 

 

  

 

 

 

 

Gaarne wedstrijdverslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That Was That” uiterlijk 

maandag doormailen naar het redactieadres: kpattiselanno@skn.nl  
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