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WEDSTRIJDVERSLAG ZATERDAG 15 MEI 2004 

 

VOC veteranen - CCG veteranen (158 ao - 135 ao) 
 

Bij binnenkomst op het gloednieuwe VOC-complex keken wij onze ogen uit. 2 grote velden lagen op 

ons te wachten buiten het fraaie clubhuis. Een derde pitch wordt nog aangelegd een dezer dagen. Het 

is bekend dat wij sterk zijn op gras, daarom mochten wij het 1e veld met het 4e graswicket van Neder-

land helaas niet bespelen. Wegens aarzelingen van de captain werd er gelijk een gelegenheidstosser 

aangesteld in de persoon van de voorzitter. Het winnen van deze toss was helaas tevens zijn laatste 

wapenfeit. Er werd gekozen voor eerst fielden, weliswaar een wat ongebruikelijke keuze maar onze 

wicketkeeper was slechts beperkt beschikbaar dus was er eigenlijk ook geen keuze. Fred Crouch kon 

daardoor een zware fieldingsessie bespaard blijven en zich volledig gaan concentreren op het batten, 

na eerst gescoord te hebben. Het veld werd met opgeheven hoofd betreden en al gauw bleek dat 

terecht. De eerste paar wickets werden snel genomen. Eerst door captain Smoor (stand 1 v 4), daarna 

was het de beurt voor debutant Asim Navid (stand 2 v 4). Navid nam vervolgens het topbat Parker op 

een stand van 3 v 7 in de 6e over. Alles ging van een leien dakje. De volgende twee wickets waren al 

wat moeilijker te nemen, op 4 v 25 en 5 v 41 was het tweemaal Basart die met fraaie ballen en hulp 

van wicketkeeper Quarles succesvol was. Het grote herstel van VOC kwam daarna dankzij L. van 

Everdingen en een gedreven captain Boddé die met zijn 57 runs een belangrijke rol speelde voordat hij 

LBW ging op Asim. Vlak daarvoor had Asim zijn 3e wicket al genomen mede dankzij een fraaie vang 

van Smoor. Met een tussenstand van 147 v 7 was het gedaan met VOC en werd de staart kundig opge-

rold door Basart, Smoor en Van Oosterzee.  

 

De thee was keurig verzorgd en wij konden gelaafd onze eigen batting gaan beginnen. Openers 

Crouch en Basart begonnen rustig, toch viel het wicket van Bob al snel en was de 1e CCG-duck van 

het jaar een feit in de 2e over (stand 1 v 2). Asim bleek niet allen een uiters nuttige bowler maar ook 

nog eens een zeer bruikbare batsman. In een wat onorthodoxe en wilde stijl sloeg hij 8 boundaries 

voor een totaal van 43. Crouch strandde helaas iets eerder en iets te vroeg op 8. Na de val van het 

derde wicket was de comeback van Brian McLeane te vieren. Na zo'n 10 jaar buiten Nederland gebi-

vakkeerd te hebben was Brian weer beschikbaar voor CCG. De feestvreugde duurde helaas veel te kort 

(4 runs), maar hopelijk komt dat in het vervolg van het seizoen weer goed. Maurits Davidson werd op 

13 door een verder uitstekend leidende umpire Dettmeijer ergens midden op de pitch LBW gegeven en 

daarmee kreeg onze batting een grote knauw. Jeff Nickless die fit was omdat hij niet had hoeven te 

bowlen zag er veelbelovend uit, hij sloeg bovendien de enige zes van de partij, maar het was veel te 

weinig. Alleen Victors 31 was nog een uiterst goede bijdrage. De tussenstand was inmiddels 126 v 6 

in de 31e over en in principe moest het nog wel kunnen. Maar falend batten van de staart op de gede-
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gen bowlerij van VOC deed ons jammerlijk eindigen op 135. De 3e inning was weer ruim voor de 

onzen, de vrouwelijke bediening op VOC van de hapjes en aan de pomp zal waarschijnlijk niet geëve-

naard worden in ons eigen pavillion. Al met al een aardig dagje cricket waarbij het resultaat te mager 

was. Enfin de kop is er af, de 1e wedstrijd zit er op. Het wachten is nu nog op de 1e zege. Die moet 

dan maar in Wales gerealiseerd gaan worden.  

 

 

 

TOUR 2004 

 

Van 20 – 23 mei 2004 zal een select gezelschap de CCG-kleuren in Wales verdedigen. De thuisblij-

vers zijn – uiteraard – zeer benieuwd naar hun verrichtingen.  

 

 

BEREIKBAARHEID CCG 

 

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

burg. 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. 

 

 

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 uitno-

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

 

  

DWARRELS 

 

- Bookmaker Van Oosterzee had een slecht moment bij het behalen van het 3e wicket van Asim. Het 

niet behalen van Asims half century deed hem opgelucht ademhalen. 

- De secretaris zal zich moeten gaan verdiepen in de KNCB-regels met betrekking tot de overseas 

players. 

 

 

 

 

 

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

maandag doormailen naar het redactieadres: kpattiselanno@skn.nl  
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