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VERSLAG CCG–TOUR  -  WALES 2004 

 

 

Deze keer waren het de groene heuvelen en dalen van Wales, waarop het CCG-Touringteam zijn oog 

had laten vallen bij het uitkiezen van de bestemming van de Tour van 2004, misschien niet in de 

laatste plaats omdat cricket in Wales - en zeker in Noord Wales, waarheen de reis ging - niet de sport 

nummer 1 is, want dat is Rwgby (op zijn Welsh gespeld), zodat er wellicht voor ons kansen lagen 

tegen een paar afgelegen dorpen, waar de schapen veruit de meerderheid vormen ten opzichte van de 

plaatselijke bevolking, weer eens met een paar klinkende overwinningen op de lokalen het 

zelfrespect duchtig op te vijzelen. Ons oud-lid Martin Judkins, teruggekeerd naar zijn geboortegrond, 

had ter plaatse drie wedstrijden geregeld en vol goede moed trok het Touringteam de vrijdag na 

Hemelvaartsdag naar de onbekende gebieden om daar de inboorlingen tegemoet te treden en dezen 

kennis te laten maken met onze "beschaafde" cricketgewoontes. 

Vanaf het vliegveld van Liverpool werden wij per speciaal ingezette spelersbus naar Dolgellau (spreek 

uit Dalglessie, of in hoog- Welsh Dalgleltay, of was dat juist het streekdialect?) gebracht, waar wij 's 

middags moesten aantreden tegen het plaatselijke cricketteam. De reis per bus duurde ten minste twee 

uur en voerde ons door een landschap met fraaie flora en fauna, de laatste geheel bestaande uit 

grazende schapen, die sommige jongere leden van het team in een staat van grote opgewondenheid 

brachten. Ons hotel was gelegen aan een mooi weggetje naast een meertje een minuut of vijf per bus 

buiten Dolgellau (te voet bergopwaarts een stuk langer zoals Sydney die avond ondervond, hij zou het 

wel even lopen, ja, ja!). 

 

Wij begonnen de wedstrijd tegen Dolgellau met batten en de start was voortvarend, met name Marc 

batte tot ieders - en zijn eigen – verrassing zeer goed en kwam tot 43 runs in snel tempo, maar de 

support bleef helaas, behalve Kwakkie,18, en Warre, die zich zo had laten verdoven dat hij zijn 

knieen niet meer voelde, 22, bijna geheel achterwege. Wim kwam moeizaam wegens een 

hamstringblessure nog tot 12, evenals Victor,maar daarmee was het kruit verschoten en was na 30 

overs het totaal 144. Dat bleek niet genoeg, want de tegenpartij had niet erg veel moeite met ons 

"rather ordinary" bowlen en vooral fielden - ook in Wales zijn de velden hard en snel - en passeerde 

ons totaal in de voorlaatste over, waarbij opviel dat Judkins voor zijn Welsh team ineens wel runs kon 

scoren, wat hem bij ons maar nooit wilde lukken. 

 

De tweede wedstrijd bracht ons naar Aberystwyth, een plaatsje aan de kust op ruim een uur rijden, 

waar wij het (of een) team van de University of Wales als tegenstander hadden en ook hier begonnen 

wij voortvarend met batten. Michael, 32, gastspeler Tijl Huygen, 62, Victor, 55 en Warre in de staart 

met een snelle 29 n.o., waren de belangrijkste contribuanten in ons totaal van 220 v. 7 in 40 overs. 
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De studenten waren behalve openingsbat Edwards, 64, eigenlijk niet zo succesvol tegen onze spinners 

Victor, 3 v. 49 en Bob, 3 v. 73 (in 14 !) en raakten steeds verder achter op de klok, totdat hun coach, 

die dan ook toepasselijk Coates heette en in 14 overs tegen ons al 6 v. 46 had gebowled, in de 

allerlaatste over nog 22 voor de overwinning moest maken, waar niemand meer op rekende. Inmiddels 

had de vermoeidheid bij onze bowlers en fielders zwaar toegeslagen, maar Bernard begon onvervaard 

aan de laatste over. Maar, wat gebeurde was bijna te afschuwelijk om aan te zien: zes, zes. twee, zes, 

twee en op de voorlaatste bal was het gebeurd, de overwinning die voor het grijpen lag, was ons wreed 

ontnomen! Bernard en een aantal andere teleurgestelden hadden tot ongeveer half zes de volgende 

morgen nodig om deze slag enigszins te boven te komen, hetgeen natuurlijk tot gevolg had, dat de 

volgende ochtend de ware CCG-spirit ietwat moeizaam weer op gang kon komen. Toch was deze 

wedstrijd, ook vanwege zijn sensationele verloop, de leukste en beste van de drie, waarbij de studenten 

zich goede gastheren toonden en ons als aandenken een exemplaar van hun clubvlag schonken, die 

ergens in ons nieuwe clubhuis zeker een plaatsje mag krijgen. 

 

De volgende dag togen wij met een versterking in de vorm van Martin en zijn collega Ned Foster 

teneinde onze uitgedunde gelederen weer aan te vullen, naar Pwllhelly (ja, U leest het goed, uit te 

spreken als Pchelly), eveneens aan de kust, maar dan ruim een uur per bus naar het Noorden, met 

Martin's zuster als reisleidster, die tenslotte door de voorzitter hardhandig de mond moest worden 

gesnoerd. Wij speelden daar een 30- over wedstrijd tegen de plaatselijke C.C. en ook hier begonnen 

wij met batten en alweer een voortvarende start, waarbij deze keer Michael de eer voor zich opeiste 

met een score van 77. De middle order faalde echter jammerlijk en het was te danken aan de staart met 

Sydney, 44 n.o. en jawel, Ray met een persoonlijk record van 7 kansloze runs, dat we nog op 191 v. 7 

kwamen. 

Ook nu was het batten van de oppositie te sterk voor onze bowlerij, terwijl het fielden steeds zwaarder 

werd, hetgeen de captain van onze genereuze tegenstanders ertoe bracht  na 25 overs te declareren en 

ons aldus een tie te bezorgen. Met zo'n tie kun je jezelf echter maar beter opknopen, want in deze 

partij waren we echt kansloos, terwijl de beide andere een redelijk evenwicht hadden laten zien. 

 

Het slotdiner in het hotel deed de zorgen echter snel weer vergeten en zorgde voor een passende 

afsluiting van deze tour, die speltechnisch zwak moet worden genoemd, maar in alle andere opzichten 

wel als een goede en leuke tour kan worden beschouwd, al was het behalve het mooie weer en de 

mooie omgeving alleen maar om de aanwezigheid van de good old CCG-spirit, die zoals bekend 

bestaat uit het elkaar zo veel mogelijk hinderen en die in de komende weken zeker nog voor een heel 

aantal dwarreltjes zal kunnen zorgen. Dank aan Martin en Corinne voor hun inzet en dank aan Bernard 

voor zijn organisatie aan deze kant. 

 

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZONDAG 06 JUNI 2004: CCG - Bloemendaal 

Aanvang: 12.00 uur 

Aanwezig: 11.30 uur 

 

Opstelling: Bob Basart, Marc de Brey, Fred Crouch, Wim de Lange, Brian McLean, Ray Newell, 

Victor van Oosterzee, Jan-Willem Quarles, Bernard Smoor (030 606 31 75 of  0654 714622), Michael 

Straathof, Sydney Volten.  

Reserve: Warre de Vroe, Chris Mitchell 

 

SVP Bevestigen per omgaande per e-mail (adfee@concepts.nl) of 030 6063175 of  0654 714 622 of 

0347 349300. 
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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 !!!  
De eerste trainingen zullen gewijd zijn aan onderhoud van de pitch en grounds; over daadwerkelijke 

trainingen zult u binnenkort nader geïnformeerd worden door uw secretaris.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

maandag doormailen naar het redactieadres: kpattiselanno@skn.nl  
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