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08 juni 2004 THAT WAS THAT 55e Jaargang nr. 04 
 

 

 

 

VERSLAG CCG 169 all out – Bloemendaal 175 v. 6, zondag 6 juni 2004 
 

 

Na alle voorbereidingen was vandaag de dag van de waarheid. Zou de pitch niet te zacht zijn , stond 

de paal niet te veel in de weg, was de mat wel goed uitgemeten, zouden we eindelijk weer eens 

winnen? Vele waarheden kwamen uit. De pitch, de mat, het clubhuis, het weer en zelfs de 

tegenstanders waren geheel naar wens. Er waren vele toeschouwers met vrouw en kroost om te 

genieten van cricket en het mooie weer en Johan stond achter de bar. Bloemendaal had zelfs ons lid 

Kloppenburg weer zover gekregen om tegen ons te spelen. 

Zoals wel vaker verloor captain Smoor de toss al verdenken wij hem ervan expres te hebben verloren 

om als eerste te moeten fielden en de eerste bal te mogen bowlen op onze nieuwe pitch. Bloemendaal 

opende met Kloppenburg en zoals gebruikelijk ging hij voor het eigen totaal. Zonder riskante runs en 

gebruik makend van de beschikbare tijd werd hij topscorer (60). Het vuurwerk kwam vooral van 

Thomas: A. Thomas (22) 3x4, 1x6 en G. de Jong 3x6 en 1 x4 gesteund door Tijl Huijgen (27) 2x4, 

1x6 kwam Bloemendaal tot 175 met nog 5 wickets in handen. 

Smoor 1v22 in 7, Chaudhry 0 v 37 in 10, Volten 0 v 19 in 3, Van Oosterzee 3v43 in 10 en Basart 0v50 

in 10 waren de opgooiers. Zou Kika misschien wèl toegelaten worden om de ballen op te halen die 

voor zes op de parkeerplaats van de vluchtsimulator terechtkomen?  

Na een wat rommelige lunch met uitstekende haringen kon CCG aan het best haalbare totaal van 175 

gaan beginnen. Het openingspaar scoorde niet veel runs maar liep wel braaf alle byes en wides zodat 

het target met 34 runs na 10 overs nog goed in zicht bleef. Met Mclean en Van Oosterzee (46: 4x4 en 

1x6) ging het daarna snel de goede kant op, jammer dus dat Victor Brian volkomen onterecht 

terugwees en op 6 run out liet gaan. De Brey begon leuk met 2 en 4 in de eerste over maar werd toch  

gebowled, ook Bobby ging vroegtijdig run out. J.W. Quarles had daarna de partij voor ons kunnen 

winnen: met 2x6 en 2x4 was hij aardig op weg maar hij vergooide zijn wicket op 59 op een stand van 

143. Toen werd het toch nog moeilijk: Volten, Chaudhry, Newall en De Lange kwamen tot 169. We 

kwamen 7 runs tekort; ieder van ons had die 7 runs kunnen maken met concentratie en de wil om te 

winnen! Volgende keer beter!  
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZATERDAG 12 JUNI 2004: CCG - Dosti 

Aanvang: 13.30 uur 

Aanwezig: 12.30 uur 

 

Opstelling: Bob Basart, Fred Crouch, Wim de Lange, Brian McLean, Chris Mitchell, Jeff Nickless, 

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

Straathof, Sydney Volten.  

Reserve: Peter Bastinck 

 

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

0347 349300. 

 

  

 

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.  

 

 

 

JAARVERSLAG CCG – SEIZOEN 2003 

 

 Voorzover niet al in uw bezit sinds onze Algemene Ledenvergadering, als bijlage toegevoegd.  

 

 

 

 

 

Gaarne wedstrijdverslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That 

Was That” uiterlijk maandag doormailen naar het redactieadres: 

kpattiselanno@skn.nl  
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Utrecht, 28 mei 2004 

 

JAARVERSLAG CRICKET CLUB GROENENDAAL SEIZOEN 2003 

 

Als ik zeg dat het een ‘bewogen’ jaar was voor de ons zo geliefde (maar tevens de neiging tot kwijnen 

vertonende) vereniging, is daar weinig van gelogen. Op velerlei gebied zijn er ingrijpende zaken 

vermeldenswaardig; onze locatie (de basis, het fundament van de club), onze leden (de invulling van 

het hiervoor genoemde, zeg maar onze entiteit) en de daaruit voortvloeiende cricketprestaties (daar 

waar het uiteindelijk toch echt om gaat; winnen-winnen-winnen!).   

 

Om bij het laatste te beginnen kunnen we helaas constateren dat er van een dusdanige neergaande lijn 

sprake is dat deze doet vrezen voor een trend. Welnu; als wij willen breken met deze neerwaartse 

beweging dan zullen wij bij ons zelf te raden dienen te gaan immers door onze eigen inzet – zowel 

fysiek als mentaal - kunnen wij het tij wellicht nog keren, waarover later meer.  

 

Het seizoen begon geheel in stijl en volgens de traditie met een buitenlandse tour, dit maal overzees en 

wel in Engeland, in Essex om precies te zijn. Met eigen auto’s en de boot zouden wij de oversteek 

maken. Na ingrijpen door onze penningmeester v.w.b. de tourlocatie vonden wij onderdak in het 

plaatsje Maldon alwaar wij in de ‘the blue Boar´ ons onderkomen vonden.. Daar de eigenaar naast het 

verhuren van kamers ook het brouwen van bier tot zijn professie mocht rekenen laat het zich raden wat 

hiervan de gevolgen waren. De eerste wedstrijd tegen de locale zwervers, the Hoboes, ging op een 

schitterende ground in Colchester op zijn zachtst gezegd nogal kansloos verloren. 

Na ietwat gewend te zijn geraakt aan het plaatselijk brouwsel mochten wij ons revancheren tegen 

Mersea op het gelijknamige eiland (al 12.000 jaar!). Mersea is geen onbekende immers speelden zij 

ooit op een tour van henzelf tegen ons waarbij een nog veel herhaalde en legendarische boundary 

catch van uw voorlezer nog menig cricketer op de netvlies zal staan. Zoals gezegd Mersea verslagen 

en vol goede moed togen wij naar Purleigh voor onze laatste wedstrijd. Nu bleek Purleigh een aan een 

zeldzame spierziekte lijdende (de ziekte van ZES!) brontosaurus in de gelederen te hebben die een 

onoverkomelijk opstakel voor ons bleek te zijn. Zo eindigde de tour met twee nederlagen en een 

overwinning. Vermeldenswaardig is het batten van Jan-Willem in positieve zin met scores van 42, 56 

en 36. Heel wat beter dan ondergetekende die drie keer mocht openen en evenzo vaak met één run 

weer aan de kant stond. Constant en tevens beschamend. Ook was de zelfgeorganiseerde 

‘oesternacht’aan de haven van Maldon memorabel. 

 

Dan de competities. Twee elftallen ingeschreven; te weten het eerste in de vierde klasse A en een 

vetranenteam in de veteranen klasse B. 

Aan het begin van het seizoen was er reeds twijfel bij het bestuur of wij met onze actieve leden nog 

wel volwaardig zouden kunnen meedoen aan twee competities. Het antwoord op deze vraag ligt 

besloten in de eindstanden. Het eerste op één na laatste met 4 overwinningen en 9 nederlagen en de 

veteranen onder aan de lijst met 2 overwinningen, één tie en 7 nederlagen. 

Dat we toch nog met genoeg spelers op de velden konden staan was met name te danken aan Herman 

Rijkee die met inzet van twee zonen en connecties met de Pakistaanse taxiwereld het eerste van 

spelers voorzag en doordat sommige leden in beide teams hebben meegedaan. Al met al sportief 

gezien een slecht seizoen. Geheel in overeenstemming met voorgaande zijn dan ook de individuele 

prestaties der CCG-ers laaggeklasseerd terug te vinden in de Kleefstra Almanak met onze voorzitter 
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als beste clubbowler. Need I say more. Eerder genoemde problemen rond het op de been houden en 

krijgen van twee volwaardige elftallen – en in het bijzonder twee elftallen met CCG–ers  – liggen 

eraan ten grondslag dat het bestuur heeft gemeend te moeten besluiten om voor het seizoen 2004 nog 

maar één elftal in te schrijven en wel in de veteranencompetitie.  

 

Van het één komt men op het ander en alles heeft met alles te maken. Afgelopen jaar zagen wij –

ondanks het benoemen van een nieuwe secretaris en er zijn er vast die denken wellicht dankzij – ons 

ledental om diverse redenen teruglopen. 

Allereerst zijn daar de opzeggers en afzeggers die wij overigens met het grootste genoegen bij onze 

overige ‘slachtoffers’ zullen voegen. Geen mooier vermaak dan leedvermaak. 

Daarnaast zijn er enkele overzeese spelers, al dan niet tijdelijk, naar hun moedergrond teruggekeerd. 

Laatstgenoemden zullen wij te allen tijde van harte welkom heten. 

Vanaf deze plaats wil ik ook graag stilstaan bij oud-speler Nijendorf die ons vorig jaar is ontvallen. 

Toen was daar vorig jaar ineens het ziek worden van Herman Rijkee. Niet alleen persoonlijk en voor 

vrienden en familie maar ook voor onze club, op alle gebieden, een klap in het gezicht. Na een zware 

operatie en diverse behandelingen werkt Herman middels therapie aan zijn revalidatie. Herman, wij 

wensen jou en iedereen die je lief is alle sterkte toe en hopen je vaak op en rond onze nieuwe ground 

te kunnen begroeten. 

 

 

Dat brengt mij op het laatste onderwerp van het jaarverslag, de locatie. 

Misschien nog wel belangrijker dan winnen-winnen-winnen is locatie-locatie-locatie. Vraag het uw 

makelaar maar na. Na 4 jaar gezworven te hebben bij Klein Kreukelland en bij VCC verheugen wij 

ons eindelijk weer in een eigen ground met een eigen clubhuis en een eigen beheer. Eigen-eigen-

eigen! Dit brengt echter niet alleen maar geneugten mee, het betekent ook een inspanning die aan onze 

leden wordt gevraagd. Zoals je hebt kunnen zien wordt er een gravelpitch met kokosmat aangelegd en 

is er nog genoeg te doen om onze nieuwe ground met clubhuis te gaan vervolmaken. We zijn nog 

maar met één team vertegenwoordigd en dat betekent dat wij – zoals we hier nu zitten – het zullen 

moeten gaan doen. Met het invullen van de belofte, gedaan aan het begin van dit jaarverslag – te weten 

om nog terug te komen op onze eigen inzet om zaken ten goede te keren – besluit ik dit jaarverslag. 

Zoals het er nu naar uitziet hebben wij weer nieuwe voedingsbodem en daaruit voortvloeiend 

bestaansrecht om een nieuwe basis te vormen voor betere tijden! 

 

 

 

Uw secretaris. 

 

 

 
 


