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VERSLAG CCG – CC Mechelen d.d. 19 juni 2004 

 

Mechelen 196 v. 8, CCG 112 a.o. 

 

Aangezien geen competitiewedstrijd voor deze zaterdag was gepland, had onze volijverige (wedstrijd) 

secretaris een friendly tegen onze oude vrienden van Mechelen weten te regelen, waardoor ons nieuwe 

complex gelukkig wederom in gebruik was na de niet- doorgegane wedstrijd van vorige week. 

 

De wedstrijd was vastgesteld op 35 overs in verband met een tijdige beëindiging, om de andere 

interland van die dag in het clubhuis van achter de diner-tafel te kunnen aanschouwen. CCG begon 

met fielden en alras bleek dat de Sri-Lankees-Belgische combinatie van onze tegenpartij niet zeer veel 

ontzag had voor onze bowlerij. De runs kwamen in snel tempo, waarbij met name de batslieden 

Tsetlin en De Soysa met resp. 44 en 42 flink huishielden. Het weinig geïnspireerde fielden van CCG 

had bovendien tot gevolg dat de batslieden veel te veel levens kregen met als uiteindelijk resultaat een 

score van 196 v. 8 in de boeken. Bowlingcijfers: B. Smoor 3 v. 40 in 10, B. Basart 2 v. 37 in 7, M. 

Davidson 2 v. 45 in 8. 

Het batten van CCG was eveneens niet erg geïnspireerd. Alleen B. McLean - 17, J.W. Quarles - 19 en 

M. Davidson met een snelle 19, wisten de dubbele cijfers te bereiken. Vermelding verdient nog de 

taaie 8 n.o. van B. Basart, die in ieder geval daarmee de tegenpartij tot in de 35e over in het veld wist 

te houden. 

 

De borrel en het eten na afloop waren ouderwets gezellig , waarbij onze gasten nog eens extra werden 

getracteerd op een tweede Nederlanse nederlaag die dag, hetgeen onze eigen pret echter niet al te zeer 

mocht drukken. De oude CCG-sfeer begint weer te herleven. Nu nog de cricketprestaties en we zijn 

weer springlevend! 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZATERDAG 26 JUNI 2004: onderling! 
 

De uitwedstrijd tegen Sparta is verplaatst naar 10 juli. Zaterdag 26 juni spelen we onderling. Het zesde 

verlies op rij in dit seizoen maakt deze extra training absoluut noodzakelijk. Sydney, Rob, Jeff en 

Brian bowlen in ieder geval 10 overs aangevuld door de stockbowlers Maurits, Wim, Victor, Bob en 

Bernard. De nieuwe leden Evertjan ter Borg, Chris Mitchell en alle overige onervaren batsmen krijgen 
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ieder minimaal 5 overs om te batten. Iedereen fieldt en er worden 55 overs gebowled zodat iedereen 

aan de beurt komt. De wedstrijd duurt dan 3,5 uur, beginnen om 13.30 uur en om 17.00 uur borrel en 

eten en op tijd naar huis of in het clubhuis kijken naar het voetbal. 

  

Opstelling: EvertJan ter Borg , Chris Mitchell, Warre de Vroe, Rob Hogendoorn, Peter Bastinck, 

Yussef Chaudhry, R. Turman, Diederik Dettmeijer, Bob Basart, Marc de Brey, Maurits Davidson, 

Wim de Lange, Brian McLean, Jeff Nickles, Victor van Oosterzee (ganzenlever), Bernard Smoor, 

Sydney Volten, Jan de Vroe. 
  

 

TRAINING 

 

WOENSDAG 23 JUNI A.S.- vanaf 19.00 uur TRAINING + SOUPER!! 

 

MENU: kreeft, brood + aioli, bouillabaisse  
 

 

OPROEP AAN DE LEDEN EN DONATEURS … 

 

... die nu (nog) de TWT per post krijgen: indien jullie (inmiddels) in het bezit zijn van een e-mailadres, 

SVP doorgeven aan kpattiselanno@skn.nl zodat in het vervolg de TWT naar dit e-mailadres gestuurd 

kan worden, jullie de TWT sneller krijgen en dit weer scheelt in de verzendkosten voor CCG. Namens 

het Bestuur, dank bij voorbaat voor de medewerking.  

 

 

HERHAALDE 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 -reliquieën zijn 

uiteraard ook van harte welkom. Evenals uzelve ook. Dat moge duidelijk zijn. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Gaarne wedstrijdverslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That 

Was That” voor de week van 27 juni – 3 juli 2004 op uiterlijk maandag 

mailen naar de CCG-secretaris op s.volten@planet.nl  
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