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VERSLAG CCG – VOC d.d. 03 juli 2004 

 

CCG - VOC 167-168 voor 5 

  

Alweer een aardige wedstrijd, al is dat niet direct uit de uitslag af te lezen, maar wederom verlies voor 

CCG. Na gewonnen toss koos Captain Smoor gewoontegetrouw voor batten. Niet omdat een onbereik-

baar totaal door ons neergezet te verwachten was, maar meer om zich niet bij voorbaat neer te leggen 

bij onze zwakte. 

  

En zo zwak waren we niet: De Brey en Straathof (66) openden goed met een partnership van 20 in 8 

overs. Quarles (33, 2x6) begon met een fraaie 6 en zette met Straathof 110 op het bord na 23 overs. 

Basart (12) Hogendoorn (10) en Davidson (14 no) deden nog een duit in het zakje en na 40 overs was 

de stand 167 en hadden we nog 5 wickets in handen. Het is klaarblijkelijk voor ons moeilijk om snel te 

scoren ook al is de bowlerij allesbehalve penetrant. Parker 2 voor 31 in 10 bowlde het beste en de 

economy rate lag bij alle overige bowlers boven de 4 per over. 

  

Na de thee hielden Smoor (2 v 33 in 9) en Davidson (1 v 37 in 10), en Basart (1 v 48 in 10 en Van 

Oosterzee (1 v 37 in 8) de VOC-battingside nog aardig aan het lijntje. Reijnierse 10, Woerdeman 17 

vd Kooij 27 en vooral Parker 93 no werden nog 38 overs beziggehouden voordat zij ons totaal pas-

seerden. Iets sneller batten, iets beter vangen en iets geconcentreerder bowlen en we winnen de wed-

strijd. 

    

Victor bedankt voor de haringen bij de koffie, de thee en de borrel, CCG was een goed verliezer en 

een voortreffelijk gastheer. 

  

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZATERDAG 10 JULI 2004 – Sparta UIT 

 

Aanvang: 13.30 uur 

Verzamelen: 12.30 uur 

 

Opstelling: Marc de Brey, Fred Crouch, Diederick Dettmeijer, Maurits Davidson, Wim de Lange?, 

Chris Mitchell?, Ray Newell, Victor  van Oosterzee, JW Quarles van Ufford?, Bernard Smoor, 

Michael Straathof?, Sydney Volten, Rob Hogendoorn, Peter Bastinck. 
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Dat is 14 man maar ook een aantal vraagtekens, want voor deze verplaatste wedstrijd heb ik geen op-

gaven van ieders availability. 

  

Derhalve het verzoek aan iedereen om mij te mailen of te bellen 0654714622 en te bevestigen of je 

komt of niet komt.  

 

Bernard 

  

  

 

TRAINING 

 

WOENSDAG 07 JULI A.S.- vanaf 19.00 uur TRAINING + SOUPER!! 

MENU: nog onbekend  
 

 

 

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” uiterlijk maandag mailen naar de TWT-redactie op mailadres 

kpattiselanno@skn.nl  
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