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VERSLAG SPARTA – CCG d.d. 10 juli 2004 

 

Sparta - CCG Veteranen (214 v 7 - 163 ao) 

 

De uitgestelde wedstrijd tegen de oude mannen van Sparta leek aan het begin van de middag kansrijk. 

Enkele weken geleden hadden wij er nog de voorkeur aangegeven om ons te laten vernederen door een 

stel Belgen in plaats van competitie te spelen tegen Sparta. Strategisch slim van onze captain Smoor 

omdat de Spartanen nu danig verzwakt leken. Men miste tenminste 3 reguliere bowlers. Alleen CCG 

was aanvankelijk met 9 man, dus dat was voor ons weer niet zo goed. Onze captain was dolende in 

Capelle en omgeving en kon het terrein niet vinden, of was hij in gedachten bezig met zijn volgende 

strategische zet? Zonder aarzeling zag Diederik Dettmeijer zijn kans schoon en benoemde zichzelf als 

opvolger. Versterkt door 1 substitute begonnen wij aan de wedstrijd. Later kwamen Smoor en Najib 

nog. Wij begonnen met fielden. Onder de nieuwe captaincy begon Victor met bowlen en kreeg Sydney 

van de andere kant een kans met de bal. Victor bowlde goed en liet zien waarom hij zo vaak de Bob 

Kieboom beker gewonnen heeft. Zuinig bowlde hij in zijn eerste spel van 7 overs (0 v 15). Sydney, 

onervaren als hij is met de bal, was bepaald minder in goede doen en werd al na 2 overs afgezet door 

Diederik en afgelost door Maurits Davidson, die nu in een rechtstreeks duel met Victor kon uitmaken 

wie de meeste punten voor eerdergenoemde felbegeerde trofee kon verzamelen. Maurits was al op zijn 

3e bal succesvol (well changed captain!) en bowlde er lustig op los. Smoor en Najib waren inmiddels 

gearriveerd om de bowlers af te wisselen. Captain Dettmeijer liet ook in het veld geen middel onbenut 

om het Spartaanse topbat Leo de Jong af te leiden: Dett verloor in volle sprint de controle over zijn 

cricketbroek, liet er zich niet door hinderen dat het kleinood tot op de enkels was afgezakt en gooide 

de bal vanuit het outfield strak in de handen van de wicket keeper. De hagelwitte onderbroek van de 

captain dienen wij te omschrijven als weinig charmant maar degelijk. Ondanks 3 stumps van 

wicketkeeper Jan-Willem en 3 wickets van Maurits kwam Sparta toch tot een totaal van 214. De 102 

n.o. van De Jong die zijn bat door de innings droeg was uiteraard de grootste boosdoener. (Van 

Oosterzee 1 v 35 in 10; Volten 0 v 20 in 2; Davidson 3 v 38 in 8; Najib 1 v 65 in 10; Smoor 2 v 49 in 

10). 

 

Na een voortreffelijke lunch met overheerlijke kersen van Patty mochten Volten en De Brey openen. 

Sydney had natuurlijk nog wat goed te maken en oefende uitgebreid op de bowlingmachine in de kooi 

en dat ging goed (redactie: deze batsman was zo snel uit op zijn 1
e
 bal dat de schrijver van dit verslag 

gemist heeft dat hij al uit was voordat hij aan zijn batting-practise begon). Het verblijf van oud-

voorzitter De Brey op het kunstgras was kort te noemen. Hij spoonde zijn 4
e
 bal keurig in de handen 

van een fielder. Hierna volgde gelukkig herstel en kwamen er enkele goede partnerships op de mat. 

Jan-Willem tekende voor de topscore met 38 runs. Goede bijdragen waren er van Najib met 14, 

Hogendoorn met 30, Davidson met 24 en Van Oosterzee met 31. De gedoodverfde nummers 1 en 2 
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voor de Bob Kieboom deden dus beide goede zaken tegen Sparta. Het totaal van 163 was helaas wat te 

weinig, wij misten vandaag datgene wat Leo de Jong voor Sparta wel deed. Het spreekt voor zich dat 

de captaincy weer volledig ter discussie staat. De barbecue na afloop was prima en het was leuk dat 

Herman er bij was.  

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

ZATERDAG 17 JULI 2004 – Dosti UIT 

 

Aanvang: 13.30 uur 

Verzamelen: 13.00 uur 

 

Opstelling: Peter Bastinck, Diederick Dettmeijer, Ray Newell, Maurits Davidson, JW Quarles van 

Ufford, Bernard Smoor, Rob Hogendoorn, Warre de Vroe? Michael Straathof? Evertjan ter Borg? 

Fred Crouch? Victor van Oosterzee? NN? NN?  

  

Dat is een aantal vraagtekens, het is moeilijk de opstelling dit keer rond te krijgen. Derhalve het 

verzoek mij te mailen of te bellen 06-5471 4622 en te laten weten of je komt of niet komt.  

 

Bernard 

  

Dosti is bereikbaar via ring Amsterdam/Amersfoort/a10 Oost afslag Diemen Zuid/Duivendrecht, bij 

verkeerslichten links richting centrum (Gooiseweg zie velden links). Rotonde 3/4 richting 

Amstelstation, einde T-kruising linksaf Hugo de Vrieslaan, daarna kruising rechtaf Fizeaustraat, einde 

weg rechts en vervolgens links.  

 

  

TRAINING 

 

WOENSDAGEN - vanaf 19.00 uur TRAINING !! 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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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