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10 Augustus 2004

THAT WAS THAT 55e Jaargang nr. 12

VERSLAG CCG – Sparta, 07 augustus 2004
Wedstrijdverslag CCG (196 voor 6) – Sparta (151 a.o.) d.d. 7 augustus 2004
Wanneer het zaterdag tijdens de brunch honden en katten regent, maakt iedere cricketer zich toch licht
zorgen. Desalniettemin tijdig in de auto en met de ruitenwissers aan naar het CCG paviljoen getogen.
Niets dan grijs wolkendek en nattigheid. Beide teams hebben zich echter door de weersomstandigheden niet laten afschrikken en zijn tijdig en compleet aanwezig.
In verband met het plotselinge overlijden van Fred Crouch zijn door Bernard Smoor enkele woorden
te zijner nagedachtenis gesproken, werd de CCG-vlag halfstok gehangen en werd een passend moment
van stilte in acht genomen. Kennelijk heeft dit de weergoden gunstig kunnen stemmen, aangezien het
droog bleef en vervolgens zelfs een klamwarme en zonnige dag werd. Gezien het tijdstip waarop de
match kon beginnen, werd in goed overleg besloten tot het spelen van twee maal dertig overs.
Na het winnen van de toss besloot captain Smoor eerst te batten. Na drie ballen de kat uit de boom te
hebben gekeken, spoonde De Brey de eerste zes al over het hoofd en was de trend gezet. Tezamen met
Straathof werd het scorebord door de openers goed in beweging gehouden. In de zevende over op 35
runs was het rinkeldekinkel voor De Brey (15) en ging Quarles zeer degelijk verder met batten.
Gedurende 15 overs lieten beide youngsters zien dat het CCG team aan bat nog steeds kan presteren,
Echter de zwoelte eiste zijn tol toen Kwakkie (43) uiteindelijk run out ging bij een totaal van 141.
Straathof bleef alert doortimmeren en werd na een vangetje met een score van 90 (2x6, 8x4) naar de
kant gestuurd. Mede door een nuttige bijdrage van Van Oosterzee (15) en wat verder sprokkelwerk
wist CCG na 30 overs met 196 runs een nette totaalscore te presenteren.
Bij afwezigheid van De Jong waren we benieuwd hoe Sparta de target zou nastreven. Alhoewel zes
maal dubbele cijfers werden gebat, bleek al snel dat het gemiddelde hoe langer hoe meer achterbleef
bij dat van CCG. De grote variatie door het inzetten van zeven bowlers had hiermee uiteraard veel te
maken, doch ook wellicht dat tevoren een duidelijke fieldingstrategie werd afgesproken waarbij het
afdichten van de boundaries extra aandacht had. Wat natuurlijk opnieuw belangrijk bleek, was het
vasthouden van de vangetjes, wat door CCG (4 catches) beduidend beter werd gedaan.
Bowlingcijfers: Smoor 3 voor 22 in 8; Davidson 1 voor 53 in 7; Van Oosterzee 4 voor 26 in 7 1/3 ;
Straathof 0 voor 7 in 2; Volten 0 voor 12 in 1; McLean 0 voor 17 in 2; De Lange 0 voor 13 in 2.
Met de winst in de zak en een prachtige avondzon was het nog lange tijd aangenaam toeven in het
CCG-paviljoen. Uiteraard werd ook die innings met afstand gewonnen.
Voor het eerst tijdens de competitie 2004 kunnen we noteren: me hebbe gewonne! (en dat smaakt naar
meer!)

WEDSTRIJDPROGRAMMA

!!! ingelaste onderlinge wedstrijd !!!

ZATERDAG 14 AUGUSTUS 2004
Aanvang:
Aanwezig:

14:00 uur
13:00 uur

Wegens afzeggen van de geplande ‘friendly’ tegen Ajax Leiden spelen we voor de tweede maal dit
seizoen een onderlinge wedstrijd. Iedereen die zich beschikbaar heeft verklaard bij Bernard wordt dan
ook geacht aanwezig te zijn. Ook de overige leden – en met name onze nieuwe leden !!! – dienen (mits
beschikbaar) gewoon mee te doen.
We spelen een onderlinge zoals we dat aan het begin van het seizoen ook al hebben gedaan. Iedereen
bowled vijf overs en moet tien overs batten. Prijsuitreiking (batten en bowlen) en diner zijn
vanzelfsprekend.
Ps. Indien toch onverhoopt verhinderd laat dit dan – i.v.m. inkopen – even weten aan Bernard

TRAINING
ALLE 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” in de periode 6 augustus – 28 augustus 2004 uiterlijk op
maandag mailen naar de SECRETARIS op mailadres s.volten@planet.nl
Na 28 augustus a.s. weer naar de TWT-redactie: kpattiselanno@skn.nl
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