
Rood & Wit - CCG 

105ao - 106v7 

 

Eindelijk was het dan wat beter weer en traden wij met maar 10 man aan tegen de jonkies van 

Rood &Wit. Vorige keer hadden we er maar liefst 264 geslagen in onze 35 overs voordat het 

begon te regenen. Een makkie dus…Zeker op dat ultra kleine helicopterveld van R&W voor 

het cluhuis. 

Versterkt door 2 Dutch Lionesses bleken de Haarlemmers er zelfs zoveel vertrouwen in te 

hebben dat zij na de gewonnen toss eerst gingen batten. Invaller Irfan bowlde onze 1e over 

met een paar extra’s maar herpakte zich snel. Dr. Cricket nam in zijn 1e over het 1e wicket. 

Uw voorzitter (Jonkheer De Lamme sr.) kreeg als eerste change ook een kans van de captain 

en greep die dan ook meteen. Alsof hij nooit anders gedaan had nam hij op z’n 2e bal met een 

zeer confident appeal voor LBW zijn eerste wicket van het seizoen. Aan de andere kant was 

“balletje balletje goochelaar Vic” (vermoedelijk nog overmand door emoties door zijn 

huldiging in de kleedkamer tot Man of the Match tegen VCC) wat duurder dan we van hem 

gewend zijn. Al snel werd hij vervangen door De Lamme jr. die o.a. de 2 meisjes voor zijn 

rekening nam, waarvan 1 op onnavolgbare wijze werd gevangen door Sydney Volten die door 

zijn therapeut op weekendverlof was gestuurd.  

Ook captain De Vroe had er zin in en bowlde prima. Deel 1 van het speelplan was redelijk 

goed gelukt, de Haarlemmers stonden voor 105 aan de kant na 26,3 overs. 

 

Irfan 1/18/5,3 

Chaudhry 2/24/1 

Wim de Lange 2/6/4 

Victor 4/30/1 

Floris de Lange 3/7/4 

Warre 2/8/4 

 

Prima lunchcafé daar op HFC en dan nog ff aan de bak voor het bier, dat was de stemming 

voor onze batting. Maar het is een “funny old game”. 

Onze openers stonden (ongetrained als ze waren) voor ze het wisten weer aan de kant. 

Michiel lepelde beleefd het balletje weer in de handen van het prima bowlende meisje 

(Heather Siegers, 16 jaar en eigenlijk wicketkeeper). Johnatan op 3 deed het beter maar vond 

geen enkele steun bij de middle order. Zelf onze captain ging op de tweede bal clean gebowld 

door alweer Heather, het moet niet gekker worden! Maar het kon nog wel degelijk erger! Dr. 

Cricket ging op hetzelfde meisje voor duck naar de kant, ditmaal ook nog eens gevangen door 

een ander meisje. Wat een slimme zet van Rood&Wit om jong vrouwelijk schoon in te zetten 

tegen die oude bokken van CCG! 

Gelukkig hield Floris zijn kop er wel bij en tikte uiteindelijk in de 21e over toch nog het potje 

binnen en hadduh me toch nog gewonnuh! 

 

Johnatan Bolger 33 

Floris de Lange 48* 

Het scoreboek vertoont bij CCG geen enkele 2 of 3, alleen 1, 4, 6 en zelfs een 5! 

 

 

HFC v CCG 

Do not wish for less problems wish for more skills, 

He face titanic challenge, he fought this battle with such a manners that 

words have no magic to describe his skilful, innovative shots, unbelievable 



pressures, epic duel, steel of nerve, lot many argues that cricket is old 

funny game, but how many of us sustain our nerves in heat of battle. Floris 

de Lange kept his mind and level of concentration was marvellous, shots 

placement was clever and  enormous pressures he was facing, because he was 

losing his partners constantly that is sensitive time to stand against HFC 

with cool mind, That is the real cricket I think playing such kind of inning 

is a jewels of Crown.  The first time I observe that he felt responsibility 

and became a mature person, that is why he is a Man of the Match.     

Little total is always has been very dangerous, because it is 

psychologically the second inning batting side got illusion that we could 

reached easily this total, that is great mistake which we made last Sunday 

against HFL. The 15 year old girl took 5 wicket within no time. She has 

peculiar style of bowling, even Ware de Vore could not judge the properly, 

her pin point accuracy, perfect line and length, very deceptive delivers, 

occasionally off break, our captain completely lost his mind and gave his 

king wicket. It is not his wicket, psychologically affects we all know the 

Ware is a king wicket, now in this phase of match whole burden was on the 

shoulders of Floris. Fortunately he did not disappointed us. His 48 run were 

the glorious to embraced the victory. Every match is different then 

previous. 

Wim de Lange have great match, his best bowling brought us in the match, his 

2/6/4 highly appreciated, long loops tiny off-break, mesmerising the 

batsman, Victor de great have only lonely wicket, but he could not shin with 

bats this match. It was thriller and full of excitement play. That is all 

getal man.            

 

 


