
Verslag CCG - Bloemendaal 
 

Daar waar het leeftijdsverschil tegen Rood&Wit nog zo'n 300 jaar was kwam Bloemendaal 
met team dat uit overwegend twintigers bestond. Geschat verschil dit keer slechts 250 jaar! 
Onder de Bloemendaal spelers zelfs nog een nazaat van CCG'er van het eerste uur Hans van 
der Hoeven. 
Een prima tegenstander overigens die begrijpen hoe je het spelletje tegen oudere heren 
speelt, zelfs na afloop kregen wij nog het grootst denkbare compliment van de heren: "jullie 
zijn de eerste tegenstander die wat langer een biertje blijft drinken"! 
Helaas werd de toss verloren en verkoos Bloemendaal eerst te batten op het verrassend 
snelle hoofdveld van onze gastheren HCC. Alexander de Geer had er zin an en had op de 4e 
bal van de wedstrijd zijn 1e slachtoffer om dat 2 ballen later nog eens te herhalen, beide 
keren met hulp van een boven zichzelf uitstijgende wicketkeeper Jonathan Bolger. Gelijk een 
dubbel wicketmaiden! Het volgende wicket kwam wederom uit een wicketmaiden van 
Alexander, ditmaal cleande hij een van de topbats van de vijand. De jongelui wisten niet wat 
ze overkwam toen er 3/7/2,2 op het bord stond. Opener Diederik de Villeneuve (uit de Grote 
Haegsche School) bleef echter wel staan (98no) en werd goed ondersteund door een zeer 
diepe batting line-up. Want wickets vielen er zo af en toe nog wel, voordat er na 35 overs 
een totaal van 8/211 bereikt was. 
 
Alexander de Geer 4/26/7 (totaal 4 maidens) Marten Schwandt 1/37/5 Youssef Chaudhry 
1/38/7 Michiel van Oosterzee 2/36/5 
 
De uit het bejaardenhuis ontsnapte Alexander Huygen ( wanneer zien we je broers weer 
eens?) had zijn bat gelukkig toch weer uit de wilgen geplukt en opende "confident" samen 
met spoonman en oud voorzitter Marc de Brey. Helaas gooide een onwillige kuitspier iets te 
snel roet in het eten en vertrok Alexander op 8 retired hurt. Dat bleek de voorbode te zijn 
van nog veel meer strompelende, krakende en steunende CCG batsmen, soms hilarisch om 
te zien, aldus een steeds luid lachende stuurman aan wal (we willen die Bastinck zelf ook wel 
weer eens in het wit zien!).  
In het bowlinggeweld hielden vooral de al eerder genoemde De Geer en Mr. Extra (31 wides, 
dank u wel tegenstander) zich goed staande. Kleinere, maar nuttige bijdragen waren er 
vooral nog voor Rob Hogendoorn en de captain. Met 188 uit 35 overs kwamen we net iets te 
kort, maar dat had ook anders kunnen uitpakken! We kijken nu al uit naar de revanche! Een 
leuke wedstrijd met bij vlagen goed cricket. 
 
In het krantje: 
 
Marc de Brey 11 
Jonathan Bolger 12 
Alexander de Geer 50 
Rob Hogendoorn 21 
Victor van Oosterzee 12 
Warre de Vroe 21* 
Youssef Chaudhry 12 (als je met de captain op de mat staat, loop je een verhoogd risico op 
een run out!) 
 



 


