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6 mei 2014 THAT WAS THAT 65ste jaargang nr. 3 

 
 

Verslag CCG - HBS 01-06-2014 

 

CCG V HBS 

 

the ratio of literacy to illiteracy remains constant, 

but nowadays the illiterate can read and write. 

 

sometime you face a ugly situation which you try to avoid or tolerate at all, but sometime someone 

make you so angry, constantly  irritate you at that situation you loos your temper and forget your 

civilization or politeness that cricket is a gentleman sport, during the heat of battle our 

highly sophsticated and most senior having huge experience in this beautiful game of cricket, never 

lost his temper, unfortunatly last sunday record has been broken. Mr Alex de Geer got so irritated by a 

person who had no manners of playing cricket, at last he give him a shut up,  of course it is against his 

nature, alas; after this situation, Geer have no mood to contacted the match with his great qualities, 

that is great pity. after this incident he could not concentrate his strategic planing against opposition.  

 

Their strategy was very clear, they want to win hock by crook, their umpiring was Mafiosi, No doubt, 

they have good bowling attack, especially old F Mobeen's tight spell earn 3 costly wicket 

very economical, it has no pace but turning inside that is why our batsman could not penetrate under 

their skin, our openers bated 20 overs and could not make 70 run, they proceeds so slowly, that is 

why pressure is amounting due to this situation H Mir lost his temper and played wrong shots and 

gave his wicket cheaply. Alex de Geer resisted for-a-while, he played some magnificent shots and few 

glorious fours, he had bit difficulty to playing spin and also K de Rijk, captain should make a new 

planing of opening pair, for example K de Rijk playing enter role and other side some one attacking 

player H Mir is more suitable or A de Geer with Rijk.  

A de Rijk manufactures only 41 run very slow inning, fortunately he laid the good foundation to 

establish a good total.  

 

Bowling and fielding was disaster, this match won by their umpires, with their devious attention was 

clear, A de Geer never appeal without reason or 100% sure, whole day they decline his LBW appeal, 

late I come to know they no batsman who could stand few overs in crease that is why they depend 

on umpiring. 

 

We have lot of lesson to learn from this match about attitude of opposition. As Mr Davidson 

was complaining that whole day he was fielding only two balls came to him and also not agree to  his 

batting orders and umpiring of H Mir. It is universal truth in this pitch we must have 250 run to have a 

match even, I am not talking to win.  

 

Weather was delightful and glorious day to drink cool and cool beer after a boring day, Chaudhry 

collect 295€ to create a perfect picnic atmosphere. Practice make man perfect. At the end, 

 Imagination is more important then knowledge , for a while knowledge defines all we currently know 

and understand, imagination points to all we might yet discover and create . A good life is inspired by 

love and guided by knowledge. That is all gentleman . 
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Wedstrijdprogramma 

 

Wedstrijd en opstelling: 

 

Zondag 8 juni 

Excelsior'20 uit 

Aanvang 13.00 uur 

Verzamelen 12.30 uur op Excelsior of 11.45 uur op HCC (wie kan er rijden?) 

Opstelling:  

 

Warre de Vroe (c) 

Hamid Mir 

Maurits Davidson 

Marc de Brey 

Youssef Chaudry 

Rob Bouwer 

Wim de Lange 

Klaus de Rijk 

Victor van Oosterzee 

Alexander de Geer 

Sajjad Ali 

 
 

Mededeling van de voorzitter 

 

Wie vijf jaar geleden gezegd had dat ons aller CCG nog zou bestaan in 2014 kon in elk geval gerekend 

worden tot de rasoptimisten! We leven nog, en hoe! Het competitieseizoen is denderend begonnen met 

over het algemeen goed bezochte trainingen op de woensdagavonden, met een prima ALV en met 2 

klinkende overwinningen voor het competitieteam met 2x een score van boven de 200 die te hoog 

gegrepen bleek voor de vijand. 

De trend van terugkerende leden uit het verleden zet zich ook dit jaar weer voort, na meer dan 20 jaar 

is Rob Bouwer weer van de partij, iets dat hij afgelopen zondag vierde met 11 runs uit 4 ballen 

inclusief een knallende 6 op de het dak van de kooi! Promising! 

De ALV was er een van het bewogen soort. Het bestuur organiseert zoals bekend van 19-21 september 

een jubileumevenement met twee wedstrijden in Engeland, waaronder een wedstrijd en diner op 

testground KIA OVAL in London. Voorwaar een uniek evenement met “wheelchaircricketers” op een 

te gekke ground. Cricket met een knipoog in optima forma, zoals dat al 65 jaar past bij CCG. Kost een 

paar centjes natuurlijk en dat is precies wat de gemoederen bezig hield tijdens de ALV. Van alle 

aanwezigen was er uiteindelijk maar één expliciete en volhardende tegenstander van deze kostbare 

grap die deels gefinancierd wordt uit de omvangrijke reserves van CCG (omvangrijk bekeken als een 

vereniging die al jaren circa 20 leden heeft met een begroting van € 3.000,- per jaar). Ik hoop van harte 

dat wij de gelederen bij elkaar kunnen houden nadat een ieder zijn zegje heeft kunnen doen bij de 

ALV en na een democratisch genomen besluit in diezelfde ALV. Iedere CCG’er (= lid, donateur, oud 

lid, vriend van CCG, gewaardeerde vijand) mag mee en kan zich bij Warre de Vroe opgeven. Het 

spreekt voor zich dat de individuele reis-en verblijfkosten voor de deelnemers zelf zijn, CCG 

faciliteert de huur van de Oval. 

Misschien nog eens goed om op te sommen dat CCG heel veel biedt voor een bescheiden contributie 

van € 150,- per jaar. Een niet helemaal willekeurige greep: 

 

- 5 maanden trainingsfaciliteiten op de woensdagavond 

- 14 competitiewedstrijden 

- 4 wedstrijden Tocque d’Or trofee 

- Midwinterborrel en andere evenementen 

- In 2014 een top jubileumprogramma 
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- Dankzij Carola Meiresonne verschijnt de TWT dit seizoen weer regelmatig. Super en veel 

dank namens heel CCG! 

- De website www.cricketclubgroenendaal.nl dankzij Maurits Davidson 

- Veel wedstrijden worden gescoord door ons aller Patty, dankjewel! Welk ZoMi team heeft 

nou een vaste scorer! 

- Bovenal de unieke clubsfeer die ons al 65 jaar bind! 

 

CCG staat al 65 jaar bovenaan de lijst! 
 

  

Mededeling van de penningmeester 

 

U wordt verzocht Uw contributie/donatie vóór 30 juni a.s. te voldoen door betaling op Bankrekening 

nr. NL37ABNA0527927147 t.n.v. Penningmeester Cricketclub Groenendaal te Veere.  

 

Contributie voor de actieve leden € 150,-.  

 

De bijdrage van de donateurs bedraagt € 25,-. 

 

 

 
 

Vaste trainingsavond 

 

Woensdagavond vanaf 19:00 uur is onze vaste trainingsavond op HCC.  

 

  

 

TWT-REDACTIE: 

 

kopij uiterlijk dinsdag inleveren bij Carola Meiresonne, 

carola.meiresonne@schokindustrie.nl 

  

 

http://www.cricketclubgroenendaal.nl/

