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THAT WAS THAT 65ste jaargang nr. 9

CCG - Excelsior’20 geen uitslag/verregend
Het was er op en er af afgelopen zondag totdat met name onze tegenstanders er geen zin meer in hadden.
Dat vanaf het moment dat wij aan de uitgebreide 3e inning begonnen het weer ten gunste omsloeg was
wat wrang. Qua cricket kregen we nog wel de uiterst vermakelijke wedstrijd tussen HCC 2 en VRA 2
voorgeschoteld die op het hoofdveld wel tot een resultaat kwamen. Onder luid gejuich van CCG wist
HCC te winnen. Ook de trouwe HCC'ers op het terras zal de aanwezigheid van de Kleine Haegsche niet
zijn ontgaan.
Tegen Excelsior waren wij begonnen met batten. Een verstandige maar conservatieve opening van
Bernard Smoor leverde hem 13 runs op uit aanzienlijk meer overs. Een dubieuze run out voor de nog
altijd snel runnende Smoor, kostte hem uiteindelijk zijn wicket. Ondersteuning kwam er van Victor van
Oosterzee die nog net het krantje haalt (10). Boom, boom, boom werk van Hamid Mir, die zijn half
century onder luid gejuich (leermomentje) van de kant mocht vieren (50) om vervolgens afgelost te
worden door de ontketende Marten Schwandt (21no) en Rob Bouwer (20no, waarvan 5x4) die in rap
tempo de run rate weer op een verdedigbaar niveau brachten. Na 24,5 overs werd er eerst geluncht i.v.m.
de regen. Na de lunch is er geen bal meer gespeeld en staat de 134v3 voor altijd in de boeken.

Wedstrijdprogramma
Zondag 17 augustus a.s.
CCG-Quick Haag
Aanvang 12.00 uur
Thuis, veld 2
Verzamelen 11.00 uur
Opstelling:
Warre de Vroe
Diederik Dettmeijer
Bernard Smoor
Maurits Davidson
Rob Bouwer
Klaus de Rijk
Hamid Mir
Youssef Chaudry
Wim de Lange
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SPELERS GEVRAAGD! DIT IS VOORLOPIG DE 1-NA LAATSTE KANS OM TE SPELEN!

Competitieprogramma
Zondag 24 augustus

Kampong uit

Geef je zo snel mogelijk op via Teamers of wimdelange59@gmail.com

Mededeling van de voorzitter
Er zijn geen mededelingen van de voorzitter

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
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