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8 mei 2015 THAT WAS THAT 66ste jaargang nr. 1 

 
 

Mededeling van de voorzitter 

 

Nieuw seizoen 

Na een lange winter mogen wij weer met bat en bal onze kunsten vertonen. Ook dit jaar maken wij weer 

dankbaar gebruik van de faciliteiten van HCC. Vanwege de vervanging van het kunstgras zullen wij onze 

thuiswedstrijden meestal op Klein Zwitserland spelen, alwaar ook gelunched en geborreld kan worden. 

Het veld op KZ ligt er na intensief onderhoud prima bij! 

Onze vrijwilligers staan ook weer paraat! Carola Meiresonne zal de eindredactie en het verzenden van de 

TWT weer voor haar rekening nemen, Karyn Pattiselanno komt weer vaak scoren en zal van zich laten 

horen op het veld (“Catchers name”!), Maurits Davidson maakt de CCG website steeds beter. Neem een 

kijkje op www.cricketclubgroenendaal.nl en ontdek de nieuwste foto’s, urenlange highlights van het 

afgelopen WK (alle wedstrijden!) en een uitgebreid CCG archief. Als je de toegangscode kwijt bent voor 

het besloten ledendeel is een e-mail aan mij voldoende. 

 

Op de ALV van vorige week vrijdag zijn er diverse prijzen uitgereikt: 

 

Bob Kieboom beker voor de beste allround cricketprestatie: 

2013 Hamid Mir 

2014 Alexander de Geer 

 

Narrencup beker voor diegene die zich bovenmatig heeft  ingezet voor CCG: 

2013 Maurits Davidson voor het opzetten van de website 

2014 Karyn Pattiselanno oeuvreprijs voor het vele jaren scoren van CCG teams 

 

Zielepietprijs: 

Carel Veninga voor de conclusies die hij heeft getrokken uit een democratisch genomen besluit van de 

ALV 

 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 
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Wedstrijdprogramma 

 

Zondag 10 mei 2015 

Excelsior’20 uit 

Aanvang: 13.00 uur 

Verzamelen op HCC: 11.45 uur of 12.30 uur op Excelsior 

Opstelling: Warre de Vroe (c), Sajjad Ali, Wim de Lange, Hamid Mir, Youssef Chaudhry, Maurits 

Davidson, Klaus de Rijk, Marten Schwandt, Tijl Huygen, Rob Bouwer, Chaudhry nr. 3 

Reserves: Bernard Smoor en Diederik Dettmeijer 
 

Competitieprogramma 2015 

 

10 mei Excelsior’20  uit 

17 mei Olympia thuis 

24 mei Quick Haag thuis 

31 mei VCC uit 

28 juni Excelsior’20 thuis 

5 juli Olympia uit 

12 juli Quick Haag uit 

19 juli Kampong thuis 

26 juli VOC uit 

2 aug VCC thuis 

16 aug VOC thuis 

30 aug Kampong uit 

 

We zijn nog bezig met een friendly tegen VRA uit op 14 of 21 juni en verder zullen we weer met de Toc 

d’Or meedoen. 
 

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 18.30 uur is onze vaste trainingsavond in de kooien van HCC.  

 

  

 

TWT-REDACTIE: 

 

kopij uiterlijk dinsdag inleveren bij Carola Meiresonne, 

carola.meiresonne@schokindustrie.nl 

  


