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28 mei 2015 THAT WAS THAT 66ste jaargang nr. 4 

 
 

CCG v Quick Den Haag 

 

Er is geen verslag; deze wedstrijd is door de tegenstander afgezegd. 

 
 

 

Wedstrijdprogramma 

 

Er zijn geen wedstrijden voor 31 mei en 7 juni a.s. 
 

 

 

Competitieprogramma 2015 

 

  

31 mei GEEN  WEDSTRIJD 

7 juni GEEN  WEDSTRIJD  

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. 
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Mededeling van de voorzitter 

 

Programmawijzigingen reguliere competitie: 

De wedstrijd van zondag 31 mei tegen VCC is helaas afgezegd door onze tegenstander. Eerst werd als 

reden gegeven dat zij geen veld hadden. Mijn aanbod om de wedstrijd op HCC te spelen bleek helaas 

geen optie voor de Voorburgers. Plotseling bleken zij ook maar 4 spelers te hebben! 

Helaas ook geen wedstrijd op 7 juni.  

In principe zal de wedstrijd tegen Quick die vorige week afgezegd is door Quick op zondag 14 juni 

gespeeld worden op Quick. Reserveer die zondag dus! 

Mogelijk wordt de wedstrijd tegen VCC op 21 juni gespeeld op een nader te bepalen locatie. Hou hier 

rekening mee! 

Vanaf 28 juni gaan we het wedstrijdschema weer volgen! Excelsior thuis. 

De wedstrijd van 30 augustus uit tegen Kampong is inmiddels door de competitieleider vastgesteld op 

23 augustus, houdt hier rekening mee! 

Teamers zal z.s.m. worden aangepast! 

 

TOC d'Or programma 

Het schema van de voorrondes is bekend, de datum van de finale nog niet! 

 

Zami 3-CCG op maandag 15 juni op KZ 

CCG-HCC Zami 1op dinsdag 23 juni op HCC 

CCG-Concordia op dinsdag 30 juni op KZ 

 

Altijd om 18.00 uur. Verzamelen 17.45 uur. 8 a-side. Na afloop eten op HCC.  

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

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 
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