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19 juni 2015 THAT WAS THAT 66ste jaargang nr. 6 

 
 

Wedstrijdverslag CCG – Quick Haag 

 

Op het schitterende complex van Sparta te Capelle a/d IJssel was er een warm welkom voor de Haagse 

bleekneusjes. Een officiële thuiswedstrijd, dat wel! Quick verkoos na de gewonnen toss eerst te batten. 

Met good old Hans Schiferli opende men voortvarend, ook al werd de centurion van vorig jaar Iqbal in 

de eerste over voor duck gecleand door Hamid. Het volgende wicket viel pas op een stand van 79, kort 

na de half century van eerdergenoemde Hans. Victor pakte dit belangrijke wicket in zijn 1e over van het 

jaar en omdat deze speler al enkele malen gedropt was, koos Vic ervoor om het zelf te doen d.m.v. een 

lbw. Victor had de smaak te pakken en verwijderde nog 2 hanen. Gesteund door allrounder Klaus met 2 

wickets en 2 vangen, Hamid en Warre geholpen door de mega fitte Sydney achter de palen, werd Quick 

aan de kant gezet met 145 runs na 35. Memorabel is natuurlijk de terugkeer van David Rijkee op de 

cricketvelden, met moeder Tine aan de kant! David trekt de gemiddelde leeftijd van het elftal met vele 

jaren omlaag, het was goed te zien dat er weer eens een sliding gemaakt werd in het veld!  

 

Hamid Mir 2v16 na 7 

Marten Schwandt 0v26 na 7 

Warre de Vroe 2v20 in 6 

Victor van Oosterzee 26v3 na 7 

Klaus de Rijk 30v2 in 6 

Bouwer en Smoor mogen nog 6 overs ... 

 

De lunch was uitstekend verzorgd, daar kunnen andere clubs een voorbeeld aan nemen! 

Battend vormde het eigenlijk geen probleem doordat Klaus en Warre degelijk openden met een 

partnership van 64 uit 11 overs. Martens wicket viel nog wel, maar Hamid en David tikten het potje 

verstandig bij elkaar en in de 27e over klonk het luid: Me hebbe gewonnuh! 

 

Klaus 21 

Warre 26 

Hamid 26* 

David 21* 

Marten 12 (net in het krantje) 

 

Het was nog lang onrustig in Capelle! 
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Wedstrijdverslag CCG – HCC Zami 3 

 

Met nog vermoeide benen van de pot tegen Sparta een dag eerder moesten wij eerst fielden tegen de 

youngsters van HCC. We kregen maar liefst 191 runs om de oren op KZ, door sloppy fielding, drops 

e.d. Wapenfeiten waren wickets voor Hamid, Sajjad, Ali (met een heuse Hit wicket) en een fraaie vang 

van de voorzitter waar hij ook nog eens naar toe moest lopen. Uitstekende umpires Victor en Den Dett! 

Dat was in elk geval iets om tegen aan te batten. Met Klaus en Marten on fire chaseden wij aanvankelijk 

zeer succesvol. Uiteindelijk toch nog net tekort kwamen wij 'maar' tot 176. Een mooi zomeravond potje 

dus! 

 

Marten 76 ret 

Klaus 49 

Maurits 15* 

 

Na afloop volgde nog een prima maaltijd op de Koninklijke weggespoeld met een paar biertjes. Goede 

training mannen! 

 
 

Wedstrijdprogramma 

 

Zondag 21 juni, VCC uit, aanvang 13.30 uur 

Verzamelen: op VCC 13.00 uur 

Opstelling: David Rijkee 

 Alf Zwilling 

 Rob Bouwer 

 Sydney Volten 

 Warre de Vroe 

 Hamid Mir 

 Marten Schwandt 

 Maurits Davidson 

 Diederik Dettmeijer 

 Victor van Oosterzee 

 Bernard Smoor (reserve) 

 

Dinsdag 23 juni, HCC Zami 1, HCC, veld 1, aanvang: 18.00 uur 

Verzamelen: 17.30 uur HCC 

Opstelling: Wim de Lange 

 Klaus de Rijk 

 Marten Schwandt 

 Rob Bouwer 

 Hamid Mir 

 Sajjad Ali 

 Maurits Davidson 

 Victor van Oosterzee 

 Diederik Dettmeijer (reserve) 

 

Na afloop eten! 

 



 

 

 

Competitieprogramma 2015 

 

 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 voorzitter 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 
 

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 

  


