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THAT WAS THAT 66ste jaargang nr. 7

Wedstrijdverslag CCG – HCC Zami 1
CCG mocht eerst batten op een koude en soms vochtige avond tegen de routiniers van Jan Nuijten c.s.
Klaus en Rob openden voortvarend met resp. 17 en 21 en dreven de bowlers van Zami 1 tot wanhoop.
Kumar verliet zelfs hinkend het veld door een tactisch sterke maar vooral harde mokerslag van Rob op
het onderbeen van de bowler te plaatsen. Dat scheelde toch 3 zuinige overs. Sajjad sloeg een snelle 50
(na hertelling! Alsnog applaus!). Allrounder Victor gebruikte zijn hele slagenrepetoir om pas na 18 runs
naar de kant te gaan. Na prima ondersteuning van de tailenders Maurits, Wim en Den Dett stond de
teller na 20 overs op het mooie totaal van 167.
Zami 1 is door de penetrante en zuinige bowlerij alsmede het scherpe fielden nooit in de buurt gekomen.
Veel te laat hamerde captain Nuijten met Hoff nog wat runs bij elkaar, maar verder dan een schamele
151 kwam men niet. Vooral Victor was onbespeelbaar met 3v27 uit 4.
Na afloop waren er klappende deuren te horen gevolgd door grote stilte en een koude douche in de
kleedkamer naast ons. Hoe anders was dat bij ons! Dat alles gevolgd door een prima maaltijd met vele
jugs bier en flauwe crickethumor, kortom een mooie avond. Me hebbe gewonnuh, in wat volgens de
voorzitter de belangrijkste wedstrijd van het jaar was.

Wedstrijdprogramma
Zondag 28 juni, Thuis Excelsior'20 op KZ,
Aanvang
12.00 uur
Verzamelen 11.00 uur
Opstelling: Warre de Vroe
Victor van Oosterzee
Bernard Smoor
Rob Bouwer
Marten Schwandt
Sydney Volten
Klaus de Rijk
Maurits Davidson
Wim de Lange
NN
NN
GRAAG Z.S.M. AANMELDEN!!!

Wedstrijdprogramma (vervolg)

Dinsdag 30 juni, Thuis Concordia op KZ
Aanvang
18.00 uur
Verzamelen 17.30 uur
Opstelling: Wim de Lange
Marten Schwandt
Sajjad Ali
Klaus de Rijk
Maurits Davidson
Victor van Oosterzee
Diederik Dettmeijer
Rob Bouwer

Competitieprogramma 2015
28 juni
5 juli
12 juli
19 juli
26 juli
2 aug
16 aug
30 aug

Excelsior’20
Olympia
Quick Haag
Kampong
VOC
VCC
VOC
Kampong

thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
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,-.
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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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