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3 juli 2015 THAT WAS THAT 66ste jaargang nr. 8 

 
 

Wedstrijdverslag CCG – Excelsior ‘20 

 

Er zijn de laatste jaren weinig wedstrijden (wellicht HBS uit vorig jaar) geweest waarin CCG zo slecht 

speelde. Eerst battend kwamen wij maar tot 125 runs uit 35. Mooie bijdragen waren er van Victor (49), 

Rob (22) en Maurits (19).  

Het hoogtepunt van de dag, de lunch, werd een dieptepunt. De cateraar van KZ blameerde zich, wist het 

nog  enigszins goed te maken door niets in rekening te brengen en wat bier neer te zetten na afloop. 

Excelsior had toch nog 19 overs nodig voor het verlies van 3 wickets om er voorbij te gaan mede door 

goed bowlen van alweer Victor (1v30 uit 7) en Maurits met 2 wickets. 

Na afloop werd er zo snel mogelijk richting Grote Haagsche gegaan waarin wij de 3
e
 inning gelukkig 

wel wisten te winnen van ook dit keer weer een standvastige tegenstander. Ook hier liet de horeca het 

jammerlijk afweten wat de happen betreft,  dit keer wegens grote drukte.  Gelukkig waren er chips in 

huis. 

Geen heldenverhalen helaas, volgende week weer?! Wie schrijft het verslag, nu Youssef op alle fronten 

uitgeschakeld is? 

 

 

Wedstrijdverslag CCG – Concordia 

 

Aardige wedstrijd die net niet in winst omgezet kon worden. CCG batte eerst met een snelle 30 van 

Floris. Er waren enkele kleine bijdragen totdat Sajjad er 31 sloeg en de staart roerde zich nog naar beste 

kunnen. Maar meer dan een bescheiden 115 zat er niet in deze week.  

3 wickets werden er nog gepakt van Concordia voordat zij in de 16
e
 over ons totaal passeerden. Alleen 

Floris (0v10 uit 3) en Victor (2v29 uit 4) hielden stand tegen de exotische hitters van de Delftenaren. 

Mooie vangetjes waren er voor Rob, Marten en Sajjad. Deze keer konden wij wel iets te eten krijgen op 

de Diepput. Gelegenheids chefkok Buwalda had een prima blauwe hap geproduceerd! 

Wij zijn helaas uitgespeeld dit jaar voor de Toc, alle deelnemers worden natuurlijk wel verwacht op de 

finaleavond vrijdag 24 juli op HCC. Finale wordt gespeeld tussen Zami 1 en Zami 2 van HCC. 

Gevalletje matchfixing nu ook al in het cricket doorgedrongen (ik meen mij te herinneren dat er weleens 

eerder iets geweest is bij die club…)? 
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Wedstrijdprogramma 

 

Zondag 5 juli, Olympia uit Sportpark Groenhovenpark, Groenhovenpark 4 Gouda, 

Aanvang  12.00 uur 

Verzamelen  11.30 Olympia / 11.00 uur HCC 

 

LET OP: Vanuit Utrecht komende is er hinder van de Tour de France! Neem extra tijd! 

Route: Per auto: Vanaf den Haag/Rotterdam/Utrecht: vanaf A12 afrit 11 Gouda. Richting Gouda 

volgen, na benzinestation eerste verkeerslicht links (Burg. van Rheenensingel). Bij volgende 

verkeerslichten links (Groenhovenweg). Na 650 m. linksaf (borden Sport City en Ingang Sportpark). 

Het cricketveld is direct naast Sportcity indoor sportcentrum. 

Parkeren: direct bij het veld is weinig/geen gelegenheid. Parkeren op Groenheuvel (hoofdparkeerplaats 

sportpark) of -in beperkte mate- langs de Groenhovenweg. NIET op de parkeerplaats van Sport City! 

OV: vanaf station Gouda bus 1 / 4 richting Groenhoven, uitstappen halte Plataanstraat 

 

Opstelling:  Warre de Vroe 

 Victor van Oosterzee 

 Hamid Mir 

 Wim de Lange 

 Marten Schwandt 

 Alf Zwilling 

 David Rijkee 

 Bernard Smoor 

 Rob Bouwer 

 Sydney Volten 

 Diederik Dettmeijer 

 
 

Competitieprogramma 2015 

 

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. 

 

 

Mededeling van de voorzitter 

 

Er zijn geen mededelingen. 
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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 

  


