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23 maart 2017 THAT WAS THAT 68ste jaargang nr. 1 

 

Mededeling van de voorzitter 

 

De lente kriebelt, dus we gaan weer cricketen. Dat is nog eens goed nieuws voor alle CCG’ers, we 

mogen weer! Op woensdag 5 april a.s. is de 1e training in de kooi op HCC vanaf 18.30 uur tot het 

donker wordt. Nog beter nieuws is dat wij daarna elke week gaan trainen en wel tot en met eind 

augustus. Vanaf mei gaan wij weer Zomi competitie spelen op de zondagen, eerst om 13.00 uur en 

later in het seizoen om 12.00 uur. 

De winter heeft ons behalve een Midwinterborrel weinig bijzonders gebracht en we gaan eens 

kijken wie van onze medespelers blijven en wie we er bij kunnen en willen krijgen.  

Vrijdag 24 maart is er een vergadering over de Zomi competitie, de verwachting is dat er 2 poules 

van 7 gemaakt gaan worden. Nieuwe Zomi teams lijken ACC, Rood & Wit en Hilversum te 

worden, HCC is afgevallen en van Quick is dat nog niet helemaal duidelijk, de laatste speelt 

misschien maar een halve competitie.  

Omdat er geen derde HCC team meer is op zondag zullen wij proberen zoveel mogelijk 

thuiswedstrijden voor half juni te spelen, zodat wij relatief vaak op het hoofdveld van HCC terecht 

kunnen. 

Het bestuur heeft aan Klaus de Rijk gevraagd om dit jaar de captaincy op zich te nemen. Deze 

loodzware taak is de laatste jaren met veel elan door Warre de Vroe ingevuld, waarvoor veel dank. 

Uw bestuur heeft er vertrouwen in dat Klaus, met al zijn diplomatieke skills, zich zal inzetten om 

het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Het zou fijn zijn als een ieder hem daarbij gaat 

helpen en goed gemutst aan de trainingen en de wedstrijden gaat deelnemen. Binnenkort zal er 

geïnventariseerd worden wanneer een ieder beschikbaar is.  

De jaarlijkse ALV dient nog te worden ingepland, informatie volgt. 

Het is mooi dat een club als CCG nog bestaansrecht heeft en dat wij er lol aan beleven om samen 

te cricketen, zelfs als het lijf niet meer kan wat het hoofd wil. Het bestuur verwacht dat we er met 

zijn allen een mooi en CCG waardig seizoen van gaan maken. We gaan het beleven! 

 

 

Training 

1e training woensdag 5 april 18.30 uur op HCC, daarna iedere woensdag! 

1st training, Wednesday April 5th 6.30 pm at HCC! 

 

Competitie 

Zodra het speelschema bekend is wordt dat ingevoerd in Teamers en gepubliceerd op onze website 

www.cricketclubgroenendaal.nl , bovendien zal de KNCB dit publiceren. 
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