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25 april 2017 THAT WAS THAT 68ste jaargang nr. 2 

 

Wedstrijdverslag 

 

Er zijn nog geen wedstrijden gespeeld. Zie Competitieschema. 
 

 

Competitieschema CCG ZOMI 2017 

 

Datum Uit of thuis Aanvang Tegenspeler 

    

07-05-2017 thuis 13.00 h Kampong 

14-05-2017 thuis 13.00 h VCC 

21-05-2017 thuis 13.00 h Hermes 

28-05-2017 thuis 13.00 h Quick 

04-06-2017 vrij 

  07-06-2017 thuis 18.00 h Tocque d'Or 

11-06-2017 thuis 13.00 h Olympia 

14-06-2017 thuis 18.00 h Tocque d'Or 

18-06-2017 uit 12.00 h VOC 

21-06-2017 thuis 18.00 h Tocque d'Or 

25-06-2017 uit 12.00 h Kampong 

02-07-2017 vrij 

  09-07-2017 thuis 12.00 h Rood & Wit 

14-07-2017 thuis 18.00 h Tocque d'Or 

16-07-2017 uit 12.00 h Excelsior 

23-07-2017 uit 12.00 h VCC 

30-07-2017 uit 12.00 h Quick 

06-08-2017 uit 12.00 h Olympia 

13-08-2017 thuis 12.00 h VOC 

20-08-2017 thuis 12.00 h Kampong 

27-08-2017 vrij 

  

    Kan iedereen via Teamers vast zoveel mogelijk zijn beschikbaarheid voor de wedstrijden 

invullen! 

 Voor het geval je Teamers te ingewikkeld vindt, stuur een e-mail naar 

wimdelange59@gmail.com 

 

mailto:s.volten@planet.nl


  

 

 

 

2 

 

Mededeling van de voorzitter 

 

Op vrijdag 19 mei a.s. zal vanaf 19.00 uur de Algemene Ledenvergadering zijn in de bestuurs-

kamer van HCC. Het bestuur nodigt alle CCG-ers uit om naar de vergadering te komen! Meer 

informatie volgt nog per TWT en zal op de vergadering worden uitgereikt. 

 

 

Mededeling van de captain 

 

Het voelt nog wat vreemd, dat ‘van de captain’, maar ik hoop dat het gaande het seizoen went. Bij 

mezelf, en natuurlijk ook bij jullie. Op het veld en tijdens de trainingen, maar ook in de TWT, 

waar ik regelmatig een stukje wil schrijven. 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we zijn begonnen! De eerste TWT verscheen op 23 

maart, de eerste training was op 5 april, en de eerste wedstrijd is op 7 mei, op HCC tegen 

Kampong. Het hele seizoen, inclusief de trainingen, is te vinden op Teamers, waar Wim alles heeft 

ingevuld, inclusief de Toc d’Or wedstrijden. 

Alleen de opkomst op de trainingen en de reacties op Teamers laten nog te wensen over. Nu weet 

ik uiteraard dat we een gigantisch overschot aan cricketervaring hebben en dat we alleen al op die 

grond al onze wedstrijden met gemak zouden moeten winnen. Maar we moeten het ook samen 

doen – samen trainen, samen spelen.  

Ik ga mijn uiterste best doen om er voor iedereen een goed en plezierig seizoen van te maken. Wat 

mij betreft betekent dat zoveel mogelijk wedstrijden winnen, waarbij ook zoveel mogelijk CCG-

ers aan hun trekken komen. Dat lukt ongetwijfeld niet elke wedstrijd, maar over een heel seizoen 

moet het kunnen. En lukt beter naarmate ik beter weet wat iedereen wil en kan, maar zeker ook 

wanneer hij traint en speelt.  

Mocht je nog wat inspiratie nodig hebben – kijk vooral op http://www.iplt20.com/! Daar wordt in 

ieder geval de captain heel blij van! 

Tot woensdag (en zondag), 

Klaus 

 

Mededeling van de penningmeester 

 

U wordt verzocht Uw contributie/donatie vòòr 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,-. 

http://www.iplt20.com/
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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 

  

 

 


