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11 mei 2017 THAT WAS THAT 68ste jaargang nr. 4 

 

Wedstrijdverslag 

 

CCG vs Olympia  

Defeat doesn’t finish a man, quit does. A man is not finished when he is defeated. He’s finished 

when he quiets” 

 

Caroline de Lange 

Elegant lady Caroline the great  have 70 run partnership with R Brook, both not out but. 

She exhibited an extreme concentration with skill & technique, It was a crucial phase of the match. 

She was playing under pressure, It is a unique for a Lady.  

Running between the wicket was exceptional, the beautiful placement sharp cutters are in point area 

were marvellous she is talented young lady moreover she has gifted skill, her mother was telling us 

she never have chance to batting in Dutch Eleven.  

 

If I was captain I give her 7 over and she would have won the match for us, when she was settle and 

find line en length  captain remove her, I don’t understand that, her bowling was unplayable at that 

moment. Our captain do not understand that she is playing in Dutch team. She has opportunity to 

have best coaches and interaction with international players where she has more cricket knowledge 

then anyone else. She has best leg break bowling like Imran Thair same style and passion to attack 

the wicket. She was most economical in the bowling 4 over 1 wicket 14 run. Extraordinary spell, 

wicket was fevering the spinners.  

It is my experience if she has chance to be a captain this match I am sure she would have more 

vision of setting the fielding and observing the move of batsman what kind of batsman in the crease 

is? She would have fielding accordingly the match situation. The jury decided the “Lady of the 

Match” Caroline de Lange”  “Doctor” near future she would be a doctor, Ma en Pa are proud.  

 

R Brooks, 

His 35 run not out when he started to smash the balls around the ground our captain ask him to 

withdraw the inning, I do not understand this logic. Any how he is showing the limited overs cricket 

and he is also good bowler. He is the fit this year.  

 

A Mir,  

As usual our best allrounder have great bowling 7 over 2 wicket 29 run bit expensive. 

Unfortunately he could not shine with bat and gave his wicket cheaply run out.  
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D J Hennop, 

He is a talented boy in HCC, his batting is marvellous and sheer fast bowing he should have 2 

wicket in slip, unfortunately no one have caught.  When we arrived he was batting and 

have glorious half century against Excelsior, I enjoyed his cracking batting and fast bowling also. 

He is the third highest scoring 26 run and 6 over 36 run not bad. 

 

D F van der Ark, 

Very talented boy 6 over 1 wicket 37 run  absolutely spot on, he is perfect allrounder among the 

youngster of the HCC the great asset of future. 

 

Victor the great, 

Actually he mesmerised the opposition with his magic leg spin bowling, I always advocating the 

spin bowling is the most dangerous and alway lethal. You can see the most expensive bowlers are 

spinners. Especially the HCC is spin bowling pitch . 

 

Strange things happened, I gave the ball to victor not bowling, but he pass the ball to Mir, but Mir 

said to him I am finished 70 over. He looks around and decided to bowling and have 2 wicket it 

should be hat-rick  but Voegelar is also spinners he also took 2 wicket. Anyhow the most successful 

bowler was Victor the great, only 4 over 3 wicket and 22 run. Great exhibition of leg spin 

bowling. Catches win the matches, our fielding was not so impressive.  

 

Picnic time, 

As usual we entertain our gust with lavish beer and Snacks, the party was soon finished, I collect 

235€, 1 people paid 20€  rest 6  paid 25€ plus 4people paid again 5€ I paid 217€. Coffee Lunch, 

beer and snacks, few members were not happy with 30€ 3 gust players did not pay. Lot of members 

were complaining that Treasury secretary have to pay 200€ home match, it is 8 members opinion. It 

was Wonderfull day we enjoy all. Weather was bit hazy and cold. That is all gentleman.  

 
 

Wedstrijdprogramma 

 

Zondag 14 mei 2017 

Aanvang: 13.00 uur 

CCG-VCC  

thuis 

Verzamelen: 12.00 uur 

 

Opstelling: Klaus de Rijk 

 Hamid Mir 

 Warre de Vroe 

 Youssef Chaudhry 

 Richard Brooke 

 Jan Hennop 
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 Diederik Dettmeijer 

 Sajjad Ali 

 Wim de Lange 

 Dietmar Hennop 

 Adeel Haq 

 

NIET MEER AFZEGGEN!! 

 

Verder is er nog een bijlage met de cijfers van het vorige seizoen (is evtl. ook in Excel beschikbaar) 

 

 

Competitieschema CCG ZOMI 2017 

 

Datum Uit of thuis Aanvang Tegenspeler 

    

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 
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Mededeling van de voorzitter 

 

De kop is er af! Helaas verloren maar toch een goeie en leuke wedstrijd. Complimenten voor onze 

nieuwe captain! Het was een beetje improviseren omdat er op het allerlaatste moment nog blessures 

waren bijgekomen. En dat bij een al erg lange lijst van geblesseerden en afwezigen. Ik ben bang dat 

de komende weken ook nog wel eens wat last minute calls gedaan moeten worden. We stonden in 

elk geval met 11 en voor a.s. zondag staan er bij het ter perse gaan van deze TWT ook 11 opgesteld. 

Met een nieuwe vader-zoon combinatie! 

Verder roep ik hierbij iedereen nogmaals op om vrijdag 19 mei a.s. om 19.00 uur de ALV te 

bezoeken!  

 

 

Mededeling van de captain 

 

De eerste wedstrijd van het seizoen verliep niet geheel als verwacht, en zeker niet als gehoopt. 

Twee geblesseerde battingskanonnen, een verloren toss, zelf clean bowled op de 3e bal van de 

wedstrijd en ook nog een run out van Hamid zonder dat hij een bal had ontvangen - het was wat te 

veel van het goede.  

 

Gelukkig stond er ook veel tegenover. Uitstekende jeugdige invallers brachten niet alleen de 

gemiddelde leeftijd aanzienlijk omlaag, maar ook het niveau aantoonbaar omhoog. Goed bowlen 

van Dietmar, Dante en Caroline hield het totaal van de tegenstander redelijk onder controle. 

Daarnaast leverde Dietmar battend een belangrijke bijdrage aan het CCG totaal van 136. Het lange 

partnership van Richard en Caroline, maar zeker ook het Not Out-schap van vader en dochter De 

Lange maakten dat we met opgeheven hoofden de dolgelukkige Kampongers konden feliciteren met 

de eerste wedstrijd die ze nu eindelijk eens niet van CCG verloren. 

 

Komende zondag tegen spelen we thuis tegen VCC, wordt vast ook weer een goed wedstrijd. Komt 

allen spelen, of tenminste kijken. En voor de geblesseerden onder ons: voorspoedige beterschap!! 
 

 

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,-. 
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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 

  

 

 


