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30 juni 2017 THAT WAS THAT 68ste jaargang nr. 11 

 

Wedstrijdverslag 

 

Misery is not contest neither is happiness life is full of misery loneliness and suffering and its’s all 

over much too soon. EllenSmith.  

First of all I try to portrait the painful story in my level best ability.  Capturing the sight in my 

imagination of the battle ground, after the endless misery which we all were suffering from the hand 

of SV Kampong, during the heat of battle, Victor said to me when they release us in the 

concentration camp. I lough loudly, in a way we all were frustrated and disappointed during the 

process. They were haunting us constantly every shot he played is pinching of our conscious, 

entirely helpless misery which it would be never ending the physical and mental torture  as we all 

assume. We hardly  squeeze 153 run rest 30 were extra which they offers us as a gift total 183. Only 

our best gladiator  D Rijkee had 56 run  not enough to contest the match. Actually they destroyed 

our front line batting orders very cheaply due to our ailing firepower. How is possible that 

Schwandt is in practice net is smashing every ball in leg side  with his compelling authorities, I 

advise him to consult psychologist for few therapies along with Chaudhry he is suffering HDE HDE 

strange deceases, its look like parrot get crazy. I am afraid Victor put me in the cage. MR Davidson 

was very angry because of Victor and Ware were consistently shouting to him due to his mis 

fielding. He could not stand pressure. For God sake keep in your mind no body want to drop the 

catch or no body want expressly misfield, Mr M R Davidson should  realise that is emotional 

expression to a courage you to do better putting on other way they except from you to do your best. 

In fielding we all were guilty and we could not judge their perfect batting style.  

 

Bowling,  

A Zwilling was the only successful bowling with only 1 wicket and 45 run in 7 over. Chaudhry and 

Ware were exceptionally good but our keeper let us down, but it is not his fault he is not trained 

keeper, in cricket team wicket keeper is half team, In ICC Final one no ball cast whole match Faker 

ul Zaman smash 114 run and snatch the match out of Jaws. Cricket has mysterious nature. One 

wicket fell down and domino affects get his gravity and damage the whole castle. Victor the great 

has been horribly humiliated by Stembord played a brilliant inning his flawless 91 were delightful 

to watch.  
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Wim de Lange, 

Congratulation to entering a lucrative property business with your charismatic personality  with soft 

spoken state agent. Earning the state agent diploma, As Shakespeare said, there is always room to 

learn.  In this business is only creditability  and trust which make you an appealing personality in 

the market. Selling the products is art, there are few gradients  to convincing the client that you are 

the only person who is voice of your heart. Because every Dutch man has 100%  awareness about 

products and values of property. We all wishing him lot of success in second chance of in his 

career.    

 

Supreme Court Justice, once described porn as: hard to define, but "I know it, when I see it." The 

same could be said for charisma. It's hard to define because it takes on many forms through many 

personalities; but the affects of charisma are always the same: a likability of that person, being 

drawn to them and a willingness to trust them. With those affects on people, it’s not hard to see why 

they get what they want in life. The bigger question is how can the rest of us become more 

charismatic and get what we want in life as well? Charisma's closest cousin in the business world is 

sales. They're not one and the same; but great sales people are charismatic, and charismatic people 

get what they want because people like them and trust them. Building likability and trust in a very 

short period of time is the quintessence of sales. What makes sales a great comparison with 

charisma is that with sales you can break it down to a set of teachable and learnable skills. In fact, 

that’s what sales programs and books are all about. They have excellent lunch and they treat us with 

drink . We enjoy their company and they’re interesting conversation. At the end, if I take care of my 

character  my reputation will take care of itself.  That is all gentlemen. 

 

 

Verslagen door Klaus 

Het was me een weekje wel voor ons Groenendalers. Drie wedstrijd in 8 dagen, en alledrie even 

ruim als overtuigend verloren. Terwijl we dit seizoen steeds sterker te leken gaan spelen, gaan we 

nu precies de ander kant op. We zitten in een dip waar we, wat mij betreft, snel weer uit moeten 

komen.  'Gewoon' beter en allerter fielden en bowlen, maar vooral ook batten, heel eenvoudig. En 

wie weet werkt Olympia aanstaande zondag dan wel een beetje mee ... 

 

 

VOC - CCG: 142 v 1 (19.3) - 139 v 8 (35) 

Op een bloedheet Rotterdams kunstgrasveld konden we gelukkig na gewonnen toss eerst gaan 

batten. Nieuwe aanwinst Koen Olgers leek het als nr 1 prima naar zijn zin te hebben en had in no 

time 18 runs bij elkaar, tot hij even onnodig als ongelukkig ten prooi viel aan een brilliante ingooi. 

De fielder stond loodrecht op het wicket en zag slechts een stump, maar dat was genoeg voor een 

direct hit, waarmee de run out een feit was. Waarna een ware hause aan run outs ons deel was - ook 

Warre, Richard en Chaudhry konden na goede fieldings acties van de fitte en fanatieke VOC'ers 

hun padden weer uittrekken. Van de CCG batsmen haalden behalve Koen alleen nog Klaus (39), 

Marten (14) en Youssef (10!!) het krantje. We maakten de 35 over vol, maar het totaal kwam, 

ondanks 35 extra's, waarvan 31 wides (5 overs!), niet boven de 139. 
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Dit bleek, naar verwachting, geen enkel probleem voor de tegenstander. Openingsbowlers Warre, 

Victor en Alf kregen direct veel runs tegen en alleen Koen en Youssef hielden de scoringsdrift van 

de VOC'ers enigszins in bedwang. Koen pakte ook het enige wicket had met 1v30 in 5 overs de 

beste cijfers. Maar ook hij kon niet verhinderen dat na slecht 19,3 overs  het doek viel. Totally 

outclassed door een veel fittere, fellere en, natuurlijk, jongere tegenstander. Maar we krijgen een 

herkansing, op 13 augustus spelen we thuis tegen ze! 

 

Kampong - CCG: 185 v 1 (27,5) - 183 v 7 (35) 

Tegen Kampong uit, een week later, hadden we onszelf ook een herkansing toebedacht van de 

allereerste wedstrijd van het seizoen, die jammerlijk en, dachten we, onnodig, verloren ging. In 

wedstrijd kwam Kampong tot een totaal van 190 waarna wij niet verder kwamen dan 139 - maar 

met een clean bowled van mezelf op de 3e bal van de wedstrijd en een run out van Hamid op diens 

2e bal aan het dode wicket, dachten we best een kans te hebben gehad als het en beetje anders was 

gelopen. Carolien bowlde toen ene Eelco Stembord uit voor een luttele 25 runs. Op zich niets 

bijzonders, ware het niet dat de heer Stembord daarna niet meer uit is gegaan, en wel 401 runs in 5 

innings heeft geslagen, en derhalve het onvoorstelbare gemiddelde van ... 401 runs heeft. 

 

Het begon allemaal wat rommelig. Hamid melde zich helaas op het allerlaatste moment af, 

waardoor we een bowler, batsman en fielder misten en met slecht 10 man in het veld stonden. 

Bovendien was het nat en miezerig weer, waardoor het onzeker was of we de wedstrijd zouden 

kunnen uitspelen. Gelukkig won ik de toss en konden we gaan batten. Op zich ging het niet slecht, 

maar krantjewaardige bijdragen van Klaus (18), Marten (21), Warre (23), Victor (21), Alf (13) en 

bovenal David die als vanouds en snoeihard een snelle 56 runs bij elkaar sloeg. Samen met een 

wederom niet onaanzienlijke bijdrage van Mr Extra (30) kwamen we uit op een totaal van 183. 

Mogelijk niet genoeg omdat het veld klein was, wij met z'n tienen waren en onze aanval niet op 

volle sterkte was, maar toch enigszins verdedigbaar. 

 

Dachten we ... Ondanks goede eerste overs van Alf, Warre en Youssef en zelfs een snel eerste 

wicket op 15 van Alf, had Kampong uiteindelijk slechts 27,5 overs nodig om ons totaal te passeren 

voor slechts dat ene Alfse wicket. Batsman nr 1 scoorde 81 runs en nr 3, inderdaad de al genoemde 

Stembord, kwam slechts 9 runs te kort voor een century. We misten inderdaad node een extra 

batsman, fielder en vooral ook bowler ... 

 

Zami 2 - CCG (Toc d'Or) 

En daar hebben we het dan maar niet al te veel over. Wel prachtig weer en ambiance, laat dat maar 

aan de Diepput over, maar om in 20 overs meer dan 270 runs om de oren te krijgen is hooguit als 

toeschouwer aangenaam. Hoogtepunt was een nu al fameuze over van Youssef waarvan het 1-tje op 

de eerste bal alleen maar bedoeld was om de juiste batsman aan het levende wicket te krijgen, 

waarna er nog 30 runs volgden. Als ik heel hard nadenk geloof ik dat we nog een aardig totaal 

hebben kunnen scoren, iets van 160 of zo, maar verder is het een wedstrijd om heerlijk te vergeten. 
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Wedstrijdprogramma 

 

Zondag 2 juli a.s. 

Thuis tegen Olympia veld 2 

Aanvang:  12.00 uur 

Verzamelen : 11.00 uur HCC 

 

Opstelling : Klaus de Rijk 

 Victor van Oosterzee 

 Youssef Chaudhry 

 Maurits Davidson 

 Alf Zwilling 

 Marten Schwandt 

 David Rijkee 

 Hamid Mir 

 Wim de Lange 

 NN 

 NN 

 

 

Competitieschema CCG ZOMI 2017 

 

Datum Uit of thuis Aanvang Tegenspeler 

    

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 

 

Er zijn geen mededelingen 

 

 

Mededeling van de captain 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

 

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,- 
 

 

 

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 

  
 


