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10 augustus 2017

THAT WAS THAT 68ste jaargang nr. 17
Wedstrijdverslag

Olympia vs CCG
(het onzin verhaal over vrouwenvoetbal is verwijderd door de redactie, onderstaande is al meer
dan genoeg!)
Business as usual a grand assault has been lunched by the great and Giant gladiator along with tiny
gladiator Rachid (red: Bashid Ali, zoon van Sajjad); which we all need microscope to watch him
(Tiny Rachid) NO Doubt: he fought like tiger and running between the wicket like butterfly, he
negotiate to them with brave attitude , he never gave the feeling in any time during the heat of battle
to the opposition, that, he is a Lilliputian.The partnership between Rijkee and Lilliputian was 58
run. They both laid the foundation of great victory. The Giant gladiator Mr Rijkee bombarded the
whole Gouda City. His bombardment create a great chose in cheeses factories around the Gouda ,
all the golden cheese has been smelting into gold again. His 92 run make him “Man of the Match”
H Mir
Without his wicket keeping there was not possible to win this match, two difficult catch he holds
and his excellent keeping saved 20 run also. Unfortunately in this match he could not shine with bat
, he mustered only 11 run well done sir.
G Bouter
He is exceptional personality in our team CCG need him every Sunday along-with Rijkee, they both
won the match for CCG his off break and special line en length; of course mathematically precision
in crunch time of the match is marvellous. He is pressure proof. His off spin is marked by a strongly
spun off break and well concealed arm ball. 4 wicket 7 over 17 run make him Man of the Moon.
A Zwilling,
His golden 22 run were winning contribution in this episode. Beside his groin injury , he could not
run between the wicket. Still he produced stunning 22 run, but unfortunately in bowling side he
couldn’t achieve some wicket, 7 over 42 run bit expensive.
Victor the Great,
Our lovely great captain have two successful matches behind his legacy. Lot of players love social
captaincy along with winning spirit, which Victor have, I think he knows the art of harmony with
everybody he should be politician I think with in no time he would form the Government.
Chaudhry and Davidson,
Chaudhry was so expensive and last over he was so nervous, even he bowled 3 wide bowl in the last
over, 7 over 48 run and 2 wicket, very bad indeed. Mr Davidson was excellent with his short spell 5
over 21 run no wicket. But we appreciate his core ambition of being captain of CCG. It is great pity
that CCG is not benefitting of his genius knowledge of cricket, as he claimed that he was in oxford
university to accomplished his “Master Degree” in cricket strategy, absolutely a great millstone he
is dictionary of cricket. They were fabulously love the gust, unfortunately they have no clue how to
win the matches. That is all Gentleman.

Wedstrijdprogramma
Zondag 13 augustus
12.00 uur thuis, veld 2
CCG - VOC
Verzamelen 11.00 uur op HCC
Opstelling:

Klaus de Rijk (c)
Victor van Oosterzee
Maurits Davidson
Youssef Chaudhry
David Rijkee
Hamid Mir
Wim de Lange
Marten Schwandt
Jan Willem Quarles van Ufford
Jan Hennop ??
NN

Competitieschema CCG ZOMI 2017
Datum
13-08-2017
20-08-2017
27-08-2017

Uit of thuis

Aanvang

thuis
thuis
uit

12.00 h
12.00 h
12.00 h

Tegenspeler
VOC
ACC
VCC

Kan iedereen via Teamers zoveel mogelijk zijn beschikbaarheid voor de wedstrijden invullen!
Voor het geval je Teamers te ingewikkeld vindt, stuur een e-mail naar wimdelange59@gmail.com

Mededeling van de voorzitter

Het seizoen nadert alweer het einde, nog maar enkele wedstrijden te gaan. Uw voorzitter denkt
alweer aan het volgende seizoen en zeker aan 2019 met de viering van het 70 jarig bestaan van
CCG. Hoe mooi zou het zijn om dat seizoen weer eens een leuke tour te organiseren! Op de
achtergrond zijn er al enkele heren bezig met de voorbereidingen (Bernard, Warre en Victor).
Uiteraard zal een eventuele tour openstaan voor iedere (oud) CCG’er en voor degenen die CCG een
warm hart toedragen. Als je mee wil denken, of andere leuke dingen voor CCG weet, schroom niet
om contact met mij te zoeken. Bernard is verder al bezig met een ‘after season’ 2017 actviteit,
waarover binnenkort meer.
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Afgelopen zondag vierden wij met een door de vakantieperiode relatief zwak CCG een geweldige
overwinning op Olympia. David Rijkee (92*) werd geweldig ondersteund door de pas 11-jarige
Bashid Ali (oudste zoon van Sajjad). Bassie bleef prima staan, sloeg er zelf 4 en ondersteunde
David in het winnende partnership van 58! De jeugd heeft de toekomst en CCG functioneerde
voorbeeldig als development team! Wij passeerden de 168 van Olympia in 31 overs voor het verlies
van 6 wickets. Ook van deze heldendaden zijn er weer foto’s geplaatst op de website:
www.cricketclubgroenendaal.nl
- De kopij dient de komende weken naar Wim de Lange gestuurd te worden.
- LET OP: Het wedstrijdprogramma voor 20-08 en 27-08 is aangepast!

Mededeling van de captain
Er zijn geen mededelingen.

Mededeling van de penningmeester
De meeste leden hebben inmiddels hun contributie betaald, waarvoor mijn dank. Dat geldt
echter niet voor iedereen. Kijk even na of u al betaald hebt en zo niet, € 150 (of € 180 i.g.v. een
ontvangen shirt), overmaken op bankrekening NL37ABNA 0527927147, t.n.v.Penningmeester
CCG te Veere. Met dank, thankyou, dankie, Jan de Vroe, penningmeester.

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
Wegens vakantie van Carola, tijdelijk naar wimdelange59@gmail.com
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