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30 maart 2018 THAT WAS THAT 69ste jaargang nr. 1 
 
 
 

Mededeling van de voorzitter 

 
Wij staan aan de vooravond van alweer een nieuw seizoen! Het blijft toch leuk om dit nog steeds 

jaarlijks te kunnen opschrijven!. De kleine Haegsche leeft nog en hoe! Dit jaar soixante neuf! 

Vorige week hebben wij met een groot aantal van de trouwe leden al op het seizoen geproost in 

Ravi, alwaar een gezellig samenzijn met een borrel en diner. 

Aanstaande woensdag staat de 1e training op het programma, met aansluitend de training voor de 

3e helft. 

Ook dit jaar zijn wij weer welkom op HCC. Men is daar volop bezig met plannen voor de realisatie 

van een extra veld op het complex, dit in samenwerking met alle tennissers die nu het buurterrein 

bevolken. Daarnaast zal de huidige uitbater van het clubhuis (Ben) per 1 mei HCC verlaten. Uit de 

wandelgangen begreep ik dat er afrondende besprekingen zijn met een nieuwe partij. 

CCG heeft zich ook dit jaar opgegeven voor de ZoMi competitie, wij zullen circa 12 potjes spelen. 

Klaus de Rijk is ook dit jaar weer bereid om de captaincy te verzorgen. Laten we na de afsluiting 

van de 1e training even bij elkaar komen in het clubhuis om alle competitieperikelen met elkaar te 

bespreken. 

Verder verzoek ik jullie om zondag 24 juni vrij te houden. Wij zullen dan een friendly spelen tegen 

(een deel van) het enige elftal van de Ierse club uit Dublin: Walnut Taverners CC. Kijk ook eens op 

hun uiterst leesbare website en je zult begrijpen dat ik naar deze confrontatie uitkijk: 

http://walnuts.walnuttaverners.com/ 

De Ieren komen op vrijdagochtend aan, bivakkeren in het Kurhaus Hotel, spelen op vrijdagmiddag 

tegen de Zamigo’s. Voor de zaterdag zullen we nog wat vertier moeten verzinnen (Amsterdam?) 

en ervoor zorgen dat wij op zondag een kans hebben om te kunnen winnen! Als je nog ideeën 

hebt, graag! 

Verder doe ik een oproep om samen uit te kijken naar nieuwe leden die ons zowel cricketend als 

sociaal kunnen versterken. 

 
 

Competitieschema CCG ZOMI 2018 

 
Op de KNCB site staat al een wedstrijdprogramma, maar dit zal nog worden aangepast vanwege 

de vele fouten! 

Onze poule bestaat uit: CCG, Ajax Leiden, VOC, Quick Haag, Olympia en Kampong. Er worden 10 

uit- en thuiswedstrijden georganiseerd en er zullen nog 2 wedstrijden worden georganiseerd tegen 

clubs uit de andere poule.  
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Mededeling van de penningmeester 

 
Als je al contributie wil betalen voor 2018 dan mag dat natuurlijk altijd! Als je nog iets moet betalen 

uit het verleden, dan wordt dat per direct verwacht. In 2017 was de contributie: 

€ 150 (of € 180 i.g.v. een ontvangen shirt)  

Gelden graag overmaken op bankrekening NL37ABNA 0527927147, t.n.v. Penningmeester CCG 

te Veere. Met dank, thankyou, dankie, Jan de Vroe, penningmeester.   

Het niveau van 2018 zal binnenkort in de ALV worden vastgesteld, laten we er tot die datum vanuit 
gaan dat de contributie € 150,00 blijft en maak vast dit bedrag over. 
 

Vaste trainingsavond 

 
Woensdagavond vanaf 18.30 uur is onze vaste trainingsavond in de kooien van HCC. (in april is 
het mogelijk om al iets eerder te beginnen!) 
 
  

 
TWT-REDACTIE: 
 
Helaas is Carola Meiresonne niet meer beschikbaar (andere werkgever). Tijdelijk graag kopij 
naar: wimdelange59@gmail.com  
Waarschijnlijk gaan wij meer doen via de website! 

  

 


