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20 april 2018 THAT WAS THAT 69ste jaargang nr. 2 
 
 
 

Mededeling van de voorzitter 

 
De eerste weken hebben steeds een veelbelovende trainings opkomst gehad. Een aanrader voor 
elke cricketer om vlak voordat het seizoen gaat beginnen nog even aan de skills te werken. 
Maurits Davidson heeft een aantal schitterende foto’s op de CCG website gezet. 
Voor de vaste spelersgroep is er nu ook een “whats app” groep aangemaakt, zodat de 
communicatie extra soepel kan verlopen. Wil je ook graag worden toegevoegd, stuur mij even een 
berichtje. 
Ook Teamers is weer ingevuld. Het zou mooi zijn als iedereen even inlogt en zijn beschikbaarheid 
wil aangeven. 
Het wedstrijdschema bevat ook dit jaar weer veel thuiswedstrijden aan het begin van het seizoen, 
dit omdat wij dan veelvuldig op het hoofdveld van HCC kunnen spelen (in elk geval t/m 17-06). 
Wij spelen 10 uit en thuiswedstrijden in ZoMi poule 2 en een 3 tal wedstrijden uit of thuis tegen 
teams uit poule 1. Wij starten vooorlopig om 13.00 uur (later wordt dat 12.00 uur). 
De poule indeling van de Tocque d’Or is nog niet bekend, wel de speeldata. De finaleavond valt 
middenin het HCC cricketfestival t.g.v. het 140-jarige jubileum. 
Op zondag 24 juni spelen wij een friendly tegen de Ierse club Walnut Taverners, ik hoop een ieder 
die dag te zien. Wij zullen nog een speciaal programma maken! 
 
 

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!) 
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Wedstrijden CCG ZOMI 2018 

 
  

WEDSTRIJDSCHEMA CCG ZOMI 2018 

    

13-5-2018 thuis 13.00 Olympia 

20-5-2018 thuis 13.00 VOC 

27-5-2018 thuis 13.00 Ajax Leiden 

30-5-2018 thuis 17.45 Tocque d'Or poule 

3-6-2018 thuis 13.00 Excelsior'20 

6-6-2018 thuis 17.45 Tocque d'Or poule 

10-6-2018 thuis 13.00 Quick Haag 

13-6-2018 thuis 17.45 Tocque d'Or poule 

17-6-2018 thuis 13.00 Kampong 

24-6-2018 thuis 13.00 Walnut Taverners 

28-6-2018 thuis 17.45 Tocque d'Or finales 

1-7-2018 uit 12.00 Olympia 

8-7-2018 uit 12.00 VOC 

15-7-2018 uit 12.00 Quick Haag 

22-7-2018 uit 12.00 Kampong 

29-7-2018 uit 12.00 Ajax Leiden 

5-8-2018   12.00 VRIJ 

12-8-2018 uit 12.00 ACC 

19-8-2018 thuis 12.00 VCC 

    

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  
 

 
 
 
 
  

 
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 en what’s app! 

  

 


