
Bestuursmededeling 

 

Den Haag,15 april 2020 

 

Beste CCG-ers, 

 

Wat een wereld van verschil tussen de op 22 februari j.l. gehouden, geanimeerde, Midwinterborrel 

en het thans moeten afgelasten van de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 25 april a.s. 

 

Uiteraard zullen zij, aan wie de Bob Kieboom-beker, de Zielepiet-prijs en de Narrenkap voor het 

seizoen 2019 werden toegekend, die op een later tijdstip nog ontvangen. Op 28 april a.s. zal het 

bestuur de winnaars bekend maken (Hamid?/David?) 

 

Een op vrijdag 13 maart j. gehouden fixtures meeting voor de ZOMI-competitie vond opeens via 

een videoconference plaats. CCG werd toen ingedeeld in een poule met de vertrouwde 

tegenstanders:Quick, VOC, Olympia en Ajax Leiden; helaas kon niet vermeden worden dat ook 

VCC in die poule werd ingedeeld. Het enige wat t.a.v. de competitieopzet gewijzigd is, is dat er nu 

een aanbeveling is om een batsman na het scoren van een halve century retired te laten gaan. Onze 

captain zal maar moeten kijken of hij daaraan gehoor zal geven, maar dat zal natuurlijk ook van het 

verloop van de wedstrijd afhangen. 

 

Wordt er uberhaupt in 2020 nog gecricket? De Diepput is in ieder geval – op last van de overheid – 

tot 28 april a.s. gesloten. De KNCB gaat voor de competitie van drie scenario’s uit: 

a. sportaccommodaties worden op 28 april a.s. vrijgegeven; in dat geval gaat de competitie gewoon 

door; 

b. ergens tussen 28 april a.s. en 1 juli a.s. worden sportaccommodaties weer vrijgegeven; in dat 

geval zullen wedstrijden, die gepland stonden op een datum voor de heropening van de velden, 

komen te vervallen; 

c. pas na 5 juli a.s. zou er weer gecricket kunnen worden; in dat geval zullen waarschijnlijk vooral 

T20’s gespeeld worden en zullen de twee poules van de Zomi-competitie samengevoegd worden. 

 

Overigens heeft Willem Winckel de competitieopzet voor CCG nog niet bekend gemaakt; er zou 

aan gedacht kunnen worden om hem te verzoeken om de thuiswedstrijd tegen VCC op zondag 3 

mei a.s. te plannen en de uitwedstrijd tegen VCC op zondag 10 mei. 

 

Voor wat betreft de trainingen op woensdagavond: tot nader order zullen die helaas niet kunnen 

plaatsvinden, nu er geen toegang tot de kooien is. 

 

Het zijn moeilijke tijden voor ons geliefde CCG en dat geldt evenzeer voor onze gastheer. 

 

Als alle CCG-ers maar gezond blijven! 

 



Het CCG-bestuur 


