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Nu er in ieder geval tot 20 mei a.s. niet gecricket zal kunnen worden zal de oorspronkelijk door de 

competitieleider van de ZOMI op zondag 17 mei geplande wedstrijd CCG versus Kampong geen 

doorgang vinden; die wedstrijd staat nu voor 28 juni a.s. gepland. 

Het blijft onduidelijk of, en zo ja wanneer, er dit seizoen door CCG gecricket kan worden.Het bestuur 

van CCG volgt nauwgezet alle initiatieven van de KNCB (zoals het schrappen van de posities van silly 

mid off en silly mid on) om dit seizoen toch nog een soort van ZOMI-competitie te houden. Zodra het 

bestuur daarover iets concreters kan mededelen zullen wij dat direct doen. Bij een cricketgezelschap 

als Still Going Strong (SGS), waarvoor onze captain geregeld uitkomt, wordt bijvoorbeeld tot 1 juni 

geen enkele wedstrijd gespeeld.  

Het bestuur wil de leden bij dezen van enige voorgenomen bestuursmutaties (door sommigen wellicht 

als een radicale verjonging gezien) op de hoogte brengen: 

1.Marten Schwandt zal vanaf 5 mei, vooruitlopende op zijn kandidaatstelling in/benoeming door de 

ALV de vacante functie van materiaalcommissaris gaan vervullen. 

In dat kader neemt hij de taak op zich te zorgen voor nieuwe stumps in `bottlegreen', ter vervanging 

van de door onze vorige materiaalcommisaris Jeff  Nickless geïntroduceerde, maar helaas is zijn graf 

meegenomen groenwitte stumps. En zolang de KNCB blijft volhouden dat vanaf 2021 alle wedstrijden, 

inclusief ZoMi, met witte bal en dus ook gekleurde kleding gespeeld dienen te worden, neemt hij ook 

de schone taak op zich om CCG in een zo min mogelijke lelijk nieuw gekleurd tenue te steken. 

2. De voorzitter zal, met ondersteuning door de buffetcommissaris, tijdelijk, d.w.z. tot onze ALV een 

nieuwe secretaris/wedstrijdsecretaris heeft benoemd, de taken van de secretaris/wedstrijdsecretaris 

vervullen. 

Van het bestuur mag de nodige slagkracht verwacht worden. In de competitie 2019 was er een speler 

met een onwaarschijnlijk hoog battinggemiddelde. Een andere speler onderscheidde zich in 2019  

door in een Toc d’Or wedstrijd een ongelooflijk harde en snelle century te maken. Het bestuur draagt 

daarom aan de ALV, waarvan de exacte datum helaas nu nog niet vastgesteld kan worden, de 

volgende functionarissen voor: 

3. Als secretaris; Hamid Mir, die zich bereid verklaard heeft die functie te vervullen. 

4. Als wedstrijdsecretaris; David Rijkee, die zich eveneens bereid verklaard heeft die functie te 

vervullen. 

CCG KAMIPOEN!!!! 

 


