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22 juli 2003 THAT WAS THAT 54e Jaargang nr. 11 
 

 

 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN  
 

 

Dinsdag 15 juli 2003 

Eureka: 97 voor 8 in 20 overs – CCG: 100 voor 6. 0-2 
 

Wederom een overwinning in onze jaarlijkse confrontatie met die Engelsen van Eureka. Dit jaar had-

den ze zich versterkt met Jeff en Dugald en met de uitstekende bowler Peter Parker (maar daar kom ik 

later nog op terug). 

Aan CCG`s zijde vele vrienden van Chaudhry, die de harde kern van Heeren I aanvulden. De harde 

kern bestaat dit jaar uit driemaal Rijkee, Jan Willem ,Emmo en Chaudhry zelf uiteraard. Apart ge-

noemd noem ik onze nieuwe voorzitter Wim de Lange, die zijn taak als voorzitter vertaalt naar zijn 

optreden in CCG I. Hij is er, regelt dingen, helpt mij als aanvoerder, denkt na en let op onze manieren. 

Dank dus aan hem, aan de vaste kern en aan de vaste aanvulling van Danesh en broers.  

Velen waren opgesteld en enkelen meldden zich keurig en tijdig af (Hoeufft, Warre, Bernard die later 

toch nog even kwam kijken). Anderen beloofden nog te bellen en weer anderen hadden graag willen 

spelen, maar dachten dat er wel genoeg zouden zijn. Tot slot waren er ook die opgesteld stonden, maar 

niet afbelden en dat waren niet de minsten en niet voor de eerste keer. Gelukkig was ik zo plichtsge-

trouw om deze CCG-ers op maandagavond zelf nog even te benaderen. Kortom ik ging niet erg gezel-

lig de wedstrijd in en verloor weer eens de toss. 

 

Fielden dus.Dat ging redelijk. Het bowlen van Chaudhry en mijzelf was weer zuinig zodat we die 

Engelsen net onder de honderd konden houden. Jeff bleef 1 not out en Dugald werd voor 9 runs door 

Chaudhry gebowld. 

Die Engelsen hadden weer eens de regels veranderd, was het vroeger altijd 25 overs en 4 overs maxi-

mum per bowler. Nu was het ineens 20 overs en 5 maximum per bowler. Later bleek dus dat ze een 

hele goede bowler hadden ingehuurd en ze dachten door zo met de regels te knoeien, dat voordeel nog 

verder uit te bouwen. Ook gaf Jeff ineens niemand meer lbw. Al ging de batsman naar achter en met 

twee benen voor het wicket staan. Hij bleef not out zeggen. Zelfs Jeff`s eigen gouden regel: driemaal 

appelleren is uit, had hij overboord gezet. 

 

Kortom de stemming was gezet. Aan bat had CCG een bliksemstart. David (20, 1 X 6 en 2 X 4) en Jan 

Willem (20, 3 X 4) zetten de vaart er goed in. Helaas scoorden Diederik en Emmo niet en Fred (5) 

werd keurig wel lbw gegeven. Gelukkig had Chaudhry met Feisal (25 retired) voor een goede invaller 

gezorgd. Herman (19 not out), maakte met 15 eentjes en 1 vier zeer nichterig een eind aan de aspira-

ties van Eureka. 
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Na afloop was het nog lang gezellig met pizza-punten en veel bier. Volgend jaar maar weer eens van 

ze verliezen om die jongens de moed niet te laten verliezen. 
 

Herman Rijkee 

 

PS: Ray, dank voor je voortreffelijk verslag van de veteranen-overwinning. Daar kan ik niet tegenop 

en zeker niet als ik nog steeds chagrijnig ben van het lapzwanzerige gedrag van sommige CCG-ers.   

 

 

.-.-.-.-.-.-. 

 

 

Saturday 19 juli 2003  

CCG Vets 153 v. 6  -  Ajax L. Vets 153 v. 5    HOME 
 

VETERANEN VECHTEN TERUG UIT VERLOREN POSITIE 
 

Beide teams waren niet op volle oorlogssterkte, waarbij CCG zelfs een man tekort kwam, hetgeen bij 

dit warme weer extra telde, maar tegen tweeën was iedereen wel zo ver dat we na verloren toss konden 

gaan fielden. Dit leidde bijna onmiddellijk tot succes; na zes overs was de score van Ajax 4 v 3, dank-

zij een run out (met dank aan de door Ajax beschikbaar gestelde substitute) en twee ouderwetse van-

gen achter het wicket op Herman (Sydney en Warre ieder een). Bernard bowlde van de andere kant 

heel goed en zuinig en nadat Herman zich had laten vervangen door Warre, bleef de druk onvermin-

derd op de battende partij, die na 14 overs nog niet verder was gekomen dan 16 runs. Daarna wreekte 

zich het feit dat de druk niet opgevoerd kon blijven omdat Herman zich nu eenmaal voor de volgende 

dag moest sparen en Warre en Bernard te vermoeid zouden worden en moesten worden vervangen. 

Langzamerhand liep de score van de tegenpartij op en duurde het tot de 27e over, voordat het volgen-

de wicket viel, dankzij een mooie ingooi van David. Inmiddels was bij de tegenpartij M. Verbeek een 

werkelijke bedreiging geworden, want nadat hij twee keer gemist was, duurde het tot de voorlaatste 

over, voordat hij op Herman, die manmoedig was teruggekeerd en de tien overs zou volmaken (hulde), 

werd uitgevangen voor 87 runs. De Ajax -innings eindigde na 40 warme en zware overs op 153 v 5, 

waarbij in het het veld niet iedereen erin slaagde zijn goede humeur te bewaren en dat op enigszins 

onnodige wijze vond te moeten laten blijken. 

Bowlingcijfers: B. Smoor 0 v 18 in 10, H. Rijkee 3 v 42 in 10, W. de Vroe 0 

v 29 in 10, M. Davidson 0 v 23 in 6. 

 

Het target van CCG was dus bijna 4 per over, hetgeen onder de vigerende omstandigheden helemaal 

niet zo'n gemakkelijke opgave was. Dat bleek ook wel vrij snel, want behalve Herman (19) kwam van 

de eerste zes batsmen niemand in de dubbele cijfers en was de positie na 22 overs, 79 v 6 met in feite 

nog slechts een wicket (wegens blessures c.q. afwezigheid) achter de hand, ernstig te noemen. Niet 

zozeer qua scoring-rate, maar wel qua te snel verlies van wickets. De beide batsmen Bernard en 

Sydney (de laatste op eigen verzoek omlaag gezet naar nr. 8 wegens tot nog toe dit seizoen vergeefs 

zoeken naar iets wat op vorm lijkt) mochten geen risico's nemen en deden dat ook niet. Zo liep de 

asking-rate langzaam maar zeker op tot 5, vervolgens tot 6 en met nog drie overs te gaan tot 7 runs per 

over, waarbij gezien het verloop van de innings niemand langs de kant CCG nog enige kans toedichtte. 

In de op twee en een na laatste overs brandden echter zowel Bernard als Sydney eindelijk los en waren 

er met de laatste over te gaan nog vijf runs nodig voor de winst. Onder grote spanning begon de laatste 

over. Eerste bal: gemist door Bernard, dot; tweede bal: een run; nog 4 runs nodig; derde bal: één voor 

Sydney, nog 3 nodig in drie ballen, moet toch kunnen; vierde bal: helaas geen run, maar het kan nog 

altijd; vijfde bal: Bernard krijgt hem van zijn bat en gaat voor de single, de bal wordt gefield door mid-

on, maar niet zuiver ingegooid, Bernard is nog nergens, maar de fielder bij het dode wicket die de bal 

bemachtigd heeft gooit met zijn elleboog het wicket om; verwarring alom: uit of niet uit? Niet uit is de 

beslissing, waar ook de tegenpartij zich (waarschijnlijk knarsetandend) geheel in kan vinden; laatste 

bal: 2 voor de match, 1 voor de tie: Sydney verwacht een lange rechte maar krijgt een korte (ook de 

bowler kan de druk nauwelijks meer aan); Syd kan nog net terug en weet de bal nog tot mid-on te krij-
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gen, maar meer dan de ene run zit er niet in. Tie! Laatste partnership 74 n.o., waarvan Bernard 38 en 

Sydney (terug in vorm?) 25.  

 

Wie waren nu na afloop van deze sensationeel geëindigde match (on)tevreden? Niemand eigenlijk en 

zo hoort het ook bij een tie. Maar in dit moeizaam verlopende seizoen is ieder (ook 1) punt welkom en 

dus waren wij uiteindelijk het minst ontevreden! 
 

 

.-.-.-.-.-.-. 

 

 

Zondag 20 juli 2003 

CCG I : 173 all out – VCC 4: 171 v. 8  THUIS 
 

Na in tropische omstandigheden een zinderend einde van de wedstrijd van de CCG-Veteranen mee-

gemaakt te hebben (een zwaarbevochten heuse “tie”), zou de ontmoeting van zondag weer voor veel 

hartverzakkingen zorgen. Twee weken geleden speelden wij al tegen VCC 4 – toen haalde ene De 

Geer met 91 runs in zijn eentje de zege voor de vijand binnen. Ook vandaag was hij weer van de partij, 

maar CCG was nu wel dubbel gebrand hem en zijn makkers in het stof te doen bijten.  

 

Weergoden (wederom tropisch temperatuurtje) en andere godheden stonden aan de kant van CCG: de 

butcher won voor de 2
e
 keer dit seizoen de toss, stuurde de VCC-ers het veld in om te gaan stoven en 

verwachtte veel van openingspaar De Brey & Straathof. Wie dacht dat de oud-voorzitter veel energie 

en inspiratie had opgedaan tijdens zijn luxe-vakantie kwam bedrogen uit: het wilde niet lukken met het 

“spoonen” en op zijn 8
e
 bal hoorde eenieder een hatelijk palen-gerinkel – de eerste duck moest worden 

genoteerd op een stand van 0 voor 1 in 3!. 1 punt en 8 opgooien later bowlde De Geer het hek achter 

een nog niet opgewarmde Quak plat – onder quakken en kwaken moest hij zijn spullen uittrekken. De 

captain had beloofd dat hij een keer “vroeg” in mocht, dus zagen wij nu Chaudhry het strijdperk betre-

den. Weddenschappen werden afgesloten hoelang hij zou blijven staan: 3, 4 of 5 ballen. Maar Doctor 

Cricket liet vanmiddag zien dat hij het spelletje echt wel in de smiezen heeft: uit 70 ballen wist hij 44 

(5 x 4) runs te slaan, een score die hij lang niet gemaakt had. Partner Straathof liet ook nu in zijn 2
e
 

wedstrijd van dit seizoen een snel punten maken zien, met 53 runs (2 x 6, 8 x 4) werd hij de topscorer 

van de dag! Na een partnership met Chaudhry van 74 ruimde hij het veld (clean bowled Van Aller) en 

mocht David R. zijn bat warmslaan. Dit lukte David (8) en vervolgens Ali Qureshi (6) helaas niet en 

op een stand van 117 waren al 5 wickets gevallen. Herman & Yussef wisten het nog 12 runs met el-

kaar uit te houden voordat na een laatste boundary Dr. Cricket eindelijk moest afzwaaien – inmiddels 

was per mobieltje bij Antoniushove al een zuurstoftank besteld. Nadat Munish (12), Diederick R. (8), 

Shariq Qureshi (0) en invaller Peter Bartolomei (3) sneuvelden, bleef Herman met 17 runs not out en 

noteerden wij voor CCG een totaal van 173 runs – veel te weinig dachten we …. 

 

De lunch afkomstig van huize Quak (vorige week noodgedwongen ingevroren ivm het niet opkomen 

van Olympia 2) werd alle eer aangedaan en Butcher overpeinsde de tactiek voor de 2
e
 innings. Na de 

sandwiches, thee, melk en meloen was de stemming bij VCC optimaal: men rekende zich al de winst 

toe en verwachtte zeker niet veel fighting spirit van CCG.  

 

Shariq en David mochten de aanval openen op openingsbats V.d. Berg en Van Wissen. Shariq werd 

jammergenoeg in zijn 3
e
 over al heel doorzichtig voor V.d. Berg die met 4x4 en 2x2 zorgde dat die 

over voor Shariq de laatste werd van vandaag. David was heel wat zuiniger maar kon samen met 

Munish toch niet voorkomen dat V.d. Berg heel snel wist te scoren voordat hij met 40 runs uit ging: 

vangetje Michael, bowlen David. Het 1
e
 VCC-wicket viel (pas) in de 10

e
 over op een stand van 60. 

Een mooie caught&bowled van Munish zorgde voor een heel snel vertrek van Yves Nota (4) waarna 

Geer-nicht opkwam. Vandaag wist hij echter slechts 2 x 4 te slaan (een op Munish en een op de in-

middels aangezette Chaudhry) en kreeg hij amper vat op de ballen van David (moet-ie ook van afblij-

ven, toch?). Het CCG-enthousiasme kende geen grenzen en het gejuich was groot als nooit tevoren 

toen Geer-nicht na 12 runs weer zijn padden moest uittrekken: vang – Rijkee, Diederik/bowlen – 

Rijkee, David!!!! Stand in de wedstrijd toen: 87 v. 3 in 18. Het gestage batten van Van Wissen (hij 
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bleef 38 overs staan voordat hij met 46 runs het veld moest ruimen na C&B Chaudhry – in een werke-

lijke flitsende reflex) alsmede het optreden van Van Aller (25) en Auk Nota (12) maakte de gemoede-

ren zeer verhit: voor CCG gloorde hoop aan de horizon en VCC voelde de winst uit de handen glip-

pen. De inmiddels zeer nerveuze captain Van Aller heeft nog wijzigingen in de batting order aange-

bracht, doch VCC kon uiteindelijk het benodigde overgemiddelde nèt niet meer maken. Na 40 overs 

waren 8 VCC-ers “uit” en bleef hun tellerstand steken op 171.  

 

Me hebbe gewonne ..!! En goed ook!!! Bowlingcijfers CCG: David – 25 voor 2 in 10 (waarvan 1 

maiden over), Herman – 32 voor 2 in 10 (ook 1 x maiden), Chaudhry – 30 voor 1 in 10, Munish – 50 

voor 1 in 7 en Shariq – 28 in 3. De Rijkee-broeders bleven nog zeer lang in hun nopjes over hun per-

soonlijke victory over De Geer, Paps uiteraard apetrots, weer mooi batten van Michael en werkelijk 

mega-prestatie aan bat van Chaudhry - het bier smaakte weer best na alle spanning en sensatie!! Al 

met al een zeer enerverend weekend – op naar de volgende winstpuntjes! 

  

 

-.-.-.-.-.-.- 

 

  
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 
 

Zaterdag 26 juli 2003 

CCG Vet –  VOC Vet, UIT 
 

Aanvang: 13.30 uur 

Aanwezig: 13.00 uur 

Opstelling: Fred Crouch, Maurits Davidson, Dugald Henderson, Ray Newell, Jeff Nickless, Victor 

van Oosterzee, Sydney Volten, Jan de Vroe, NN, NN, NN. 

 

Herman bekijkt of de wedstrijd wel of niet afgezegd moet worden. Warre en Bernard zijn met vakan-

tie. Mubin is kennelijk nog steeds aan het trainen en laat niets van zich horen.  

Diederik Dettmeijer: umpire en reserve. 

Voor afzeggingen (liever niet natuurlijk!): Herman Rijkee 070-3961212/06-21557261.  

 

 

Zondag 27 juli 2003 

CCG I – HDVS 4, THUIS 

 
Aanvang:  12.30 uur 

Aanwezig:  12.00 uur – mat uitrollen etc.!  

Opstelling: 1. Herman (verslag), 2. David, 3. Diederick, 4. J.W. Quarles, 5. Edwin Quarles., 6. 

Chaudhry (lunch), 7. Munish, 8. Marc., 9. Danesh, 10. NN, 11. NN.  

 

N.B. Op zaterdag 2 augustus a.s. is de inhaalwedstrijd geplanned tegen Olympia 2. THUIS om 

11.00 uur. Dubbel weekend dus – houdt hier in uw agenda rekening mee!!! 

 

Muziektip van de week: Dropkick Murphys met Blackout (inclusief DVD) 

 

Afzeggen bij Herman 070-3961212/06-21557261 

 



 5 

 

 

TRAINING 
 

IEDERE DINSDAG - 19.00 UUR TRAINING OP VCC !!! 
 

 

 

EVENEMENTEN 
  

 

Vanwege niet doorgaan van wild-diner op 2 augustus a.s. is er na de wedstrijd tegen Hercules (uit) 

mosselen eten in Vreeswijk. Voor niet-mosseleters is er kip. Wel uiterlijk opgeven op 31 juli - 19.00 

uur per e-mail adfee@concepts.nl. Vóór de wedstrijd heb ik die zaterdag om 10.00 uur hulp nodig van 

iemand die in Vreeswijk meehelpt de partytent op te zetten en de spullen klaar te zetten zodat we 

zaterdagavond meteen kunnen beginnen. Graag mij laten weten als je beschikbaar bent.  

  

Herhalingsbericht 

Het wild-diner van 2 augustus is verplaatst naar zondag 31 augustus 2003, 16.00 uur borrel en 

18.00 uur aan tafel (lokatie: Oude Sluis 1 te Vreeswijk). Belangrijkste reden is de afwezigheid 

van Tijl, die zijn eerste reebok aan het CCG- touringteam doneerde en dus niet gemist mag 

worden. Alle Tourders wederom attentie! 
  

 

 

 

 

 

 

Gaarne wedstrijdverslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That Was That” uiterlijk 

maandag doormailen naar het redactieadres: kpattiselanno@skn.nl  
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