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WEDSTRIJDVERSLAGEN  
 

 

Zaterdag 26 juli 2003 

CCG Veteranen: 135 all out – VOC Veteranen: 211 voor 6 UIT 
 

Op zaterdag 26 juli uit tegen VOC, altijd lastig. Gelukkig was het rustig in Rotterdam en konden we 

op het hoofdveld spelen. Gelegenheids- captain (of misschien heeft hij geheime aspiraties, hij neemt 

natuurlijk niet zomaar de TWT van Patty over)  Sydney won de toss. Hij besloot in overleg met de 

veldcaptains Herman en Warre, gezien het feit dat VOC niet op zijn sterkst was en gezien de 

weersverwachtingen, voor fielden. Dit is niet des CCG’s.  Wij kiezen altijd de aanval en zetten graag 

een totaal neer. Het kon dus wel eens Sydneys laatste optreden geweest zijn. Watchman Diederik heeft 

de hele middag hoofdschudden rondgelopen over deze beslissing. Nu is bekend dat Diederik ook geen 

fan is van de captaincy van Smoor, dus is er nog hoop. Tijdens onze batting-innings nam Diederik 

echter wraak door het enige tweetje van Sydney “one-short” te geven.  

Het fielden en bowlen van onze veteranen kan best een voldoende krijgen. Een mooie slipvang van 

Warre, een goede run out van Vicky en Sydney. Twee vangetjes van weer Sydney, waarvan 1 achter 

en 1 voor de palen.. Het was niet goed genoeg om VOC onder de tweehonderd te houden. Het bowlen 

van Warre, Herman en Mubin (ja hij weer) was goed maar niet penetrant genoeg om de VOC-batsmen 

te verontrusten. Waarschijnlijk. misten we toch Bernard te veel. Hij bowlt de laatste wedstrijden zeer 

constant en zuinig. Niet meer iedere over 1 of 2 losse ballen. Changebowlers Vicky en Maurits waren 

ook niet in staat het tij te keren. Gezegd moet worden dat VOC beschikte over diverse goede en 

verstandige batslieden die hun innings uitstekend opgebouwd hebben. Vanaf bal 1 speelden ze recht 

zonder al te veel risico`s en namen alle singles die er lagen. 

Bowlingcijfers: Warre  1 voor 39 in 10, Mubin 2 voor 41 in 10, Herman 0 voor 48 in 10 (verdiende 

zeker beter), Maurits  1 voor 26 in 4 en Victor 1 voor 50 in 6. 

 

Met het batten zijn we nooit in de wedstrijd geweest door het verlies van vele vroege wickets. Dugald 

(4) runde zich na een misverstand uit. Fred (9) kwam niet echt los, Maurits (2) werd gevangen voordat 

Diederik hem lbw kon geven en Warre (3) versloeg zich. Herman (5) had er geen zin in. Alleen Victor 

met 53 uitstekende runs liet zien dat de VOC-aanval goed te bespelen was. Sydney (1) wond zich 

teveel over Diederik op en Mubin had de pech op zijn eerste bal schitterend te worden gevangen. 

Gelukkig hadden we dit keer toch nog een staart die kwispelde. Jeff (15) rustig als altijd en invaller 

Cassie Pienaar (10, geen familie van) deden samen met Jan (9 not out en volgende week dus 

openingsbat) hun best. 
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Een verdiende nederlaag tegen een gedegen spelend VOC en we moeten er steeds weer aan wennen 

dat we van dit soort teams niet zomaar winnen. 

 

Herman Rijkee 

 

 

 

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

 

 

 

Zondag 27 juli 2003 

CCG I : 225 all out – HDVS 4 : 198 all out THUIS (2-0) 
 

Op zondag 27 juli thuis tegen koploper HDVS altijd lastig, maar toch een schitterende overwinning 

dankzij een goede teamprestatie.  Herman won weer eens de toss en koos in tegenstelling tot de wat 

nichterige veteranen voor batten. De keuze, die uiteraard door het hele team gesteund werd en niet 

verstoord door hoofdschuddende bestuursleden, pakte goed uit. Het nieuwe openingspaar Jan Willem 

(11) en Munish (46) zetten er goed de vaart in. Met name Munish strafte iedere korte bal af en scoorde  

liefst 10 vieren. Helaas konden Danesh (9), Rashid (2) en David (5) geen grote bijdrage leveren. Na 

vele omzwervingen was het broertje van JW, Edwin weer eens uit zijn Delfgauwse tussenwoning 

gekomen om ons te steunen tegen de nummer 1. Hij scoorde 75 knalharde runs waaronder 4 zessen en 

7 vieren. Samen met Herman (29 X 1) zorgde hij voor een stand van 173 voor het 6de wicket. 

Chaudhry (6), Marc (0) en Mubin (9 not out) steunde Herman op jacht naar een goed eindtotaal. 

Herman runde nog wel zijn zoon Diederick (1) uit. Spanning in de familie omdat David het 

onomwonden voor zijn (kleine) broer opneemt. Bij de Quarlessen is dat andersom: daar zorgt JW al 

jaren voor Edwin. 

Een toch wel bijzondere innings met een razendsnelle start en powerbatten van Edwin en een staart die 

wel kwispelde maar de score toch niet verder dan 225 kon brengen. Na 191 in 26 overs ietwat te 

weinig. 

 

Het bleek echter genoeg want de verloren zoon Mubin was ook vandaag aanwezig en had met 4 voor 

32 in 10 en twee vangen een belangrijk aandeel in de overwinning. Het fielden was ook vandaag best 

in orde met nog twee goede vangen van David en 1 van Munish die ook het het belangrijkste wicket 

nam. Goede run outs bovendien van de snelste combinatie Q en Q en de langzaamste combinatie 

Mubin + Chaudhry. De innings van HDVS werd gedragen door hun captain Arthur Boeren die met 

104 runs en waaronder 7 enorme zessen HDVS steeds in de race hield ondanks vele vroege wickets. 

Edwin werd als bowler van stal gehaald en in 9 overs gooide hij slechts 12 wides en 3 no balls. Hij is 

dus wat rustiger geworden. JW had drie vangen achter het wicket waarvan 1 niet gegeven. 

De bowlingcijfers: Mubin 4 voor 32 in 10 (well bowled), Herman 0 voor 44 in 7 (verdiende beter), 

Chaudhry 1 voor 38 in 8,  David 0 voor 17 in 3 (zijn vader is wel erg streng voor hem), Edwin 1 voor 

49 in 9 en Munish 1 voor 14 in 2 (met dus het wicket van Boeren). 

 

Samengevat een goede overwinning dankzij agressief batten en goed bowlen met goed veldwerk 

waaronder belangrijke vangen. 

 

Herman Rijkee (weer hij) 

 

 

 

-.-.-.-.-.-.- 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 
 

Zaterdag 02 augustus 2003 

CCG Vet –  Hercules Vet, UIT 
 

Aanvang: 13.30 uur 

Aanwezig: 13.00 uur 

Opstelling: Fred Crouch, Maurits Davidson, Ray Newell, Victor van Oosterzee, Bernard Smoor, 

Sydney Volten, Jan de Vroe, Warre de Vroe, NN, NN, NN. 

Reserves: Rijkee (3 x), Danesh Qureshi, Paul Jeyaraj 

Diederik Dettmeijer: umpire en reserve. 

Voor afzeggingen (liever niet natuurlijk!) dan wel bevestiging: B. Smoor op 06-54 714 622.  

 

 

Zondag 03 augustus 2003 

CCG I – VOC 3, UIT 

 
Aanvang:  11.00 
Aanwezig: 10.30 

Opstelling: 1. Herman, 2. David, 3. Diederick, 4. Chaudhry, 5. J.W., 6. Munish, 7. Danesh, 8. 

Mubin, 9. Paul, 10. NN, 11. NN. 

 

Afzeggen bij Herman 070-3961212/06-21557261 

 

 

 

 

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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