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05 augustus 2003 THAT WAS THAT 54e Jaargang nr. 13 
 

 

 

 

 

ATTENTIE – in verband met de vakantie van de TWT-redactrice S.V.P. 

verslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That Was That”, verschijnings-

data 12, 19 en 26 augustus, uiterlijk maandag doormailen naar het adres van de 

CCG-secretaris: s.volten@planet.nl 

 

 

 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN  
 

 

Zaterdag 02 augustus 2003 

CCG Veteranen: 143 a.o. – Hercules Veteranen: 145 v. 4    UIT 
  

Een bonte verzameling voertuigen bracht 11 veteranen in Utrecht. Helaas was Victor te laat met de 

smoes dat alle bruggen over het Merwedekanaal dicht waren. Sydney en Bernard moesten op hem 

wachten en waren daarom ook te laat en Danesh was pas ver na de aanvang van de wedstrijd om 13.53 

op het veld. Gelukkig had Herman Rijkee de toss gewonnen en voor batten gekozen wat in de hete 

middagzon zeker de voorkeur had, maar de CCG-battingsside is helaas niet meer in staat om in zo'n 

situatie makkelijk 200 runs op het bord te brengen. Juist nu we individueel niet meer zo makkelijk 

presteren is concentratie en wedstrijdmentaliteit van groot belang. Te laat komen en niet over iedereen 

kunnen beschikken aan het begin van de wedstrijd ontregelt dit alles. 

  

Het totaal van CCG: 143 vormde dan ook een te makkelijk target voor Hercules. Fred werd gebowled 

op zijn eerste bal. Warre wilde alert runnen maar ging vroeg run out. Driemaal in deze wedstrijd ging-

en batsmen uit doordat hun call werd afgewezen op momenten dat best enig risico had mogen worden 

genomen. Maurits (27), Herman (21), Victor (30) en Sydney (16) kwamen in de dubbele cijfers. E. 

Ruchtie 1 v 27 in 9, N. Bosboom 2 v 23 in 7, R Brederode 1 v 18 in 5 en K. Buyze 1 v 23 in 5 hadden 

de wickets en R Buyze met 0 v. 22 in 9 bowlde zuinig. 

  

Het wicket van Bosboom in de eerste over van Warre gevangen door Jan, die daarmee zijn fielding-

capaciteiten bevestigde, gaf hoop op een herhaling van onze succesvolle aanval tegen Excelsior. Maar 

M. van de Zanden (17) en K. Buyze (58) gingen rustig verder en ondanks onze goede aanval was Her-
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cules na 23 overs met 63 nog redelijk op schema. K. Buyze en H. Daudey (32) maakten het niet al te 

moeilijke karwei af: 145 voor 6. CCG-Veteranen maakt wat cricketprestaties betreft moeilijke tijden 

door.  

  

De ontvangst van Hercules was verzorgd, maar werd overtroffen (uiteraard! Red.) door de gezellige 

mosselmaaltijd in Vreeswijk. 

 

 

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

 
 

Zondag 03 augustus 2003 

VOC 3  -  CCG 1  (116 a.o. – 137 a.o.) 
 

Na vorige week de titelpretendent Hermes verslagen te hebben moest de trots van de vereniging 

andermaal tegen een kampioenskandidaat in het strijdperk treden. Gesterkt door alweer een debutant 

togen wij naar Rotterdam om nog eenmaal op het oude complex van VOC onze kunsten te laten zien. 

De debutant van Australische komaf (iets waarvoor hij zijn paspoort niet hoefde te laten zien) met de 

naam Mick Cronin oogde duidelijk veel fitter dan de gemiddelde CCG’er en bleek later een uiterst 

usefull bowler te zijn.  

 

Maar eerst werden wij na de verloren toss ingestuurd door de wat arrogante Rotterdammers, waarin 

gelukkig ook nog een paar oude bekenden van een ander team meededen. Versterkt door Bas en Pieter 

was VOC in elk geval veel gezelliger dan de vorige keer en ook veel sportiever. Over onze batting 

prestatie valt te melden dat wij op het kleine veld slecht presteerden, de openers verdwenen als sneeuw 

voor de zon en vele anderen gaven ook veel te gemakkelijk hun wicket prijs. Alleen onze spoonman 

was nu eindelijk bevrijd van alle zorgen die hij vroeger als voorzitter van CCG had en sloeg er lustig 

op los en kwam fel rood aangelopen tot 34 runs. Dubbele cijfers waren er ook voor Jan Willem (24), 

David (32) en Paul (20). 3 ducks in de staart, waaronder een run out van onze captain van wie wij toch 

meestal verstandiger acties zien en wij stonden na 27 overs aan de kant. 

 

VOC was de gemakkelijke overwinning tijdens de thee al aan het vieren. Bas memoreerde keer op 

keer hoe slecht wij wel niet waren.  

 

Getergd hierdoor stonden wij als tijgers in het veld. Uitstekende bowlerij van Herman, als altijd heel 

zuinig ditmaal zonder beloning (0 v 14 in 5). Wonderballen van Danish die in de 4
e
 over 2 wickets 

(met een mooie stump van Kwak) nam en in de 6
e
 over nog een. Hij gooit 5 schitterende ballen per 

over en een losener die of heel erg wide gaat of zwaar afgestraft wordt. In elk geval waren de openers 

vlot vertrokken (3 v 39 in 7). De veel geroemde bowlerij van Dr. Cricket leverde ook deze keer 2 

staartwickets op, wel een beetje duur ditmaal … (2 v 40 in 8,1). De prijswickets waren voor onze 

debutant Mick die sneller bowlt dan het geluid en veel respect afdwong bij de tegenstanders en waar 

geen CCG’er in de kooi op durft te staan (4 v 20 in 7). Mooie vangen waren er voor wicketkeeper Jan 

Willem, Munish en de Dalton broertjes. En inderdaad “Catches win matches”, waar VOC ons voor 

nog veel minder aan de kant had kunnen krijgen deden wij ons werk wel goed. Het fielden was overi-

gens erg goed en agressief, zeker als je de tropische hitte in ogenschouw neemt. Alleen in de lommer-

rijke plekjes kwamen bijna geen ballen, maar daar waren dan ook de minst beweeglijke fielders gezet, 

teneinde te kunnen genieten van een welverdiend middagdutje. Op 116 viel het 8
e
, 9

e
 en laatste wicket 

en was het gespeeld. Na vorige week al een der favorieten aan de kant te hebben gezet werden ook de 

Rotterdammers in eigen huis gepakt, CCG is met recht een REUZENDODAHH. Me hebbe gewonne 

en Bas weet dat ook nog jaren want dat is hem uiteraard flink ingepeperd (en weer en weer en weer 

onder het genot van alle CCG strijdliederen, hmm smulle). 

 

 

  

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

Zaterdag 09 augustus 2003 

CCG Vet –  Excelsior Vet, UIT 

Kan/zal niet gespeeld worden omdat Excelsior geen veld heeft – de wedstrijd zal worden 

ingehaald op zaterdag 6 september a.s. – gaarne noteren dus in jullie agenda’s!!! 
 

 

 

Zondag 10 augustus 2003 

CCG I – DCC I,  THUIS 

 
Aanvang:  12.30 uur 
Aanwezig:  12.00 uur (GRAAG ALLEN OP TIJD!!) 

Veld:  Wilhelmus! 

Opstelling: 1. Herman, 2. David, 3. Diederick, 4. Chaudhry, 5. Sydney, 6. Wim, 7. Marc, 8. 

Munish, 9. Danesh, 10. Emmo, 11. N.N. 

 

Afzeggen (liever niet!!) bij Herman 070-3961212/06-21557261 

 

 

 

 

TRAINING 
 

IEDERE DINSDAG - 19.00 UUR TRAINING OP VCC !!! 
 

 

 

EVENEMENTEN 
  

 

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! 
  

 

 

 

 

 

 


