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      E-mailadres: s.volten@planet.nl / Telefoonnummers 030-2546311, 06-53549525 

 

 

 

12 augustus 2003 THAT WAS THAT 54e Jaargang nr. 14 
 

 

 

 

 

ATTENTIE – in verband met de vakantie van de TWT-redactrice SVP 

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 09 augustus 2003 

CCG Veteranen – Excelsior Veteranen  UIT 
 

Deze wedstrijd is door Excelsior afgezegd vanwege het niet beschikbaar hebben van een veld. Dit 

kwam goed van pas daar wij hetzelfde van plan waren maar dan wegens te weinig spelers. Zij waren 

echter net iets eerder. 

 

Deze wedstrijd zal op zaterdag 6 september ingehaald worden. 
 

 

 

 

Zondag 03 augustus 2003 

CCG I – DCC I   THUIS 
 

CCG I 75 all out  -  DCC 1 168 voor 9  0 – 2 

 

Op een snikhete zondag in augustus heeft het eerste en vlaggenschip van CCG zijn zegereeks niet 

voort kunnen zetten. Verzwakt door het ontbreken van de batsmen Emmo en JW werd al zonder 

overtuiging aan de wedstrijd begonnen. Herman verloor de toss en in dit soort weersomstandigheden 

(33 graden klein nulletje C) is dat dodelijk. Dat bleek ook want we deden het in het veld helemaal zo 

slecht nog niet. Geen echte vangkansen gemist, slechts 7 wides in 40 overs and het groundfielden was 

behoorlijk. Al wond Herman zich af en toe op wanneer er onnodig onrustig ingegooid werd.  
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Gelukkig hadden we achter de palen in Sydney een vervanger gevonden, alhoewel hij David de eerste 

20 overs liet keepen. Het batten na een inspanning van 40 overs was absoluut niet overtuigend. Te snel 

en ongeïnspireerd wicketverlies maakte ons in de eerste overs al kansloos. 

Zoals gezegd waren er in het veld lichtpuntjes, zoals twee zeer goede vangen van David. Drie goede 

stumps van Sydney, waarvan slechts 1 gegeven (DCC gaf eigenlijk niets, geen lbw en ook een 

duidelijke run out werd niet gehonoreerd, gezien de verdere vriendschappelijk sfeer die er in de 

onderlinge confrontaties heerst niet erg correct. Wat mij dan verbaast is dat men van DCC zelf zo 

fanatiek appelleert). De bowlers Mubin (1 voor 33 in 9), Herman (0 voor 19 in 7), Chaudrey 2 voor 49 

in 10), Wim (2 voor 25 in 5) Danish (0 voor 21 in 4) bowlden redelijk tot goed, maar Munish was met 

4 voor 14 in 5 de grote man. 

168 was dus best een redelijk totaal, maar het was door DCC goed opgebouwd met een ankerman en 

goed en attent runnen. Die twee componenten misten wij. Munish (12) opende met een vier en een zes 

maar was de volgende bal uit. Marc (10) haalde wel de dubbele cijfers maar runde wel zijn vriendje 

Wim (6) uit. Danish kwam niet tot scoren maar was erg ongelukkig dat hij een full toss recht in de 

handen sloeg. David werd met 13 runs topscore maar runde wel Chaudrey uit. Diederik (7) haalde 1 

run meer dan zijn vader en voor Sydney(2) is het eerste toch nog een stapje te hoog. Shariq (1) en 

Mubin (1 not out) konden ook geen bijdrage van betekenis leveren, zodat het einde op 75 kwam. 

We hebben weer eens verloren en ook terecht. Na afloop werd het toch nog even gezellig op VCC, 

ondanks vermoeidheid, hitte en teleurstelling. Marc en echtgenote bedankt voor de lunch. 

Volgende week zijn we vrij en daarna moeten we het seizoen maar afsluiten met nog twee goede 

overwinningen. 

 

Tot slot wat opmerkingen van een teleurgestelde aanvoerder. Terecht werd er na deze nederlaag 

kritiek geleverd op een aantal beslissingen van de aanvoerder. Zo hoort dat ook bij CCG. Zo werd 

Munish als bowler te laat aangezet en moet Herman zelf zijn verantwoordelijkheid nemen en gaan 

openen. Terechte kritiek, maar ook wat losse opmerkingen van uw aanvoerder terug: 

 Het blijkt iedere week weer dat meerder spelers niet geconcentreerd bezig zijn met (het 

winnen van) de wedstrijd. Men staat in het veld steeds op verkeerde plaatsen, men loopt niet 

op, men gooit slordig in. Het boogjes gooien met de bal terug naar de bowler gaat steeds mis. 

Batsmen zijn niet tijdig aangekleed om te gaan batten, of komen in met spullen die niet goed 

vastzitten. 

 Het runnen en callen is bij de meerderheid bijzonder slecht. 

 Meerdere spelers zijn niet fit genoeg om ook maar een tweetje te lopen. 

 

Kortom er kan nog veel verbeterd worden en een ieder dient daaraan te werken. 

 

Herman Rijkee 

  

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 
 

Zaterdag 16 augustus 2003 

CCG Vet –  Sparta Vet, UIT 
 

Aanvang: 13.30 uur 

Aanwezig: 13.00 uur 

 

Opstelling: 1. Fred Crouch  2. Maurits Davidson  3. Fazil Mubin  4. Ray Newell  5. Victor van 

Oosterzee  6. Sydney Volten  7. Warre de Vroe  8. Jan de Vroe 9. Martin Judkins   

10. David Rijkee (?)  11. Jan Jaap Schmitz (?) 

   

Zijn er nog spelers van het 1
ste

 geïnteresseerd om mee te spelen? Dan svp melden aan Bernard Smoor. 

 

Diederik Dettmeijer: umpire en reserve. 

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



 

TWT 54ste jaargang, nummer 14                                                                                                                                 Pagina: 

 

3 

Zondag 17 augustus 2003 

CCG I – “VRIJ” 

 
Opstelling Quick Haag 4 - CCG 1 voor zondag 23 augustus: 

1.  Herman 2.  David 3.  Diederik  4. JW  5. Wim  6. Emmo  7. Chaudrey (verslag)  8. Munish  9. Paul  

10. NN  11. NN 

 

NB Quick serveert geen lunch, dus zelf proviand mee nemen. 

 

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

 

 

 

 

TRAINING 
 

 

IEDERE DINSDAG - 19.00 UUR TRAINING OP VCC !!! 
 

 

 

 

EVENEMENTEN 
 

  

 Zoals u onlangs in een aan alle leden en donateurs verstrekte brief hebt kunnen lezen zal er 

op zaterdag 23 augustus, vooruitlopend op ons 11
de

 lustrum, een feestelijke CCG-dag 

(uiteraard met aanhang!) zijn.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

13.30 uur  Aanvang wedstrijd CCG selectie – SGS (Still Going Strong) 

16.00 uur Thee van de wedstrijd, waarna wij nadrukkelijk het buffet van onze gastheer 

VCC zullen gaan beïnvloeden. Onder het genot van een biertje kunt u 

vervolgens uiteraard de 2
e
 inning van bovengenoemde wedstrijd volgen 

18.00 uur  Afloop van de wedstrijd, waarna er gezellig geborreld kan worden.  

19.00 uur Voor de liefhebbers is er de gelegenheid om tegen een geringe vergoeding te 

barbecuen 

 

 

 

 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! 
  

 

 

----------  T W T ---------- 


