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19 augustus 2003

THAT WAS THAT 54e Jaargang nr. 15

ATTENTIE – in verband met de vakantie van de TWT-redactrice SVP
verslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That Was That”,
verschijningsdata 12, 19 en 26 augustus, uiterlijk maandag doormailen naar het
adres van de CCG-secretaris: s.volten@planet.nl

WEDSTRIJDVERSLAGEN
Zaterdag 16 augustus 2003
CCG Veteranen – Sparta Veteranen UIT
Uit tegen Sparta, altijd lastig. Het Spartaveld is berucht vanwege het hobbelige outfield en de korte
square leg boundary. Het genereuze gebaar van de Sparta captain, die ons aanbood te batten en zelf in
de hitte te gaan fielden, had ons moeten waarschuwen.
Het openingsvraagstuk; zonder Herman en Sydney (nog steeds aangeslagen door zijn resultaten
tijdens de tour) terwijl Fred en Bernard geen optie is werd ditmaal creatief opgelost door Maurits die
blijk gaf er wel zin in te hebben. Het bleek een goede greep. Samen zorgende zij voor een
openingstand van 118. Voordat Maurits onvermijdelijk LBW werd gegeven sloeg hij 56 runs bij
elkaar en frustreerde de Sparta aanval volledig door zijn onorthodoxe battingstijl. Bernard begon zijn
innings met het voornemen om zich te concentreren op een snelle backlift en had meteen succes met
4-1-4-4-4. Ook hij kreeg 56 runs achter zijn naam. Inmiddels waren er al meer dan 20 overs gespeeld
en Bernard vreesde ondanks de scoringrate van 5 per over toch een loosing half century verweten te
worden, probeerde te forceren en werd gestumped. Warre die terecht bevroede dat een eindstand van
250 zelfs niet voldoende zou zijn forceerde ook en werd te vroeg gevangen voor 18. Helaas was David
Rijkee ook al snel gebowled en kwam Victor niet verder dan 14. Kennelijk was hij zich ervan bewust
dat zijn bijdrage wel degelijk van belang was en hij bereikte dit keer niet ontspannen de 50 runs die we
van hem gewend zijn als het er niet meer toe doet. Voor Sydney lijkt de 7e plaats te passen bij zijn
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psychische gemoedstoestand. Hij sloeg lekker nog 33 runs (uit 16 ballen!) bij elkaar. De performance
van Bernard Maurits en Sydney en stand van 213 runs na 40 overs waarvan 22 extra's geeft aan dat
CCG als iedereen zich goed voelt en lekker speelt nog steeds een geduchte tegenstander kan zijn.
Van de Sparta kant wisten A. Tomlinson 1 v 47 in 10, R Kemming 3 v 41 in 10, J tollenaar 3 v 62 in
10 en L. Hartog 1 v 25 in 5 in de hitte en met weinig steun van het veld de schade te beperken tot een
voor Sparta haalbaar te achten target.
Sparta passeerde het totaal van CCG voor 3 wickets, maar had daar wel 36 overs voor nodig. Warre de
Vroe 2 v 51 in 10 had al snel Tollenaar te pakken het een venijnig korte bal die via het bat in het
wicket ging. Maar daarna werd de aanval van CCG helemaal ziek gespeeld door de combinatie van
lefthander Leo Hartog (43) en Leo de Jong (104). Samen hadden zij een partnership van 166. Judkins
1 v 52 in 10 was redelijk constant. Ons fielden was deprimerend al kon de harde ondergrond en het
hobbelige veld de schuld gegeven worden. Spuy (27 no) en Dikmoet (14 no) hadden geen moeite om
daarna het karwij af te maken.

Zondag 17 augustus 2003
CCG I – “VRIJ”

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zaterdag 23 augustus 2003
CCG – SGS, THUIS
Aanvang:
Aanwezig:

13.30 uur
13.00 uur

Opstelling:

1. Fred Crouch 2. Maurits Davidson 3. Jeff Nickless 4. Ray Newell 5. Victor van
Oosterzee 6. Sydney Volten 7. Warre de Vroe 8. Bernard Smoor 9. Wim de Lange
10. Jan Willem Quarles van Ufford 11. Bob Basart 12. Mark de Breij 13. Diederick
Dettmeijer 14. Herman Rijkee.
Denkbaar is dat enkelen het biertje langs de zijlijn prefereren boven de vermoeienissen
van een dubbel weekend. Niet zeker is of Bob en Herman weer terug zijn. Graag nog
wat overleg.
We krijgen hulp van Johan Slabbekoorn + dochter

Voor afzeggingen (liever niet natuurlijk!) dan wel bevestiging: B. Smoor op 06-54 714 622.
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Zondag 24 augustus 2003
CCG I – -Quick Haag IV, UIT
Aanvang:
Aanwezig:
Opstelling:

11.00 uur
10.30 uur
1. Herman 2. David 3. Diederik 4. JW 5. Wim 6. Emmo 7. Munish
8. Chaudrey (verslag) 9. Paul 10 NN 11. NN

NB Quick serveert geen lunch, dus zelf proviand mee nemen.
Afzeggen bij Herman 070-3961212/06-21557261

TRAINING
IEDERE DINSDAG:

19.00 UUR TRAINING OP VCC !!!

EVENEMENTEN


Herhalingsbericht
Zoals u onlangs in een aan alle leden en donateurs verstrekte brief hebt kunnen lezen zal er
op zaterdag 23 augustus, vooruitlopend op ons 11de lustrum, een feestelijke CCG-dag
(uiteraard met aanhang!) zijn.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur
16.00 uur

18.00 uur
19.00 uur



Aanvang wedstrijd CCG selectie – SGS (Still Going Strong)
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 2e inning van bovengenoemde wedstrijd volgen
Afloop van de wedstrijd, waarna er gezellig geborreld kan worden
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!

---------
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