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20 mei 2003 THAT WAS THAT 54e Jaargang nr. 3 
 

 

 

Voorwoord van de Voorzitter 
 

Het nieuwe seizoen is alweer daverend begonnen. De eerste runs zijn gemaakt door de vaste kern van 

CCG tijdens de succesvolle tour in Essex met veel gezelligheid en zelfs met een overwinning. Heren 1 

heeft alweer de 1
e
 competitiewedstrijd gespeeld, de wedstrijd werd weliswaar verloren maar het ge-

toonde spel doet vermoeden dat er een spoedig herstel volgt. Het was plezierig om een aantal nieuwe-

lingen te begroeten die ook nog eens runs sloegen en wickets namen.  

 

Een nieuw seizoen met een geheel vernieuwd bestuur. Op de ledenvergadering zijn de volgende leden 

gekozen: 

 

Wim de Lange     voorzitter 

Jan de Vroe    penningmeester 

Sydney Volten    secretaris 

Bernard Smoor    commissaris buffet 

Jan Willem Quarles van Ufford  commissaris materiaal 

 

Na vele jaren trouwe dienst voor de club hebben Marc de Brey, Warre de Vroe en Diederik Dettmeyer 

hun plaats ter beschikking gesteld. Nogmaals bedankt voor de vele uren die jullie in de club hebben 

gestoken, dit heeft het mede mogelijk gemaakt dat vele (oud)leden met plezier op CCG spelen of ge-

speeld hebben en CCG nog immer bestaansrecht heeft. 

 

2003 zal geen gemakkelijk seizoen worden, mede omdat ervoor gekozen is om toch met twee elftallen 

verder te gaan. Hopelijk kunnen wij de elftallen toch zo goed mogelijk bezetten, ik reken op jullie aller 

inzet. Het bestuur zal dit jaar pogen om weer enkele typische CCG evenementen te organiseren, zoals 

het dubbelwicket en de onderlinge titanenstrijd tussen het 1
e
 en de veteranen. Bovendien zullen wij 

ook wat verder in de toekomst gaan kijken, m.b.t. onze huisvesting en natuurlijk ons 11
e
 lustrum in 

2004. Enthousiastelingen voor de nog samen te stellen lustrumcommissie mogen zich altijd bij mij 

aanmelden! 

 

Rest mij uiteraard om onze penningmeester van harte te feliciteren met zijn bruid Hanneke Oldenkamp 

en Michael en Eveline Straathof met hun zoon Lucas. Ik hoop eenieder weer vaak op de velden tegen 

te komen. 

 

Jullie nieuwe voorzitter 
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Verslag Tour 2003 naar Harwich, Colchester, Mersea and Purleigh. 

Op een zeer vroege vrijdagochtend in mei 2003 vertrokken 11 wakkere CCG-ers (Marc, Wim, David, 

Herman, Ray, Warre, Jan Willem, Maurits, Bernard, Victor en Sydney)  en 1 Bloemendaalse gast-

speler (Tijl Huijgen) vanaf Hoek van Holland met de snelle ferry naar de overkant. Daar hadden we 

vast de kwartiermakers Bobby Basart en Jan de Vroe naar toegestuurd. Dat kwartiermaken was niet 

veel van terecht gekomen want de indeling van de kamers was uitermate ongelukkig: David (2,05 

meter) en Herman (1,98 meter) zaten ingedeeld op een kamer waar een normaal mens al niet rechtop 

kon staan en Sydney (die zonder te bukken onder een stoel kan doorlopen) op een kamer van 4,50 

meter hoog. Bovendien waren ze niet op onderzoek uitgegaan, zodat ze op de eerste wedstrijddag 

volkomen verdwaald door het busje van Victor opgepikt moesten worden. 

De eerste wedstrijd was in en tegen Colchester CC. Het weer was (zoals de hele tour) droog maar iets 

te fris en het veld fraai met een zeer groen graswicket. Na verloren toss mochten we toch gaan batten 

en aanvoerder Warre stuurde het gerenommeerde openingspaar Sydney en Herman naar de wickets. 

Sydney verdween na 1 run, iets wat hij de volgende twee wedstrijden zou herhalen en zo dus een zeer 

consequente bijdrage leverde. Hijzelf was echter zo teneergeslagen dat zelfs zijn vriendje Victor het 

niet over zijn hart kon verkrijgen om hem hiermede te blijven confronteren. 

Herman en Jan Willem gingen volgens wedstrijdregels na 40 runs retired en verder leverde Bernard 

met 15 not out nog een nuttige bijdrage. Ons totaal van 168 was niet genoeg, we namen te weinig 

wickets en de Engelsen speelden steeds op het goede overgemiddelde de wedstrijd uit. Ons bowlen 

was toch goed genoeg om het verlies tot de laatste van de 35 overs te rekken. David die met Colches-

ter meedeed werd door Victor gebowld maar hij was wel de enige die als overwinnaar uit de bus 

kwam. 

De tweede wedstrijd ging tegen het team van Mersea. De club waar Ray erelid is. Deze keer was 

Herman aanvoerder en hij verloor ook de toss maar mocht ook weer gaan batten. Dit keer een totaal 

van 169 en die 1 run meer bleek later zeer waardevol. Goede bijdragen van Jan Willem (60), David 

(24) en weer Bernard (15 not out). 

De prestatie in het veld was echter goed tot zeer goed. Geen moment werd er verzaakt en ook de sfeer 

was steeds attent maar ook vriendschappelijk. Goede bowlingprestaties van met name Bobby en Mau-

rits zorgden ervoor dat er in de laatste over nog 4 runs nodig waren voor Mersea om ons de tweede 

nederlaag toe te brengen. De twee mopperaars van CCG (Jan en Bobby, die als twaalfde speler de 

laatste overs langs de kant meemaakte) hadden hun geld op Mersea gezet, maar Herman was onbe-

speelbaar. Ondanks een onterechte wide leverde de laatste over slechts drie runs op en was onze 

overwinning een feit. Jammer dat de twee jagers, Warre en Tijl dit uitbundige feest niet mee konden 

maken. Zij hadden op dat moment echter elders succes. Zo schoot Tijl voor het eerst van zijn leven 

twee (ree)bokken. 

De derde en laatste dag leverde een wedstrijd tegen het zeer gastvrije en vriendelijke Purleigh op. 

Weer verloor Warre de toss maar nu moest er eerst gefield worden. Zonder de bowlers Bernard en 

Herman werd er toch redelijk gepresteerd en de tegenstander (waaronder een echte Brontosaurus met 

grote zessen) op een totaal van 189 in 35 overs gehouden. Het veld was redelijk klein en hobbelig. 

Goed bowlen van Warre en Bobby. 

Aan bat hadden we het best kunnen halen, maar teveel topbats faalden. Alleen Bobby (36 not out) en 

Jan Willem (35) en Tijl (38) leverden substantiële bijdragen, zodat we all out gingen voor 143 runs. 

  

Samengevat een zeer geslaagde korte compacte tour, waar de echte CCG-sfeer weer opbloeide. De 

wedstrijden waren gezellig en goed verzorgd. Als team waren we zeer attent tegenover de tegenstan-
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der, zonder dat we vergaten elkaars prestaties van commentaar te voorzien. In het verleden waren er 

op tour nog wel eens wat verschillen tussen wat jongere doorzuipers en oudere wat bokkige spelers. 

Er kan rustig gesteld worden dat het nu een echte teamprestatie is geweest. Dat belooft veel voor het 

nieuwe seizoen. 

  

Tot slot enige boetevermeldingen: 

Bernard: teveel om op te noemen, te beginnen met het verslapen aan de start van de tour. Dank aan 

Sydney voor de oplossingen. Verder was Bernard een uitstekende foodmanager met erg veel aandacht 

voor nachtelijke oesters. 

Conny (de autocomputer van Maurits) voor het te vroeg nemen van een afslag. Verder heeft zij ons 

feilloos de weg gewezen. 

Warre voor jagen al viel zijn afwezigheid bij deze tour reuze mee. Warre blijft een uitstekende verte-

genwoordiger als aanvoerder. 

Ray voor het onder invloed vertellen van 25 keer hetzelfde verhaal. Tevens een boete voor het niet 

kunnen vinden van het veld van de club waarvan hij erelid is. Ray heeft de eerste wedstijd uitstekend 

geumpirered met 0 fouten. Verder blijft hij met zijn hele lichaam fielden. 

Martin, Diederik D. en Kika krijgen een boete voor het missen van de hele tour. 

Sydney een boete voor het missen van een bal aan de boundary op een zo nichterige manier dat het 

een schande was. Verder was Sydney een postieve inspirator in met name de tweede (gewonnen) 

wedstrijd en lijkt hij nu langzamerhand aan de volwassenheid toe te komen. 

Bobby krijgt een boete voor zijn ongeïnteresseerde lichaamsbouw, maar moeten wij hem danken voor 

zijn goede bowlingbijdragen in alle drie de wedstrijden. 

Jan een boete voor het stiekem trouwen en dank voor zijn werk als penningmeester tijdens de tour. 

David een boete voor het laten lopen van een bal geslagen door zijn eigen vader toen hij bij de tegen-

partij meedeed. Als veruit de jongste deelnemer deed hij toch steeds zijn best om er bij te horen. 

Vooral tijdens het eten. 

Wim scoorde weer eens onder druk geen runs, maar is in het veld een goed meedenkende vice-cap-

tain. 

Marc een boete voor het inpikken van kamer 1 in het hotel. Marc heeft de tour goed gefield en pakte 

een nuttig vangetje. 

Victor een boete voor het oplopen van te weinig boetes. Victor bleef plezierig lang aardig tijdens deze 

tour, vooral omdat zijn lievelingsslachtoffer Sydney niet echt in aanmerking kwam. 

Tijl uiteraard een boete voor het missen van de overwinning, maar verder waren zijn bijdragen als 

fielder (2 vangen) en bowler nuttig.  

Jan Willem was weer eens dronken, maar bij hem beginnen de sociale vaardigheden die horen bij het 

volwassen worden langzaam door te breken. 

Tot slot Herman een boete voor zijn weer iets te positieve (op het slijmerige af) verslag van deze tour. 

  

 

 



 4 

 

Wedstrijdverslag Jai Swadesh 4 – CCG 1 (zaterdag 17 mei 2003) 
 

Het is even spannend geweest of het allemaal zou gaan lukken, maar het Eerste heeft voor het nieuwe 

seizoen toch weer voldoende manschappen bijeen gekregen om deel te kunnen nemen aan de zondag-

competitie. Wanneer je dan de eerste seizoenswedstrijd op een regenachtige zaterdag moet gaan spelen 

(omdat de tegenstanders anders geen veld beschikbaar hadden), is dat wel even wennen. Zoals ieder 

seizoen gebruikelijk is geweest, was het ook nu niet eenvoudig om het elftal tijdig op volle sterkte 

aanwezig te hebben op de voetbalvelden van Ockenburgh. Toch waren we uiteindelijk compleet en 

door het winnen van de toss door gelegenheidscaptain Quarles, mocht CCG als eerste gaan batten. 

Deze dag mocht er gespeeld worden op een voetbalveld dat een week eerder op voetbalhoogte ge-

maaid was en door de ochtendregen nog vochtig was. Op die wijze werd de geringe veldomvang door 

het trage veld toch nog moeilijk over de grond te bespelen. 

 

Openers Hendersson en De Brey mochten het spits afbijten. Eerste bal direct voor 2 getikt….toen een 

wide….en toen een snelle diepe yorker op de palen; De Brey naar de kant. Quarles betrad de pitch: 

vierde bal niets….de vijfde bal voor 2 getikt ….en toen een snelle diepe yorker op de palen; Q naar de 

kant. De bowlerij bleek gemeen accuraat te zijn, maar we waren nu gewaarschuwd. Toch gingen gere-

nommeerde batsmen veel te snel weer terug naar de kant. Zo zag Hendersson de ene na de andere 

partner op de pitch verschijnen en bleek zelf degelijk battend overeind tot in de 16
e
 over ook zijn palen 

gebowled werden en hij met een nette score van 20 runs moest vertrekken. De heren Kuipers, Boelens 

en Qureshi waren de drie nieuwe gezichten in het Eerste. Aan bat wist alleen Kuipers een goede entree 

te maken door 26 runs te laten noteren, waaronder 2 indrukwekkende zessen. Fred Crouch liet met 36 

runs not out de hoogste score voor CCG noteren. Dankzij 16 extra’s etaleerde de telegraaf bij de val 

van het laatste CCG-wicket een totaalscore van 132 runs in 35 overs. 

 

Ondanks de geringe score leek de veldconditie toch enige hoop op een overwinning te bieden. Ope-

ningsbowlers Judkins en Qureshi en daarna Basart en Hendersson lieten een stevige aanval los, waar-

door in de eerste 18 overs al 6 wickets waren gevallen. De vijand begon zich inmiddels ernstig zorgen 

te maken. Het is echt bedroevend om tijdens een dergelijke wedstrijd (opnieuw) te moeten constateren, 

dat dit soort teams toch een heel andere invulling geven aan de laws dan de echte cricketclubs doen. 

Als eerste werd een evidente run out door de legside umpire zonder goede reden volledig niet gezien 

en daarom niet uit gegeven. Even later werd een batsman clean gebowled om vervolgens te verkondi-

gen dat hij alleen uit is als hij dat zelf gezien heeft en dan als klap op de vuurpijl wicketkeeper Quarles 

van “cheeting” te betichten. De commotie was zo groot, dat CCG het veld verliet om deze gang van 

zaken eerst duchtig te bespreken. Ondanks het feit dat de vijand persisteerde in deze onsportieve op-

stelling, besloot CCG zich niet te laten kennen en de match uit te spelen. Helaas was de concentratie 

zodanig verstoord, dat we in de 32
e
 over werden gepasseerd. 

Vermeldenswaardig zijn de nuttige vangetjes van Crouch en Kuipers en het droppen van vijands top-

bat door David. Bowlingcijfers: Judkins 1 voor 31 in 10; Quneshi 2 voor 37 in 10; Basart 3 voor 38 in 

10 en Hendersson 1 voor 25 in 10. 

 

Dwarrel: een gescheiden competitie blijkt toch nog niet zo’n gek idee te zijn; kennelijk spelen ze toch 

al met andere cricket laws! 

 

 

 

Training: 

 

Elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur op VCC. Als je iets later komt ben je uiteraard ook van harte wel-

kom! 

 

 

 

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


