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3 juni 2003 THAT WAS THAT 54e Jaargang nr. 4 
 

 

 

WEDSTRIJDVERSLAG - zaterdag 31 mei 2003 
 

Zwakke seizoenstart Veteranen 
VCC 143 a.o. - CCG 77 a.o. 

 

De sombere voorspellingen van degenen die een zwaar jaar voor de Veteranen verwachten, lijken zich 

te gaan realiseren, afgaande op de kansloze wijze waarop afgelopen zaterdag van VCC werd verloren, 

een tegenstander waarvan we de afgelopen tien jaar slechts twee keer hebben verloren, dus 18 keer 

hebben gewonnen! Het lijkt er inderdaad op dat voor ons de jaren langzamerhand gaan tellen, want in 

diezelfde tien jaar is het team eigenlijk niet van samenstelling gewijzigd, hetgeen op zich een heuglijk 

feit is, immers het wijst op een ijzersterke team-spirit, maar de schaduwzijde is, dat er van onderop 

geen aanvulling met crickettechnisch talent van enige betekenis heeft plaatsgevonden. Of dit alsnog 

kan c.q. zal gebeuren is maar de vraag, want slechts weinigen is het gegeven zich te handhaven in de 

uiterst competitieve sfeer (en dat niet alleen in crickettechnisch opzicht!) die het team nog altijd ken-

merkt. Worden we dan tenslotte toch nog slachtoffer van onze eigen sterkte? Kwellende vragen, en 

dan nog wel aan het begin van het seizoen! Laten we het er voorlopig nog maar op houden dat som-

mige van onze tegenstanders ook wel eens een off-day zullen hebben en dat we nog wel wat 

wedstrijdjes zullen winnen, maar het Promotiespook zullen we dit jaar naar verwachting op veilige 

afstand weten te houden. 

 

Over de wedstrijd zelf kunnen we kort zijn. Wij gingen fielden en het begon niet al te slecht, zeker niet  

toen het prijswicket van VCC, Tony Opatha, op de tweede bal die hij kreeg door Warre voor 0 werd 

gecleaned. Op 62 v. 5 zag het er voor VCC helemaal niet goed uit, maar CCG verzuimde door te 

drukken, de VCC-batsmen, met name Frits Makkee (51 n.o.) kregen weer moed en het duurde tot de 

36
e
 over voordat de toch bepaald niet overdadig begaafde batting-side van VCC aan de kant zat voor 

143 runs. Warre (24 v. 4 in 9) en Herman (37 v. 3 in 7,5) bowlden zeer behoorlijk, maar we hadden 

duidelijk het gevoel dat we 30 a 40 runs meer tegen hadden gekregen dan nodig was geweest. Helaas, 

ook al hadden we ze niet tegen gekregen, dan nog waren het er veel te veel geweest, want aan bat 

faalde CCG jammerlijk. En dan op zulke (behalve Opatha) bowlerij, ronduit een schande!  Alleen 

Warre (19), Jeff (11) en Sydney (10) konden dubbele cijfers noteren, terwijl de malaise zo ver ging dat 

tegen het einde ook nog een umpire-beslissing ernstig aan kwaliteit te wensen overliet. Volgende week 

thuis tegen Sparta, ook al in geen jaren van verloren (behalve een paar jaar geleden, toen we nauwe-

lijks een elftal hadden), wat zal daar deze keer van terechtkomen? We houden de trouwe TWT-lezers 

op de hoogte! 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA – 7, 8 en 9 juni 2003 
 
 

Zaterdag 7 juni 2003 – CCG Vet THUIS tegen Sparta 

 

Aanvang: 13.30 uur 

Verzamelen: 13.00 uur 

 

Opstelling: Bob Basart, Fred Crouch, Maurits Davidson, Martin Judkins, Ray Newell, Jeff Nickless, 

Victor van Oosterzee, Bernard Smoor, Sidney Volten, Jan de Vroe, Warre de Vroe. 

* Diederik Dettmeijer umpire en reserve.  

 

 

Zondag 8 juni 2003, 1
e
 Pinksterdag – CCG 1 UIT tegen DCC 1 

 

Aanvang: 11.00 uur 

Verzamelen: in onderling overleg af te spreken 

 

Opstelling: H. Rijkee, David Rijkee, W. de Lange, M. de Brey, Y. Chaudhry, D. Qureshi, M. Dokter, 

NN, NN, NN, NN. 

 

 

Maandag 9 juni 2003, 2
e
 Pinksterdag – CCG 1 THUIS tegen VOC 3 

 

Aanvang: 11.00 uur 

Verzamelen: 10.30 uur 

 

Opstelling: H. Rijkee, David Rijkee, W. de Lange, M. de Brey, Y. Chaudhry, D. Qureshi, E. Kuipers, 

M. Dokter, NN, NN, NN. 

 

 

NOODOPROEP 

Zoals jullie zien kent CCG voor a.s. zondag en maandag enkele personele problemen. Dringend 

gezocht invallers, ook suggesties voor mogelijke invallers zijn welkom. Gaarne melden c.q. 

doorgeven aan Herman Rijkee (070-3961212, 06-21557261, h.rijkee@freeler.nl) - bij voorbaat heel 

hartelijk dank voor hulp danwel “meedenken”. 
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