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11 juni 2003 THAT WAS THAT 54e Jaargang nr. 5 
 

 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN - zaterdag 7 – maandag 9 juni 2003 
 

 

CCG Vets – Sparta Vets, 7 juni 2003 
 

Na gewonnen toss koos captain B. Smoor zoals gebruikelijk voor batten. Niet dat de battingside 

garantie bood voor een solide 220, maar meer om de Spartanen wat af te matten voor zij aan bat 

zouden gaan. De opzet lukte in zoverre dat Sparta 40 overs in het veld gehouden werd, maar het 

resultaat was beneden de maat: 103 runs in 40 overs met alleen Warre de Vroe (59 n.o.) en B.Smoor 

(14 n.o.) in de dubbele cijfers. P vd Burg (1 voor 6 in 6 overs) en R. Kemming (1 voor 17 in 10 overs) 

bowlden secuur, Leo Hartog bowlde de eerste 5 overs 2 voor 9 maar moest later meer runs toestaan (2 

v. 30 in 10). 

 

CCG had bardienst en dat betekende dus voor het eerst sinds jaren weer een voortreffelijke thee, met 

een voorproefje van de haringen die later de borrel zouden begeleiden. 

 

Sparta toch een beetje moe en natuurlijk de thee niet gewend, had toch nog 34 overs nodig om het 

CCG-totaal van 103 te passeren. Tollenaar (37) en de Jong (23) bouwden het totaal rustig uit tot 81 v. 

2. Smoor (2 v 21 in 9) en Judkins (1 v 21 in 9) bowlden goed. 

 

De tijden dat een handvol CCG-namen garantie bood voor een knallende overwinning lijken voorbij. 

Het lijkt erop dat de oude mannen ervoor kiezen dan maar voor de derde innings te gaan. Het zijn 

zorgelijke tijden. 

 

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

 

 

Dordrecht 1 - CCG I : 206 voor 8 versus 105 all out  2 – 0   8 juni 2003 
 

Op een zeer regenachtige eerste pinksterdag in juni heeft ons eerste tussen de buien door verloren van 

het Dordrechtse DCC. Het eerste was ernstig gehavend door vele afzeggingen en spelers die (terecht) 

geen drie wedstrijden achter elkaar wilden spelen.  

Dus met aanvulling van twee DCC-spelers en de nieuwelingen Paul en Munish werd er met tien man, 

na de door Herman verloren toss, gefield en aanvankelijk met redelijk succes. De bowlers Martin 

Judkins (2 voor 46 in 10), Herman (0 voor 37 in 7) en Chaudhry (4 voor 40 in 10) hielden de score op 

het kleine veld aardig in bedwang. Wim (1 voor 19 in 3), David (0 voor 23 in 4) en Munish (1 voor 33 
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in 5) vulden de overige overs met wisselend succes, waarbij gemeld moet worden dat Wim zijn 

bowlen altijd kansjes oplevert. 

Danesh achter de palen was met een vangetje en slechts drie byes een zeer nuttige vervanger van JW. 

 

Aan bat waren Paul (26), Martin (11 not out) en Chaudhry (16) de behalers van de dubbele cijfers. 

Kortom een wedstrijd om snel te vergeten en dank aan allen die wel opgekomen zijn voor jullie 

positieve grondhouding waardoor het toch nog gezellig werd ondanks de niet altijd cricket-

omstandigheden. 

 

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

 

 

CCG I – VOC  III :  127 all out versus 185 voor 7 0 – 2  9 juni 2003 
 

Op tweede Pinksterdag was een wat vollediger CCG I (met slechts 1 invaller van DCC, bedankt 

Andrew) redelijk kansloos tegen het sterke VOC. Het weer was prima met veel zon en weinig wind. 

We moesten voor deze wedstrijd uitwijken naar het veld van Wilhelmus, hetgeen ook voordelen biedt. 

Wim en Nicolien hadden voor een voortreffelijke lunch gezorgd en op het veld van Wilhelmus heb je 

de accommodatie lekker voor je zelf alleen. 

 

Herman verloor de toss en weer eerst fielden. Na een vlotte start wisten we de gasten toch nog ruim 

onder de 200 te houden. Het fielden was niet om over naar huis te schrijven. Hadden we wat attenter 

geacteerd dan was de wedstrijd waarschijnlijk een stuk spannender geworden. Blijven trainen! De 

bowlers waren deze keer: Herman (1 voor 37 in 10, waarbij hij twee vangen zelf liet kletteren), 

Chaudhry (1 voor 47 in 10 met af en toe te veel geëxperimenteer), Michiel van Oosterzee (2 voor 33 in 

5, gefeliciteerd met je debuut bij de grote jongens) en Vader van Oosterzee (2 voor 21 in 5). 

Nieuwkomer Ewout hield zijn eerste vang vast en zou later ook zijn eerste runs (2) scoren. Verder nog 

vangen van Victor en Herman.  

 

Het batten was iets beter dankzij dubbele cijfers van Emmo Kuipers (35, 4 X 4 en 2 X 6), David (22) 

en Victor (21). Paul scoorde zijn eerste duck maar blijft gewoon doorgaan en Danesh was achter de 

palen weer attent aanwezig. 

 

Kortom een verwachte nederlaag en met wat meer training en een wat constantere samenstelling van 

het team kunnen de prestaties zeker wat omhoog.  
 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 
 

Zondag 15 juni 2003 

CCG I – HDVS, UIT te Schiedam 

 
Aanvang:  11.00 uur 
Vervoer:  zelf regelen en aanwezig om 10.30.  

Opstelling: 1. Herman, 2. David, 3. Diederik R., 4. Wim, 5. JW Q., 6. Emmo, 7. Paul, 8. 

Chaudhry, 9. Warre, 10. Danesh, 11. N.N., 12. Ewout 

 

Afzeggen bij Herman 0709-3961212/06-21557261 
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MEDEDELING 
 

 

Van:  Buffetcommissaris 

Betreft: Bardienst 

 

Bij VCC is dit jaar gekozen voor zelfredzaamheid achter de bar. In dat kader heeft CCG na vorige 

week nog 2 maal bardienst, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor openen, bemannen, controleren en 

sluiten van bar, kleedkamers, en opbergfaciliteiten. Deze regeling maakt het mogelijk dat wij niet 

alleen als wij zelf bardienst hebben zorgen voor een ontvangst zoals wij die bij CCG gewend zijn, 

maar ook op andere dagen. 

 

Bij de veldhuur is inbegrepen een kop koffie voor de tegenstanders evenals thee met een koekje tussen 

de innings. Zelf betaal je je eigen koffie bijvoorbeeld via de elftalrekening en mag je zorgen voor je 

elftallunch en borrelhappen. Je moet dan wel de rommel die je daarbij maakt zelf opruimen. De tijd dat 

er lieden waren die ervoor wilden betalen om ons te mogen bedienen is voorbij, of althans nog niet 

teruggekomen. We motte verdorie werreke! Toch doen de captains er goed aan per wedstrijd iemand 

aan te wijzen die voor fatsoenlijke happen zorgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaarne wedstrijdverslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That Was That” uiterlijk 

maandag doormailen naar het redactieadres: kpattiselanno@skn.nl  
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