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THAT WAS THAT 54e Jaargang nr. 6

WEDSTRIJDVERSLAG
Hermes DVS 4 v CCG 1 – zondag 15 juni 2003
Op deze prachtige zonnige cricketzondag vertrokken wij naar Schiedam, het altijd lastige Hermes.
Volgens mij hebben wij de laatste zes a zeven jaar niet van deze jongens gewonnen. Wederom een
klein veldje maar zo snel als het maar kan. Hoge scores dus als het goed is.
Herman verloor de toss en wij mochten fielden. Dat fielden was werkelijk dramatisch. Echt sloppy
fielding. Vangen werden gemist en niet door de minsten. Stopbare ballen gingen voor vier. Slap ingooien en niet boven de palen. Hierdoor was Hermes snel op gang. Na 15 overs stonden ze 95 v 1, een
echt hoge score leek in de maak. Gelukkig herstelden wij iets met name door een zuinige spell van
Warre en Chaudhry. David hield gelukkig twee goede vangen vast op bowlen van Munish. De overrate dropte gelukkig naar net boven de 5 toen Hermes eindigde met 216 v 6.
Warre 1 v 43 in 10, Chaudhry 2 v 45 in 10, Munish 3 v 50 in 7. Danish wist nog een troep-over te
gooien, t.w. 6 wides en 3 no balls en 7 runs tegen. Afschuwelijk!!!!!!!!!!!!!!
Hierna een donderspeech van Herman in de kleedkamer. Wel opbouwend overigens. En nog een duizendtal telefoontjes van David zijn nieuwe liefje.
Opening van Herman en Danish hield 1 over stand en Danish kon vertrekken. Herman en Kwak wisten vervolgens goed te openen met netjes batten. Partnership van 84 runs. Uiteindelijk werd er strontbowlerij aangezet en weg was de gretig geworden Kwak met 30 runs op een competitieve stand van 89
v 1 in 17. Het wicket van Herman volgde snel (37). David kwam in van de telefoon en presteerde
slechts 4. De middle order maakte vervolgens te weinig runs en een collaps was daar. Gelukkig hield
Warre stand, letterlijk en figuurlijk. Hij bleef in met netjes de runs pakken waar ze lagen. De winst
was ver te zoeken totdat kleine Rijkee het licht zag in over 34: met een stand van 158 v 7 sloeg hij in 1
over 2x6 en 2x4 en plots was het totaal nog haalbaar. Uiteindelijk wist Diederik met 32 runs ons heel
dichtbij te brengen met Warre nog in. Uiteindelijk nog 13 runs nodig met nog 2 overs te gaan. 7 runs
nodig in de laatste over en geen wicket meer in handen pakte de captain van Hermes een vang op
Warre (41), waardoor wij bleven steken op 210 a.o.
Toch nog dichtbij gekomen, maar uiteindelijk verdiend gewonnen door Hermes. Wij hebben het met
fielden laten liggen.
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Hermes had nog 1 verschrikkelijke eikel in hun midden die toch echt trachtte de hele wedstrijd te verzieken met zijn gezeik. Met een beetje zuigen en zeiken door CCG tijdens en met name na de wedstrijd kreeg de onverlaat het aan de stok met zijn eigen captain. Hij liep boos weg met de mededeling
dat hij niet meer met Hermes mee wilde doen. Ik hoop dat hij zijn woord houdt, maar waarschijnlijk
niet, the loser.
Al met al wel een mentale overwinning en de derde innings ruim gewonnen.
.-.-.-.-.-.-.

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zaterdag 21 juni 2003
CCG Vet – Hercules Vet, THUIS
Aanvang:
13.30 uur
Aanwezig:
13.00 uur
Opstelling:
Fred Crouch, Dugald Henderson tot 17.00 uur, Fazil Mubin, Ray Newell, Jeff
Nickless, Victor van Oosterzee, David Rijkee, Bernard Smoor, Danesh Qureshi, Jan de Vroe, Warre
de Vroe.
Diederick reserve voor Dugald.
Ray zou je kunnen zorgen voor wat extra's bij de thee en/of borrel?
Mubin, Danesh en David graag even contact via e-mail of 06-54 714 622 of 030-6063175 of 0347349200 (vragen of ze doorverbinden).

Zondag 22 juni 2003
CCG I – Quick H. 4, THUIS
Aanvang:
11.00 uur
Aanwezig:
10.30 uur
Opstelling:
1. Herman, 2. David, 3. Diederik R., 4. Wim, 5. Michael., 6. Emmo, 7. Paul, 8.
Chaudhry (verslag, in het Engels), 9. Munish, 10. Danesh, 11. N.N., 12. Ewout
Afzeggen bij Herman 070-3961212/06-21557261

EVENEMENTEN
Het heeft wat tijd nodig gehad en onze prestaties zijn nog niet geheel op peil, maar voor CCG is het
seizoen begonnen. Dat betekent na een goed begin met onze toer naar Essex weer nieuwe evenementen in het vooruitzicht.
Veteranen speelt op 28 juni vriendschappelijk in Bloemendaal. Het is inmiddels 5 jaar geleden maar
nog steeds herinnert men zich daar onze oestertjes vergezeld van halfjes Meursault. Zo rond de langste
dag hebben oesters het fysiek moeilijk, het melkerige oesterzaad hoopt zich op tussen de ferm gesloten
schaaldelen en zo gauw de temperatuur van het water wat oploopt laten ze zich gaan en vult de
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Schelde zich met jong leven. De kwaliteit van het oestervlees is dan dunnetjes. Het zal daarom niet
makkelijk zijn om aan goede oesters te komen maar er zijn alternatieven.
De tourgangers zullen 2 augustus in hun agenda moeten noteren want na de uitwedstrijd van veteranen bij Hercules zal er bij Bernard op de Oude Sluis 1 in Vreeswijk een wild-diner zijn waarbij reebok
op het menu zal staan.

Raadsel van de week
Van Herman: Wat betekent de volgende code: XIMOTZZ?
Voor degene met de goede oplossing wordt een kapot bat (van Herman) beschikbaar gesteld.
Voor de mensen die mij willen bereiken, hierbij kort samengevat mijn telefoonno.: 12.

“Ons ben’ zunig …”
Het aloude, goede Zeeuwse motto “geen cent teveel, hoor!” volgend, wil ook CCG geen cent teveel
hoeven uitgeven voor bijvoorbeeld portokosten voor de verzending van ons aller TWT. Derhalve oproep aan degenen die de TWT nog via de postale dienstverlening ontvangen maar wel in het bezit zijn
van een e-mailadres om dit e-mailadres SVP te willen doorgeven aan de redactie op e-mailadres:
kpattiselanno@skn.nl - bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Gaarne wedstrijdverslagen, opstellingen en andere kopij voor de “That Was That” uiterlijk
maandag doormailen naar het redactieadres: kpattiselanno@skn.nl

