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WEDSTRIJDVERSLAGEN  
 

Zaterdag 21 juni 2003 

CCG Veteranen  142 voor 7 – Hercules Veteranen 143 voor 2   
 

Op een verdachte zaterdag in juni verloren de veteranen weer eens een potje. Nu tegen het redelijk 

sterke Hercules uit Utrecht. Het was niet fraai maar rommelig. Opstellingstechnisch was alles al niet 

goed gestart. Afgesloten A-vieren en jeugdwedstrijden die uitliepen zorgden ervoor dat we pas vrij 

laat aan onze wedstrijd konden beginnen. Dat kwam wat goed uit want Warre was op tijd maar op het 

verkeerde veld, namelijk in Utrecht bij Hercules. Herman verloor de toss maar mocht toch gaan batten. 

Bernard was op tijd uit de A-vier ontsnapt om de battingvolgorde te kunnen vaststellen. Hij ging zelf 

openen met Fred. Dat was vorig jaar al geen winnende samenstelling en ook nu zorgde het voor een 

start die verliezend bleek. Dat is opvallend want uit boeken-onderzoek bleek dat de veteranen voor het 

laatst in 1987 (toen nog onder leiding van de social-captain Veninga) van Hercules hadden verloren. 

Sinds de invoering van de Warre-lijn was er altijd winnend uit de strijd gekomen. Na afloop bleek dat 

vele Herculeanen het nog niet konden geloven. Er werd opvallend veel naar huis gebeld, om de 

festiviteiten alvast te starten. 

 

Nogmaals de start met Bernard (12 uit 58 ballen) en Fred (50 uit 94 ballen) was te langzaam. Niet 

alleen werd er niet gescoord, ook het runnen en callen was onder de maat waardoor Hercules vanaf bal 

1 in een winnende positie en stemming kwam. Na een te vroege collapse in andere verloren 

wedstrijden was een voorzichtige opening gewenst, maar de druk was nooit bij Hercules. Dugald (4), 

Herman (6), Maurits (9), David (6), Jeff (5 not out) en Danesh (1 not out) droegen hun steentje bij. 

Warre (42, 2 maal 6 en 4 maal 4, in 30 ballen) was op tijd terug en in vorm om ons totaal tot een 

redelijk niveau te tillen. Het bowlen en fielden was redelijk maar Hercules had geen probleem om ons 

totaal in 28 overs te passeren. Slechts twee wickets wisten we te bemachtigen. Warre (0 voor 22 in 6), 

Herman (0 voor 28 in 5), Bernard (1 voor 32 in 8) en Maurits (1 voor 56 in 9) waren onze opgooiers. 

David was als invaller-keeper met slechts 3 byes nuttig bezig, maar het fielding-hoogtepunt was de 

vang van Ray. De safest pair of hands in the business.  

 

Heren Veteranen alles kan en moet beter. De opstelling, het op tijd ontvangen van de tegenpartij en het 

hanteren van een gameplan. Tot slot excuses van deze schrijver voor zijn wellicht te kritische houding 

tijdens onze innings. Alles kan beter. 

 

Herman Rijkee 

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

mailto:s.volten@planet.nl
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Zondag 22 juni 2003 

CCG I – Quick Haag 4 

 
Choice has always been a privilege 

Of those who could afford to pay for it - 

Ellen Frankfort. 

  

The best and most beautiful thing in world cannot be seen or even touched, they must be felt with the 

heart, it is thrill of victory. 

  

The golden boy E Kuipers who produced a remarkable inning last Sunday, It was an unforgettable 

display which we would remember many years to come, his gladiator effort to stand with lion’s 

courage, his concentration and skill, patience with second hero Straathof who unfortunately could not 

complete half century, his 47 run gave us little receptivity in our total, but the inning which we deeply 

appreciated was Mr Kuipers. You may say he is the man of the day, but Quick have also a hero named 

E de Jong, but he has no match with our hero Mr Kuipers his clean inning is super, but De jong have 

two clear chance to miss, otherwise our team is better then their. 

  

Their bowling side was also bit better then ours; they did not miss the chance of catching. 

Catches win the matches, it is famous proverb, but our boys should do some catching practice it is 

very important to keep doing practice.  

 

We have missed two batsman and one bowler and wicket keeper, bowling was also very bad. H. Rijkee 

3 for 46 in 10 over, very expensive indeed for his standard, David Rijkee and Ali Qureshi together 

gave away 84 runs those runs are the cause of our defeat, Wim de Lange is an exchange bowler his 

first over was lethal, he got two wickets, he gave away 59 run. Once again the master of skill, 

Chaudhry thereafter minimising the batsman with pinpoint accuracy and apparent magic in his 

fingertips giving none of them even the slightest chance to play his off-spinners. Unfortunately he has 

only 1 wicket in 10 over 23 runs and many catches missed that make him very frustrated, CCG play a 

positive spirit and as usual gentleman with drinks and gossip with highly intellectual discussion about 

economy and politics.  

  

Wim is developing pretty fast these days, he really understand the king of sports, moreover he brought 

back spirit  and also he did great job to collect all the old boys back and keep unity with CCG, 

because CCG is a family club all ours members are one unit with love and respect especially our Patty 

is a main person of CCG. 
              

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

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 
 

Zaterdag 28 juni 2003 

CCG – Bloemendaal, UIT (friendly) 
 

Aanvang: 13.30 uur 

Aanwezig: 13.00 uur 

Opstelling: Fred Crouch, Diederik Dettmeijer, Fazil Mubin, Ray Newell, Jeff Nickless, Bernard 

Smoor, Sydney Volten, Warre de Vroe, NN, NN, NN. 
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We zijn nog op zoek naar bevestiging van eventuele gegadigden J.W. van Waning, J.W. Quarles, J.J. 

Schmidtz, M. de Brey, Danesh Qureshi. Eventueel contact opnemen met B. Smoor: 06-54 714 622.  

Afgezegd is reeds door van Oosterzee, Rijkee, Henderson, en Jan de Vroe.  

 

 

 

Zondag 29 juni 2003 

CCG I – Jai Swadesh 3, THUIS 

 
Aanvang:  12.30 uur 
Aanwezig:  12.00 uur – en nu iedereen op tijd!! 

Opstelling: 1. Herman, 2. David (verslag), 3. Marc, 4. Wim, 5. JW Quak, 6. Emmo, 7. Chaudhry, 

8. Danesh Q., 9. Ali Q., 10. N.N., 11. N.N.  

 

Afzeggen bij Herman 070-3961212/06-21557261 

 

 

 

EVENEMENTEN 
  

De tourgangers zullen 2 augustus in hun agenda moeten noteren want na de uitwedstrijd van vetera-

nen bij Hercules zal er bij Bernard op de Oude Sluis 1 in Vreeswijk een wild-diner zijn waarbij reebok 

op het menu zal staan. 

 

 

 

 

OPROEP … 
 

.. aan degenen die de TWT nog via de postale dienstverlening ontvangen maar wel in het bezit zijn van 

een e-mailadres om dit 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  
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