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VAN DE PENNINGMEESTER 
 

Conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2003, is de contributie voor de 

actieve leden (ongewijzigd) vastgesteld op EUR 125,-, bij tijdige betaling te verlagen tot EUR 100,-, 

terwijl de contributie voor de niet-actieve leden (ongewijzigd) EUR 22,70 bedraagt. 

Ingesloten treft U Uw contributienota in de vorm van de welbekende acceptgirokaart aan. Onder 

"tijdige betaling" wordt verstaan betaling uiterlijk 31 juli 2003. Weest dus verstandig en betaal vóór 

die datum." 

 

 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN  
 

Zaterdag 28 juni 2003 

CCG  – Bloemendaal   
 

Bloemendaal uit vriendschappelijk, altijd leuk. CCG aanwezig met 6 veteranen, Bloemendaal met net 

zoveel. Waar waren Basart, Jan de Vroe, Van Oosterzee, Lambers, Kloppenburg en waar waren 

Boonen, De Jonge van Ellemeet , Van der Sloot van Dok, Mahoney? Het is onvermijdelijk dat onze 

gelederen uitdunnen en daarom moeten deze worden aangevuld. De jeugd die Bloemendaal daarvoor 

in de wei brengt is een lust voor het oog, strak in het vel, maar nog strakker zijn de ballen die je regel-

matig om de oren krijgt. W. van de Hoeven, kleinzoon van een van de oprichters van CCG, ontwikkelt 

zich als legspinner-bowler en had het te kwaad omdat hij met 4 runs het veld moest ruimen, bowled 

played on. We hebben onderling de aanwezige krachten en de florissante jeugd verdeeld en een aar-

dige pot gepeeld. Het team met de meeste CCG-ers ging wederom ten onder. Warre en Davidson be-

reikten de dubbele cijfers maar alleen Tijl Huygen, ook een beetje CCG, blonk uit met 54 runs. Onze 

aanval was niet geweldig: Bernard 1 voor 28, de andere wickets waren voor jeugdige Bloemendalers. 

De derde innings was goed verzorgd met dank aan Tijl Huygen; de Bloemendaalse huiswijn bleek een 

uitstekende Pinot Blanc uit de Elzas en haring, paling en zalm begeleidden de Oestertjes die CCG 

traditiegetrouw had meegebracht. Samen zouden we een goed veteranenteam kunnen vormen. 

GroenenBloemendaal …. 

 

(Noot van de redactie: de Reverend Mahoney is ruim een jaar terug overleden.) 

 

.-.-.-.-.-.-. 
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Zondag 29 juni 2003 

CCG I : 196 v. 7 – Jai Swadesh 3: 195 all out 
 

Op een zonnige zondagmiddag mochten de heren van 1, ditmaal met een volledig elftal, op Wilhelmus 

aantreden tegen de mannen van Jai Swadesh. Dit team staat niet bekend om zijn sportiviteit danwel 

om zijn uitstekend verzorgde lunch. Vanwege enige onduidelijkheid waar we zouden spelen, konden 

we pas later beginnen want op Wilhelmus moesten alle voorbereidingen nog verricht worden. Dit 

kwam echter goed uit want twee van onze invallers waren ruim anderhalf uur te laat aanwezig. Om 

kwart voor twee kon de wedstrijd dan eindelijk beginnen. De toss was wederom verloren dus we kon-

den gaan fielden. Jai Swadesh begon sterk en het eerste wicket viel pas bij 67 runs. Na vele dropjes en 

misfields wisten ze het tot een totaal van 195 all out te brengen. Hier moet nog even bij vermeld wor-

den dat alleen Smoor en de heren Rijkee de vangkans die ze kregen vasthielden. Ik neem aan dat dat 

komt door de jarenlange ervaring van Smoor en het vele trainen van de heren Rijkee. Daar bijna 

NIEMAND komt trainen is het laten kletteren van de ballen en het misfielden grotendeels daaraan te 

wijten. 

 

Na de lunch mocht CCG dan een poging gaan doen in de buurt te komen van het totaal van 195. De 

heer De Brey zou het klusje wel even gaan klaren, beloofde hij Bastinck en Straathof. Echter na een 

kleine vijf minuten stond hij al weer aan de kant en mocht hij blij zijn met zijn ENE run. Toen David 

samen met Ali Qureshi (kleine broer van Danesh) die nummer twee stond: een flitsende combinatie. 

Helaas ging Ali redelijk snel gebowld naar de kant, de bal raakte net een bail die er afviel. Emmo 

mocht het gaan proberen en was goed voor een partnership van 73. Helaas moest David na 67 runs 

naar de kant omdat hij uitgevangen werd. Emmo deed goed zijn best en wist samen met Herman toch 

nog het gemiddelde redelijk te houden. Toen werd het spannend want we hadden 7 runs per over nodig 

om te winnen. Maar gelukkig bleek dat je dat deze keer weer over kon laten aan de butcher want met 

schitterend en verstandig batten en natuurlijk enige hulp van Wim (2) Danesh (19) en Emmo (28)  wist 

hij het karwei deze keer te klaren. 

Met nog elf runs te gaan in de laatste over sloeg hij twee vieren, een tweetje en een schitterend eentje 

en met nog een bal te gaan was de overwinning binnen. Me hebbe gewonne!!! 

 

Merk op: Rijkee en Rijkee samen goed voor 107 runs. 
 

Bowlingcijfers: 

Herman - 1 voor 25 in 9 

Bernard - 1 voor 30 in 6 

Chaudhry - 2 voor 49 in 8,4 

Wim - 3 voor 36 in 5 

Shariq Qureshi - 1 voor 21 in 5 

Danesh - 2 voor 14 in 3 

 

P.S. Iedere dinsdag 19.00 uur training op VCC !!! 

 
              

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

 

 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 
 

Zaterdag 05 juli 2003 

CCG Vet – VOC Vet, THUIS  
 

Aanvang: 13.30 uur 

Aanwezig: 13.00 uur 
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Opstelling: Fred Crouch, Maurits Davidson, Dugald Henderson, Martin Judkins, Fazil Mubin, 

Ray Newell, Jeff Nickless, Victor van Oosterzee, Bernard Smoor, Sydney Volten, Warre de Vroe. 

Diederik Dettmeijer: umpire en reserve. 

 

Voor afzeggingen (liever niet natuurlijk!): B. Smoor op 06-54 714 622.  

 

 

Zondag 06 juli 2003 

CCG I – VCC 4, UIT 

 
Aanvang:  12.30 uur (misschien wordt dit nog verzet naar 11.00, maar VCC heeft nog niet  

gereageerd op ons verzoek) 

Aanwezig:  12.00 uur resp. 10.30 uur  

Opstelling: 1. Herman (verslag), 2. David, 3. Diederick, 4. Wim, 5. Chaudhry (lunch), 6. Quarles, 

7. Emmo, 8. Danesh Q., 9. Paul, 10. Munish., 11. N.N.  

Reserves:  Tweemaal broers Danesh, Jeff, Dugald, Lambers, Smoor (wegens goed presteren), De 

Brey, Straathof, Ed, Judkins, Victor 

 

Lunch:  NB - Aangezien we weliswaar uitspelen maar VCC 4 niets, laat staan een lunch aan-

biedt, hebben we de heer Chaudhry bereid gevonden een Pakistaanse lunch voor ons te verzorgen. 

 

Afzeggen bij Herman 070-3961212/06-21557261 

 

 

 

TRAINING 
 

IEDERE DINSDAG - 19.00 UUR TRAINING OP VCC !!! 
 

 

 

EVENEMENTEN 
  

Het wild-diner van 2 augustus is verplaatst naar zondag 31 augustus 2003, 16.00 uur borrel en 

18.00 uur aan tafel (lokatie: Oude Sluis 1 te Vreeswijk). Belangrijkste reden is de afwezigheid 

van Tijl, die zijn eerste reebok aan het CCG- touringteam doneerde en dus niet gemist mag 

worden. Alle Tourders wederom attentie! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

maandag doormailen naar het redactieadres: kpattiselanno@skn.nl  
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