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Geachte lezers,

Het is niet zot n opgave aan het seizoen 1961 voldoende stof voor eerl
verslagje te ontlenen. Ur was genoeg dat verrielding waard is.
Toch zulLen wij ons iot de algemene dingen bepalen.
In het keurig verzorgde uieekbericht vrerd u immers steeds volleoig op
de hoogte gehouden over de verrichtingen van de elftallen en de per-
soonlijke prestati-es. Veel kan daar dus door ons niet aan worden toe-
gevoegd. lïij veronderstellen zctfs dat de aanvoerd.ers dat graat z,elf
v'rillen doen op de hun in dit overz:-cht toegemeten plaats.
ïïat wij over het seizoen willen zeggen is rlat het geen gemakke Ii jk
seizoen lyas . Nlet dat de cornpetitie van de K.i{. C.3, e}f tal}en qua in-
deling probl emen gaf Zeker niet ï{e troffcn het zelfs r vrc kregen
tegenstanders van formaat en prettige clubs waartcgen lve niet al te
vaak in d e arena kvrarnen .

Groter lïaren de problemen hoelïe de competitie tot cen goed einde
moesten brengen met ten eerste een te late start en latcr tegen onze
grootste .rijand de regen.
Ileel veel l'reds trtiden van ons thuis-programna kr,uamen i-n de lucht te
hangen omciat ons tcrrein onbespeelbaar trTss. Steeds kwam op het laatste
moment een oplossing door el-ders een veld te huren of door de'relwillen-
de houdlng van onze tegenstanders waardoor de vrcdstrijd op hun veld
kon rvorden gespeeld.
Ondanks al1es hebben iffe het toch met aller i.nspanning en medevrerkilng
klaargespeeld om 99/, van de competitie op te vangen.
ilTiet aileen de K.1{. C.B. elftallen kvramen aan hun treicken, ook de jeugd
en het zat,erdagmiddag-seniorenelftal hebben heel rvat wedstrijden toch
kunnen spelen.
De resultaten waren beslist niet teleurste11end. De K.Id.C.B.-reains
hebben hun huld duur verkocht, beide hadden ze in de laat*qte wedstri jd
het kampioenschap vgror het grijpen. Bij het eerste ging de irans teniet
ten iVoorden ven V',Iaterloo en bij het tweede in een plensbui.
Buiten de competitie om konden wij niet veel organiseren doch §elukirig
zagen tvij toch kans de traditlonele wedstrijd Greenhorns-Evergreens
doorgang te doen vinden. Een wedstrijd vol spanning en sfeer. Tot een
beslissi-ng kwam het ditnaal niet.
\Yat níet uit de verf kwam was de training oorzaken? Niet moeilijk te
raden. Door het langdurig voetballen kon niet op de pitch geoefend
worden. En op de wel beschikbare dagen l?as daar vaak een onbruikbaar
veld regens 'lvateroverlast. Ook de kooi kon daardoor niet gebruikt worden.
foch aIle lof voor hen die de moed opbrachten te k«:men als het even kon
en dan inplaats van die tijd voor z:-cinzel-f te houclen, deze grotendeels
te offeren voor de jeugd"

a



-2-

\roor de jeugd werd dj-t seizoen bijzonder veel gedaan, allereerst in
eigen kring. Ioor sanenlrerkj.ng met de jeugdleiding van Tonegido krsanen
vij in contact met een aantal jongelui die belangstelling voor Cricket
hebben getoond. ItÍi j hebben deze jor-gens gelegenheid gegeven te

, oefenen en vredstrijden te spelen.
onder lelding van de heren Kors en §ie1en rrerden deze knapen de noeilijke
facetten van cricket bijgebracht.
Van de zijde van de K.i{.C.3. verd een j eugdvakantiekanp georganiseerd.
gijzonder geslaagd was het. Al1e deelneners werden door deskundigen ge-
tralned err kregen gelegenheid het gelèelde in wedstrijden in praktijk
te brengen.
Een onzer jeugdige deelnemers kreeg een eerste prijs voor batten. Dit
houdt niet al-f een voor hen doch tevens r/oor onze jeugdlciding een
compli-ment ini
nc zaaltrai.ning waarmce viij vorig jaar vrinier gestart zj,jn heeft haar
doel o. i. niet gemistt
Vooruj-tlopende op onze plannen kunnen vij u recds nededelon dat in
januali 1964 weer gelegenheld tot zaaltraining Írordt gebodenr
lïat nog nict aan de orCe kwan, zijn d.e taken .ran uw bostuurders.
Bijzonder veel d.ank zijn r,re verschuldigC aan onzc ïzedstrijdsecretarís;
hij hecft vaak onder de moeiliJkste onstandighetlen uv elftal saaen
moeten stcllen.
Onze s chatbevraard.er vaakte ovcr de miildelcn als geen ander, toch nocst
hij tot l-aat in hct seizoen btijven klagen dat lang niet al}e contribu-
ties warcn voldaan (op dit noment is nog een aantal varr u achterstalli-g;
maak er cen eindc aan t)). Voorts noeten er neer tleelneiners voor de
sporttoto koncir.
À1s rvo ons reafiserccn wat er alleeaal tot het bchoud var. onze vereni-
gj"ng - ulï genoegen - nog nodig is, zult u. begrijpen d.at de toto-opbrengst
bijzonder welkom is.
0p 20 september 1.1. hebben wij ons scj.zoen in een gezcllige bijeon-
komst gesloten. Hct ligt evenlrel in 'lo bedoeling gediirondc dc winter-
roaand.en nog het een en ander te organiscren, vaarbij vlj op uw mede-
verkin5 gaarne rekenen.
Tot slot dit: fn eerderc inleidingen of vergadoringon hebben vij het
ve1 ecrs gehad. over de rechten en plichten van onze loden. Gedurende de
achter ons liggende crickotmaanden hebben wij nogen constatercn dat bij
zeor velon onder u een goed en sportief velenigings gevo e 1 aanvezig is.
Wij zijn u daar dankbaar voor omdat tlat juist ons in staat heeft gesteld
scizor:n 196J 'rbovcn ïatcr to houdenrr.
Van dcze golegenheld r7i11en 'íij tevons gebruik maken u on die u dier-
baar zijn pretti.ge Kerstdagen en een in aIle opzichten voorspoedÍg
1964 toe te wensen 2).

Voorzittcr

Nootjcs vc"n dc rcdaktle:
1) Dc voorzitter bcdoeit dat niet zo erg. Maar dan moet u toch ve1

betalen "

2) De redaktie heeft geen rood schrijfmachinelint om de kleur van
schaamie aan te geveïr over het z6 laat verschijnen van dit verslag.
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Daar cloor onze v,rekelijkse cornmunicatie het schrijven van een verslag
cver wedstrijden en prestaties overbodig lijkt, za! ik 1n kort bestek
enige llog aanwezLge indrukken over VC0I in het afgelopen cricketseizoen
\rue ergei\rOn .

Reeds in de wintermaanden bleek uit de mi-ni.nale opkomst bij de training
dat slechts weinigen het konden opbrengen om door ingespannen oefenen
de persoonlijke kwaliteiten op te voeren.
Kon }:et falen van de'battingside in de eerste wedstrijd tegen Groen Geel
nog aan gebrel< aan rnatting-practice ge'reten vrorden, naarmate het seizoen
vorclcrde bleek zonnekl-aar, dat ons battei: het zorgenkÍnd 'v/as.

Dit hcldere inzicirt van de zon ïÍas helaas alles vat zLJ v'oor ons over
had. l,{ocht haar bleke aanschijn or}s nog eens verlichteno dan betekende
dai; nog geen thuiswedstrijd, daar vrij voor pootje baden ccht ie groot
zLJn geworden.

Volvrassen ztjn y/ij echter ook vreer niet, r,vat ik eigenlijk, ondanks de
jeugdige leeftijd van ''relen, we1 gehoopt had "

Een voh'i'assen gedrag e ist beheersing en discipli-ne "
Geen d.iscipline geassocieerd met tucht, dvang, vrijheidsbeperking €.d.I
vraerin irij bij onze oosterburen onover'urcfbare voorbeeldet: hebben die
slecl:ts afkeer en r,vrevel kunnen oproepen,
fegenovcr deze negatieve begrippen staan gedragsregcls die in elke gemeen-
schap in positieve zLn werken, met name samenrïerking, dj-enstverlening,
solidariteit en loyaliteit.
Gelukkj-g k''ramen dezc ei-genschappen al- zo dilcwijls naar voren dat hopelijk
volgend jaar het rrbaas spelenrr geheel achterwege kan b1i jven.

Dc kracht van ons team lag dit Jaar duidclijk in het climincrcn van de
batsmen dcr tegenpartij. Vooral Gerard van Krcvclcn vas in cngenaakbare
vorm cn hceft duidelijk getoond momentcel onzc bestc boi'iler tc zL1n.
ïIim Thoms en Ir{ichael Roos toonden dat zLJ uit het goede boulershout ge-
sneCen zLJn door heerli jkc, agressivitcit. In de 2c klas zijn ztJ echter
nog duur bij gocde batsmen lvegens de nog tc onrcgclmatigc lengte.
Onze s1o'r-stuff l,,.erd slechts zelden losgcl-atcn, daal hct sukses valt, de
snellere bowlers slechts ccn selektlef gcbruik hicrvan rechtvaardi-gde.
Guus Kors cn Leo Kors v{aren hier als zoveel jaren dankbarc bovrl-ers om

ecn "we1l changed captaintt te ber,vcrkstclligen. Nj-co Sncl stclde teleur
lrctgccn tc wijten is aan gcbrek aan gcloof in cigcn kuntrcn. Ecn zelf-
ycrzckcrde bouler dic aktief op eigen bol:rlcn ficlclt nordt in het bcgin
alti jd met ontzag behandeld, rvaardoor hi j gclcgenlieiC }<ri jgt richting
cn lcngtc ie vindcn"
Veclbclovcnde prestatics met de baI lcvcrdcn vcrd.cr' nog enigc youngsters
uii tcgcn Victoria cn Breda CC "
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Ons vcld'l,rcrk wes ongetwj-jfeld goed te nocmcn, logisch bij onze gemiddel-
dc lecÍ'tiid. Allecn wordt de bal nog tc vreinig aanvallcnd tegcmoet ga-

, trcdcn.
Het snel inlopen op ieCere geslagen ba1 , i.p.v. d.cze af te wachten,
maakt praktisch iedere run risky.
De batsmcn lrorden dan onzeker met runnen cn duz'ven mindcr te riskeren,
ook al komt nlot iedere bal clean in de handen.

Dc vele uitwcdstrl;den dit jaar, dikr,,rljls tot vcr over onze grcn zen,
gavcn voldoende gelegenheid om elkr.ar ook buiten hct vcld beter te leren
kcnnen.
0f dit in arlle gevallen voor iederecn plezierig was, blijft natuurlijk
een opcn rrr&&8.
ZcLf had ik vooral de prc ttige 1e inirings tc Antrvcrpen en tsreda voor
ge cn goud willen mj-ssen.
Als liftcr achter jc eigcn auto aanrijdcn is ook ccn wercldpri-neur
welkc ik op mi jn naam heb rveten te kri jgen.

Kortom hct ïras ecn seizoen met hoogtc- cn dicp'bepuntcn, niet alleen
speeltechnisch. Voor de beleving van beide laa'b ik heel VCCI roi.jn
hartelijke dank toekomen.

Als trcffend sluitstuk van dit los samenhangend proza. vil ik de ueinige
mij trourz gebleven vrouwen (Bravo ïfim!) hierbij mijn erkentelijkheid
latcn bIi jken voor hun gertr'eardeerde ailnwe zigheid. Jar,lmer dat de dreigen-
de ovcrbevolking zoveel van hun a.andacht opeÍst !

Samcnvatting en ?anvlil.Ling ( alleen te Ic zcn d,oor hen ciie na drlemaal
lezeLvair tóvónstàànd àrtitef de konklusies niet hebbcn kunncn trekken).

1 ) Ecn goed batsman i;rordt gemaakt, nict gcborcÍI.

2) Scrieuzc training, beginnend enige'weken vóór de eenveng van het
seizcen is daarom noodzakelijk.

5) Dit geldt in dezclÍCe mate voor bor,vlers.

4) Aktieve tralning dieitt uit te gaan van degenen die er hct meeste
profijt van hebben: de jongeren.
Er is iets mis als oudcren dit nocten stimulcrcn (zte ondcr
disciplinc).

5) Tijdcns een match proberen elf spelers ecn zo gocd mogclijk resultaat
te behalen.

6) De fouten en 2,,';akke momenten van sornmige moctcn dus door cxtra in-
spanning ven and eren worrlen gekompcns cerd.

7) Dc battcnde partij bestaat niet alleen uit de trvec spelers oic toe-
valiig op de mat ztJn.
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B) Kvral-iteit is potentieel in V. C. C. aanlïe zíBt doch het moet er
nog vrorden uitgehaald.

9) Irikuijls z,ee:r genoeglijke wedstrijden werden afgewisseld met
mat che s r''raar rrdi s ciplinett orttbrak,

10) Toch hebben r,vij bf j ons cricket vÍeer veel plezÍer gchad in 1961 .

11) Onze ligstoelen komen te rveinig in kontakt met vrour/eliik schoon.

12) Dat is niet hun schuld.

11) Ieder heeft rechten en plichten. Parasiteren kunnen wij als
ïIe A . 0. Yí. kri j gen .

14) Dat ook ik bijgelovig ben mag blijken uit deze toevoeging.

Captain V.C,C. I

J,P. Koderitsch.
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Van het tweede

Ik zat j-n een wiirtcrsportcentrum net te bedenken hoe mooi ecn cricket-
bal tegei:. de sneeuïv zoLi afsteken. l,,iijn zeer knagende geueten maakte me
toen duioeli jk dat een stuk je over 1961 al- iets cerder 1?as gevraagd..

0ude ríannetjes ztJn in het algeneen te I'iijs om voor de aanvang van een
criclietscizoeil wakker te liggen van .eventuele Kampiocnskansen. Na dc
ee::ste lvedstrijden rvaari-n lye zeea' onvolleoig optradcn tvas daartoe nog
mincter i"cden. i{a"a.r toen kwamen vlie ook l-os als kinkhoest. In tocn ïve thuis
van het als kampioen gedoodverfde Rood en 1í\Iit fI \Íonncn en dat vias een
veriraal op ztchzelf lïas de beer' ]relemaal 1os. Achtcraf hebben die
ecrstclzcdstrijdcn Krekels eïr Quick oïrs de das orogedaan" Yicl leek
het of we in de laatste wedstrijd tocir rlog yÍeer ons lot iir eigen handen
kregen maaï tot trircenaal toe volgden de r;,iecrgoden nic;t rle sportierre
pogingen ven Rood en \ilii om in een wedstrijd dc beslissing te laten
val}en.tr'íbl. krL.gen ïÍe de Haarlemmers nog voor 100 puntcn uit maer toen

"ïc de ecrste ricmpjes van onze legguards vast zaten te nakcn begon er
ecn bur di-c tot I s avonds duurde.

Hoogtepunten van hct scizoen uraren ongcturijfcld dc thuisvtedstrijd tegen
Rood en ïliit en derrUnvollendcterr op hct H.D. S. -vcl-d tegeir de zelfde
opponenten. In de thuisr,vedstrijd kregen \re onze tcgenstanders voor 72
aan de kant en toen rle nog zotn 15 punten nodig hadden hedclcn de
scorers aI negen maal de bcfaamde dubbel-e strcpen getekend. hlaar
tcrilijl Eef op zeer effectievc'írLJZe hct ]roofd hocl, hct bat recht en
dc palcn ovcreind hield en een korte run zag die meer befaamde bats-
lieden nict zouden hebben onderkend zag }iico Snel, dlc tevoren een niet
al tc bcstc slag door Snomemans van een catch in een lelijk uroord had
z:-en omzettcn, tenslotte kans met cen harCc 4 het ';rinnendc ptrnt te
maken.

Het lïas cen p,rirchtige dag cn lïe hebben Caa::op buitcn nog lang zitten
gcnieten van edct vocht met begelciding van deels bloederi-ge decls
ltuichelachtige toespraken van dc twee captains, dic liltcr op ander en
nog rycl wat feuker nj-vcau door Leo enttmijnhccrrtHigenaer vrerdcn aan-
gevuld cn gecorrigcero. Een van de bestc dagcrr dic ih ooit op ccn
criclietvcld he mccgemaakt !

)c tlrecdc wedstrijd is niet al1een op het veld vcrdronken. iiij l'rcrd
bcsloten door een match dic door dc rcgcls van hct mccr.rcrborgen ge-
deeltc van c1e K.ltr.C.B.-ïe glenentcn ,,'rerd gercgeerd (net i-ntcrpretati-c
d oor Gcrard) "* dic door Le o op dicns rritdaging met vricnd liagenaar
iverd gestrcclen" Ter vastlcgging voor het nagcslacht zLJ vcrmeld ciat aan
ieder van hen dc volgcirde opdracht vrcrd geéIcvenl
rrGij zult inet ontbioot bovenlijf en in dc stroracnde rctcn tvrce malen
5 baIlcn bowlcn, de. tvreede serie geblinddockt. De uitkomst zal het
karnpioenschap beslissen. rf
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ilagcnaar raaktc zonder lap voor de ogen enigc male,n dc paaltjes maar
het kampioenschap kvram in moreel opzicirt toch bij ons terecht door een
bJ-jzonCere faire uitspraak van arbiter Gerard die zeer juist had ge-
constatcerd dat Leo vcel dichter in dc buurt van het wicltet rÍas gekomen
dan hii tc.roren in het seizoen had geprestecrd., ook a.I zat cr nog wel
r,vat licht tussen bal en houtwcrk.

fcneinde zelfs nict het kleinste risico 'be lopen dat ik volgend jaar
ïiecr captain bcn g& ik nu de spelers bcsprekcn. Dat z:-Jn er niet minder
dan 21 gerveest, l'iaardoor enkcle mensen het geluk hcbben dat ik me moet
bepcrkcn, na de inleidende opmerking dat icder zich steecls als ecn goed
teamgenoot hceft gedragen, dat er een prc'btige geest hecrste en dat de
spullcn klaar plachtcn te staan resp. te ztjn opgcborgen op hct moment
dat u\'í captain eraan bcgon te denken. Gccn critick dus? ia, het op
tiid komcn kan vrel beter en viln onze onvolprczen Rijksvoorlichtingsdienst
heb ik aI jarcn geleden vernomen dat het schocnwÍt veer v&n de bon is.
Enlcclen onzer blijken dat bcrichtje in de dagbladcn rc hcbben gemist.
Verder zou he t lvcl prettig zt jn als dogenen die ber,iercn niet te kunnen
unpiren ztch ook op dat gcbicd eens gingen bckvamcn. Ie stclling
'rhoe ouder hoe bcterfr gaat althans in dit opzicht echt nlct op. Zí1n vÍe
eigonlijk zo oud? ïíe deden 6l v.rngen en het cerste (ir, tviee vredstrijden
mccr) >g s tuks .

De spelers dus (orn hr:t fijn te houden in atphabctischc volgorcle):
1 . L. dc Heer . ZtTn enige, maar zeeT gcr.raardcerdc, vcrschi jning levercle

ons acht punten oB.

2. L. Ho.gc'ndoorn. Speclde nict erg veel om ons vrat voor te bcrciden op
zLJn vcrtrck naer Ziitphen waar hij zich op fraai ingevrikkclde zaken
gaat conccntrercn (Au rcdaktie is tot nadcrc toelichting bcreÍd).
Het aantal'rvedstrijden van 1961 moet hij ook vandaar kunncn c.an-
houdcn. Onder dc druk van Ce or:ns tandighedcn lcr,,ram hi j mct batten en
bol'rlcn vat lager uii de bus dan 1'íe gc'wcnd. zljn. t t Kan ook z:-Jn dat
hij voor 1964 weer op het bckertjc mikt on daarvoor lru ecn laag gc-
middclde nodig had,
De manier om hcm tot'actief mens te makcn is, fluistcrcnd dc naam
Hagenaar uit te spreken. ZtSn naam rvcrd door Quick-crs met zeer
veel ecrbicd genoemd (+ vrickets in 6én ovcr) m,rar anderen dedcn dat
vrijmoediger.
In de derde J-nnings steeds veruit onzc bostc mcl1.

3 . F. Janscn. De jaarli jkse uitschietcr ble ef achterircge. IIoct meer
oefencn, vooral op vangen rondom het wicket. Gooit lekker in.

4 " A" Kavcllars. lifeinig vredstri jden. Oef cnen, André, dan ligt cr nog
wel ecn lcuk openings-standje in het verschiet.

5. l. Kqrs. Deed maar tweemaal mee, ma.ar toen bleck zt n bclrlen veel te
geleerd voor de tegenpartij. Er is mocilijk cen pluim tc vinden die
groo'u geltoeg is voor hem. 0ro steeds tvree captains tevrcden te houden
en om net dezelfde opgcvrcktheid de vrijdag- en zatcrdagafschri jvers
te vcrvangen en voor de vervangcrs dan ook nog even vcrvoer te or-
ganiscrcn is gcen sinecure. Lco is dan ook nog r,yel za dat hÍ j ztch-
ze}f tot sl-uitstuk maakt. En dat is hct cnige lrat ik hcm kwali jk
ne em,
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6 , Yf . Krocg. Een trrettige knaap, rviens resultaten lager z:.*Tn dan zi jn
ba t tint- capacite i- ten .
Een paar oef enavonden meer zouclen vronderen kunnen docn.

7. C. IIieIen. Gelooft me niet, maar zou veel economischer bovrl-en na een
paar voorafgaande ovcr's in de kooi. I[oct met snclheid wat subtielcr
vari- ëren .
ZtTn beste prestatie kwam tegen H. C. C. (uit) *o een verkeerd begrepen
'teken vanaf de kar:t z 49 runs ! Ii( had er d.c testmatch voor rvillen
missen om dat te zien,

B. A.. OfÍ'crs. Trvee lved.strijden zonder grote klappcn maar wcl met 4 goede
vangen. Alweer een men die met meer oefenen vecl verder kan komen;

9 . l'í, Off crs . Tracteerde ons op een goede innings mct 11 dito punten.
Kan het hcus rvel, als hi j z:-cln mecr concentrecrt. Voora1 met f ield en
kan dat beter.

10. E. -Rohlls. Onze meest constante borv]cr, dic alti jd vcinst te snappen
waarom hi j aan- oÍ af gc ze t 'lvord t , hc tgc cn voor hc t zc Lfvertrouu'en
van ecn captai-n hoogs t bcvorderli jk is . Is als batsnan mèt elleboog
zeer gocd. Z:.jn optreden als fielder is altijd opmcrkelijk.

11 . I/I. F.ooq . ZaL vrel in gedachten bli jven door een hee 1 w1ld overt je
tegen R.& Y{. Er vielen vrel wickets maa.r a}s de batsrran op we§ naar
het paviljoen langs krvam kon je naaï beter kijkcn of de bevrolking
toenam.

12. J. Speel- . Adieu ! Toonde waarde aLs shock-bouler. Is met bovrlen en
batten fanatiek genoeg maar moet ervoor waken dat hfj cricket als
een spelletje blijft zLen. Nu leidt een te kranrpachtig batten we1
eens tot dom uitgaan en een daaropvolgende deprcssie, die ook het
fielden dan nadelig beinvloedt.

11. A. Schale&znlp. Too.nde z:-cln een goede aanwinst met belof ten voor de
toekomst. Meer oefenen met batten zou hcm hct nodige zelfvertrouwen
kunncn geven r flu víaren af ge zien van ccn goedc pï'es tatie in een
zaterdagmiddagwedstrijd op dat ondcrdeel de rcsultatcn nog pover.

14. J.J,.Schellekens. rn Man die je bijna niet hoort, tcnztT je hcel
goed luistert. Kan op critisch moment lvel eens de schaal docn door-
slaan door I n pecar onvor$racht grote klap''pcn, 0nverwoestbaar optimist.

15. N. §chepman. 'fías vooral in het begin van het seizoen een zeer produk-
tief batsman. Ztn average is wat geflattcerd ondat ztn innings
meestal vrel I n paar run-outs betekende. 0m een fraaj-e beeldspraak te
bezigen 3 zLJn cog vocr het gebrek aan snelircid van anderen moet
groter worden. ZtTn beste ingooien komen op cen monent dai ze niet
nodig z: Jn en werken dan we1 .íerrassend (net a1s Sin-berklaas).
( lat is t t ie nie t me t me eens , maar ik naak gcbruik van h.ctze lf de
voordeel dat andere slechte schrijvcrs zich ook tocöigencn).

16, Ei §chrader. Ondenkbaar zonder motorjekkcr cn klein sigaartju. Een
onverstoorbaar man, die met aan- en uitkleden (ron zicinzelf) alle
records slaat,
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17 " N. Sncl. Battc 2x en ging nj-ct uit. ïlat moct jc daar nou van zcggcn?
foch vrcl icts: mct battcn en vooral mct flcldcn te bang voor ecn
hardc bal cn clan korat het mce s ba1 nog harder aan. Tcgcn ccïl bal dÍe
Jr: blijft volgen kun jc bctcrlvat docn cian tcgcn ecn projcctiel
dat jc probccrt tt: ontvrijker:. lvïct borilcn Ís hf i 11og tcvccl geneigd
hct slin: tc wiilcn doun vÍaer cen simpclc rccirtc gocd gcnoeg is.
IIoct r,ear ct:ns gocd op Lco Kors letten, dic hccft crat bockje aI uit.

18. E._$rp*g. Dccd naar cenmaal mee, mear toen ïÍas I t mctcen ook wel
ncrkbelai: i vangen , iO runs on 5 viickets vooï 20 runs ! Hi j dced dat
ais .'i ir./aller voor Ànclró, hctgecn zLJn plczicr nlet za1. hebben ver-
rninocrd "

19. Jan .va} -Thu|i1. Iiad in zLJn huweli jksvoorwaarden althans voor
1961 te r,rcinig cricket bcclongcn. Ook zr.Jn rvelcd.clZoergelcerdheid
hati d.trar ovcrigens vel iets mee j;e rnilkcn. iltt als batsmetn èn als
raadsrnen moesten ue zt tt steun teveel ontberen. Zegt onvcranderli jk
dat hij ze nict ,ztet maer toont intussen een bet al-s ecn staldeur.

2A. P.-_\&_l-€§., Kan me niets sclielen dat hii niet zovecl rnea.kte, als hii
iàaf eiËi j is ( a,'t kost rnj-nstens ó6n biert je, ''rind' ik) ' zclf s toen
ik op het H.D.S.-velC een poging dced ztn familic uit tc moorden
zet hi j nog: ili(an iedcreen gebeuren, joh". ir[èt dc gezondhcid komcn
de puntcn wel weer. Ik \?ort1s zc jc beicie volgaarne.

Dat yias rt dan. \ïat zagt u, zLJn di:.t cr ffirICuï 2O7 Ja, clic 21e praatte
ail-ccn marlr en Cat rverd alleen maar ergcir naeríratc h.ct scizocn vorderdc.
Ach, clc men probeerd.c toch u'rel z'n best tc Cocn. All emaal bcdankt voor
jullie bijdrage ilan cen hccl prettig scizocn.
Iank ook can de dancs ciie onze vrccmde capriolcn stcod.s me&r ïíccr vcr-
goclrjkten. It{ocdigc vrouï/tjes .

Fiji: dat Gcrarcl zttt clftal helemaal no,g nict blueh tc ztin vcrgctcn.
Tcch staat flanel hcrn bcter"
Tenslotte stcvigc r/ voor Hans Koderitsch voor dc seínellïcrking. In
' t bcgin z:-jn víe | + noolt cer1s, aAn t t slot altijC. En claar gaat het om.

.. VANTEE
DAi$I{ E§ SgCCES AAN V, C . C .

ilct is ccn groot voorrecht vicr ,Iiiar to hcbbcn mogtrl Sp.tiann tn V. C. C.

Aen aIlc bcstuurslc.Jcn cn spclcrs met '*ric ik hcb mogd.rt semcn\ïcr}<en,
mijn oprcchte dank.
Dc bestc hcrÍrincri-ng rcikt in ieder gcval tot hct scizo-':n 1960 met het
kampiocllsclf tal \f . C. C. III, steeds ondr:r 1ci-ding van de inspÍrercnde en

"pijpcndc" Gerard van ialccrdenburg.
Tot dc succesvolsten cn nieest enthousiasten behoordon or'Igctr,'rijfcl-d
Cees i,Iielcn en Leo Hogendcorn, r,velke laatstc in cte sfcervollc feest-
speech op Ajex (t ) het seizoen op een hriljarnte vri;ze nog ecns uiteen-
zette, hct fraaj-e keepen van Jos , van Ginkel nict vergctend.
fcdcr seizoen ztJtt cie weclstr"ijdcn tusscn jivcrgrecns en Grcenhcrtls
ccn aparte en bijzondcr' gczej-lige belcrrenisr zovel langs als in het
vcld.
EigenaarCig: vat de compctitic bctreft hcb ik pcrsoonlijk steeds van de

verre uitvredstri jden hct neest genoten.
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Mijn debuut in V.C.C. wAS meteen aL in Deventcr, rlaar U.D' vooral door
Guus Kors cen dravr werd afgedwongen, rlog op hat historischc vcld ook.
Iiet bijzonder bezielde 1e genoot van een vrelvercliende Grolsch in het
clubhuis en onclerweg op de Ve1uwe van een uiterrnate gezellig diner. Een
kostelijke dag!
Voor het derde i,,ras I{aarlem al een verre reis, a}r,vaarn'e rnet 6lroot succes
de elftal-l.en \ran Rood en Ïrlit en Haarlem overspeel-den.
De feestborrel met het kampioensdiner in augustus 196A bliift een aan-
beveling voor ieder samenziin.
Aan het einde van ieder seizoen is beslist vrel zotn etentje op ztn
plaats, het is telkens y\Íeer een gezellig en intiem afscneid van de

ve-l-d.en,
In de andere selzoenen ríaren ongetwijfeld ook interessante lvcdstrijcienl
maar het eerste jaar maakt nu eenmaal de meeste indruk op je.
Dit seizoen bracht zovrel voor het 1e als het ?-e een kra.nig herstel,
heLaas misten ïue beide. juist het kampioerr.schap maar §uccesvol en
gezellig lras I t.
De r,:redstri jd Greenhorns-Evergireens had
Kortom, het was goed cricketen in V. C ' C

ieder bl1 jvend veel succes víensen op de
lijks leven.

\Jïeer een 7,eeT spannend verloop.
. eïl Ík kan ni-et anders doen dan
grasmat en veel geluk in I t dage-

Hans Speel
I s-Hertogenbosch

Noot van de redaktie

YIe llensen 1ians veel succes en pleiz:-er in t t donkere Zuiden. \Ïe hopen
hem nog €€írs op de groene vreide te ontmoeten. Hii mag dan bii ons mee-
grazen, w:rnt van eten hield hii kenneliik vrel !

ïtre lïensen Lies en Hans ook van deze plaats nog een zonnig liui'ieliik.

Zateroagmi i Èag- e 1f tql.

0m onnaspeurlijke red.enen had de competitieleidei van het zatetdag-team
maar een zeeT mager programina vastgestelo. Slechts 6 wecl.stri jden r,verden

gespecld en evenalu ,o"ig jaar eindigCen \ïe met een rcsu.]taat van 5O'h

in de miciclenmoot. Daar Ín d.eze 6 ontmoeti-ngen maar lÍef st 24 verschillen-
de spelers r,:rerden opgesteld kan moeiliik van een homogecn tcam lvorden
gesproken. Vaak kostte het de grootste moeite e1f licden Ín hct veld te
ÈriJgen en in enkele gevailen moest zelfs een beroep op de tegenpartij
grorden gedaan om de ontbrekende krachten aan--te vulien.
6ok de aanvangstijd gaf moeilijkheden, Kenneliik vías twee uur vcor de

meesten een onmogeli;k vroege tijd om aanvrezi-g te zLJn- Vaak ontving
ondergetekende in z:-Jn piere eentje de op volle i:orlogssterkte arrive-
rende tegenpartij en moest dan diverse vertragende akties uitdenken
totdat zo omstreeks half drle V. C. C, eindeli jk in het vel-d- stond.
Enfin, genoeg over deze droeve herinneringen; er staan ook glorieuze
feiten tegcnover. Dan denk ik bijvoorbecld aan de onvergeteld-jke ont-
moeting tegen Concordi-a vraarin wi j de !elf tenaren, ond.anks het vroeden

der elemenien, mqt mecsterlijk waterpoloficlden voor 2t van het Voor-
burgse rooeras veegden.
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Ook de s tri jd tegen H.I. S . verdient in cle annalcn te vrorden opgetekend,
in het btjzonder door het optreden van Karel Schalekamp, die kans zag 1n
een penibcle situatie de vredsi;rijd tegen z:-jrt oud-clitbgenoten uit het
vuur te slepen.
In dc rcturn nan H. D. S . r;raak. Een half uur voor tfid leek de zege voor ons
ocn cenvoudigc opgavc met 9 H.D.S.-ers aan de kant en ecn ruim surplus
aan rui'1.s. ïtrij hadd.en echtcr misgcrekend" Dc oude strijdpaaroen Jarr
Heyligers cn Jaap van Andel- deden de dour potdicht. Ie V.C.C.-aanval
mocht a.lle listcn cn lagen aanwenden, beidc routinóts rlaren niet te vcr-
rlurvrcn en cen schamcle dravr Ïras a1 vsat',fiij cr uit overhiel-dcn.
Vcrcle;e namcn en vrapenfciten noem ik iriet. Gcnocg ztJ dat dc stemnring
uitstckcnd 1ïas en deit icocr naar bestc krachten de ecr van ons zaterdag-
team heeft hooggehouden. De trderde inningstt in het, clubgeboui; l?as even-
eens stccds bijzonder gcanineerdi
'Jij kunnen dus op L,cn gcslaagd scizoen terugzien mct cricket in de be-
kcnde gezeilige zaterdagmiddag-sfeer. Voor het volgcnd jaar slechts
enkelc iTcnsen:
1. Op tijd beginncn
2. Een voileCig team
1. Ecn vaste kern, liefst met ook r,lat oudere spelersr

Tot rnci 1961 dus mil.ar vreer!

Piet van Dcudekom.

Ter ovcrdenking

And viren the last great scorer comes
To rvri te agains t your name
Hctll ask not jf you won or lost
But how you played thc game.

ne cijfcrs rsllcn iÍcer. t...........

Na het vertrek van onze zeer gewaardeerdeAb Pfeiffer is de cijferdans,
lvaaraan j-edere V, C. C. -er z1-Jn steent je bi jdraagt r bcpcrkt gebleven tot
de kcurig vcrzorgde vreek- en jr'r.aroverz j-chten. 0p veler aanvraag is nu
ook weer aandacht besteed aall cie totaaloveTzichten, l'reIke Ab met zot n
i jver cn tocrvi jding heef t bi jgehouden.
Sinds ztJn laatste verslag tot en mct
ccn en ander aan mijlpalen bereikt:
Bov.rlen: Gcrard van Krcvelcn passecrd.c

'ruickcts. Guus Kors stcr,'ent op
op de loer ligt voor dc 400'

lret scj-zoen 1961 is cr \7cer hct

Battcn: Guus I(ors passeerde de 6000 runs (g"rr.Idig!), Pict Y{olfs de

,000, Jan Kors de 2000 en irtick Schcpman de 1000 runs.
IIicr z;.ct, Lco Kors (gg5) ao 1000-gl'cns hccl dichtbij, tervrijl
Gerard vaït Krcvelcn (ggZ) *ut twcc reuze zvaaicn dezc barrière
glansrijk doorbreckt.

de 1O0 cn Ernst Bohlfs dc 200
oe 700 àf, tcrwijl Leo Hogendoorn
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Fielden: Gerrit van d. \ïeerdhof deed z,i-jn 100e vang. 1B Iliervan wist hij
ie pakken in de laatste twee seizcenen, evenals i,Iilbert
Stcmbord 15. Jos Offers 14, Guus Kors 12 en Hans Koderitsch.-11.

Voorts zLJn er nog enkele oprnerkelijke prestaties verricht, dle het
waard zÍjn in de annalen van onze vereniging te worden opgetekend:
Bowlen : Leo Ilogendoorn, 28 juli 1961 tegen Quick $l

4 v,rickets in één over.
Gerard van Krevelen, { augustus 196) tegen Kievieteir.:
B'í. 21 .

Fiel-Cen: Karet §chalekaurpr 10 vangen en 5 stumps in één bij ons zLJn
eerste seizoen (Oit belooft veel ! ).

Fljeronder volgt clan een opgave van de persoonlijke resultaten, waarbij
ter vergeli jking ook rie gezamenli jke score van V. C. C . -ers sinds de op-
richting is vermeld.

TOTAALSTAAj! BoïrljiN ( SPUI,EiTS 1 96 2 EN-- 1 96 
' 

)

Overs M Euns \ïick ïI. rI. b. Q. lb'w. st.

G. Kcrs
J. I(ors
L. Kors
L. I{ogendoorn
P. 1Ío1f s

G. v. Kre'relen
E. Y{olf s
E. Roh1fs
C. Nielen
Joop van Thuiji
J . ïÍi1s
Itr/. f ho;ns
]/ï. 0f f ers
J. Hogendcorn
II. de Heer
A, Kavelaars
L[. Roos
Jos. Offers
iI. Speel
N. Snel
R. Tol-k
N. Schepman
H. Schell-ekens
G.v.d.\ïeerdl:of
H. ï(oderitsch
F. Jans en
Jan van SfruÍj1
J. Kuling
J. v o GÍnke1
trï. S ternbord
i(. Kroes

26661
1o4Bz
225'.1 

^t-L1BO2)
11401
1569,,
1 521;
1067:

'F\

I4z'1
114 L
411 à
152 

1

124
157 L
149 ;
247:
27 6.
1 65i
2181

i12t
1C5;
27'
472
21

'lo 4
10-

1
tr)q
5'
7

61a 67 41
929 5960
781 4577
518 1649
242 4oO1
528 ',27 98
47o 2891
111 '.217 6
215 1506
70 894
85 1216

i16 702
84 e57
94 751

112 67 6

54 652
91 554
47 404
52 500
45 279
27 168
26 124
559

14 99
448
2 113
7 2q) --/
2 12

14
21

112

6s7 69
571 5i
461 1

197 76
144 19

111 48
284 B0
224 22
124 44
108 10
100 22
76 5

74 10

72 '.l1

61 6

54 22
524
156
11 4
28 1

18 19
12 2A

921
B 1r)
tr)
-A)1
12
2

24
21
14

152 260
128 191
278 15O
177 165
165 122
165 117
142 111
117 9269 4161 15
48 11
37 11
,4 11
14 to
19 18
25 22
21 2'
11 15
1B 11
17 1C

11 7

47
15
1 .5

A-l

11
1
1-

2

1

4
L^))

É,

B
,)

12
10

6
14

9

71
5o
1)
45
z7

1o
25
12
11

9
14

6

7

7
6
6

4
1
2

1

1

1

1

1

1

:

4
2

2

12
24

1

4
1
1

1

:

x

,2

Totaal score V.C.C' aller
ti j den
lfl. v, huidige spelers

592oo 5889
42968 4169

11 10 2161 548
217 4 1558 179

;

6e
5e
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T0TAATSTAAT BATIE{ ( SPELERS 1 96 2 EN J 9_6 

' 
)

Runs H.S. Inn, n.o. Vangeg

G. Kors
Joop van ThuijI
P. Yfo If s

J. Kors
G. Y. d. ïíeerdhof
J. ï,Ii1s
ïr. Hogendoorn
Jan van Thuijf
A. Kavelaars
N. Schepman
E. Yfolf s

J. llogendoorn
L. Kors
G.v.Krevelen
II. Koderit s ch
E. Rohlfs
Y[. 0f f ers
R. ToIk
Jos Offers
H. Schellekens
H. Speel
H. de Heer
Yf . Thoms
J. van Ginkel
C. ltlielen
trY. Stembord
E. Schrader
!V. Kroes
F . Jans en
II. Snel
D. Quint
M. Roos
L. Harms
G. itfe erdenburg
Ir. de Heer
J. Kuling
K. Schalenkamp
H. Snel
F. Sonneveld
1ï. Sasburg
JrM. yan Thuijl
s' .: o t/i.r*, *
Totaal score V.C.C. a11er tijden
w. v. huidige spelers

6091 101Ï 2Bg 15 111
1t st 1oo+ 26g 1i 76
1055 79 22a 25 72
21gO BB 217 25 66
1745 66 175 12 1O4+26 st.
1727 55 222 20 92 + 10 st.
1648 75_ 14i 16 17
15re 55* 151 17 11
1296 48 169 17 52 + 1 st.
1114 91_ 85 11 12
1O4g 70* 116 4 17
1027 72 1O2 5 29
995 19 162 10 19
992 45 147 I 69
847 59 1o7 7 54 + 1 st.
660 65* 1O1 22 12
645 51: 79 15 21
587 1O4: 50 2 25

186 15 58 5 27
147 19_ 1O9 11 10
145 61* 1B 6 11

126 77* 12 1 16

119 26'* 44 5 27
2BB 15- 51 5 29 +6 st.
284 49; 85 17 24
269 27" 45 4 29
251 24* 65 12 21 + 1 st.
194 27: 55 12 16
17o 2e: 36 9 12
116 44" 21 4 7
108142718
78262449't4 B-- 54 5 4v

45 7'- zT 11 4
1111_1942
10 14* 9 1 1

1) B 6 1 10+5 st.
9741-
551-1
4 2 11 5 5

111?11
52765 114-6688 8502161 +6gst.
14055 104* 1641 411 1281 + 50 st.

Versterk ortze toto- en donatuers-gelederen.
U bewijst hiermede een goede dienst aan uw vrienden en .... o. aan uzelf!


