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Yoorburg Cricket Club {

Tourcommissie:

ïnlichti.ngen: t/n 6 juli: J.van Thuijl, Thorbeckelaan 280, Den Haag,
-. te1.6a94t9

daarna : E,Rohlfs, i'ir.Philips1aan 12, Ri jswijk,
tel..9e1750

l,Iaarde tourgenoten,

Zo langzamerhand zult u wel nieuwsgierig zíjn naar wat verdere
informatio r

1 Ieel"nemers.
Reizen in

Auto Spelerg auto I suppoTters t Bi.i zondgrheden

A ltartin I'{ieras A echtgenote keren op 6/8 terug
B .Piet l.ïieras B Rian Grootens keren ap 6/B terug

(verloofde )
C -Ernst Rohlfs C echtgenote
I 'IïÍck Schepman n echtgenote en

rt lammers (neef )
E J.den Hertog E

l,eo Kors C en G echtgenote +
dochters EIs en

Hans Snel E 
1""n"Rudi de Jong tr

K.Phllipsen 3
P lJatty l'Io1fs F echtgenote

Hans l(oderitsch -

introducé, litl 0lyupia

zotgt zelf voor over-
tocht, reist nj.et met
ons heen.

Guus Kors - echtgenote + ) reizen niet mee, rege-
) fen zelf overtocht en

Paul l(ors -
Peter Kors :ochter 

rosé 
i 

;:Ï"í'i; ;Ï-

G Joop van
Thuijl G echtgenote

John Sraithryaite - echtgenote zijn a1 in Engeland

(de met een letter aangeduiden nenen hun auto nee)

2 De reis

0p 19f7 vefirek uit Oostende om 1].1! uur (Zl personen en 7 autcts).
Verzanelen rotonde Yoorburg bÍj het station, vertrek om J.00 uur.
\^Ieest op tijd ! !

I,Ie rijden over het Hellegatspl-ei-n naar vlissingenr'vanwaar de boot
naar Sreskens ! minuten voor rt hele en rt halve uur vertrekt; die
overtocht duurt 20 mlnuten. Verderr Sreskens - Schoorldijke -
Oostburg - Sluis - I,Iestkapel1e - I(nokke - 0ostende.
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Terug op z\h vertrek ult Dover om !.]0 uur (t7 personen en ! autors).
Piet I'ïieras en Martin Mieras en hun rsupporters I vertrekken op 6/B
uit Dover (4 personen en 2 autots), vertret< vernoedelijk 11.5Ó uur.
De bootkaartjes voor personen en autots, voor hen die raet het grote
gezelschap reizen, zíin reeds aangeschaft.
ï{ebt u ut, paspoort aI naurrikeurÍg op geldigheid bekeken?

3 Verbliif--
!tre logeren weer in l,Ioodpeckers Guesthouse, dat onder de onvolprezen
leiding van Mrs. P.R.Stutely staat.
Àdres: \,Iymtrmswold, near Canterbury

Kent - England
[e1. Barham )1).

l'ïormaliter zullen we daar alleen ontbijten, hoeweL het bij tijdige
melding ook mogelijk is te lunchen of om een lunchpakket mee te nemen
en te dineren; maaltijden anders dan het ontbijt zijn niet in de
pensionprijs begrepen. (Aie pensionprijs ligt tussen de 2) en
28 shillings per etmaal voor bed en ontbijt).
Iedereen wordt verzocht zich precies aan de regels van het huis te
houclen; we herinneren ons nog daarvans niet cricketen in de tuin
(jeu Oo boules Ís we1 toegestaan) er: telefoontjes direct afrekenen.

4 Reisverzekerinq

Deze wordt (a f, Or50 p.p.p.dag) nog afgesloten. Guus i(ors en zijn
gezinsleden, Piet en i,tartin Mieras en hun supporters en Eans Koderitsch
moeten zelf voor hun verzekering zorgeil, omdat hun reisschena afwijkt.

I Pro,ryaum.a

1! juli heenreis
20 rr 11.00 East Langdon Cricket Club, \,Ihitfielcl
21 r' ? lÍeclway Valley Cricket Club (f::ig'htts Place, Stroocl)
22 'r Vrij (eventueel voor bezoek aan Londen)
21 u 11.]0 Robert Brett & Sons Ltd. Cricket C1ub, Uincheap.

Canterbury
24 il 14.10 Hensher Sports C1ub, IÍersden
25 tt Vrij (eventueel voor bezoek aan Sunday ï.,eague Game)
26 't 14.30 Selsted Cricket Club, ongeving Folkestone
27 rr 14.i0 Chestfield Cricket C1ub, Chestfield
28 rr terugreis.

6 I(osten

Sterk afhankelijk van bierconsumptÍe en rvinkelen in ïronden, maar een
schatting van í 15Or-- për persoon lijkt ni.et gek.
De autokosten zu11en zo redelijk mogelijk over de deelnemers worden
omgeslagen.
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7 l{ateriaal

Siet I'tieras zorgt voor de bag en de ballen; wat we kapotmaken e.q.
aan ballen verbruj.ken moet met de penningmeester worden afgerekend.

E'r'nst Rohlfs en Joop varr Thrj-j1 zorgen voolt presentjes voor ile
tegenstanders.

Yermoedelijk is dit het laatste berichtr dat u vóór het vertrek
omtrent de tour bereikt.

laten lre duj.nen voor goed weer en a11en in onze bagage meenemen het
belangrijkste uitrustÍngsstuk voor een geslaagde tour: een onver-
vroestbaar gced humeur.
Dan wordt deze tour evenals de vorige een enorm Eiucces.

I.tet hartelijke gtroet,

Joop van thuijl.
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irïaandae 19 iulÍ 1971

Nad-at er uitvoerig ged"iscussieerd. r,ras over het merkr^raardige voorval, d"at
alle d.eeliiemers op tijd" aanlrezi; I,raren, werden de voertuigen bemand,
d.e motoren gestart en gaven enkele uitzwaaiers (Schepnan-fans) fret start-
sein aan d.e d.appere Xngeland.vaarders. G.lorieuze winnaar van de non-stop
race naar inschepingshaven Oostend.e i,lerd i'lico Schepman en d.eze trok
terrred.en glinlachend. d"e tgele truir aan. Rend de ilertog, onze rgastspelerl
en tracerf noest genoeg:en nenen met de tweede plaats, fiaav verwerkte deze
teleustelling a1s een ïÍare amateur. later bleek, d.at hij zijn wagen der-
nate geforeeerd had, d.at verd.er gebruik een riskante zaak zou kunnen lror-
den. Het peleton volgd.e op ruim 1! minuten en liep d.e boneficatie secon-
den mis. De overtocht leverde geen problemen op d.oordat de zee uitermate
kalm was. Als ware toeristen verkenden de VCC-ers het schÍps van d.e bar
aan d.e voorkant tot d.e bar aan d.e aehterkant en weer terug. In Dover werd'
het gehele gezelschap ven're1komd. d-oor d.e farnilÍe G.Kors, d.ie al enkele
d.agen eerd.er gearriveerd lr'aren. Vervolgens lrerd koers gezet Ítaat ÏISroyns-
wo1d, alwaar r^ri j hartelijk begroet \^rerden d.oor d.e vrouw des huizes, d.ie
enkele v&n ons zowaa:c nog terugherkend.e van d.e vorige crickettour.
§et eerste voedsel op trngelse boden ruerd" met verdeelde genoegens genuttigd.
en na c1Ít voortreffelijke vijf gangen diner verzanelde iedereen zich in
d.e zitkamer en luisterde naar d.e prograrnnaindeling voor d.e konende dagen.
John SraithwaÍte diend"e zieh aan en later completeerd.e Hans Kod.eritsch
Ïret touring-gezelschap.
Tegen mid.d.ernacht verden de slaapplaatsen opgezocht on nieui're energie te
verzauelen voor de komend.e d.agen en trad. d.e rust rond.orn het prachtigl
gesitueerd.e guesthouse in.

ninsd.aE 20 iuli 1971

East Langd^on een klein plaatsje vlakbij Dover r,ras ons reisd.oel, èat noet
reÍsleider John genakkelijk gevond.en kon worden. )aar schaa,rden wij ons
rond d.e met overvloed.ige spijzer: voorzÍeue tafel en genoten met volle
teugen, maar kelcen tegelijkertijd, angstig ria,at buiten, waa,x enkele èruppels
d.e prachtige gpasmat verfrj.sten. CaptaÍn Hans Kod.eritsch koos d.an ook na
ampele overr'regingen voor fielden, nad.at hij d"e toss gevronnen had. Goed
veld.werk en geconcenireerd. bowlen waren er de oorzaalc van, dat d.e gast-
heren aan ba.t nj.et tot j.ndruknexkend"e prestaties konden komen. Slechts
batsman nr. 1 berei.kte een goed.e score va.n lS run.s, ofschoon hij in het
begin van zí1n innings jamrnerlijic werd gemist. Yia 6) voor 2 kr^ram d.e
East langdon Cricket Club tot een totaal van 120 all out. flrnst Rohlfs
hoekte uitstekend.e ci.jfers: 7-2-11-5, hetgeen àe lage score van onze
tegenstanders volled.ig verklaart. Ie overige r,rickets nerden verd.eeld.
onder Píet 1 voov 19, Hans Snel 1 voor 16 en René 1 voor 18. Hans KoderÍtsch
d,rÍe uÍtnuntend.e vangen en Paul I(ors greep twee maal raak en René sloot
d.e hand.en tijdig voor één maal te sanen.
Rud"ie (tt) en Ernst (21) opend.en goed" (14 voor Z), maar van de overig:e
batsmen bereikten sleehts Peter 29 not. out en René de Eertog 1 1 d.e dubbele
cijfers, hetgeen resuli;eerd.e in een teLeurstellende 77 aLl out. Slechts
Peter rraakte een safe indruk, naar nj.emand kon hem d.e nodige steun ver-
lenen een aanval op het totaal van d.e tegenpartij te d.oen. Maar 1Íefst
vijf batsmen gingen voor nuI rraay de kant terug.
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De snelle boryler van East Larr3:don C"C., het zogenaamrle tquiokief nam in
één over drie t'ickets, ttat zoal's la"ber bl-eek d'e genad'esl*'g'r/oor de batting-
sid"e betekend"e,
Àangezien na het plotselin6e instorten van onze batting-sid.e nog tijd over
ïras, nerd d.e dag besloten met een echte bier-innings. Tien bor,rlers van
YCC 1Íeten met verd"eeld succes ied.er één over los, llaa,rop de gastheren
Jzi runs scoord.en. YCC stu-.-:.rd.e d.e hitters naar d.e l+ickets en d.eze over-
iroefd.en op overtuigenöe ttiyze cle bortlerij C.oor ín l*; over 75 runs bij
elkaar te raromelen. John Braithwaite 26 (4 x 4 + t * 6), Hans Snel 19
(1 

" 4) en René d-e Hertog 20 rrot out (Z x 4 + I x 6),,raren in hun element
(75 voor 3), Een extra verneld.ing v'erdieuen de ttree enorme zessenr één
van Joi:n en de anclere van René, d.ie rLaar i$ed.erlandse maatstaven een gevaar
zouden hebben opgeleverd voor d-e buurtbel.roners, doch d.oor d.e grootte van
het velti geen schade kond.en aanrichten aan d.e belend,ende percelen.
Eandenr.rrijvend. gir:gen 1.íe c)p d.e ultnodiging oÉ een biertje te d.rinken in en
vervoegden ons in d.e nabij gelegen pub. Joop bood. de skipper van de tegen-
partij een klomp, voorzien van d.e handtekeningen d.er d.eelnemers, en twee
flessen sterke drank aan. Zijn geestige speech iuerd roet instemming begroet
en wekte zelfs bij enige Engelserr de lachlust op" lda het gebruikelijke
wed"enuoord. kregen de dorstigen ond"er ons bier uit een antieke lampetkan.
0ro en nabij sluitíngstijd lrerd afscheÍd gerromen van deze gezellige tegen-
partij en begaf het gezelschap zicl: richting l'Iynynsl*o1d om daar de ver-
noeienissen rrerd.er te ve::d.rinken.

Woensd.ae 21 .iuli 1?71

De organisatorische coörd.inator Ernst had. het zo geregeld, d"at uij met
een Engelse gÍds Chatam zouden binnenrijd"en. Deze tactische manoulrre
slaagde nondenrel en om 11.00 uur precies red.en d.e eerste stoottroepen
iret crÍcketvelcl op, $aaxlyLa de hoofd.nacht arriveerde. Aanvoerder Joop
herinnerde ons aan de voorgaande suecessen van een l$ederland.s touring-
gezelschap in d.eze omgeving en gesterkt d.oor deze woord.en begaf ons
openingspa,ar zíeh vol zelfvertroul"ren naar het wicket, rraar helaas konden
,i3 ae historie niet d.oen herleven (B voor 2)" Ernst (9) en Peter (tf)
brachten r+at opluchting (17 voot 4), maar het vachten was op admiraal
René, d-ie met fokkemaat Piet het llederlandse kanp l'Ieer hoop gaf . Staande
op d.e brug zag René hoe Piet 22 runs maakte, terr,rijl hij zelf het roer
niet meer uit handen gaf en met een uitstekend,e 41 ongeslagen het strijd-
toneel kon verlaten. lit ger^re1d.ad"ig optreden (6 x 4 + 1x 6) tifde de
score naaï 116 all out Ín 18 overs. lled.erom had. een rquickier d.e nod.ige
ind.rukken achtergelaten, maar :riet zoals in cIe vorige r,red.striid feeste-
lijke ind.rukken van berrond.ering, maay d.eze maal lichamelijke ind"rukken
van bouncersc Onze bor'rlers namen zich d.an ook voor, Ínclien d.it tminder-
rraard.ige t ind.ivid.u l1aar àe r.rickets zou d"urven lcomen revanche te nemen.
AIs antnoord op onze 1-16 scoord.e l4edr,iay Yalley 121 voor zt in 41 overs.
lraag en verded.igend. batten en elk risi-co vermijd.end lias het parool van
d.e Engelse batsnen. Piet I'Íieras rras het succesvol st met de bal e

12-1-29-1" Karel Philipsen ma,akte een briljan.te vang op square-leg.
Tot ied.ers verbazing sloot I'ied.uay Valley en stu'urde ons opnieulr naar d.e

r+ickets. Karel (tt)-en René (zo) legd.en de basis (JJ voor z), waarna
Eans Snel 1{ en \{atty i',tolfs 1Q onze captain in staat steld.en om op 85 voor
B te sluiten.
Onze Engelse opponenten gingen furieus van start a 21 ru.ns na troree overs
in d.e boeken. Daarna kreeg d.e boirlerij vat op het geforceerd.e spel en
vielen d.e wickets met d-e regeluaat vaa d-e nekker en daald.e het scorings-
tempo onder riormaal .
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3ij het sluiten van d.e dag (?.i0) l«ranen onze rivalen dan ook enkele runs
te kort en verheugd.en r*ij ons met deze d.ran.r. lot onze verbazing werden d.e

sturops niet getrokken, maar noest René nog éón over bowlen, hij d.eed. rlit
verstand.ig en borr'Id.e verd.ed.igend,, zodat na zíjn over de Ëngelsen met een
tie terrreden mochten zijn" Zij riild.en echter nog meer: de oyerwinning en
d.eze kregen zij oo1c, toen in d.e volgende over d.e ninning-hÍt door d.e

Engelsen met gejuich en d.oor d.e l'ïed-erlanders met een meewarige trek rond.
d.e mond. en een ,liep gevoel van medelijden r,rerd begroet,
De stumps r,rerd.en d.irect getrokken en een confuus VCC verliet het veld
met d.e ruetenschap, d.at van Engelsen niet roakkelijh te r,rinnen is op eer-
lijke vrijze. I[a afloop ]/ras het minder gezellig dan bij de vorige r,.redstrijd..
Yoor de statisti-ek:

VCC 116 all out en 85 voor 3
i{ed.way Yalley C.C. 121 r'oor 4 en 81 voor 6
bowling 2e innings:

Piet 5 voot 17
René 1 voor 35
en 2 run outs

Itonderd.aE 22 iu]'i 1971

Eind.elijk een r,relverd-iend.e rustdag, d.ie d.oor j.edereen op zÍjn ei.gen
karakteristieke wijze lrerd doorgebracht. De heren schakelden van actieve
sportbeoefening om naar passieve sportbeoefening. De TV bracht de test-
match tussen Engeland" en ïnd.j-a rechtstreeks in de huiskamer en enlcele
d"oorgewinterd.e crj.cicetkenners maaicten d.ankbaar van deze g:elegenheid. gebruik
en schaard.eri zich rond. d"e beeld.buis. Een meer sportS.eve groep begaf zicir
naar Irond.en om oogg:etuige te zijn van dit ericketevenement , naar konden
o.e thuisblijvers nj.et overtuigen van d.e nooclzakelijkheid. van deze onbe-
zonnen stap. t s Avond.s keerd.en zij een ietr.rat teleurgesteld" terug in
vertroulrd.e omgeving en had.d.en genoten van d.e snel scorend.e Engelse bats-
mcn, d.j.e kans zagen 1!O runs te maken op een hele d.ag. Attractief
cricket had.d.en zij naur.relijks gezien lroor hun kostbare reis en d.ure toe-
gangskaartje.
Tot ts avonds laat vrerd de tactiek van de komende wed.strijd besproken bi-j
een glaasje bier" Een bezigheÍd, die, zoals later bleek, zíjn vruchten
afi,rierp.

Yrijdas 2l .juli 1971

Sretts Cricket Club onze d.erd.e tegenstand.er beschikte over een cricket-
veld. met gigantische afmetingen. Eerst field.end. zagen we f lrtr.Srett
himself t ] uur batten voar 64. runs uit een totaal van 1)1 , l,Íaarop
rl'lr.Brett himself t een faire d,eclaratie gaf, ïraanvan hij nu nog r.rel
spijt zal heb'ben (l>l voor 2). Yan de 54 gebowld.e overs liet Piet l{ieras
et 21 1os voor 41 runs en één r,ricket. Ruud. nam het andere wicket voor
zijn rekening, i{et veld.uerk was van grote klasse, hetgeen het lage
scoringsternpo volledig verklaart. Joop bracht het tactisch consept van
de vorige avond het best tot uitdrukking,loor i,Ír"3rett te vertellenr d.at
i^rij slechts + 100 runs hadd.en gemaakt in d.e vorige wedstrijd.en. Mr.Srett
d.acht daaron ten onrechte, d.at hij in gewonnen positie verkeerde, vand.aar
zijn overrnoedige decLaratie. ïn 28 overs stond.en 112 punten op het bord..

VCC liet attractief cricket zien, ïraarvan onze Engelse tegenstanders
geen d.roog brood. lusten. Joop en Ruud begonnen nog rustig, ma&r net Ernst
op d.e mat (t) vfoog de score oinhoog; {0 gave runs vlogen van zi;n ba't.
ïn één over 21 runse maar r'reI allenaal gelopen, l,Ias een opmerkelÍjke
gebeurtenÍs, en voor Ernst een veïmoeÍende ge1'Iaar!Íord.ing.
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Hij kvan dan ook vollcomen uitgeput uÍt het velcl en kon gedurend.e enkele
uren slechts hijgend.e 'Lonen voortbrengen.
De overige batsnen vertoond"en gelukkig geen cond.itionele gebreken;
Peter en René sloegen er vrolijir op los en naakten na ied.er 1J runs
gescoord te trebben plaats voor Guus (2i) en Paui- Ue), waarna I{ans Snel
en Piet de zaak afrond.en (t5e voor e).
Volkomen ged.esillusioneerd. ver]ieten d.e lingelsen het veld., terl.ijl het
V00-gezelschap hun rmeugd.e niet onCer stoelen of banken stak, volkomen
ten onrechte want winnen = g€€r1 bier, maar de ervaring had ons reeds ge-
Ieerd. verlieaer = ook geen bier, Uitvoerige d.iscussies over deze typische
ungelse karaktertrek r^rerden gestaakt toen Joop op zijn gebruikelijke wijze
onze tegenstand.ers enkele presen-bjes overhand.igd.e, lraarna ti'ir.3rett
himself t ons de genereuze toezegging d.eerl volgend. jaar onze d.iner te
zulIen betalen, maar niet d.i-U Jàer, want dan had.d.en 1,re rttaar niet moeten
win:l.en.. Een anglofiel onder ons bracht nog naar voren d,at Engeland
economisch en financieel een crises doornaakt, naar zijn oprnerking ging
verloren in het overrveldlgend,e applaus voor l"tr.Bretts rnet ríjn synphatiei<e
voorstel.

Zaterd.as 24 i:u]"'i 1971

De eerste uid.dagr,redstrijd (aanvang ! ?.1O uur) braeht ind.erdaad aanvaLlend.
cricket, maar r^red.erora niet rran Engelse zijde,
I{a ger.ronnen toss verkozen l.rij batten op een klein, slecht lopend terrein,
dat totaal geon beschutting bood tegen een stevig briesje. In hoog tempo
v}ogen d.e runs van d.e bats: Ernst J2 en Karel 18 opend.en d.e rije l.raarna
Peter !l not out, René 10, John 12 lnet totaal op 116 voor ! bepaalden.
Geen noment hebben de trngelsen dit totaal kunnen bed.reigen. Deze maal nÍet,
ond.at zij verd.ed.igend. bat'ben lieten zien, maar ond"at zij klraliteit telcort
kvamen. John boi.rlde uitstekend (] voor 16), en bra,cht d.e overuirming binnen
bereik, d.och d.e laatste batsmen hiel"d.en het hoofd koel en forceerden een
eervolle d.rar+ voor hun team. llet bonuspunt ging ruimschoots naar YCC.
Deze teleurstellend.e wedstrijd r,rerd zoals gebruikelijk in een nabij gelegen
pub besloten. Joop voerd.e zijn vaste act op en na een summier d.ankwoord.
laafd.en d.e Engelsen hun erge d.olst. Vroeger d.an ger,roonlijk werd.en de
Chinese en ïndiase restaurants opgezocht, r^raarna tot dÍep in d.e nacht
d.rankjes lrerd.en genuttigd. in he't guesthouse.

Zond.as 2i iu].,í 1971

Zond"ag - rustdag! TelevÍsie kijhen, touringtochtjes Ín C.e ongeving e.d.
tíaren d.e voornaamste bezighed.en. rs 0chtencls bracht d.e aartsbisschop van
Cauterburg een bezoek aan l/yraynsl.ro1d., hetgeen voor velen aanleid.Íng ruas de
ochtend.nis in de plaatselijke kerk bij te wcnen. l{a afloop werden enkele
verfrissingen aangeboclen in d.e tuin van het guesthouse, r.Íaar ied.ereen in
de gelegenheid irerd gesteld enige r,roorden rnet d"e Engelse feestelijkheid.
te trj-sselen van uelke niogelijkheÍd. dankbaar gebruik uerd genaakt.
ne uíd.d.ag en avond. verliepen in volstrekte ruste l,Íaarna d.e rustplaatsen
r^rerd.en opgezocht om d.e volgend.e d-ag met frisse energÍe aan onze vijfd.e
r.red.strijd te kunnen beginnen.
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iiaandas 26 tu].'í 1971

Selsted., een klein onbetekenend. 1:laatsje op de r,reg naar Folkstone nerd-
omsi;reeks tr.,ree uur overrompelct door het I'Ted.erlandse gezelschap,
ne Engelsen verkazerL batten, hetgeen geen slech1;e keus bleek na enkele
overs. In hoog tempo vlogen de r..irs van de openin3sbats ons om de orer1.
Pas op 82 viel- he-i; eerste i.riciee'i: d.cor toecloerr van Ruud, I'Ía dit eerste
succes bleven de r.rÍcl<ets roe't rle ::egelmaat van d-e lclok vallen vooral omclat
Joirn enorm op dreef r,ras en vie:: r,:ickets opruírnde voor slechts 12 runs.
0p 1Bl voor I vonden c1e Engeisea het rrelletjes. Later bemerkten wij, d.at
hun topbatsman,lie 78 runs m"r,akte, een geleend-o speler l^Ías van de }over
CrÍcket C1ub" Zond.er d.er,e ongeti,rijfeltl" briljante openingsbatsman zouden
d.e Engelsen nooit aulk een resultaat behaald. hebben e rear r';i.j niet van
uitstekend batten hebben kunnen genieten,
Aan hat rrerd. het cns zeer moeiiijk gem.aak'i: ooortr'ree spin-bovrlers, maar
Iiefst vier van ons gingen strunpecl o1.r.Jeze velradelijke breaks. Ruud 1J

opencte goed, uaarna r.;ed.erom frnst goóa.rit d"e verf lnvamc 35 runs (78 voor
5), daarna ging het bergafiraarts. John een harrle 18 en Hans l(od.eritsch
1) konden niet voorkornen, dat het einde op 10J all out l§'íam.

Dinsd.as 27 ;iuti 1971

Slecht l./eer verstoord-e d.e cricketrrreugd.e. 0p 109 voor 6 kr,rau de regen en
bleef. tBainstopped- playtvoor de rest van de tdayt. Jarnmer d.at d.e Enge-
land.tour zo besloten moest worden, ofschoon i.re niet te klagen hebben ge-
had. over het E::gelse regenachtige klimaat. Het biertje na afloop ruerd wat
.J-roeger genutti-gd., naar smaakte evengoed-.
ts Avonds nerd.en d.e sprr-lIen gepakt, om de volgende d.ag tijd-ig te kunnen
vertrekken naar d.e boot. Alles verliep goed", zelfs de auto van René be-
reikte veilig en lrel het 'bhuisfront.
Zo kr,rail het einrLe van d.e VCC-tour en rest nij nog slechts de organi.satoren
te bed.anken rroor d.e inspanningen, die zij zicir getroost hebben.
Het rras fantastisch ! !

CiiferrnateriaalÉ
3ATT.Ï}TG

1. E,RohLfs
2. Pe I{ors
1. R. de llertog
4. R.d.e Jong
5 " P.ï'{ieras
, -í 41 .n.b. K. yfla.Lapsen

7, J.Braitwaite
B. G.Kors
9 . I. !Io1f s

10. H.Snel
11. l[.Schepnann
12. ?a Kors
11. H.Kod.eritsch
14. J.v.Thuijl

e::tra I s

liensher
East lttedrray Sports

Tota:r,I Lansd.on Valley Sretts Club
4 c-nt)t
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41x 20 17

Selsted
15

5
17

4
4

1B

0
0
I

,)'
5x

:_ ,i
0 14 ',)

4 t4 Íx
16x0016

- Dt{B

- ') niTB 4 Dilïl
1\- 1- -1q q -4 B-, . ?.

11-3-- 7i 11 6 B 5 152 17 6 1o7

J1) runs io 57 innings is i2r51 runs per batsman of te r,rel een totaal van
12J per r.retlstrijd".



3or,,'1en

1. P.i{ieras
2. E.Rohlfs
1. J. Braitr,raite
4. R.d.e Hertog
5. H.Snel
6. R.d"e Jong
T . E.I'Iolfs
B. G.Kors

Yangen

1. Paul Kors
2. H.Kod.eritsch
1. R.c1e Hertog
4. 1(. PhÍlipsen
5. P.Mieras
o. H.de Jong
7 " J.v.Thuijl

-6-

Overs i.{airl. Rrrfr* l,Iick.
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