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vooRwooRD

Toen op 2 ivni 1912 onze club werd opgericht door
Kerst OosterhoffrJan van der KolkrJennö Sebök en Geurt
van Thuijl zuIlen de heren wel niet hebben gehoopt op

of gewanhoopt aan een {O-jarig jubileu:n.
Eet is mij een genoegen, claarover te schrijven want ik
heb het voorrecht gehacL setLert 1)JJ mee te mogen cLoen.

Ons eerste heeft veel ups en downs gekencL; hetgeen in
de volgencLe staat tot uitcLrukking kont:

overige cLerde
tweecLe kLas
klassen

1914 en 1915
1916 en 1917
1918 en 1919
1940 t/n 1951
1954 t/n 1961
1962 t/n 1972
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zoals in d.e meeste verenigingen heeft ook onze club

haat voortbestaan vooral te d-anken aan betrekkelijk

weinig mensen, waarbij namen als Geurt van Thuijl en

John Wils (teiaen ereli1), Ed-gar Mooton en de Gebroe-

d"ers Kors we1 heel duÍdelijk rlaa3r boven komen. Ger:rt

is van 1g17 t/n 1g50 voorzitter geweest en John sekre-

taris.John is d-aarrna voorzitter geworden en is d-at tot

april 1964 gebleven. Ïn recente jaren heeft de komst

van piet en Martin Mieras in 1966 d.uidelijk een stimu-

lans gegeven.

Het is prettigrd-at wij in ons jubileumjaar a1s de kan-

pi.oenen van vorig jaar het veld kunnen betred-enr nog

prettiger d.at het vooral d-e jongeren waren, d-ie d-aar-

voor zorgden.Semoedigend ookrdat wij weer d.rie e1ftal-

len hebben; laten wij vooral nu het goed gaat' niet

d.ezelfd"e fout naken a1s in de 2A-tiid-, toen het junio-

rencricket werd. ve::traarloosd.

wij hebben heel veeL goede herj.nneringen aan die 40

jaar, med.e ook d-a::kzij de medewerking d'ie wij van de

Gemeente voorbr:rg en van Tonegid.o steed.s onde:sronden;

in die {0 jaren zijn d-iepe vriend'schappen gegroëid'

AktLe bii een uv'íend"schappeLt'ike uedstrt'i d bíi

Alkmaar C. C.



Helaas hebben i,'rij ook goed.e v*ríend,en moeten verli-ezen:
Balt Bakker, Jan van d-er KolkrBen PfeífferrHans Schel-
lekens, Herman Seholten, P.Sinclai-r, Ed.d.y VeruaatrJ.H.
Wittick, Pitty Wijn, Ed.d.y van d.er Zee en kort geleden
nog Piet van d.er Zeijd.e.
Met d.ankbaarheid. d.enken wij aa:n wat zij voor ons aIs
v-riend betekend.en en aan wat zíj voor d.e club d.ed_en.

Voorbrrcg Cricket Club is ook med.e d.e voed.ingsbodem

geweest van verschillend"e and-ere cricketclubs: Cock d.e

Vries eÍl Piet Wolfs waren d-e grond.leggers van d-e

Cricket Touring Club )e LepelaarsrAne Anema een van de

animators van Alknaar C.C.1 Hans Speel bij M.0.P. rKees
Nielen bij A.M.H.C. en Wilbert Stembord- in Tie1.

r. ts-

De LepeLaars in hun opz,iehtingsjaar 1954 in EngeLand, Staande ulnr:
J. ZonneoeLd, H, ts, E ck,J, Kors, H. Harent, H, Stikoo ot,t, D,, . Hoepe n,

G, Weerdenburg,G. u, d. Weerdhof ,Jan r, ThuijL 
"8, 

Rohlfs. Zittend
oínr':W.Bosman,P,WoLfs,C, de Vries en Joop u,ThuijL

Hoogtepr.mten zíjn zeker geweest d"e beid.e tor:rs naar
Engeland" in 1967 en in 1971;Piet Mieras schrijft d.aar-



over meer

herhaling
d.eze jubileunuitgaveo l^Ie nikken nu op een

1971(van de tourrniet van het jubiteuml ).

[wee mensenrdie het weI en wee van onze club ged.urencLe

d.e gehele bestaansduur hebben gevolgd.rBrinio Kleefstra
en Jan Hey15.gers, werden onmid.delijk bereicL gevond.en

een bijdrage te leveren;wij stelLen tLat op hoge prijs.
De heer lCleefstra was nogal verbaasd tLat wij aIs klei-
ne cLub over zoveel betrouwbaar cijfe:materi.aal be-

schikten; voor hen díe weten met hoeveel toewijding Ab

Pfeiffer (t/n 1961) en Niek Schepnan daaraan hebben

gewerkt za! d.at weL mind.er verrassend zj,in. Aan hen

hebben wij te cLanken d.at er jaar in jaar uit en ook nu

lÍeer zoveel cumulatieve cijfers kuranen verschiinen.

De nid.d.eLen valr. onze c3.ub zijn uiteraard beperkt. Ïíii
vieren ons jubileun d.oor een gezellige avond. op 2 a:a-

nirgevolgd. cLoor wedstrijden op 1 iruu:.i- tegen tr'Ia,n:ingors

en op B jwri tegen Still Going Strong. Wij hebben van

een officiëLe receptie afgezien; wii besteden tlat geltt

liever aan dit jubiler:nfoek;men heeft tLaaraan meer tlan

aan een evenement van enkele uren, tlaar.aa,tT cLe herinne-
ri.ng snel vervliegt en d.at dan toch voor tLiverse be-

zoekers een obLi.gatoir karakter heeft.

Ons jubiler:njaar word.t d.us tevens het eerste iaar
waarin wij niet meer aan d.e Rood.e !-,a,a,n spelen, hetgeen

vooral vele anderen toch weI ueemoed.ig stemt.Ï.,aten uij
hopenrdat zij die talleen ÍLaaÍ lqrramen kijkent ook de

weg: naar Duivesteyn zu11en vind.en en cl.at ons ni.euue

veld. een goede startbaan blijkt te zijn voor de vlucht
rraar een goede toekomst voor d.e ons zo cLierbare c1ub.

Gaarne betuigen wij onze hartelijke d.ank aant al diege-

nen cLie op vele en verschillentLe wijzen hebben meege-

werkt aan de totsta"ndkouing van d.it gedenkboek. tJij

L11
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hopen d.at zij en ook a1len die het lezenrevenveel ple-

zier za:-len hebben a1s de red.actiecomrnissie hacL bij d.e

samenstellÍng ervan.

De redactiecomrnissie :

E. Rohlfs
N. Schepman
J. van [huijl



VOORBURG VEERTIG JAAR

Ik weet nogrdat de aanrneldi.ng vanrV.C"C.r, dus

de Voorburgse Cricket C1ub, je za! eigenlijk
welrVoorburgscherrooeten schrijven, bij ons a1-

1er vriend Ab cle Eaan enige consternatie ver-
oorzaakte, inmers in Venlo beston'l ook een

cricketclubl dierV.C.C.rheette, en het zou tot
aller1ei verwarring ku:rnen leiclen, a1s hij met

twee clubs van èie naan moeÉt werken. Diee

roaakte Ab errVoorbutgrvan, en zo wordt de club

in de wanèeLing nu meestal genoemd.

Eet noge roisechien wat wonderlijk klinkenrmaar

e? waB altiid een zekere geheirnzinnigheid' bij
rVoorbr:rgr ,dal zo erg leefde in d.e schailuw van

a1 rlat grote gecloe van Eaags cri"cket, d'e club

was er en de club bleef altloor zichzelfl een

goede tweette klasser, met de gebruikelijke ups

en ilowns.Zijrdie de club runden, hebben altijd'
kane gezien vo1 te houden, het bleven jaren

lang tlezelfde men§enrniemanii liet zich ver1ei-

den over te gaan tot een z.g. rbeterer c1ub,

er b1eek, alweer ietwat geheinzinnig, een bij-
zonder sterke club-binding te beÉtaan, en dat

blJ een velenigÍngrdie aIleen in de zomernaan-

den op zijn nanier in de openbaarheid kwan,

hetgeen op ziclnzelf een conplinent inhoudt

voor degenen, die de zaa.k rurrden.

In rle tÍJdrdat ik tte competitie beheerderis er

natuurllJk wel nauwer contact geweéstrroaar dat

8

betekende a11een naat, clat er een prettige sa-

menwerking ontstondrwaarbij de grote noeilijk-
heden, die er nog we1 eens wilden zijn a1s er

weel eene nlet tiidig over het eigen veld in
Voorburg kon worden beschikt, altijd min of

meer vanzelf op werden gelost, omèatrVoorburgr

in zulke gevallen altijd clÍrekt bereicl was

uit te wijken naar anclererwè1 beschikbare ter-
reÍnenr de Kieviten bijvoorleelcl of ergens op

de Rogg:ewoning.

Met één man is er wat nauwer contact geweest,

dat is met Guus Kors, net wie ik samen eene in
een wedstrijd. va;tl eèn KN0B-elftal tegen het

NederlantLse jeugdelftal het KNCS-e1fta1 uit
het elob probeerde te halenrtoen cle nensen met

d.e grote na"men had.den gefaald en Guue liet
zien hoe je de jeugtlige bowlerij wel moeet be-

ha,ndelen. tíij verloren tenslotte töchrmaar het

kostte de jewd 9 wickets !

Ik heb ook wel eens tegen tVoorburgt gespeeldt

maar d.at was d.an net S.G.§.rlraarbii alweer een

bepaalde geheinzinnigheid. naar voren kwaro, d'e

ene maal faalde de thuisclub zö volkoroen, dat

zelfe S.G.S"er eenrmakkieraan haà, en een jaar

later kreeg Je van vrijwel precies hetzelfde

tea.n een ongenatlig pak s1aag. Eet wae altijd
roin of meer een verrassing, maar leuk wae het

welrook na afloop;het 1s wel eens erg laat ge-



word.en, ik meen mij te herinneren ook bij een
jubileum.

Het veld was ook zo iets, altijd. op dezelfde
plaats, de ene maal beter dan d.e and.ere maal ,
want tijd.ig maaien .v/as er níet bij, d.at heb je
als je d.aarvoor afhankelijk bent van and.eren,
en het kon soms ook we1 eens wat nat zijn.Toch
ook a1ti.jd. een beetje van dat geheimzinnige,
want de direkte ongeving bleek na een jaar er
we1 eens heel anclers uit te zien, een betere
kleedgelegenheid. of zelfs een heel nieuw club-
huis. Je was altijd een beetje nieuwsgierig
naar d.e konend.e dingen en die nieuwsgierigheid.
is er nog, juist nurnu er een jubileum voor d.e

deur staat.

De club is, d.acht ik, in een opgaande 1ijn, er
was dit seizoen een kampioenschap, er za1 dus
straks wel een feestje zíjn, er komt een ge-
denkboek! nat wordt gegarandeerd. goed.rwant er-
gens wordt er door iemand. of misschj.en door
meerd"eren telkens weer een jaarverslag gepro-
d.uceerd, dat klinkt als een k1ok, en dat ook
voor buitenstaanders a1s ik een genoegen is om

te 1ezen.

Moge het U gegeven zijnrroijne heren, Uw club
nog jaren lang te bewaren in dezelfcle geest en
met d.ezelfde liefde a1s Ur^r Ied.en en leiders
tot nu toe hebben kr:lnen opbrengen.

Kleefstra
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ct'icketers thans minstens 40 jaar.. rn het FLamingo-juniorentournoo,
1943 zorgden Doar de 3e prijs,staande oLnr:A,píZren,J.Tekenbroek,
J . J aspe rs, B, H arkink, J . pul, G. Lo r s ( a ) . Kni e Le nd. ulnr : J, H o g end.o orn,

D.Pul-,E.WoLfs, J.Kars en R.phiLípsen
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EEN TERUGBLIK

Ín iecler mengenleven waren gebeurteniseenrilie
later, bij een plotselinge ontrnoeting of bele-
venls, vreugdevolle herinneríngen wakker roe-
pen.

lfanneer ik vanuit Den Eaag net de Eofplein-
trein naar Botterclan reis, d.e trein het Voor-

br:rgse viaduct nad.ert en lk in de verte de

velclen van llonegiclo zíe ).iggenrtlenk ik steed.s

weer terug aan een onvergetelijk sportgebeuren

uit lang verrlogen tlJden.

Daar Ln de verte wercl in het begln iler derti-
ger jarenrop een knus, iloor hoge bomen omzoomd.

veldje, onder bezielende leicling va,tx Ger:rt van

ThuiJl rle cricketsport beoefend.In deze begin-
perÍ.oile tler tloorbrzrgser heb ik tegen V.C.C.

vaak strijcl geleverd en beluaar aan d.eze mal-
ches ale prettigete herinneringen.

Tljdens cle eerete levensjaren van V.C.C. hacl

Geurt het verre van sena.kkelijk en het is aaÍr

z{jn doorzettingsve:mogen te dankenrdat cricket
in Voorburg vaste voet heeft gekregen.

Ve:moedelijk ontlat 1k in een soortgelijk cri-
cketechultJe hacl gevarenrmaakte htj niJ regel-
natig deelgenoot van zljn noeiliJkhecten en

zorgen. Wanneer rg avonds werd opgebeld ze!
roijn rrouw, alvorens cle haak van het toestel
uaE genomenztDat za,! van Thuijl we1 zijn, naak

10

je het nlet te langlt. Desondanks namen orLze

gesprekken een clik kwartiertje in beslag.

Met tte komst van tle sympathieke engè1smaÍI

Mooton raakte Geurt en roet he4 V.C.C. groten-
ileels ult d.e zorgen. Àan cle JeugtL werd nu meer

aandacht beeteeal. Ontler deskundige leicling
kreeg deze een behoorLijke schoS"ing.

En zo geschiedde het, dat nen niJ tijdens een

weclatriJd, op een klein;bLontl kereltje opnerk-

zaam maakíe. Dat zou volgens Gergt een speLer

van fomaat worrlen. Een voorsBelling, die be-

waarhei.tl wertl. Guue Kors weral in ieèer opzicht
een sterrnpilaar voor zijn c1ub.

In d.e loop cler jaren hebben velen zich voor

het l,reIzijn van hrrn vereniging ingezet, maar

zoncler iemantl te kort te tloen roag worden vast-
geete1d., d.at de Levensclraad. va,n het nu {O-ja-
rige Y.C.C. nauw net Geutt van Thuijl en zijn
pupil Guus Kors ve::rveven is.

Dat V.C.C. onder de huirlige leiding op het
nieuwe terreinencooplex een goede toekomst te-
gemoet gaat is de overtuiging van

Jan Eeyligers



,.":. 1e32-1e45

Eet rrientlelljk verzoek van voorzitter/broet
Joop om in een V.C.C.-verletlen van !0 jaa,r te
tluiken kan niet worden geweÍgerrl. De jaren
1912/1945 roepen het jer:gdversje op van de

nikkertJes: toen tÍaren er Íog o4àrorooo
Je gerlachten komen ö.aan na lO jaar onwillekeu-
rig op.

0verigens wijd ik niJ aan cle ropdrachtr met
clestemeer pleziex nu Y.C.C. I na zoveel Bpan-.

ning cle kanlloenstitel in het afgelopen sei-
zoen 1)11 behaalde. Dat ttoet Je ouwe hart weer
goetl.

In de volgende regele lig 1k nogellJk 1 of 2

Jaar net de historie overhoop, maar ik bepleit
clenentie, omilat 1k g:een enkel gegeven over
V.C.C. meer op schllft heb.Oud.e scoringsboeken
b.v. kurrnen (en zulIen!) n1J we1 rectÍficeren.
An 1)JJ waa ik voorzitter of secretaris (in
ieiler geval bestuurslld ) van Tonegiclo. Een

reeils overleclen collega van tr1J, Jan v.d.Kolk,
verteltle niJ, tLat in Voorburg de cricketsport
werd. beoefend,It 1972 was op tle BroeksLootkacle
komen wonen de fa,n11le Oosterhoff. De heer
Oosterhoff Sr. had. daar en in d.e van Lugten-
burgetraat huLzen gebouwd en ik veruoett (nou
koot cle roddel)e dat hlj er één niet knijt kon
en er toen zelf lItaa:r ging wonen. Zoon Kerst
Oosterhoff waa een verwoecl cricketer, die com-
petltie speeld.e voor E.D.V.S.-2.De fa.nilie was

Schierlarns van origine en Kerst was, ook a1s

cricketer, op en top Schiedans. Lir:kse medir:m-
bowler, maar righthancl bat. Dat hoortle tàen zo

in Schietla.m, want voor lefthanclers was cp

E.D.V.S. (waar raaar van éé* kant wercl gebowlcl)

de bounttary te d.ichtbij.
Dat zou niet eerlijk zijn geweest !

Keret Oosterhoff clan animeerde zrn huis- en

buurtgenoten om rB zomersavond.s op een stukje
bouwlancl in ile buurt wat te cricketen. Omd.at

hlj toen net d.e nannen te gauw uitgetelal was

moesten ook 2 zusjes van Kerst en een paa,T

buurneieJes roeecloen.Elj charterd.e ook zrn zwa-
ger Jennö Sebök(Eongaar van. geboorte), d.ie een
goede bowler harl kunnen word.en, xoaar die reli-
gieuse bezwaren had. tegen het spelen op zon-
À^-uaË,.

De zoner 1912 hebben ze zíc}n daar oncLerling
geamuseercl. En u zíet dat d.a,mes- (of liever
uixed-) crlcket in Eollancl 40 iaar geleden ook
aI werd beoefentl.
VoorJaar 1)jJ spraken wij afrdat voortaan cri-
cket gespeekl zolt wortLen op het 1e veld van
Tonegido. De neisjes tloen aanvankelijk nog uee

blJ d.e tralnlng, Inaar word"en spoeclig ingeruild
voor nannelijke gegacligrlen, w.o. enlgen uit
?onegido. In 1))J spe3.en wij ook al een paar
rrientlschappeli jke uitwed stri J clen, te gen V. U. C .

11



en L.C.p., ook op te Werve.

Eet clubje gaat van de grond komen, er is een

bestuurtje, de clubkleuren worden vastgesteld.
(dat deea Kerst 0osterhoff we1: blauw-wit, net
a1s H.D.Y.S.rdan ben ik alvast ingespannen) en

er is een minimum aan organisatie. Dit laatste
ie overigens gelukklg altijd zo gebleven. Cri-
cket had een onderafdeling van Tonegido

kunnen word.en, noaar dat hebben wij steed.s ge-

ueigerd: V.C.C. huurd.e veld e.d. van Tonegido

(overigens tegen een tsyrobolischer prijs)rmaar
bleef de jaren door onafhankelijk. Wij hadden

onze eigen v-rijheitt oru leden aan te nemen of
te weigeren en niets of nj.emand kon ons dwin-
gen. Overigens ging het bij een 1id in ba11o-

tage bij ons Èlechts on 2 d.ingen:zijn sportief
en burgerlijk fatsoen.

Dan gaan wij ons in 1914 wagen aan competítie-
cricket, uiteraard in de Je en laagste klasse.
l,.lij kregen de eerste wedstrijden goed op ons

gez5.cht en het bloed stroomd-e ook:een vari onze

nieuwelingen werd door een keiharcle hook a1s

een os geveltl, we1 tot g:cote hilariteit van

veel Tonegidokijkers, die dit naar een rreerode

llefhebberij vond.en. Na enige verloren lred.-

strijden kregen wij via Kerst Oosterhoff een

nieuw 1id: Joop Karis, ex H.D.Y.S. Die begon

voor onB enige wedstrijden ín ztn eentje te
uinnen. Excelsior 2 en J waren beide in onze

afdeling ingedeeld; van Excelsior 1 verloren
wij net lnnings en de lreek d.aarop wonnen wij
van Excelsior 2lVoor de Je klas was Karie veel
te goed. en vooral te snel net bowlen, a1s bat
was het een freehitter dj.e b.v. tegen II.C.C.-5
binnen het uur 105 n.o. scoord"e.

Eén nan kan dan een team meetrekken:wij kregen

a11en wat meer routine en kond.en ook meekomen.

Eind. zomer 1914 kregen wij een aanwinst die
voor l.C.C. van onschatbare waarde is geweest:

Eclgar Mooton, een te Voorburg wonende Engels-

man, clie voor jaren zrn stempel heeft gedrukt

op het Voorbr:rgse cricket. Een geboren York-
ehire-man voorc wie cricket niet a11een een

spel was. Mooton was eigenlijk te goed voor

ons, traar hij prefereerde ons typische rvi11a-

gecrickett boven de hogere klasse.

12

De eerste competítieaedsttijd
op 9 juni 1934 tegen V.U.C,2.
Aan bat:G.u.IhuíjL en J.Sebdk

Voorjaar 1915. Kerst Oosterhoff bedankt voor

H.D.Y.S. en gaat voor V.C.C. spelen. A1leen

onze aa:nval a1:Joop Karis fast, Kerst left-roe-
dium en Ed.gar Mooton medium met reen streepje
legbreakt is te sterk voor deze klasse en wij
worclen met vlag en winpel ka.npioen.Uit mrn ne-

norie de na,uen opdiepend! Jan de Boos (no.1 en

w.k. )rEan v.d.MarkrJoop KarisrEdgar MootonrT,oe

Oostenbroek, Jan Meijer (naar H.C"C. gegaan),

llerman Scholten (d.ozijnen vangen op point)rJan
MeineszrKerst Oosterhoff, Piet v.d..Zeyd.e en uw

d.ienaar. Tr^raalfcle man was altijd Joop valL

Thuijlrd.ie l-at,er zrn schade wel inhaaltle. Yer-

d,er speeld.en niet regelmatig: Harry Thien, Jan

v.d.Ko1k en Pim Blankert.

Ons speelveld:er kon naar Yan één kant gebowlcl

worden. Een prachtig geschoren ggasmat kon je
bij ons niet vinden. Yoor geregeld raaaien $ras

domr^reg geen ge1d, de schapen en boer Nouweland

(de volgorde is willekeurig) hieltlen het g:ras

zo kort nogelijk. Wij hebben daarover van te-
genpartijen we1 eens grappige opnerkingen ge

hoord, Daar wij hadden de keuze tussen niet-
spelen of spelen net gebrekkige nidd.elen. Het

wekelijks maaien van sportveld.en is nu een ge-

wone zaak, maat v66r 1945 moest je bij b.v. de

Geroeente d.aarover toch heus niet aankomen.

En zo speeld.en wij in 1916 ín d"e 2e klas waar

wij goed roeekwa.nen: {e plaats.Uit dat )aat 6én

wedstrijd die nij altijd is bijgebleven: thuis
tegen H.C.C.-4. l]it hadden wij op een rheel

eigenaardiger manie? verloren.Thuis werden het
ook 2 innings: iets achter op de 1e innings,
H.C.C. daarna BO overs battend. voor !6 runs,
wij rooesten er 78 maken in 2l roinuten en het



i,rerd,gefixed.. Hitters voor: l.Karis, 2.0oster-
hoff, J.Mootonr{v.d.Mark.Dat bleek genoeg aa:n

bats en wij hadden nog een over in reserve.
!'i.nancieel waren d.e eerste jaren niet direct
een succes:aan het einde van e1k sei,zoen moes-

ten wij rmet de petr rondgaan bij d.e oud.eren.

Het aanleggen van d"e pitch was een bron van
veel vermaak en het resultaat was onverand.er-

lijk verrassend.. De voorlichting op d.it gebied.

rras ook niet on er rooie oortjes van te krij-
gen:elke club rooest maar zienr (dat van Jel1e
is niet ni.euw).Onze Schied.ammers:Kerst 0oster-
hoff en Joop Karis hadd.en de klok ook weI eens

horen luid.en en er rooest b.v. ook reen baaltje
cenentr in. Het eigenlijke karweÍ werd. altijd.
geklaard. d.oor foon l{okshoorn d.ie veel werk
voor ons heeft verzet, want wlj waren daarvoor
te fijn gebouwd. Hij legde d"e pitch aan en

maakte het veld. weer klaar voor voetbal. Hoe-

veel cement er in is gegaan l/eet ik niet, naar
het was in e1k geval ruim vold.oend.e oro tegen-
standere roet afschuw over dat noordd.lng te
d"oen praten. Joop Karis en Kerst 0osterhoff
vonden het net eenrlekker pitchieten de slips
en point. kregen genoeg te doen vanwege het
lijfsbehoud van de battende tegenpartij.

Eet jaar 1917 wefi, heel rooeilijk, want van het
elfta1 van 1915 had.d.en wij weinig meer ove?:
a11een Mooton, De Roos, Joop van Thuijl en uw

dienaar. De anderen: of verhuisd. (Voorburg is
een duiventil) of wegens huwelijk het spel op-
g:egeven (erreg getroulrd). Wij tobd.en d.e zomer

1917 door en ook a1 eind.igden wi.j niet op de

laatste plaats, wij waren te zwak voor de 2e

klas en gingen op eigen verzoek in 1918 terug.
naar d"e 1e k1as.

Toen kwan de redd.ing toch weer nabij.Gaand.eweg

waren d.iverse Voorburgse jongens geÍnteres-
seerd geraakt in cricket en d,eze voortekenen
gaven ons noed verder te gaan. Het is één d.ing

net iets ni.euws te beginnen, naar het vergt
neer on het door te zetten. Seizoen 1918 wa"e

bevred.Ígend., doch wíj eind.igd.en niet als 'íe.

Dat zou pas in 1919 gebeuren, maar d.at was

voornaraelijk te d.anken aan nieuwe aanwinsten:

een vriend van MootonrEdwardsruitstekende bow-

1er en goed bat, d.iverse spelers van het AC

(A1oys.Co11ege), later weer a11en terug naar

Groen-Gee1 : 4 gebrs.BakkerrCouturi.errFrans van

Wijk. Zo had.den wij ineens weer een 1e elftaf
dat sterk genoeg was voor de 2e k1as.

Maar voor het voortbestaan van y."b.C. was ze-
ker even belangrijk d.at intussen een 2e e1fta1
in de le klas aan d"e conpetiti.e deelnam. Han

van Thuijl (het is altijd een fa,milieregering
geweest in 1/.C.C.) heeft dat jeugdige 2e ge-

weldig goed geleid. Er zijn er gelukkig nog

meerd.eren ond.er onze huid.ige leden die zich de

tijd van het roenrijke 2e net genoegen zu11en

herinneren. Want d.at 2e heeft de toekomst aÍar!

V.C.C. verzekerd.. En aIs Peter Mooton had kun-
nen blijven net aIle beloften in zich.Maar hij
heeft ze waargemaakt in Engeland.

De auteur aan bal;

fntussen was het bestuurlijk ook iets handza-

mer geword"en, want wij kregen ster-rr van John

Wils d.ie heel veel voor d.e club heeft ged.aan.

Zo stond"en wij er in voorjaar 1!{0 net ons

clubje uÍtstekend. voor, maar in roei kwaro de

grote k1ap. Van de firma Wilson, onze leveran-
cier van cricketmateriaal te Rotterdam, had.den

wij in april- 1940 nog { nieur^re (county-)ba11en
1os gekregen (zij waren toen al schaars), wij
had.den nog 2 behoorlijke oud.e en of u het nu

gelooft of niet: wij hebben met d.ie 6 ballen 5

seizoenen (lg+O t/n 1)[[) nef 2 elftal1en ge-

speeld en nooit net d.e z.g. compositieballen.
!,Iat John Wi.ls in die 5 zomers aan die ba11en

heeft gepoetst en aan roateriaal gerepareerdris
niet te begrijpen. Maar wij bleven spelen: het
1e met hangen en ururgen in de 2e klas en het
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2e in dp ,e klas. Vooral d.e jeugd liet zich
gelclen: de gebrs.Kors, gebrs.I/olfsrWellinkrBa-
rend IÍarkink, Ed.d.ie v.d. Zee(helaas omgekonen).

En tle aanvulling varieerde wel.Maar het 2e be-
Btonal het b.v. oro roet 9 roan uÍt van L.M.C.C

roet ínnings te winnen !

Ín 1940 geen coropetitie, we1 een soort nood.-

competitie.
Yalr 1)!1 t/n 1944 is er in norroaal coropetitie-
verband gespeeld, voor zover je van rnornaalr

kon spreken.
En d.an d.e speelvelden: mid.den in de zomer van
'Í!{2 uerclen d.e [onegid.ovelden gevord.erd. Ons

cricketnateriaal zat in de tent van Tonegido

en op een zondagavond na de avond.klok van B

uur hebben Toon Kokshoorn en ond.ergetekend.e

onze eigen cricketspullen rgestolenr. Mede

d.aard,oor ben ik we1 tweemaal bij d.e Ortscom-

mandant aan d.e Rodelaan op het natje geroepen,

naar het liep beide oalen net a11een d.reige-
nenten af.
Maar cricketen zouden wij en ngesten wij en

14

wij kregen in zomers 1941 en 1){! gastvrijheid
bij Wilhelnus.
Het 2e redde zich we1 in die oorlogsjatenrmaar
bij het 1e roisten wij Mooton geweldig. Hij was

altijd gevreesd om ztrt legbreakriets waar hij-
zel-f om lachte. l^Iat tegenstanders meestal te
laat begrepen was, dat hij dodelijk was d.oor

ztn tnagging lengtht. Dat was zrn kracht, dat

stukje legbreak was voor hen een soort toe-
gift.Hij was een voorbeeld voor jonge bowlers,
d.ie van hem konden leren wat controle over je
lengte betekent.En bij d.e runvergaring moesten

wij het in 1941 en 1944 doen zonder Joop van

Thuijl, een plechtanker niet alleen in d.e ver-
d.ed.iging, maar d-ie altijd heel wat ru1r.s verza-
roeld.e.De Duitsers vonden het nodig ook hero net
de Ned.officieren in krijgsgevangenschap te
houden.

Voor ondergetekende is het jarenlang wel een

opgave geweest om net jonge mensen alfeen het
schlp d.rijvend. te houden.Van de touderent had-

d.en wij toen al1een nog Jan de Roos.

In voorjaar '1945 liepen wij we1 op onze wenk-

Het 1934-team,staande DLnr:J.u.d,Mark(a),J.Me"-nesz,J,Jaspers(daaruoor'
J, Karis ),H. Thien,J . u, d, KoLk,J . de Roo s, Voot'ste rii olnr : Joop 1), Thui i L,

J, L. A, Ao stenbroek, G, u. Thui j I,P. u. d, Zeij de, ( en J antj e,s, Thuii L )



brauuen maar rhet spelr moest toch weer worden

opgenonen. l,/ij hadden te Voorburg aanvankelijk
Canad.ese bezettingstroepen, d.us ned.ewerking ge-
vraagd. van d.e Canadezen on Tonegid.o weer eni-
gerloate bespeelbaar te maken. Duars door de

velclen stond een prikkeldraad.versperringvan
2 neter breed en 2.10 meter hoog. Een stukje
hout ter grootte \ran een lucifer r+as op d.e

Tonegid.o-ve1d.en niet meer te vÍnd.en, want 1et-
terlijk a1Ies was d.oor onze beschermers in hun

schijnbaar grote kachels opgestookt.De Canad.e-

zen lÍaren voor cricket niet gelnteresseerd:als
het nu nog honl<ba1 was geweest

Wij hadden geluk: d.e Canad"ezen werd.en afgelost
rloor Engelse bezetting en binnen een week was

net bulld"ozers d.e zaak geklaard: wij had.d.en

rreer een spee1veld,.Er werd.en wel contrapresta-
ties gevraagd.rik rooest zorgen voor voetbalued-
strijtten (ook in de orogeving) en de Engelse

bezetting zou regeLoatig cri.cketen. Een mat

had.d.en wij toen niet roeer;geen nood.rop een dag

brachten zij een cricketroat roee, d.e henel nag

weten waar vand.aanrnaar je rooest toen niet te-
veel vragen. Verkled.en deden wij ergens in een

echuur aan cle Veurselaan.
Ej.ndeloos hebben wÍj in zomer 1!{l tegen de

Engelse militairen gespeeld. In het begin kon-
clen wij ze genakkelijk hebben, naar zij lagen
altijd. ale ze v-rij van d.ienst waren op d.e roat

en aan het eind. van cle zoner waren zij niet
meer uit te krijgen en kregen wij regelmatig
op ons gezicht.

Vanaf zomer 1946 speeld"en wij weer geregeld in
de 2e klas, maar als reed.s gezegd:wat zijn wij
een speler a1s Ed"gar Mooton enoro blijven mis-
sen. Wat heeft hij veel gedaan in d.e coaching,
rtant d.at was vooral met batten onze zwakke

kantjd.e oudere spelers hebben eigenlijk ninmer

coaching gehad. En onze jonge spelersrb.v. een

Joop van Thuijlrhebben heel wat van Mooton op-

gestoken. De veel jong:ere gard.e pikte d.an r,reer

het een en and.er op van Peter Mooton; }rerl zat
het in het bloed.

De jaren 1912 t/n 1945 Lreb Ík zo wel de revue

laten passeren.Enclan stel je jezelf na {O jaar
weI enige v-ragen. Is het de noeite en inspan-
ning waard geweest on zdveel tijd te besteden

aan je I jeugd.zond.enr? l^Ias het goed on, 1os van

band.en aayr hockey- of voetbalvereniging, je
eigen weg te gaan? ( In het Westen ken il"
slechts één and.ere vereniging d.ie geheel 10§

is van and.ere verenigingsbanden: De Krekels).
Mijn eigen antwoorcl, a1 is clat verschrikkelijk
subjectiefris bevesti.gend.noor veel jonge xoen-

senrnaar ook d.oor ouderenris er in d.ie 40 jaar
enorm veel levensvreugde opgedaan, wij hebben

zond.er een overnaat aan o?ganisatie een echte
v-riend.enkring gehad, waarin onenigheid, althans
ruaa;r nijn ervaring, een onbekende zaak was.

Voorts hebben wij het voorrecht gehad. onder

onze tegenstanders heel veel goede sportrrrÍen-
d.en te hebben gevonden.

En hiermed.e laat ik het woord aan d.e jongeren,

hopende d.at het ],r.C.C. in de toekonst zeer wel

moge gaan. Van de jongeren van rmijn tijdr rbij
ons a1s knaapjes van circa 12 jaat gekomen,

spelen er nu toch a1 zoons, zelfs in V.C"C. 'l.

Veertig jaar is achteraf wel een hele ruk!
Generaties komen en gaanrrlaar V.C.C. is geluk*
kig a1s typische d.orpscricket,clttb zichzelf ge-
bleven net een eigen steropel en mogelijk ook

een eigen mentaliteit.

Thuijl
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ENIGE VOOROORLOGSE OPMERKELIJKE FEITEN

1. Eexste N.C.3.-coropetitiewedstrijd op Zater-
dag 9 iwtí 1914 tegen V.Ïi.C.-2 in Vooreburg

(trj v.u.c.-2 èeetl mee ?.Mleraslc.J.G.van d.er

Markrb.J.E.Wtttich 0rhij bowlde 4-0-'l.4-1. ZIia
slachtoffer uas zrn collega no.2 bateman G.van

fhuiJl, c. G. Schuilwerve rb. P.]rioras 1 0 ).
Jan de Rooe net 1l topscorer: het totaal van

Voorburg van 58 werd met 2 rr:rre overschreden,

voorna,meliJk door .... 10 wièee en clat nad.at

V.U.C. op 47 voor t haè gestaan.

2. Vooroorlogse centr:ries:

30 nei 1915 J. Karís 105 n.o. tegen E.C.C.I
thuis

jult 1917 Joop van [huij]. 100 n.o.tegen
I.c.C. atlep. thuis

Junt 19J8 Joop va^1l [truiil 100 n.o.teeien

Quick 2 uit
1J juli 19rB E. I'ilooton 10J tegen A.C. uit
21 juli 19rB J. Karis '101 tegen S.G.S.

J. Overige voo?oo?Iogse prestaties:

J.Karie 7-15 tegen Àjax thuis
ïn 1916 deed. W. Slanhert 20 vangen! Ín
1935 bij de aclspíranten tegen E.D.V.S.

had hij 6 vangpn ín één inn.ings.

19572 E. Mooton tegen V"U.C. uit: I voor B in
d.e 1e innings en I voor 19 in de 2e j.n-

nlngs en clat 1n 19 1/6 over in totaal!
1918: [\vee heel hoge scores!

2JJ tegen À.c. uit (E.uooton 103,)

216 v.5 tegen N.I.C.C.-2 thuis (Joop van

Trluijl 99, J.wils 55)
E.Mooton 7-15 tegen E.D.Y.S.-J thuis
E.Mooton 7-41 tegen A.C. thuis
G.van ThuLja 7-41 tegen Excelsior I uit
E.Mooton 7-11 tegen A.S.V.-2 uit

19792 Neer twee hoge totalen: het eerete tegen

Excelsior 1 uj.t;229 v.7 (l.Coutr:rier !0,
P.SincLaÍr 74 n.o.) en het tweede tegen

I.M.C.C.ujit 221 v.9 (Joop van [huiil 70)

Joop van fhdjL tegen Leonidas thuis

7-12t Joop Verbaan tegen Quick 2 uit
7 voot 72

19

1914: J.sebök
J.Karis

7-18 tegen V.U.C.-2

7-r7 tegen H.3.§.-zf

1915t K.}oatethoff 7-27 tegen Te 1,'Ierve uít
J.Karie 7-r5 tegen E.C.C.-5 ult
K.Oosterhoff 7-11 tegen Í,eonittas thuis
tegen E.C.C.-5 thu:ie ecoorclen wi] 221 v9

1916 E.Mooton 7-24 tegen 8"3"S.-2 thuis
K.Oosterhoff 7-rO tegen E.C.C.-4 uit
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Meer, dan 509.Ty"1 t/n 1919 (incI.
DU1Ien ConpeÍt_t1e ,l :

Rr:rs iI. S. Inn.

Joop van Thuijl 1.544 100x 124
J. Karis 1.447 105x 51
E. Mooton 1.018 1O1 67
J. Wils 957 66x 108
J. de Roos 948 57 10e
J.G. v.cl.Mark 700 40 91
P. Mooton 521 52 51
G. van Thuijl 517 27 100

Meningen in rCricketr over V.C.C. (le naan)

1914

Ilet jonge Voorburg sloeg er zich het eerste
jaar aardig door met één innÍngs- en vier ge-
wone overwinningen.

1915

De in 1914 tot de N.C.3. toegetred.en en op d.e

eerste plaats in 13 geëÍncligde Voorburgse C.C.
d.eed. nooi werk d.oor van d.e 11 wed.strijd.en er )
met inni.ngs en I gewoon te winnen.
Pas toen het ka.npi.oenschap a1 lang en breed
binnen wasrwerd. één wed.strijai verloren.
(tegen het ond.eraanstaancle Excelsior l, Red.. )
Wij wensen Yoorburg van harte geluk met haar
kampioenschapi zij za1- nog we1 neer van zich
d.oen spreken.

1916

28. Voorburg d.at in het voorgaand.e seizoen zo

met vlag en winpel ka,opioen der le klasse
werd., werd. bij keuze gepronovee?d., d.och viel
niet mee, a1 is het aantaT- van 6 overwinningen
:ui-t 12 wedstrijden niet slecht"

1917

Oorspronkelijk voelde Y.C.C. zich te zwak om

uit te koroen, tenslotte heeft zij het toch ge-
waagd., maar zíj was ind.erd.aad. te zwak €n ver-
loor aIle tien gespeeld.e wed.strlJden.
Ja.mner d.at thans de anÍno zo gerlng schiJnt te
zlJn, dat ln geen gevaL weer 1n de 2e klas za!
worden ultgekonen.
Moge ztl ln e1k geval aian toch voor de Je
k1asEe worden Ingesohreveno

19re

GeJ.uJ<klg dat V.C.C. tenslotte naar r,reer het
besluit narn orn uit te komen; het eind.resultaat
heeft haar oorspronkelijk pessiloisme gelukkig
in het ongelijk gesteld; met een beetje durf
kont het v-rijwel altijd in orde.
IvIaar men noet niet d.irect bij de pakken neer
gaan zitten.

wed.stri j d.en

N.0. Van-
gen

19 42211
4 ',t6

945
7 71+10
,21
71811 24

Meer dan '100 wickets (inc1" wed.strijden buiten
concpetitie )

Overs M. Runs WÍckets

Joop van Thuijl 786 214 1.847 2j1
E. Mooton 9O7 222 1.247 229
J. Karis 70i 206 1.416 ZO9
J. i{ils 552 121 1.1oo 114
K. Ooeterhoff 447 119 918 11o
J.l. Verbaan 421 141 816 111
P. Mooton 15O 100 785 tOB

ne hoogste score tegen ons genaakt in d.e jaren
t/n 1)j)rwas alie i.n 1)J! die van H.B.S.-2(uit)
:211 v.7tde laagste die in 1)JB valn N.L.C.C.-2
thuis: 11 ( in B......overs).
Onze hoogste score \Ías 2i-5 (uit in 1)JB t,egen
A.C.) en cle laagste score 1l v.) in 1919 l,ytuis
tegen E.B.S.-{.
A1 deze giegevens d.anken wij aan onze v-riend" Àb

Pfeiffer.

Ílet kampioensteam uit lgJS,staan-
de uLnr : H.IhíenrJ, Karis, K, Ooster-
hoff ( a),J, u. d.. x.oLk. zittend uLny, :
E, Mooton, G. t-:,Thuij L rJ,,s, ?huijL 

"J, u, d, !4ot,k,J, Me inesz,P. u, d, Z e i j de
en J,de Roos
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1919

In JB prijkt Y.C.C., dat de goede raad om vo1

te houden heeft opgevolgd, en zelfs met een

t,,reede e1fta1 in lC kon uitkomenrver bovenaan.

Zelfs Y.U.C"-I kon het tegen haar niet uithou-
d.en. Ook al- zott op 11 jruri (tegen H.n.Y.S.-rt
Red. ) de regen niet tussenbeide gekonen zíint
dan ware een ninder grrnstig resultaat in
Schiedaro niet in staat geweest haar de ere-
plaats te ontnemen;hartelijke gelukwensenrrooge

ook '1940 haar weer zorn krachtig figuur doen

slaan; ! innings-en , gel,/one overwinningen met

slechts een nederlaag tegen V.U.C. is een re-
sultaat om trots op te zijnHet kampioensteam uit 1939,staan-

de oLnr: H. u.ThuíjL, P.Bakker,
W. SchoLten, W, Couturier,L, Bakker',
G. u.ThuijL, J.o,ThuijL, E.Mooton,
P. Sinclaír,P,Mooton, J . de Roos en

J . WiLs

lll
\Íl

iI
lït



v.c.c. 1946-1960

Zo was ongeveer d.e inhoud. van tle v-raag, welke
niJ werd. gesteld d.oor voorzitter Jooprtoen men

kopij verzameltle voor d.it jubi.leuro-numer.Je
gaat er eens voor zÍttenrje weet uiteraard. nog
weI het één en and.errnaar on dat op een rijtje
te zetten is een andere zaak.

De red.actie heeft met cleze rperiodeninrlelingr
blijkbaar d.e bed.oeling gehatt de oudvoorzitters
over hun eÍgen tijd te laten babbelen.
Zo ta zien is mijn taak clan ttubbeldik, want in
1)!6 was Geurt van Thuijl nog aan rte top. WeI
heeft hij geprobeerd. zijn taak aan jongeren
over te dragen, maar wij yond.en hen te goed. on
te laten gaan. De Erelauweren hebben wij hem

pas in cle jaren !10 on cle schouders gehangen,
hoewel ze hen aI veel eerder toekwanen.
Ond.er zijn leicling groelcle tle reputatie van
V.C.C. zorel biJ tle 3ond., a1s bij de vele be-
rrrÍende clubs en spelers indiviclueel. Ook na
'1950 bleef zijn belangstelling groot en noch-
ten uij van zijn advj.ezen en van relaties, d.ie
hiJ in ta1 van sportkrlngen bezat, gebruik ma-
ken.PersoonliJk heb ik daar veel steu.n aan ge-
had.Ik ben hen daarvoor zeer erkenteliJk en ik
weet tlat ook geheel V.C.C. clat is en blijft.
Nu de jaren in vogelvlucht;aIs ik iets vergeet
vergeef het mij !

1946

za7. voor I/.C.C. a1s é6n van de noeilijkste ja-
ren te boek blijven staan.Een zeet l.-ale start.
Een coroplexrd.at ons nog naar weinig comfort te
bied.en had.; wij moesten ons verkleden Ín d"e

stallen van boer Sarnhoorn.Verheffende preeta-
ties, behalve dan ctat ieder zich heeft ingezet
om over het dod.e punt heen te komen, werd.en er
niet verricht. ÏÍij scoord.en, voor zover ik na
kan gaan, het laagste totaal dat ooit door ons

in officieel conpetitieverbancl is bereikt, n1

448 runs.

1947

was al clirect stukken beter, weer in de tweed.e

klasse en er was wat neer strijd.. Wij gingen
d,at jaar ook wat verd.er van huis; ik herinner
mij nog d.e eind.eloze wanclel- en zoekpartij naar
het Sportpark van E.C.C. in Tilburg, waar wij,
zij het 1aat, begonnen en een bijzonder pretti-
ge wedstrijd speelden.

1948

ïn d.it jaar lagen cle papieren zod,anig, d.at wij
besloten net 2 teaos in te schrijven. Gepleit
werd het eerste ingedeeld te krijgen in een
sterke aftlellng, waar wij in cle eerste plaats
and.ere tegenstanclers zoud.en ontmoeten, naar
Iuee? nog, omd.at wij nu hard"ere strijd. konclen
leveren. Met enige drang hebben wij onze zín
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gekregen.Het eerste i.n klasse 2C met I Anster-
d.a^rose teans en I ÏÍaarlemse c1ub, het tweed.e in
klasse JC.De resultaten waren zeer benoed.igend.

en in sterk stijgend.e 1ijn.

1949

Weer roet 2 teans leek aanvankelijk een moei-
lijk haalbare kaart, hetgeen ook we1 gebleken
is.
Toch heeft het eerste in klasse 2C met een {e
plaats (1229 :luns) zich goed. ger,reerd.Het twee-
d.e kuan wat onfortuinlijker uit de bus, naar
het moest d.an ook voor het reerster d.e noclige
offers brengen.

aotrn

Geurt van Thuijl gaf te kennenrd.at hij nu toch
weI d.e tijd. aangebroken vond., zich uit de be-
stuurstaken terug te trekken.Ilij had inmid.d.els
rrim 2! jaar a1s voorzitter en captain lief en

leed net V.C.C. gecleeld. Wij eerbied.igden zijn
argr:menten.De vergad.ering benoencle hem met a1-
gernene sternmen tot Erelid..
De weersonstand.ighed.en waren niet bepaald. gun-
stig voor cricket. De ki1Ie, regenachtige zon-
d.agen volgd.en elkaar op. Hoe het eerste toch
tot tien wed.strijd.en kwa.m, blijft een raad.sel.
Maar d.at zij et zes van wonnen is een feit. De

familie Kors -LeorGuus en Jan- zorgde d.aar we1

voor.l,Iij behoeven d.aarvoor a11een roaar d.e wed.-

strijd, tegen het R.A.S.C.-tean, van d.e in d.e

Hoek gelegerd.e Engelse nilitairen, in herinne-
ring te halen.De heren stond.en rnet hoge scores
aan tle kop van de ranglijst. Cijfers R.A.S.C.:
'le i.nn. J8, 2e inn. 40, V.C.C. (we1 via J voor
5 !!) BO all out.

IIet tweed.e kon het d.it seizoen maar noeilijk
bolwerken.

1951

was voor V.C.C. we1 het moeilijkste jaar wat
betreft het goed draaien in de conpetitie. ne

gebroeclers Bakker, Couturier, tr'rans van Wijk,
vroeger A.C"r verlieten lree? onze gelederen,
waard.oor aanval en batting-sid.e een gevoeli.ge
cleuk kregen. Wij eind.Ígd.en net een totaalscore
van 861 runs en { punten op d.e !e plaats van

20

de ranglijst.Het tweed.e in lD d.itmaalrvijzelde
zich wat op.

1952

Een lustrrrmjaar. Twintig jaar cricket j.n Voor-
burgrdat wij ond.erstreepten met een ond.erlinge

wedstrijd. en een éénpans-maaltijd. in een sfeer
die wij ons níet beter kond.en wensen.

iÍoewel lrij besloten had.d.en, het feit niet naar
buiten te laten uitlekken -onze financië1e po-

sitie liet feesten niet toe- verscheen er in
het Off.Org.Cricket no.7 van 1J juni, toch een

artikeltje, helaas geschreven aloor anonymus,

waaruit waard.ering en respect voor onze ver-
eniging blijkt. Enkele zinsneden wíl ik gtaag

eruÍt aanhalen: rEen vereniging, d.ie op merk-
waard.Íge wijze }:aan vierd.e lustrum heeft ge-
haaId, want statuten en reglementen en aI d.at

belangrijke verenÍgingsgedoe hebbàn zij niet.
typerend" is wel, clat het genis aan reglementen
ook nooit is gevoeld..

Een and.ere eigenaard.i.ge wijze van cloen is, d.at

men in beginsel led"ereen, d.ie beantwoord.t aan

de normen van burgelijk en sportief fatsoen in
de gelegenheid, heeft willen stellen om d.e clei-
cketsport te beoefenen en da.t in verband. d-aar-

nee d.e contributies steed.s naar d.raagkracht
word.en geheven.

En verd.er schrijft men:
rYreemd, niet waar, maar de vereni.ging had er
goed.e ervari.ngen mee en zij kon zod.oend.e heel
wat jonge tnensen laten crÍcketen, d.ie and.ers

1,re11icht nooit een kans hadden gekregen.

Eet verbaast d.e oud.-ged.j.end.en nógrdat d.e Yoor-
burg C.C. het twintig jaar lang zelfstandig,
zoniler enigerlei steun van een voetbal- of van
een hockey-vereniging heeft kunnen volhouden.
De kas verkeerd.e we1 ni.et steed.s in blakende
welstand, maar schulcl was er nooit, a1 noest
neestal aan het einde van het seizoen voor het
onvermijdelijk tekort worden gelapt.
Eenvoud.i.g is het bestaan varr zotn clubje wel,
maar gemakkelijk allerminst r.
Wij nogen toch we1 vaststellen, d.at roet deze

paar zinnen d.e Voorbr:rg C.C. is getypeerd en

clat het prettig is te erraren, d.at datgene wat

zo rloelbewust reenvoud.igr werd. opgezet toch
rbelangrijkr worclt gevond.en.



Dat nen van plan was V.C.C. maar d.oor te laten
cl?aaienrwas een d.uid-elijke zaak. niverse acti-
viteitenrd.oor het bestuua ontplooid"rkrramen tot
uitvoering.Een permanente pitch tussen de bij-
velalen werd met toestenming van tonegid.o aan-
gelegd;ook kwam er een oefenkooi tot stand.. De

spelkwaliteiten waren ook ineens een stuk be-
ter.Eet eerste tearo in 2D een d.erd.e plaatsrhet
tweed.e in !C ook d.erde.IÍet eerste behaald.e 12,

het tr,reede 10 pulten.

het l;aeede in 19 53 :
Achter oLnr: A,Pfeiffer, A.Ka»eLaars,
J . ScheLLekens , G. u . d. WeerChof, A. Har,ms ,
L. Hogendooyn. Vooy : G. u. d. Ruít, P. WoL fs,
J. Hogehdoorn,A. Anema en G.'L;. KreueLen.

1951

Eet was begrijpelijk, dat 1)62 nog wat te wen-

sen overlj.et; de accomod-atie moest nodig afge-
werkt word.en. Met d.e med"ewerking van de heren
Eavenaar Sr. en Jr. kreeg ons veld 'íste klas-
allures.Dat resulteerd-e in de organisatie d.oor

d.e N.C.B. van een officiële wed.strijd. op ons

terrein tegen het Engelse team d.e rScorpionsl

(arie v.C.C.-ers waren in dit team opgenonen).

Voor het eerst in d-e geschiedenis organiseerde
V.C.C. rbuiten d.e verg:ad.eringen contactavond.en.
Dat de ond.erlinge verstandhoud.ing daard.oor nog

beter werd.rstond. vast.Riet en Guus Kors beslo-
ten een wisselbeker d.e rPaul Kors-bekerr aan

te bieden, a1s stimulans voor betere persoon-
lijke cricketprestaties. De prestaties stond.en

ook duid.elijk in het teken van d.e vooruitgang.
Eet eerste rras er weer vo11ed.ig in, het r^iist
ongeslagen te blijven in 10 wed.strijd.en:! maal

wi,nst en -1 maal d.rar^r.En van belang wasrd.at het
nu niet alleen van de ui.tblinkers kr^ram.Ook het
tweede in JB verbeterde zich aàrunerkelijk.

1954

Ie goed-e resultaten van het eerste team hebben

ons doen besluiten bij d.e 3ond. opnieuw aan te
d.ringen op een ind.eling in een hogere afd.e-

1ing. I,,Iij werd.en ingedeeld in 2Arbij de sterk-
ste àe klassers. Iat het waarlijk krachtmetin-
gen zoud.en word-en stond we1 vast.Wij ded.en het
fantastisch rfiaat vaak in gespannen sfeerrwaar-
d.oor d.e v-xiendschappelijke vexhoudingen wel

eens verloren d.reigd"en te gaan.Uit 10 wedstrij-
den r^rerden '1 J punten behaald:5 maal winst en l
maal een d"raw-11!! runs.Een hoopvolle start in
dit illustere gezelschap. Er waren velen met

zeer goed.erhoge persoonlijke scoresro.a. Guus:

101 n.o. en Cock '/0 n.o. Het tweed"e heeft zich
ook niet onbetuigd. g:e1aten.1^ias zelfs ook lange
tijd. kanpioenspretend"entrvan de 12 wed.strijden
werden er B in winst omgezet. Door teveel ge-

harrewar, te veel e1fta11en voor een afdeling,
zag d"e wedstrÍjdcommissaris zich genood.zaakt

de afdeling te splitsen en dan twee groepen te
formeren;waarbij enkele clubsrwaarond.er V.C.C.
roulerend. moesten aantreden.

1955

Viel in 2A een beetje tegen.ïIij d.eden ons best
roaar het zat niet mee. Wij kwaroen niet verder
dan een vijfde plaats.
Het tweed.e e1fta1 bracht de goede stemming: er
vreer in en nestelde zich a! spoedig in d-e kop-
g?oep.Uiteindelijk noesten zij toch d.e erepalm

net Y.U"C. d.elen.

Jl iet bang zt'.;n" Leo !
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1956

1eèk een watersnoodranop te word.en, er viel zo-

veel regen. Maar toch speeld-en onze elfta1len
hun geplande wedstrijden v-riiuel al1emaa1. In
d.e 2e klasse A raakte het eerste in een ware

uedloop met I{.C.C.IIÏ. Wii bleven met 6 gewon-

nen wedstrijd.en en 6 draws ongeslagen. I{.C.C.

had. het geluk minder verregende wedstrijden op

inaar lijstje te hebben staan, zocloende een

voorsprong en dus een kampioenschap. De pres-

taties varL onze 1e elftallers -a1lemaal- waren

er niet ninder on, o.a. noteerde Guus zijn 2e

100 n.o. en ook Cock verdiende met zi.i:n 10!

n.o. het batje. I,,/ij haalden de vóór V.C.C. tot
nu toe hoogste totaalscore per seizoenr 1745.

V.C.C. ÍÍ zat ook nu v/eelc in d.e hoogste regio-
nen. Een kanpioenschap had. erin gezeten. tr{are

het niet, dat Quick IÏI een superformatie op-

stelde(1 en 2 waren vrij)rJ1| voor ! op de nat

legde en ons mind.er dan d.e helft van de speel-

tijd over 1iet. Wij hebben het we1 even gepro-

beerd, roaar met het verstrijken van de tiid
verdwenen ook onze kansen.

Joop va^n Thuijl en leo Kors demonstreerden een

staaltje daarvanrr::enlang de tdeursluitenr en

stelden een draw veilig, iets wat in vroeger
jaren aIleen Jan de Roos of Han van Thuijl
presteerden.

o.. ThÉ NUDGE : th€ moJL
roph,Jllcstéà PaA Jhot . 9f
(xèuaéà 6r.Ltu tl'rÉ balJ Jhoulà
tLit F[. JUdpaj{n éhé fa(€.

Zeer verheugend was het d.at, na wat iaren het
jeugdcricket weer kon uorden voortgezet. Ab

Pfeiffer, Jan en Guus Kors zijn daarvoor de

pronotors geweest.Zíi zagen kans de jongens in
wed.strijdverband. ervaring te laten opd"oen. Ge-

lukkig kwan d,e Sportraad een helpende hand.

uitsteken door ons door mi.ddel van een subsi-

d.ie te steunen.
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1957

De rVoorbrrrc C.C.t bestaat 2J iaar. Wi-j her-

d-achten dit feit met eerst een ond-erli-nge wed-

strijd, daarna een gezellig intiem dineetje en

een aangeklede borrel. Massars sterke verhalen

enz. in Restaurant Canterbury. Wij ontrooetten

er ook heel wat oude vrienden.
De conpetitie was beslist níet zo feestelijk;

beide e1fta1len moesten roet een plaats in de

onderste regionen genoegen nemen.

195e

Wij konden de ninder goede prestaties van het

voorgaande sei.zoen maax erg moeili-jk vergeten,

zelfs de goede trainingronder leid.ing van res-

pectievelijk Wa11y v. WeelderLochmann van Ben-

nekom en de Beus, kon ons niet inspireren. Eet

zat ons beslist niet nee.

Quick ÍII-Den Haagrbezorgde ons voor het eerst

na tientallen jaren een inningsnedelclaag. Zorn

enkele naal stonden wij ons mannetie welrdaar-

over kunnen de Rood en Wit-ers meepraten. Zi.j

dachten deze laatste wed-striid van het sei-zoer

we1 eventjes te winnen. À1s zij uonnen hadd'en

zii één punt meer dan H.C.C. en waxen dan kan-

pioen. Na hun battingbeurt stonden zij er ook

niet gek voorl 1!0 runs in de boeken was uel

een basis en zii dachten er aI te zijn.Orgari-
seerden een fotograaf om vast tijd-ens de ih:e

de Kampioenskiek te maken !

Wíj reageerden rneesterlijk door in minder dan

geen tijd. voor het verlies van 5 wickets hun

totaal te passeren. A1s wij een stu-kie uit een

clubblad van een andere Haarl-emse vereniging
moeten geloYen dan zou captain Jooprna het ne-

men van de R & 1,'l foto, de fotograaf hebben ge-

vraagd of hij na afloop van de wedstrijd ook

een plaatje van Voorburg C.C. wilde schieten

a1s dè winnaars. Dat zijn satire is uitgekomen



noet Joop d.ubbel pret hebben bezorgcl.Voor 1958

hacld.en wij toch maan één conclusj.e: hatld.en wij
onze tand.en wat steviger op elkaar gezet en

ons niet door Kampong laten overrompelen, d.an

waren r^rij nog karopioen geword.en ook.IÍet tweede

behaald.e ook betere resultaten. IIet wi.st een

goede ,e plaats te bezetten ond.anks dat vool
het reerster regelmatig aan de aanval i^rerd..ge-

p1ukt.
Aan juni.orencricket werd. ook d.it seizoen veel
aand.acht besteed.. Er werd. druk getraind en het
enthousiasme bij de jongens steeg snel, \rààT-
d"oor d,e persoonlijke prestaties niet achterwe-
ge bleven.

1959

De training ond.er d.e leid.ing van Lochmann van

Sennekom lrerd. weer hervat. De serieuse benade-
ring van het nieuwe seizoen gaf ied.ereen moed.

De beslissing we?d. genomen, d.e beste jeugdspe-

lers wat neer routine te laten opd.oen in hoger

cricketrd.oor ze d.it jaar reeds in te schakelen

voor wed.strijden in d.e d.erd.e klasse N.C.3. Xen

gewaagd. experiroent was het wel.
Organisatorisch had.den wij ook iets d.at voor
V.C.C. nieuw was. Door d.e gestad.ige groei van
het led.enta1, dachten r^rij, d.at de tijd. nu was

aangebroken om ons te berad.en of d.e nood.zaak

van statuten en huishouclelijk reglement aan-
wezig was. 0ntwerp statuut en reglenent werd.

opgesteld eL aarL de leden voorgelegd.
Tonegido gaf ons toestemming de pitch 9Oo te
d.raaien-med"e door d.e omlegging van hun bijvel-
d.en- was dit voor ons een verbetering ten goe-

d.e.Wij kond.en tevens d.e kwaliteit van d.e pitch
verbeteren d.oor o.a. een geheel nieuw proced.e

d.eklaag toe te passen.

Ook had Tonegid.o haar clubgebouw in een nieuw
jasje gestoken en d.e kantine niet onaar,zj-en-

lijk uitgebreid.. De nieuwe serre steld.e ons in
§taat onze gasten een waard-iger ond.erkomen aan

te bied.en en wij kond.en thans ook de lunches
rree? ond.er eigen d.ak nuttigen. Dat med.e hier-
d.oor d.e d.erd.e innings langex en natter werd is
we1 een geloofwaardige zaak.Onze captain-gast-
heer d.iende dan ook in no time een subsid.ie-
aanvrage bij d.e penninga.eester in.
Het 2!ste seizoen in N.C.3.-verbadd. werd inge-

gaan met drie tea.ms. Het eerste in 2A heeft
zích rD een matige start niet geheel weten op

te werken.[och bracht d.e competitie een aanla:.

zeer aantrekkelijke wedstrijden met hoge sco-
res, cle wedstrijden tegen U.D. waren we1 de

meest opvallencle.Wij speeld.en thuis tegen U.D.

V.C.C. 2rO v. I met Joop van fhuij1 71 n.n. en

Jan Ko?s 88, U.D. stelde daar 111 v. B (araw)

tegenover.Enige weken later in d.e return waren

de rolIen omgekeerd., U.n. won: 214 v. ! tegen
11) all o:ot.

Ons 2d.e en ld.e e1fta1 haclclen het erg moeilijk
,het experiment d.rukte onze prestaties behoor-
lijk.nat d.e jongerenr ingecleeld in het 2d.e, er
voor gevochten hebben kunt u ongetwijfeltl nog

wel lezen in het overzicht, dat onze statisti-
cus produceert. Het derd.e, de roud-gediend.enr

noemden ze zic}:, speeld.en neer voor cle gezeS--

ligheid.; d.e punten waren bijzaak.

ÍÀ€ OFF -BODGE: th€ moJt
rxcit,dg padJhoÈ ?É óat
mdrt b€ h€tà h gh, out of

1960 \
bracht ons d.e voortzetting van het experiment
met J e1fta11en in te schrijven voor de compe-

titie.
0m cle noeilijkhed.en rond. de e1fta1-sa.menstel-
ling wat beter in de hand te houd.en, hebben de

captains en cle wed.strijd.secretaris wekelijks
contactbesprekingen gevoerd., net redelijk re-
sultaat, kunnen wij we1 zeggen. Dat er in d.e

vakantietijd flink geschipperd. Íooest trorden
kunt u best begrijpen.
Het eerste zette goed. inrmaar raakte om beken-

d.e red-enen even snel weer uit d.e pas. IIet re-
sultaat was niet on over naar huis te schrij-
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EpÍtaPIl

As in li.fe so in tleath lies a bat cf renown,

Slain by a iorry $hree ton);

IIis innings is oaer, his bat is lail down:

To the end a Poor judge of a run,

GEOll0E MoWILLIAM

niging te helpen cle vele problemen op te Ios-
senrte bedanken voor hun spontane l-nzet.0p ve-

Ier medewerking kon ik altijd rekenen.

fk .weet ook, d.at d.atgene wat ik voor de Voor-

burg C.C. mocht doen steeds ten vo11e waard

$Ías om het te doen.

BestuuÍ en leden, Proficiat !

Dat de Voorburg C.C. haar zelfstandigheid' maar

bovenal haar eigen karakter in dernaar ík hoop

nog ve1e, konend-e iaten za7- weten te continue-

ren, is de wens van

J. l,tli1sven; uit 12 wed.stri,jden 2 punten was alan ook

ver bened.en de maat.

De jeugd in het rtweedet ging met meer éLar.

van start, dat zij zich desondanks toch vaak

noest laten overneesteren zat et we1 in. 0nze

scores per wectstrijd waren zeer redelijk en de

persoonlijke prestaties gaven het bestuuÍ het

iclee dat de proef we1 geslaagd was en clat wij
echt over een jeugd net wed.strijd- en conpeti-
tie-erraring konden gaan spreken. 0 jarik ver-
geet iets. De laatste weclstrijd.'tegen V.0.C.,
volop spanning, V.C.C. aan bat: nog één bal en

2 runs nodig voor een overr,rinning.Het lrerd één

run en.".€ieschied.enLs, want hiermee kwam de

eerste r[ier voor V.C"C. tot stand.. MisschÍen

we1 een van de zeldzaa.mste in cricketcoropeti-
tie s.
Yoorburg rJr bewees dit jaar, dat er naast ge-

zelligheid. ook spannend en vooral serieus ge-

cricket kan worden.Met het grootste genak wan-

delde men door de conpetitieral noet af en toe

via een tweede innings op de tenen we1 eens de

tegenstander èe kane op winst worden ontnonen.

Eénmaa1 ging het nis, medepretendent voor de

titelrÀjax-Í,eiclenrzette ons de voet dwars.Toch

bleef ons genittdelde het beste en konden wij
ons kanopioen noenen.

Mijn bijdrage zou hiernede voltooid" zijn. Toch

wi1 j.k van deze gelegenheid' gebruik maken,

on a11en, ldaarmee ik in de vele jaren van mijn
V.C.C.-lidnaatschap- dat zijn er nu bijna JJ -
heb roogen optrekken en sa.mén met hen de vere-
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,.".:. 1s61-1e7o

Na rrat ce:Jtrr (1%2/e+f) en John (lgA,e /tgeo)
hebben geschreven zal ik roij aan het schríjven
van cle Janen na 1)60 zetterr.
Ik heb het mij daarlij bepaald we1 gemakkelijk
genaakt (hetgeen overigens nienand zal verba-
zen), ond.at wij over d.ie jaren goed.e jaarver-
slagen bezitten.
IÍet d.oorbladeren d.aarvan is mi.j een hernieuwd.
g:enoegen gerreest.

Eet eerste iaar (1961) speelden wij net drie
zond.agelftallen (aanvoerclers Jan van Thuijl,
l,eo Kors en ?iet l,rlo1fs)reen zaterd.ap.icld.agelf-
tal- en een juniorentea^m (leiaer Guus Kors).
Het was ons laatste jaar in 2A en ook het
tweetle eind.igd.e oncleraan.

In het jaarverslag staat een aard.ig somnetje:
toen de laatste wedstrijct begonrhadclen bowler
À en bowler B beiden 28 wickete voor 60 runs
genomen (tiad.d.en wij ze tiat jaar maar in het
eerste gehad). fn de laatste wettstrijrl bowlde
A 4-16 en B 1-2'lrzodat A dacht, d.at hÍj dik d.e

bowlingprijs had. gewonnen.

B berekend.e hem echter snel voor, tlat zij een

Selijk geniddelde hadden!

An 1)62 blijkt er geen clerde e1fta1 neer te
zijn; Guus Kors en Gerard. ÏIeerd.enburg zijn cle

skippers. De e1fta1len boeken micid.elnatige re-
sultaten. De meest glanzende prestatie komt

van Guus Kors, d.ie tegen H.3.S. 74 scoort uit
een totaal varr ){. 3ij d.e junioren neeut Eans

Snel {0 wickets.

h 1961 komt er weer uat vaart inrraaar I en fI
(geIeid. cloor Eans Koderitsch en Joop araÍL

Thuijl) nissen op de laatste wedstrijd-dag
beide d.e ka^npioensboot: het eerste door in
Bred.a te verliezen en de wedstrÍjd. van het
tweede tegen Rood en llit wordt in tweeërlei
opzicht op het veld van H.D.S. verd.ronken.
fret jaar 1)6! toont redelijke resultaten: het
eerste eindigt oncler Ieíd.ing van Gerrit v. d.
Weerdhof en met Itichael Roos en Gerard, van
Í{revelen als bowlers als tweed.e in 2C achter
Excelsior 2 en het tweetle (captain Joop van
Íhuijl) in ae miclclenmoot. Hoogtepunt is de 101

n.o. voor het tweede in d.e ui.twedstrijd tegen
Eaarlem J van Nijnand. 0ffers.

Eet volgend Jaar speelt het eerste (onder
Gerrit v.ct.Weerclhof) net afwisselend succesiin
het tweed.e zier: we Hans Schellekens voor het
eerst a1s captain optreden; in ctat jaar wordt
de basi.s gelegd. voor het daverencle seizoen
1)66, waatin beide senior-elftallen kanpioen
uerclen. Wij had.den wel geprotesteerd. tegen de

indelÍnA (het tweecle was b.v. in de {e klas
ingedeeld, hoewel wij in 1965 in de Je klas
tweetle waren getord.en) maar nul op het request



De Greenhorns - Eret,g).eens uedstrijden Lut.dden uaak het seízoen in, fn
1961 speeLden,acLLl-ersie rt-j: G,ts,Kre"selen, D,Quint,J,Kcrs, L,Xot"s,G,Xors
R, Tol-k,W. Stembord, W, Xroes , H , ScheLLekens ,G. Weerdenburg ,C , N"-elen,1' . HeybLcn
L,Hcgendoorn,P,WoLfs, Tr:eede rij: A,Xa.seLaars, G.t.d,Weerdhof ,G,i;,ThuijL
Joop a,ThuijL,C,de Vries,L.Harms,J,tt.Ginkel.Voorste rlj:H.SpeeL,E,RohLfs

iN. Schepnan,W, affers en Jan a,ThuijL

gekregen.Wij hebben ons gelijk toen maar op de

enige juÍste plaats, het speelveld, bewezen.

Het -sterk verjongde- eerste werd kampioen in
een thuiswed.strijd op de Roggewoning tegen

Sparta 2 d.ie met innings moest worden gewonnen

en ook werd ge!/onnen door een explosle varl

Nico Snel (6 voor 4), d'at a1les onder de cap-

taincy van Hans Koderitsch, hetgeen promotie

naar 2B betekende.
Hans Schellekens noest het bii het tweede

zond.er Leo Kors (d.ie op wat ongebruikelijke
wijze van zijn brommer was afgestapt) doen.

Gerrit v.d".l{eerdhof scoorde tegen 0lympia ÏI
ui.t 1O'1 (ult een totaal van 201v,6 ). Het tweede

won aIle r+edstrijden!
Verheugend ook, d.at wij twee junior-e1fta11en

hadden. 3ei.de senior-elÍtaIIen zien kans zich
in de hogere klassen in 1967 goed te hand-ha-

Bij het eerste (Oat fret een deel van het jaar

zond.er Guus Kors moest stellen) gaf Hans

Koderi.tsch (ond.anks d.e beslommeringen, verbon-

den àari d.e organisatie van d-e eerste rzo 8e-
slaagderEngeland-tor:r)net 176 runs en 12 van-

gen het goede voorbeeld en redde I{ans Mammen

enkele malen in precaire situaties de zaak"Het

tweede bood captain lIans Schellekens een

slechte start in de derde ktast 26 all out te-
gen O1yropia. later ging het beter, roet als
hoogtepr:nt d.e wedstrijd. tegen Groen Geel 2.

Groen Geel zou bij winst kanpioen zijn en kwan

op 121. Toen wij op B0 voor 9 kwamen begon men

de stoelen a1 op te ruimen naar Jan Gestman,

a1s no.11 ingekoroen zorgde lrlet 19 n.o. (o.a.
een zes in de fietsenstalling op Bod"aan), dat

de feestneuzen ín d-e koffers konden blijven.
Het jaar 1!68 was niet gunstigrwij moesten het
grotendeels stellen zonder Guus Kors, Karel



Schalekanp, Eans Koderitsch, Michael Roos en

Barend llarkink en ook Martin Mieras speeld.e

weinig. Het eerste kwan net nÍet onderaan en

het tweede (net Jan Kors a1s captain) hatl het
ook a! noeilijk. Dit is het jaarrwaarin Eans

Schellekens zrn fabuleuzè. zes teg:en Concordla

sloeg.Martin Mierae scoorde 97 Ét tegen Groen

Geel ïI. Wij hactden nog Inaa? één junioren-team

maar clat wercl clan ook ka^mploen.

Het jaar 1969 zette net een splinternieuwe
kooi goetl in. ?iet Mieras leitltle het eerste
naa? eem. clerde plaats in 20rwaarbij de bijd.ra-
gen van zijn eigen bat een belangrljke ro1

speelden.
Jan Kors stalale het tweede in het miclden van

de ranglijst.
Peter Kors kwa.m goed. 1os net 7'l tegen E,C.C"Y

uit.
Aangezien het jaarverslag over 19'11 hierbij
gaat, Ís 1970 het Laatste tloor nij te behande-

1en jaar.
De prestatie van het jaar werd gelevercl door

Errrst Rohlfs, di.e teg:en H.3.S. uÍt 10 wlckets

na,Il zonder enige aesistentie (J bowled, 2

l.b.w. en 1 caught and bowled).Eet eerste werd

tweecle achter Engelssprekende Kievitenr zulks
ontter leicling van ?iet Mieras.
Eans Snel bowLt tegen 0lynpia ult B voor J en

J voor 5. Nioo Snel kont net 6, rrtns (tfruis
tegen Olympia) eindeltjk eenr goed rr:it de

verf.

ft
f-&. 

"

je bent mtn man net mísgeLopen, maar hij is ao ue.er terug
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Gv:eenhoz,ns - E7)ergreens in 19 6I

Jan Kors leidt het tweed.e naax een zeer ver-
dienstelijke derde plaats en heeft daarbij de

zeer gewaard.eerde hulp van John Braithwaite.
Ernst Rohlfs beleeft een top-seizoen:198 run§,

J vangen en .{2 wickets !

Helaas is het met de junioren di.t jaar een

beetje sukkelen: er zijn betrekkelijk weinig
wed.strijden geweest.

Ja, dat uaren dan tien jaren in vogelvlucht.
Als u uw eigen naam niet tegen kwa,m is dat

vercmoedelijk nijn fout en voor u spijtig, maar

doe in de eerstvolgende tien jaar d.an iets zó

opvallends, dat het eenvoud,ig niet kan missen

in ons volgende gouden jubiler:roboek;wij rrrimen

g?aag een plaatsje d.aarvoor j.n.

Joop van Thuijl
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v.c.e. IN ENGELAND

ïn de jaten 1)61 en 1971 bracht een V.C.C.
touringgezel-schap een bezoek aan d.e bakernat
van het cricketspel.Beid.e malen werd. het Wood-

peckers Guesthousereen id.yllisch landhuis ha1-
vevwege nover-Canterburyrgekozen als verblijf-
plaats.

Tovr 1967 werd. gekenmerkt doo? typisch on-En-
gels weer, tien d"agen een stralend.e zor1 aar!

een onbewolkte henel en d"oor zes gespeelde en

evenveel verloren wedstrijden. Dover Cricket
Clubruitkonend in het hoogste Engelse anateur-
cricket beschikte over een ve1d, d.at vexgelij-
kingen net een biljard.laken opriep, enorne af-
metingen, zowel binnen a1s buiten boundary be-
zaL en rijkelijk voorzien was roet schaars be-
zette tribunes. De Engelse gastheren gingen
overdond.erend. van start: na twee ba11en reeds
acht runs in d.e boeken, maar na d"rie ba11en
het eerste Euccesje in Engeland..Hans Sne1, wie
de twijfelachtÍge eex te beurt was gevallen
de eerste twee vi,eren op te halen en d.eze met

vier keer ingooien terug raoest brengen naar d.e

bowler, maakte een schitterende vang aan de

bound.ary (B voor 1). Daarna probeerd.en 1'l vo1-
ijverige Y.C.C.-ers de score zo laag nogelijk
te houd.enrhetgeen niet za1 blijken uit d.e for-
nid.abele score van 21'l voor 2 in iets meer d.an

twee uur.Na d.it batting-geweld werd.en we in d.e

gelegenheid gesteld kennis te maken rnet een

rgrass-wi.ckete, maar bovend.ien met een echte
Engelse fastbowler, dj.e als rdie kerel met d.1e

ene tand.r tot op hed.en Y.C.C. harten in beroe-
ring brengt en Ín d.e V.C.Co geschiedenis een

legend,ari.sche tegenstander is geworden. De kop

van d.e battinglijst boocl in den beginne nog

moedig tegenstand" (40 voor 1)rwaarna onze één-
tandige vriend. a1s een koppesneller door de

batting-sid"e heen sneed- (70 all out).
De twee volgend.e wedËtrijden een relatief her-
stel van Y.C.C.zijd-e. Beide uedstrijden gingen
ve?loren, d"och met iets neer geluk zouden twee

draws zeker tot d.e nogelijkhed.en hebben be-
hoord.
Voor d.e vj,erd.e wed"strijd tegen Sibton Park

1967: W.Stenbord en P,Mieras aan
bat teqen Do»ez, Crt cket CLub

29



Cricket Club waren r/íe dan ook zeer optircis-
tisch gestemd, maar tvee A.0.W.ers sloegen de

ten onrechte gekoesterde illusies in korte t{jd
hard, hoog en ver het veld uit (2oo v.1). Àan

bat kwam V.C.C. wed.erom niet tot ind.rukwekken-

de prestaties: 78 all out. Na een tijd.ig inge-
laste rustdag traden we zond.ags aan tegen No-

nington Cricket C1ub. langs d.e boundary speel-
ilen zich taferelen af, die velen van ons met

stijgende verbazing gadesloegen. Autors red.en

over het veld op zaek rLaar een geschikte par-
keerplaats langs d.e boundary, waarna deze

bound.ary-touri sten zi.ch ui termat e c orof ortabel
installeerd.en met behulp van ligstoelen en

kampeertafeltjes en meerd,ere van dergelijke
attributen in afwachting van het koroende spec-

take1. GeÍnspireerd door het veelkoppige pu-

blÍek liet V.C.C. ui.tstekend. veldwerk zíen en

goed bowlen, hetgeen de batsmen tot de nodige

voorzichtigheid. dwong. Bij de tea werd op 158

voorc , gesloten. De spanning steeg d.oor deze

faire declaratierdoch helaas faalden de V.C.C.
gladiatoren aarr bat en eind-igden enigszins te-
leurstellend op 71 all out.
De laatste match v.Surbiton mochten \^re ons ge-

luk testen op een spinnerswícket. Met hulp van

een gastspeler, tevens off- en legspinner(vier
wickets) overerompelde onze aanval de batting-
sid.e van Surbitonrwaarin de oude bekende ?eter
Mooton en een tLrans proninente speler van de

County Surrey, Roope genaamd-, cle hoofd.rol ver-
tolkten, volkomen ('108 all out). lat v.c.C.
slechts 2B runs hiertegenover r^rist te ste11en,
uas niet verwonde?lijk.

Samenvattend. een geslaagde tour, waarvaÍr onze

spelers ongetwijfelcl veel geleerd zullen heb-

benrofschoon het klasseverschil eigenlijk veel
te groot was.

197 1 : Dir,.er in het t,iocdpeckers Guesthouse,tLnr: E. Wol.fs,Aina RohLfs
J.Bro"ithuaite, E,RcVtlfs,R.de Jong en loka u.ThuijL
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1971: Wed,stríjd tegen MeduaA VaLLey Cricket CLub

t'eÍe

Ilertog, 41 not out, de hoofdrol (tt6 af:. out).
Traag en verd.ed.igend. battencl passeerd.en d.e En-
gelse gaetheren ons totaal voor { wickets. In

SneL?tk heb geen idee;hij is geLeend,
Híj heeft er uel het figuut, uooz,,

ealià

Enkele jaren later, in 1)'11 ,bezocht een kr^ra1i-
tatief sterker V.C.C. de heilÍge Engelse
cricketgrond.en.De organisatoren had.den on iets
raind.er sterke tegenstand.erg verzocht on d.e d.é-

bàcIes .ran onze vorige wed.strijd.en op Engelse
bod.en geen herhaling te d.oen vind.en.East Lang-
don Cricket Club werd door captain Eans Kod.e-

ritsch uitgenod.lgd het bat te hanteren, waa!-
van zij op batsroan no.l (44 rrrns)na ond.ankbaar
gebruik maakten (tzo atf out). De grote boos-
cloeners waren Ernst Rohlfs met J voor 11, pJ.et

Itieras j voor )) en Hans Kod.eritsch met d.rie
uitstekend.e vangen. Yan de goed.e start aan bat
(54 voot 2 ) kon helaas a11een peter Kors pro-
fiteren:hij bleef net een goede 2! ongeslagen,
maar liefst vijf batsmen gingen voor nu1 aan

de kant (71 *tt out). In de bier-innings reha-
biliteerd.en r^re ons geschond.en battÍng-vaand.e1
d.oor in 7* over 75 runs te prod.uceren in ant-
woord op de J{ runs in 10 overs van onze gast-
heren. Tegen Medway Va11ey vertolkte René d.en
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Ook ooor de oorlog gtngen de
V,C.C.eYs aL oP tour',olnr:

J. G. 1), d, Mark'J, de Roos
en JooP oan ThuijL

d.e tweed.e innings sloot captain Joop v.Thuijl
op 85 voor 8. Na het verstriiken van ale speel-
tijd IfiÍamèn onze rivalen nog enkele runs te
kort voor de overwinning. Tot onze verbazing
werd.en d.e str-uaps niet getrokken, maar werden

we beIeefd., cloch drÍngend. verzocht nog é€rr o-

vertje te bowlenrhetgeen een tie tot resultaat
had.Onze tegenstanclers wilden echter nog meer:

de overwinning en d.ie kregen zÍj ook, toen in
d.e volgend.e over de winning-hit gescoord werd.

Sretts Cricket Club, onze derde tegenstantler,
bereikte de goede score van '151 voor 2.Een roe-

tamorfose varl onze batsmen gaf knock out cric-
ket van cle bovenste plank ten beste. In 28

overs lrèes {Ie telepaaf 152 rfia voor B wic-
kets aan.Daags claarop wertlen tegen de Hensher

Sports Cl-ub maar liefst 176 ru:rs in de boeken

gebracht. Een antwoord hierop bleven onze op-

ponenten schulctig, hetgeen ons een draw met

bonuspunt opleverd.e.Tegen Selsted Cri-cket Club

rraren we roLnder fortuinlijk. Sterk aanvallend

batten tleze maal van Engelse zÍjde resulteer-
de in 1BJ voor 7. John Sraithwaite bowlde uit-
stekend (+ v.lZ). Àan bat werden we geconfron-

teerd met twee spinbowlers, die voor ons on-

overkomelijke noeilijkheden opleverden. Vier
man gi.ngen stunped. op cleze noeiliike breaks.

Het einde kl^Ian op 107. In de laatste wedstrijcl
verstoorde de regen d.e cricketvreugde: Rain

stopped play bij een stand van 109 voor 6 met

de Engelsen aan bat. Zo kwaro een abrupt eind-e

aan een succesvolle tour.

I

I

P .Mieras
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40 JA{\R v.c.c.

In d.e oorlogsjaren en d.aarwoor speelt).en wij
cricket op straat. De hele ouwe hap: We11ing,

WolfsrKorsrEarkink en van Thuijl kon je regel-
roatig in Damsigt op straat aantreffen of op
rde 6 weitjesr bij d.e d.r.Beguinlaan. Een ten-
nisbal en houten plank net een stuk binnenband-

on d.e steel.In d"e tuin van koekebakker was een

zes, ui.t en d.e ba1 halen.
Dit was voor velen van ons de i.ntrod.uctie in
V.C.C. Na de oorlog werd ik 1id van V.C.C. ne

houten palen die toen dienden on engelse
zweefvliegtuigen vast te prikken werd.en uit
het Tonegid.o-ve1d. gehaald en cricket ging d.oor

alsof er niets geber:.rcl was.

Med.iterend over ileze jaren konen vele herj.nne-
ringen 1os. Merklraardi.g genoeg zijn d.e presta-
ties d.ie wij toen zo belangrijk vonclen voor
nij v-rijwel geheel 1n vergetelheid geraakt.
Orrerigens terecht, want a1s 1id. van het tweed.e

rras mijn bowlen meestal een g?oter genoegen

voor de tegenstander d.an voor nijn teamgenoten

en lk genoot er zelf erg van. Ik vond. altijd.
dat nijn bowlen wat va?iatie en vernuft be-
treftronderechat werd. Een goed.e bowler d.w"z.
iernand dle het graag doet en gelooft in eigen
zaa,k, vLndt het terecht een persoonlijke bele-
diginA om afgezet te worden. Bowlen zond.er on-
derbreking tot het vÍjfje vo1 was; d.at was het
criterirua Ín d.erd.e klas cricket.

Batten was ook plezierig, twintig of dertig
pulten was een aangename ve?rassing en mind.er

was normaal.Als je het seizoen goed begon b.v.
net 20 en 1) en d.an nog eens 8 not outrd.an be-
gon je belangstelling te krijgen voor je ge-
ni"dd.eId.e, d.e score werd dan nauwkeurig bijge-
houd.en. Meestal tot d.e helft van het seizoen,
dan begreep je het we1 weer: d.at word.t weer 10

of 11rJ.

Nee, prestatiesrcijfers en genid.d.elden zijn nu

niet belangrijk neer en kon feitelijk ook

niet. Het geweld.ige g:enoegen om aan een nieuw

seizoen te begÍ.nnen net de kerels d.ie je zo

goed. kende en rrraarmee je d.ie lange zondagen op

het cricketveld of d.aarna in de kroeg cloor-
bracht. Cricket vu1d.e onze zomers. Ge1d. had.d.en

wij nauwelijks en d.e slaapverwekkend.e lange
vakantÍes in het buitenland waren voolr o11E on-
bekencle geneugten.

Achteraf realiseer ik mij hoe afhankelijk
V.C.C" was van enkele noeste werkers.Geurt van
Thuijl a1s voorzitter en John Wils als voor-
zítter c.q. nateriaalcoromissarisreen idiote en

veeleisend.e conbinatie. Guus Kors of leo Kors

als wed.strijdsecretaris, d.ie elke jaarvergad.e-

ring meed.eelden, dat er een opvolger moest ko-
men en een penningaeester, d.ie ons aanspoord.e

ons zakgeld. niet in bier, roaar in contributie
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Kan je Piet níet ergens anders
k»íjt?Dat is n.ijn Droul.

te beleggen.
En zo bleef de klej.ne en onafhankelijke cri-
eketvereniging V.C.C. 40 jaar bestaan.

De vijftiger jaren uaren v-rolijke cricketjaren
ons zakgeld. werd. wat ruuimer a1s uerkstud.ent en

ons v-rijgezel zijnrbereikte zijn voLle wasalom.

Eet eerete eIfta1 Épeelde bloetlserieus; om de

beurt waren Guus Kors en Cock cle Vries captaj.n
en a1s ik nij goed herinner kwa.men zij zelfs
in IIÀ terecht.langzanerhand zakten cle knarren
a1s Joop van Thuijl en Piet i,rlolfs d.oor cle ee-
lectiezeef en kwamen in het tweede terecht.Met
een André KavelaarsrGerartl van cle Ruit, Gerrit
v.d. Weertlhof, broer Jan, Gerartl Ïíeerdenburg,
Hane Schellekensrniet te vergeten ons genior -
licl llarns en een zeer jeugdige en onbevangen

Ernst Rohlfs en nog velen vornd.en wij een on-
bevangen g?oepJe. Trainen ded.en wij zeer inci-
denteel, maar ons natuurlijk taLent heeft toch
aLtljd de overhancl gehouden.

En toen kua.men de jaren van tle grote verwar-
ring, ieflereen verloofcle zich of d.eecl alsof.Na
een weinig opber.rencle batting perfo:ma.nce

enelalen lrij ijlings naar de bouad.arlr om op

verhaal te komen. Onze toenmalige captain, een

bekwaa,n theoreticus, !.k roeen d.at het Gerartl
Weerdenburg wasrzag ons lieftteespel knarsetan-
dend aan.

,4

De evoLutie schreed voort en tle bound.arlr werd

langzamerhand onzichtbaar door het rijke kin-
deraantal. Schrej.ende kincleren overstemd.en ons

desperate howrs that en er glngen zelfs stem-

men op om tle kooi te transfomeren tot zand-

balr. Moeilijk werd het oro de rrrouwen ervan te
overtuigen, clat er ook uitweclstrijden gtespeeld

noec,ten worden en dat wij ons tot ons leedwe-

zen niet aan cleze verplichting kond.en onttrek-
ken.
Ernstig verza.neld.en wij ons in een absurd gro-
te overjarige a.merikaanse auto van Anclré Kave-

laars om rs avonds laat met scherts en kwint-
slag terug te keren. De emancipatie stond in
d.ie jaren nog in haar kintlerechoenen.

1963 was voor nij het laatste Y"C"C.-jaar. Ik
vertrok naar het Oosten met het vaste voorrr€-
men om het cricketbat in de kast te zetten.
sfanaf 1964 speel ik een zwakke maar opgewekte

partij nee in het vetera;nentea,m en train nijn
zoons in d.e achtertu:in. Cricket i.s een vinrs,
waar gelukkig nog geen Éerum voor gevonclen is.
Ik heb het vaste voorllemen, om het jub5.Ieum-

feest varl ï.C.C. nee te maken. Grijnzend en

grijzend zu1len wij elkaar terugzienrd.e lotge-
noten van vele onvergeteJ.ijke cricketseizoe-
nen.Eén van ons za7. dít niet meer neernakenron-

ze ï-rienal Eane Schelleken§reen tea^mgenoot, tli.e

wij niet kunnen en zulLen vergeten.

leo llogendoorn
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zrJN chtcrerERs BIJGELovTG?

Konrkom.Dat ls iets voor schaatsers die a11een
naar Lets presteren als zij het cloor Moe ge-
breicle petje ophebben. 0f voor schakers, die
steevaet verliezen als hu:t tegenstander zích
van een grote rorle zakdoek bedient. A1e een
batsnan beweert, ctat hij rtaags na een feestJe
beter bat dan anilersrdan is d.at zo. [enslotte,
heeft hlJ meer dan één bat on oee te zwa.a,íen.

De bouler v111age crlcket, ilie a1 dertig jaar
van één bepaaLdle kant opereert en zegt d.at hij
van tle andere kant nooLt aucces heeft, lijkt
blJgeï.ovigrnear hlJ veet ue1 beter.Aan de goe-
tle kant etaat de umpire van cle eigen cLub, die
ook weL weet tlat cli.e ouwe Alfred. aI een kwart
eeuw lang een halve voet te ver d.oorstronpelt

aiet eruit als één
regendans.

De auteuy aan bat

voor hij de bal 1os1aat. En tl,at hoef je van de

and.ere zijd.e bij zorn rreemde snoeehaan van de

tegenpartij niet te proberen.

En Appie die aI1een runs naakt aIs Sjeng a1

uit is, gelooft evenmin in du-istere machten.
llenslotte runt Sjeng allerberoertlst en probeer
je dan oaar eens te concentreren.
De vaste umpire die alIeen naar goed. tot zes
kan te11en aIs hij gladde kiezeltjes biJ zich
heeftris beslist niet bijgelovig. Eij weet uit
bittere. e:nraring rtat het telLen roet kroonkur-
ken hem afleid.t vanr^rege cle associatie net het
vocht d.at oncler deze d.oppen pleeg:b te worden
bewaarrl en clat hij pas na afloop raag nuttlgen.

\

het of andere
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3ow1t u we1 eens?En is de thuispitch zorn 1ek-

kere rode gravelpitch?En hebt u ook altiJd van

die natige cijfertjes a1s u op zorn grijs g:e-

geval aan de slag noet? (of omgekeerd?). Geen

bijgeloof natuurlijk, de pitch van die club
lijkt we1 een vrieler (tennis)baan; break neemt

het kreng niet aanren je zag het toch zelf ook

toen ik eindelijk'die vent beet met tlLe zach-

tere overpitchte ba1 tlat ie waarachtig nog een

haLve roeter over de stokken ging? Trouuens,

vraag oaar aan d.e keeper....die zich aldoor
l,ranhoBig afvroeg waaron hij op èie harde,

korterscheve snakken toch vlak achter de palen

noest bLijven zitten.
Natur.rrlijk bent u niet bijgeS.ovig. Maar geef

eens eerlijk antwoord:
ÏIe1ke g3.ove (res€uara) trekt u het eerst aan,

de lln]<er of d.e rechter?
ALs u opentrneemt u dan altijd rde eerste balr
of gaat u no.2?

Draagt u altijd/nooit een caprook als het aar-
ded.on}er/bloedheet is?
A1s u blok vra,a,gl en een v-riendje staat te u.m-

pirenrzegt u dan:rUmpire...ofe rPietluag ik tlro

1eg:s t ?

Ivlaakt u veel punten a1s u eerst gaat batten of
fielclen?
Speel"t u altijd beter/slechter a1e tx{ vèr1oof-
de/echtgenote kont kijken?
Maakt u nooÍt/altijd runs a1s Sam cle sroakker

bij de tegenpartij weI/niet neecloet?

,o

Rn wordt u niet/altijd uitgegeven tloor uw

clubgenoot Xrd.ie steevast na afloop zegt:rSor-
ry hoor, naar je stond er hard.stikke voo? ,

bovendien op je achterste been, wat doe je tlan

a1s unpire. .... I

Ja,wat doe je d.an, a1s cricketer. Sijgelovig
worden? Kom nou, a1s je goed erover nadenkt is
het a11emaal een gevoJ.g van je eigen hebbe-

lijkhetlen en tekortkonLngenrnaar toch, je zou

er bijna. . .. .... ..

Jan van Thuijl

Ik ben níet biigeLooig, maar toen
De Door 13 aan de kant zaten'

zag ik het níet neer zitten.



DE CIJFERDANS OM 40 JAAR CRICKET

0ngelofelijk veel cijfers bleken er te zijn!
Toen ik j.rL 1961 op mi.j nan om jaarlijks tle to-
taalstaten bij te werken, heb ik niet vernoed,
d.at naast het toend.ertijd. bestaande cijferroa-
teriaal er nog zoveel beschikbaar uas. Ter ge-

legenheid van dit jubileum opencle Ab Pfeiffer
de cijfersluizen en wat er op ons afkwa.m bleek
een lawi.ne te zijn met zowel kwalitatieve a1s

kwantitatieve giegevens over grote en kleÍne
cricketd.aclen, die onze vereniging in cle loop
der jaren verrichtte.
Deze a1le te beschrijven gaat te ver, evenwel

is in ale overzichten dÍe volgen zoveel bijeen-
gebracht, dat een ieder die het rijke verleden
van onze vereniging nog eenÉ, op de voet wi1
volgen, ruinschoots aan zíJn trekken kont.

lat IO jaar bestaan niet zo rlaat een feit is,
za1 uit de beschrijvingen van cle verschillend.e
voorzitters van onze verenj.ging we1 cluid.elijk
gerrortlen zijn. Ook de beschrijvingen van onze

zeeÍ gewàardeerde Àb ?feiffer gerragen van pro-
blemen rond het voortbestaan. Zo verroeld.en d.e

annalen, d.oor hem geschrevenrdat op 20 novem-

ber 1916 een brief van het bestuur aan alle
leden uitging roet de volgencle aanhef:
rGeachte medeleclen,
r0ro met de deur in huis te vaI1en: cle toekonst
rvan d.e V.C.C. ziet er zeer donker uj.tralthans
rin financieel opzicht.... I

Hierna volgale een u:iteenzetting over de finan-
cië1e stand van zaken die een pittig tekort
aan het licht bracht.Conclusie van het bestuul
was:

óf samengaan met Tonegid.o, hetgeen verlies van

cle eigen zelfsta.ndigheid betekende

6f met d.e steun van nog te werver. donateurs
het tekort wegwerken.

Aangezien de eerste mogelijkheid roede inhield,
dat de nummeriek sterkere voetbalafdeling in
bepaald.e omstandigheden de hele cricketafcle-
ling zou kulnen wegsterDmenrl,rerd eensteromig het
oorcleel:
tzelfstand.ig blijven!rgenomen. Toenmaals een

moed.ig beslu:i.t met vérstrekkend.e gevolgenro.a.
ons huidig 4O-jarig bestaan met veel sportief
genoegen!

Het is niet nijn bedoeling om d.eze feiten te
beschrijven en ik zal nij tlan ook beperken tot
het sportieve rwel en weer van de vereni.ging.
Cijfermatig valt er, zoals hier te voren reed"s

gezegd., heel veel te vemeld.en.
Deze cijfers hebben evenwel a1leen betrekking
op cle wedstrijden die in K.N.C.3. (indertijd
N.C.3. )-verband zijn gespeeld.

V6ór d.eze cijfers uit cle cloeken gedaan worden,

wi1 ik gaarne wijzen op cle and.ere en vele ac-
tiviteiten in onze vereniging, die cijferroatÍg
evenwel in d.e vergetelheid. noeten blijven. Zo

17



We hadCen in geen 10 jaar ruzi.e, tot ik
Zaterdag uoor de screen Líep toen 'ie

op' 99 stond

heeft men alvorens aan d.e conpetitie deel te
nemen, twee jaren gezwoegd. om op een niveau te
komen, dat deelnenen zinvol naakte.

Dan voorts het jeugdcricket onder leiding van

mannen a1s Àb PfeifferrGuus en Jan Kors en he-

d.en ten d.age fon Maas, waarin onze jongste 1e-

d.en rhun prestatieÉr leveren, pxestaties waar-

van de cijfers helaas in dit overzicht moeten

ontbreken.
En tlan het zaterdagelftal dat vele seizoenen

1n d.e llaagse Cricketlond meedraaicle.Ongeoefen-

clenrjeugctige ledenrdi€ aan het seniorencaicket
moesten wennèn en §pe1e?s die op zond.ag niet
konden of wiLden spelenrvonden hier een onder-

tlak. Doorgaans vierde de gezelligheid bii dit
§oort wedstrijden hoogtij en kwam het resul-
taat op cle laatste plaats.Yoor cijfernateriaal
waren ook cleze wedstrijd.en ongeschikt.
Voorgaande activiteiten kunnen dan ook be-

schouwcl worden a1s de voorbereiding voor het
grote gebeuren, na.melijk de weclstrijden in de

K.N.C.3.-conpetitie. Ïliervan ziin d.e feiten
tloor de a1 meer geroemde Ab ?feiffer nauwkeu-

rig geregistreerd. en uit clit materi.aal zijn de

cijfers in de hierna volgende overzj.chten sa-

rnenge§te1d..

0m te beginnen raadplege men het overzÍchtlge-
tekend in bijgaande g?aflek, waaruit het rwel

en weer van de sportieve prestaties ran cle

V.C.C.-elfta11en valt af te leiden.
Eet betreft hier de tatting- en bowlinggenid-
rlelden per seizoenrafzond.erlijk van het eerste

,e

Had u het geuoel dat de mensen u ontu:eken
aL uóóx u penn")ngmeester uterd, ?

en het tweede elftal over de periode 1914 t/n
19't1 (het derd.e is hierbij btuiten beschouwing

gebleven).
Het battinggemiddelde heeft betrekking op het

aa:rr1,al runs in één seizoen in totaal door onze

batsmen gescoord, gecteeld door het totaal aa,n-

ta1 wickets dat zil hierrroor hebben moeten af-
staan.
Het @!!3gg!1!§!}9 Blaat oP het aantal cloor

de tegenpartij in één seizoen ge§Iagen rrlns,
gedeelcl door het a,anta'L wj.ckets d.at onze bow-

lers hiervoor konden veroveren.

fn deze grafiek s+,aat aaÍL tle linkerzijde tle

schaal van het battÍnggenialdelale aangegeven,

terwijl de getrokken liin het verloop van het

battinggemittdelde in tle periode 1914 t/a 1971

weergeeft. Voor V.C.C. I bliikt d-e top van het

battinggemiddeld.e te liggen in 1956, nameliik
2Or[; voor het tweede ligt de top ín 1971 en

we1 met een gemicliteld"e van 1Jr2.

Aan de rechterkant in d.e epafiek is de schaal

van het bowlinggeroidd.elde opgenomenrtervijl d-e

stippellijn het verloop hierva,n in de periode

1934 f/n 1!f1 weergeeft.Het laagste punt geeft

hier de beste prestatie aan; dit is bij het

eerste 5r2 in 1935 en bij het tweede 5t5 ín
1941.

De lijnen van het batting- en bowlinggeuiddel-
de met elkaar ln verbancl gebrachtrgeven in één

oogops1ag het rwel en weer in onze vereniging
weer.Naa:mate de afstand. tussen de lijnen 6ro-
ter isrzijn de prestaties beter.De goede pres-

taties van V.C.C. I in de kanpioensiaxen 1915,
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195r, í966 en 1971 zijn dan ook duidelijk te-
rug te vintlen evenals die in 1)J6, toen het
eerate tweed.e wercl in cle sterke 2A-afd.e1ing.

Voor het tweetle elftal liggen d.e beste presta-
ties vooraf in de jaren 1942, 1955 en 1)66,

waarin clit e1ftaI kanpioen werd.

T,lggen de lijnen dicht bij elkaar, d-an treffen
wij cle tijd aanrwaarin d.e zaken nind.er floris-
eant ve"liepen. 3ij het eerste elftal volgde
rlan ook doorgaans d.e d.egradatÍe.
Àan d.e hand van d.eze grafiek kulnen wÍj nu

vaststellen, d.at voor het eerste elftal tle be-
ginjaren sterk wisselende resultaten met zich
meebrachten. Na zeer slechte resultaten in d.e

eerate oorlogsja,ren trad. een verbetering in,
die resulteerde in cle topjaren van onze vere-
niging in cie periode 1951 t/n 1)J6, waarJ-n de

sterke 2A-klasse werd bereikt. Dit hoge pèil
kon niet gehandhaaft blijven en toen bleek tlat
de hoog-nodige verjonging nÍet doorgevoerd kon

word.en, trad een periode van teruggang in net
twee opeenvolgende deg"radaties. IIet terugkomen

bleek niet eenvoudig te zíjn. Na het ka^mpioen-

sc}aap 1966 wae een eerste poging al direkt tot
nislukking ged.oeud. De verjonging van het e1f-
tal bleek nog niet in voldoende mate le zi-jr:

J. de Roos

d.oorgevoerd om net succea in de hogere afde-
ling te kunnen strijden. Na het dÍeptepunt in
het jaar 1968 lijkt de weg terug nu evemÍeI

gevonden te zijn. Met een gedegen verjonging
van het eerste elftal hopen wij, dat de lijnen
in de grafiek behoorlijk uiteen blijven 1open.

De grafiek van het tweede beschouwend.r bliikt
het verloop tot en roet het jaar 1956 Seliikroa-
tig te zj-jn, na dit jaar tred.en evenwel §terke
schommelingen oprwaarbij het battinggeniddelde
op een iets hoger peil komtr terwijl helaas

het bowlinggeroiddelde geen verbetering te zien
geeft.

Het hierna volgende cijferroateriaal vermelclt
heel veel feiten. Daarin worden enkele feiten
niet opgesomd., d.ie evemrel het ten volle waard

zijn om in d.e annalen van onze vereniging te
word"en geboekstaafd.

Dat is dan op de eerste plaats de erelijst van

onze aanvoerders onder wier leiding wij in d.e

loop der jaren hebben gestred.en. Dat de taak
vaÍr aanvoerder van enorm belang ie zaL een ie-
der kunnen bea.men; 6ók d.at d.eze dikwijls niet
gemakkelijk en veel omstred"en is. Deze lijst

I

met namen wiI ik d.àn ook gaarrne vermeld.en.

4o

J. Karis



v.c.c.. r

J. v.d. Mark

K. Ooeterhoff
G. v. Thuijl

E. Mooton

À. van Schie

E. v. Thui.jl
Joop v. Thuijl
G. Kors

C. de Vries
Jan v. thuijl
H. Kodleritech
G. v.d. Ï/eerdhof
P. Mierae

v.c.c. ïï

M. tr'acee Schaeffer
H. v. fhruijl

E. trfolfs
C. de Vries
J. Eogentloorn

l. Eogendoorn

P. I^Iolfs

G. v.d.. 
",,Ieerd.hof

Joop v. [huij1

J. tíi1s
À. ?feiffer
H. d.e Heer

l. Kors

G. trÍeerd,enburg

H. Schellekens
J. Kors

v.c.c. ïrr

G. ÏIeerclenburg

?. ïíoLfs
P. Mieras Sr.

1914

1915

1916, 1917, 1938, 1940,
1941, 1942, 1941, 1944G)
1919

19q4G)
1946, 1947, ry4e, 1949

1950, 1951, 1960

1952, 1951, 1954, 1956,
1957, 1959, 1962(+),
1964, 1970(+), t97t
1955, 1958

1961

1962(+), 1961, 1966, 1967

1965, 1968

1)6), filo(+)

J. Karis 10- 5t15
Joop van Thuijl 19- 6t1B

E.I{ooton 17- 7,58
Th. llellins 4- 7141

G. Kors 6- 6t54

C. de Vries B- 7156

G. ï{ors 29- 7'56
R. [oIk 19- 7t59
W. Offers 5- 7,64
G. v.tl.Weerdhof 20- Bt66

E. Rohlfs 6- 6t71

M. Mieras 8- 8171

H.C.C" V '1 05x

Quick (iI) rr loox
A.C. 10t
Xerxes Íï 114

H.C.C. IïI 101x

Quict< (n) il 1o4x

Quick (E) I1 1oo

Concordia ïI 104x

Eaarlen IIï .l01*

Olyropia ïI 101

H.C.C. Yl 10Bx

Bloemendaal 100x

H.3.S. ïV 10-44
v.u.c. IÏ 9-15
8.3.S. ïïï 9-27
Concordia 9-24
Olympia ïï 9-24

Yoorts roogen toch enkele bijzond.ere persoon-

Iíjke prestaties niet in d.e cijfernassa verlo-
ren gaan.Yand.aas hier de erelijst met de na.men

van de trotse bezitters van een centu:qr-score:

1939, 1941

1940, 1942, 1941, 1944,
1950

1948(+)

1 948 (+)
1949

1951

1952, 195'
1954

t955G), t956(+), 1957 t
1967, 1964, 1971

1955(+), 1956(+), 19|B

1959, 1960(+)

1 960(+)
1961

1962

1965, 1966, 1967

1968, 1969, 1g7O

1959, 1960

1961

1971

En bij het bowlen schieten de volgencle

ties er uit:

E. Rohlfs
G. Kors

J. Kors

E. Rohlfs
J. Kors

7- 6'70
2- 6t 41

10- 8152

17- 7'55
20- Bt66

41

(+) wi1 zeggen gedeeltelijk
Tja, aaar kan ik jou nou rerstoppen



Vercler mogen bij het fiekLen het aantal vangen

in één'seizoen niet onverroeld blijvenrnamelijk
19 etuks van J.de Roos in 1917 en 1{ van tr'.van

Sarneveld zeer recent i.n het afgelopen seizoen

1971 |

3iJ het str:mpen slaagd.e G. v.d. \,rleerclhof erin
clat kunstje zeven keer uit te halen in seizoen

19522 in 1958 herhaalcte hij dat met zes keer,
temijl K. Schalekamp ín 1961 er vijf maal in
slaagtle.

En hierna volgen d.an cle overzichten, die op de

eerste plaats onze tearoprestatÍes vermelden

en d.aarna de persoonlijke prestaties met aan

het eind de totaalstaalrwaarir. de prestatie is
opgenomon van ied.ere V.C.C.-er die ooit in een

K.N.C.B.-conpetitiewedstrijd speeld.e.

Guus Kors, onze beste aLL-rounder
uan ueertig iaren V.C.C.

De cijfers spreken voot zíchzelf; het zou te-
veel zijn om a1le opvallende feiten te gaan

opsonmen. Ieder die de moeite neemt nog eens

de cijfers te laten spreken vindt er ongetwij-
fe1d. in wat hem interesseert. En ik twijfel er
geen moment aan, d.al bij deze bezigheid iets
van het verled.en gaat herleven en men met p1e-

ziet zal terugd.erften aan de vele uren, die wij
gezaroenlijk op het sportveld. mochten doorbren-

Seno

N. ScheBnan

42

Een aLL-rounder in het uerre xel.d



, DE I',EDSÍBIJDEN VÀN V.C.C. IN DE JÀXXN 19ï4 - 1q71

AÀ1[IÀT IÍEDSTRIJDEI{

GeepeelcI

C'ewonnen net lnnlnge
Geronnen net runÉ of ulcketE

OnbeElist
Tíeè

Ve:rregend

Verloren roet fuurÍnga

V€rloren Det rung of wickets

3ATIEN

Spelers g€rn. per seizoen, per è1fta1
Àanta1 lnnings V.C.C.

Aantal :rmg! door batsnen V.C.C.
extral g

Totaal aa^ntaL rune

InnÍngs van batgnen
IÍot outs
ÀantaI $lcketg

Eoogste score

3O}IÏAN

ÀantaL lnnings tegenpartiJ

Àantal ovors V.C.C.-bowlerg
ItÍa1èen ove:re

Aantal runs: op tle bowlerg geecoord

extrar §

lotaal aantaL runE

lllckets cloor de V.C.C.-bowle:rs genooen

Burl outs
Satsnen retired

Àantal wickets totaal

rIEÍ.DEN

AantaL vangén

Aantal stumpen

v.c.c. I v.c.c. Ir Y.c.c. IrI Totaal

781

,5
,14

68

,
16

14

1r1

41

1

21

1

2

421

19

166

45

1

9

o

171

,19

't5

125

22

2

,

6

144

21

482

4r92'.1

459e

485'.t9

4657

619

40r8

105 *

25

175

2665o

,r29

29979

,672

462

121O

114

179

147r8

4281

,1521

,192

,491'

12r7
189

1

1427

1191

,1

14

25 21

48 905

1817 74408

196 er2,

4211 82711

464 8791

65 1146

,99 7647

100 * 114

495

20007

5r86

45291

1781

49074

4052

272

4

4128

49

1745

481

1820

182

4202

405

,:

4r,

't68

6

92'

,6490
10150

ao612

7557

881 8g

7694

489

5

81 88

2955

78

1594

41
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OVEN.Z]CEE VAN AII,E DOOR }E V.C.C.-EIFTÀII,EN ÏN K.N"C.3..YERBÀ}ÍD GESPEEIDE W-EDSTRIJIEN

§14 r/n D4z t/a 1))2 t/n 1962 t/n
Tesenstanders J2AJ_ 1951 1961 , 1971 Totaal
vanI4g9g-l- g 9. y, g 9. g g L y, g g I g L L

Aloysius C.

À.c.c. 2

A.C.C. 
'Àjax (l)

Antwerp C.C.

A. s.v.
A.S.Y. 2

3.C.C.
Bloenend.aal 2

3r.A:my

Brussel C.C.

c.c.G.
Concordia
Cric
r.c. c.

Excelsior 2

Excelsior J

Garr.Eook
Groen Geel

Groningen

8.3.S.2
8.3.S. 

'8.3.S.4
E.C.C. 

'tr.c.c. 4

s.c.c.,
Ee:mes DVS 2

Ee]mes nVS ,
Eercules
E.T.C.C.

Ka,npong

Ka.npong 2

Kieviten
Krekels
Krekels 2

't-1

221

1

1-

5-1
1-1
1-1

Eerste l,aatste
natoh: natch3

1918. 1918

1954 1961

1948 1948

1916 1951

't961 1966

-1

::: ;;; -:: l;:
2--2'_-'-:::;_;z::

1

1-
,-5
322
1-

1

51
À

,1
1-

^aZ-O

914
211
646
5-4

611
758
4-1
1-4
111

12'
1-

)
-11

7

1

116
127

2

l-l

11

11

2-2

2-

644

11
11

7

222

I

; -;
221
1-

,
22

4

1-1
,12

; -;

224

;:;
1-2

;;;
2

2

19r7

19r8
1961

1948

1961

1967

1952

1967

1956

't947

1914

1914

1951

1961

1974

1916

1914

1914

1940

1976

1914

1916

1914

1946

1942

1957

1944

1963

1950

1969

1941

1918

1968

1970

1961

1966

1971

1968

1957

1947

1969

1919

1951

1961

1970

1962

197 1

1915

1961

1971

195'
1967

1950

1965

1966

1961

1944

1974

1962

1969

213
4-2

-.

1-4
4-2
211

2

,-4

5-8

2

1

'_:'_

1-'l
2-

1o , 14

4-2
2

1-1
2-

1

4Z )



ovEBaIcEÍ vaN ALIE DOOA DE V.C.C.-ELITÀLT,EN IN K.N"c.3.-VERSAND GES?EELDE IIEDSTRIJDEN

1914 r/n 1942 t/n 1952 t/n 1962 r,/n
IlesenetantLers 1941 1951 1961 1971 Totaal Eerste traatste

vanLq!fu-L q 9. g § 9. g g g g q L I § 9. I getchi natch:

n.c.c.
l,eonitlas
L.I,t.C.C.
M.0.P..
N. r.c.c.

N.1,.c.c.2
0J.ynpia

P.W, 2

aulct (n)

Qsick (E) 2

Qulck (a) 4

B.À.S.C.
Rood en l{it 2

Roocl ea lfit J

Boggeuonlng

s.c.E.c.
Sparta 2

s.s.c.c.2
T. C oC.

U.D.

u.T.T.
Ylctorla
v.o.c. 2

v.o.c.,
v.R.À. 2

T.R.A. ,
v.u.c.
Y.U.C. 2

Y.V.V.
Xenee

1-

1-E

2-

2-1

2-2
Z-l

,26

1-

4-2

-1

2

9-4

1

211

2

327

6r2

2-2

644
2-1

32'

2-

-21

2-
1

1-
2-

1

1-5
8 41'

4-
2-1-

-1_1
-2_1

-11-

4

2-1
1-1
2-1
-11

41-41-
-1
-632

2-22-2
2-2

-644
6-214-6
11-11-

1-
-721

2-
514
522
-21

2

1940

19r5

1941

1961

1941

1938

1970

1962

1916

1915

1970

1950

1955

1962

1952

1955

1978

1969

1942

1954

1946

1963

1942

1971

1948

1969

1916

1914

1960

1947

't9 41

19rB

1944

1969

1941

1918

1970

1962

1941

1961

1971

1950

't961

1967

1951

1961

197 1

1969

1942

1961

1946

1968

't967

1971

1968

't969

1962

197 1

1961

1941

;;;;;i
21't-6

1-11-1
1-11-2

2-
1-1

'_:'_



OYERZTCET VAN ALIE DOOR DE V.C.C.-EI3TÀIIEN ÏN K.N.C.3..VER3AND GESPEEIJDE 1^/EDSTR]JNEN

1954 t/n 1942 r/n 1952 t/a 1962 t/nfegenstanders 19a1 iq61 _ 1o71 Totaal Eerste laatste
vanlr9r9r-3 g g I § 9. I g g, g g, g I g g g natch: narch:

A.C.C. 4 -
Ajax (t) - 2

À5ax (a) 2 -
A.S.V.2 2 - 2

3.C.C. 1

Sloenentlaa1 , -
3.M.8.C. 1 - 1

c.c.G. 2 -
Concortlla 5 - z
Concordla2 - - , - ,l

c.v.E.lf.
C.V.E.W.2 - 1 - 1

Excelsiorl - 1 1

Groen Geel

Groen GeeI 2 -

1-11-1
-2

514514
-2-2
1--2

1967

1949

1962

19r9
1958

1962

1954

1965

1954

1959

1961

1944

1941

1952

1955

1941

1944

1968

1966

1940

1942

1971

't941

1957

1969

1964

1949

1941

1961

't971

1961

1950

19r9

1919

1941

1967

1950

1967

1941

1962

1967

1954

1970

1958

1971

1966

1944

1969

1961

197 1

194'
1957

1971

1966

1950

1970

197 1

195'
1966

1969

1964

1961

1949

1965

1971

1961

1951

19r9
1940

1944

6-26-2
-1-1

4-14-1
-5-2

-15116

8.3.S. 2

8.3.S. 
'8.3.S.4

8.3.S. 5

E.C.C.4

1--2r-
1-1

2-611rr210
211-211
2-24-66-8

-1 1

-52-7
-512512
_22_

2--r5

1--'l
-216
-2-,

1-11-1
-11-11

2

1-1
11
t-1
4-2

E.C.C.5 -
E.C.C.6 -
Ee:mes DVS l
Eemes DYS {
E.D.S.

Eercules 1 -
KLeviten-2214
Krekel§-Z-1
Krekels 2 -
Krekels , -

ï,.C.C.
L.C.C.2 - , - 1

l,eonlclas 1 1

r.M.c.c. 1 - í -
I.M.C.C.2 2 2 - 2

2-



O1MRZICET ]IAN Aï,IE DOOR DE V.C.C.-EII'TALIEN TN K.N.C.3..VER3ÀND GESPEEI,DE UIEDSTRIJDEN

1914 t/a 't942 t/n 1952 r/n 1962 t/n
llegenstander§ _J24_ 1051 1q.6J. - 1271 fotaal Eerste Laatste

vanIr,9.r.9r--? g 9, L q 9. I g g Ï, g 9. I g 9, g @i natch:

N. L.C.C.

N.L.C.C.2
0lynpia
Olympia 2

qurct (r) 2

Quick (E) ,
auick (n) 4
quick (E) 5

Roggeuoning

Roggewoning 2

Roott en líit {.

Rooil en }íit 5

Rood ea líit 6

Sparta 2

Sparta J

Victoria
Y.o.c.,
v.o.c.4
1.0.c.5
v.ïJ.c. 2

Y.U.C. 
'Xe:xes

Xe::xes 2

2

1-1

1

't-2

2-1

2-1

122

4-1

415

112-
,14-
41

-11-
4-42-1

-11-
2--1
-2

2

1-1
,-5
41

,

321-626
21-r1-5
-2-12-1

1-1-
,1 

'1
-2

5-25-2
11-11-

-122
11241'

,1
71
71
,1

12 11

11
,

2-

1-1--2
-41-

2-

1-1

1940

1941

1954
't966

19r9

1940

1959

1965

1956

1957

1954

1962

1961

1942

195'

2 1955

7 1948

- 1958

_ 1965

1 1979

1948

19r9
1942

1940

1941

1967

1970

1940

1956

1964

't966

't956

1958

1954

1967

1963

1944

1970

195e

1961

1960

1971

1968

194e

1941

1941



O1MNZICEÍ liAT AIJI,E DOOR DE Y.C.C..EIFEAIJLEN TI{ K.N.C.3..VER3AND GESPEXIDE 1,,EDSIRIJDEN

1?14 r/n §42 t/a 1952 +/s 1962 r/a
llegenstanders 

-724- 
1951 1961 J971 Totaal

vanL§rLZ g "9. g g, g I q I' I g I' I' g 9' I

12
11

2

Eerste laatste
match: natch:

1959 1961

1960 1971

1971 1971

1959 1959

1971 1971

1961

1961

1961

1971

1960

1959

1960

1960

1959

197 1

1959

Àjax (L) 2

Sloernentlaal J

Groen Geel ,
8.3.S. 

'E.3.S. 5

E.C.C. 5

E.R.C.C.2
Krekels 2

Krekels {.

Olynpia 2

Quick (r) ,
Roggewonlag 2

Rooil en Wit 5

Sparla J

v.o.c. 6

v.u.c.2

4-2
2-

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

,
,|

1

2

2

1

2

2

2

1

'l -1
1-1

11

-2
-1

-2
-1

-1

;;

;;
11

1961

1961

1961

1971

197 1

1959

1960

1961

1959

197 1

1959

1-
1-
1-

t-

G = gerlonnenl 0 = onbeslist of tie, V = verloren
Iies: v.C.C. 1 ít 1966 tegen Kieviten en 1I.C.C. 2 ír 1919 tegen Leonidas en in 1960 tegen V.o.C. 4

In 4e wedstriJden tegen Sloemenöaa1 zijn begrepen de weèstriJden t/n 196, teger Eaarlem (ouae naa'n)



TOTA TBESUÏ,TAEEN VAN I{EDSTRIJDEN TEGEN DE IMER GERTGEÍ.}E IEGENSTA]ÍDERS GEDIIREIIDE 19'4 - '1971
(mlnstene 10 redetrlJden)

v.c.c. I

E1ftaI1en

E.C.C.

Qulok
v.u.c.
T.0. c.
8.3. S.

,1
28

2e

25

22

G€floÍuxen

d\od É . o+d o É Éoo q0 È c'!4o o .d ÈoÈgto t{ + +Èoooo('FÉE

Verloxen Voor

42 4245 t48
42 4144 

'7o,4 4rr4 274

,, ,?42 288

29 2772 2t5

2' 2887 198

2' 2O2' 18?

26 2167 20'
19 1861 180

1' 1487 98

18 1109 156

14 1ar5 112

1' 1118 116

11 1161 1o9

EegenEoogsteLaagete
sco?e scole

Èdot{dd+

\@. o+d Éo @ o o oH C-g to + à0 +d lro É o É o
ddo!.d@J+ +:i É É o É É o

oodSdÉPd
ÉÉdHldHÈ

47 4415 405

42 4094 598

,6 ,e69 ,1',l

,, ,oo, ,0,
,o ,12' 279

24 2106 227

21 1992 194

24 1876 214

't9 14r' 170

15 1944 127

17 1r7a 151

14 167e 114

1' 1720 108

12 1144 98

ÉÉf{oHOoö000ooooF+ts+

228 217 17 ',t5

229 179 22 79

2r7 219 
'4 

55

217 211 17 15

17' 214 44 19

21' 182 52 28

176 215 26 21

165 167 21 20

191 116 20 
"160 210 7' 81

119 128 17 t2
224 2r2 

'6 '6188 206 45 7'
2oo 1a2 52 49

Qutck ,6 2

E*o61§1or ,5
E.C.c. t, 1

8.3.S. 26

EelaÈB DYS 2, 1

Spelta 20

v.o.c. 19

v.u.c. 19 1

rJar (t) 1, 1

Rootl en lflt 1, 2

E!6ke1E 14

s.c.E.c. 14

A.C.C. 1'
Klevl,ten 10

110 t- 117
212 5- 11'
,14 4- -1',|
4 9 2- 4 7

't 10 4- 1 8

212 - 6

-12 - 7

- 10 2- - 6

- 9 '.t- -,
- 8 1- - 4

-, 2- - 9

- 6 4- - 4

- , 2- - I
-, -1 - 6

- I 5- -18
1102-114
- 14 2 - - 12

21' 21 1 6

- 8 1- -1'

- 9 I - - 10

- 9 1- - 8

28-6
- 8 1- 17
- 1 2- - 10

-9-4
2 

' '- 
- 6

- 2 1- 17
- 5 1- - 

'

v.c.c. rr Etr v.c.c. rrr

Croert G€e1 20

qa,x (l) 18

Olyopla 18 2

Conoorèla '17

kcel§1o! 15

Rood en l,Ilt 1, 2

Sparta 1, 1

Eemès ,vS 11

Erekels 11

,5 257' 291

,, 2749 
'1'1' 2409 2e7

29 2122 24'
25 2Or9 ?17

22 1647 190

24 1871 185

21 165',1 ',t54

20 1566 18'
í8 1219 1r'
14 1rA5 129

16 1ro, 1r9
14 910 1?9

15 111' 122

,2 
'7r2 

247

,7 
'697 '2',, zeo, ,06

,1 26e5 
'o224 2579 212

2' 2019 190

21 191'.t 184

21 141'.1 1 87

19 ',t776 166

20 179' 167

19 ',t\r4 160

17 1869 15'
1' 1280 115

12 1217 116

194 202 18 
"159 

'28 
20 16

1ro 191 
'6 '',|189 219 26 24

168 199 
'8 ''l189 194 
'6 '1141 182 42 50

2O4 20' 24 19

162 177 20 2'
17' 186 2' 29

188 151 
" 

44

176 2r9 
'5 

49

't25 2r' 26 
'411' 206 17 11
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TOTTAICIJFERS PER S?EÏJER SEEAAID IN N.C.3"- EN K.N.C.3.-1,íEDS[RIÍNEN 1914 - 1971

NAI\{EN SPEI,ERS SXIZOEN BATIEN FIEIDEN
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TOÍAAÏ,C]JFERS PEA SPEI,M BEEAANN TN N"C.B.- ElÏ K.N.C.3.-WEDSTNIJDEN 1914 - 1971

N1UEN SPEI,XR,S
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TotÀÀrcIJrERs PxR srEtER BEzuAï,D IN N.C.3"- EN K.r{.C.8.-I,rEDSTRIJDEN 1914 - 1971

NA}"IEN SPXIEAS SEÏZOEN BATTEN BOWIEN FIEIDElI
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TOTAAIJCÏJEERS ?ER S?E1'X3 3EEAAI'D IN N.C'3'- E$ K'N'C'B'-IdEDSTRIJDEN 1914 - 1971
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ToTAATCIJI'EnS Pm. SPETER BEEMT,D rN N.C.B.- EN K.N.C.B.-I,IEISTRïJIEN 1914 - 1971
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VERSIAG 1971 EERSTE ELFTAL

V.O.C. III - V.C.C. - 16 mei

Eet rorclt langza,rnerhantl eentonig maar ook nu

weer bracht de eerste wed.strijd ons geen winst

op.De battingside liet het ook nu afweten' al-
hoewel de start niet onverdienstelijk was. Eet

2e wicket viel op 41 ,voora,L danlzij goede sco-

res van Bud.l de Jong 22 en Nico Snel 2J.Daarna

bracht alleen Piet Mieras het nog tot de club-

bele ciJfers (tz). Nico Scheproan lrerd tot ziin
eigen verbazing mool vanaf tle boundary uitge-
kegeld. Kennelijk stond hij nog nlet in cle

hoogste versnelling.Eet totaal werd 80. V.0.C.

heeft nog de grootste noeite gehacl èit totaal-
tje te overtreffen, vooral cloor het zeer goed

bowlen van M. Roos, die met zijn toverbaLlen {
wickets inpikte voor 19 nrns. Eet einale kwa,n

op 82 v. J.

V.C.C. - E.B.S. ÏÏI - 20 mei

De eerste thuiewealstrijd leverde a1 tlirekt een

tlenclerende inningeovernlnning op. Na verloren
toes ueral eeret gebat. De start was on kouale

rillingen van te krijgen, want op 1J waren er

a1 w'eer 4 terug in de ligstoelen.Daarna zetten

Plet Mierae en Guus Kors een Étanal op van 79

runs voor het 5e wicket. Piet 4, (5 x {) en

Gttrra J2 (z x 4 en 22 x 1). Wirn Thons zorgtle

binnen de kortst nogelijke tijd' voor 18 rurs

5B

(4 x 4) en Eans Koderitsch voegile nog 2J be'
dachtzame rurrs aan het totaal toe. Eans Snel

hat!, de prineur van cle eerete levensgzote 6.Eet

totaal werd tenslotte na 2 uur en 50 nÍnuten

167. Sinnen het uur (57 ninuten) werd 8.3.S.

tloor Eans en Nico van tle roat geveegtl voor een

scha.nele 15 rr:ns.Eane 6 voor 4.Nico { voor 10.

De k?aaien verdedigden zich in de 2e irinings

lrat beter maar kontlen niet verhintlerenrèai zij
op J2 a11en weer een beurt haclden gehad. Eans

Snel was weer dodellik 5 voor 9, over de hele

wedstriid gienonen clue 11 voor 1J! P.Mleras en

M.Roos resp.3 v"1! en 2 v.'16 in cle 2e innings.
Rud.i kon de spanning en kou nlet langer ver-
dragen, za'kle na enkeLe rzeemde caprioLen cloor

zijn enkel en liet ons veraler Ín de kou staan.

V.C.C. - Quick Tf - 2) me|

0nder eleohte $eersonÉtanttigheden werclweer

een fors totaal bijeengeslagen 185 v.7 in bii-
na 5 uu.r. De belangtiikste scores kwa,nen clit-
naal van Nico Schepnan 61 n.o., Rucli de Jong

d0, Peter Kors {2 en }Iim Thoms 11 (Z x +). aii
een stand van 15 v.1 La 22 overs $.o.liefBt 20

malclens, wertl vanwegie cte regen van verder spe-

Ien afgezien"De werkel-Uke speeltijd bleek net

nog geen { uur te zijn geweest, zod.at de wed-

etriid a1s verregentl moest uortlen beschoultd.



E.C.C. IV - V.C.C. - J0 roei

Een nog niet versterkt E.C.C. fV bleek geen

partiJ voor ona. I{eer werd een flink totaaltje
biJeengeslagen, uaarblJ Nico Schepnan weer met

een hoge score uit de bus kwan n1.65.Nico Snel

gaf goede Eteun net 31t zodat eerst op 102 het
2a lrlcket viel. Een harde 20 van Win was er
oncler anclere ale oorzaak van d.at op 179 v.9 ge-

eloten kon wortlen. Piet Mieras schakelde G.

l,Íaaldrlnk voor enkele wedstrijclen uit, omdat

deze zo onverstanrlig was hem aan de bound.ary

uit te vangen ten koste van een gebroken vin-
ger.
0p tle we1 zeer levendige pitch \raar'Íar. vooral
Eans Snel profiteerde, werd. E.C.C. voor een

scha,nele 51 runs uitgegooid. iÍans 5 v.16 en

Nico I v.2{ hadtlen het neest succe§.

Sparta fï - V.C.C. - 6 juni

De reekÉ overwinnLngen wertl voortgezet tegen

Spacta 2.Na opnj.euw de toes verlo?en te hebben

wertl weer eerst gebat. Budi opende verdienste-
lijk met 2J sne11e runs (, x {. en 1 x 6). le
beide NicorÉl ffaren deze keer sneL verdlrenen.

Peter Kors zorgde daaraa voor enig herstel net

2) l^rnel rnaar op )6 waren er toch aI 6 wickets
gevaLlen. Daarna, zorgde echter ïJin Thoms op cle

hen bekende wijze voor een aanzienliJke bij-
drage van 59 n.o. (g 

" +) goed gesteuad door

kleinere bijctragen van Piet en Martin Mierast
Hans Koaleritsch en Guus Kors. 0p 189 v.B werd

gesLoten.

In goed 1f; ur:r wertl Sparta voor 62 uitgebowld
door vooral Piet Mierasrdie ditroaa,l onze beste

bowler bleek te zíjr. 6 v.19. De broeders sneL

ieder 2 wickets.

C.C.G. - V.c.C. - 15 iuni

Deze werlstrijd leverde on§ de 4e ove::trinning

op in successie.Er wercl, u-iteraand rra, verloren
toss, weer eerst gebat. Ditmaa,l was het Peter

Kors tLie cle belangrijkste bijdrage leverde aan

het wederom hoge totaal van'lB9 all out. Ziin
prina 76 wercl door ttomme pech afgebrokenrdoor-
d.at een slecht gebowltl.e bal via een paspolle-
tje buiten d.e nat ín zljn wicket cara,mboLeer-

cle.Piet Mj.eras met een harct geslagerL,4 (5 x 4

en 1 x 5), uico Schepman met een ruÉtige ,4 en

Eans SneL net 1l(géén 6) leverèen eveneens be-

langrijke bijclragen.
De C.C.G.-ers boclen goede weerstand., cloch kon-

den niet ve"hinderen, dat op 94 het laatste
wicket ttr:ine1cte. De wickets vraren voor Hans

z[ v.J0rNlco 7 v,12 en Piet 7 v, 17,

V.C.C. - Qu:ick IV - 26 juni

De clestijd.s verregende weèstrijtt wertl op deze

zaletd.ag ingehaald. en leverde ons de tweede

innings-oveminnÍng op. E'vena1§ eercler tegen

8,3.S. uerd ook Qtrick birrnen het uur opgerold

voor slechts 18 hele rwrs door de firma Sne1.

ilans ! v.9 èn Nico J v.9"
Tussen de regenbuien d.oor werd op snelle wijze

UTUPIRE§
VI

m,l$.
Ruddy lefthander.t I'll be glad Ío sec

the end of you, mate
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een toraal \ïarl 145 v. 6 biieengebrachtr waarop

werd gesloten.Gerrit v. d.tríeeràhof ,gestrikt a1s

opener in de plaats van de niet spelende Rudi

bracht het tot 2Jrverder zorgden ?au1 Kors met

,2, Pete:r Kots 2), ?iet Mieras 15 n.o, en 1^iim

Thoros 'l 5, d.at cle runs er snel kwamen.

ïn d.e 2e irrnings was het vooral Pieter lvlietas,

die er in belangrijke roate de oorzaak van was,

clat Quick lieer nÍet verd.er lctam dan )2 runÉ.

Piet 6 v. 12, Nico 3 v. 15.

Ja,mmer wae het, d.at d.e onn sympathieke E. de

Groot van Quick een ba1 in het gezicht kreeg

en in het ziekenhu:ie behandeltl ooest woralen.

GeJ-ukklg heeft dit voor hem g:een nare gevolgen

gehad.

H.B.S. lrr (2) - V.C.C. - 21 iurtí

De dag daarop werd op eervolle lriize verloren
van een zich uit de overgangskLasse terugge-

trokken 8.3.S. 2rwat heeL wat stof heeft d.oen

opwaaien. Dankzij een voortreffelijke 66 n.o.

van Nico Snel en een wederom snelle )2 van Wim

Íhons werd. een zwakke start van 55 v.5 omgebo-

gen naar een eindtota,aT- va'n 181 .

De battingside van H.B.S. bleek cleze d'ag ech-

ter te aterk voor onze bowlers. De run§ l«rra,men

er voor het verLies van 6 wickets. De bowling-

ciJfers waren uiteraartl niet zo fraai. ÍÍans 1

v.61, ?iet Mieras 2 v.6J er Nico SneL l v.11.

v.C.C. -C.c.G. -4iu11

Een te sterk veraledigend. C.C.G. dwong ons een

d.raw af. Eet bonuspunt ilas duid'eliJk voor ons.

Er werd. wederon snel gescoord 189 in 2 uur 51.

Ditmaal wae het Paul Kors, clie als openings-

batsnan een uitstekencle 51 van zijn bat Liet
komen. Eij werct toch nog voorbijgestreefd' door

Nico Sne1l ctie met 58 runÉ, \^Ieer boven de 50

kwa.m.Verder kwa.nen er nog ) batsmen in de dub-

bele cijfers.
C.C.G. speelde van neet af aa.n op een draw.

Na 84 overs was cle speelttjd. (, o,o J)) vet-
etreken en had C.C.G" 1J2 geacootd voor het

verlles van 6 wickets.Piet Mieras 4 v.40, Nico

2 v. 11. ne captain hiuself een uitstekende
0 v.10 in § overs!
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Quick IV - V.C.C. - 1'l juli

Een gelegenheicls-eIfta1 zonder de clrie lrvastert

Korsen en Rudi de Jong zorgde onder aanvoering

van llans Kotleritsch voor een aangename ver?às-

sing door Quick voor de 2e maal een inningsne-

derlaag toe te brengen.Quick scoorde in 2fr u*
op het kLeine veld slechts B{ r'u"ns. De wickets

waren voo? IÍans { v. 1!, Nico I v. 29 en Piet
lilieras 2 v.21.Sne1 scoren was nu geboden en in
!6 ninuten werd.en er liefst 168 runs gescoord'

voor het vexlies van slechts 2 wickets. Ernst

Rohlfsrgeleend uÍt het 2erpakte stevíg uit met

'16 n.o. (ll x 4 en 1 x 6), ttico SneI {2 (q 
" 

q

en 1 x 6!) deed wederom een flinke duit in het

zakjertenrijl ook Nico Scheproan roet 2'l en ope-

ner Jan Korsrook ge1eend.r12 eveneens goeil voor

de dag kwa.:oen.

Met nog 2 uur 06 te spelen werd Quick nogaaals

ingestuurd. Deze keer was het grote struikel-
blok uit èe 1e inningsrcaptain tr'.Iasrsnel ver-
dwenen en roet hers even gnel de rest van het

e1ftaI. In goed. 1 ur:.r 20 zat Quick weer aan de

kant voor 11 r;ns. Uíteraard weer fraaie bow-

lingcijfers:Ea,ns { v.2 en Piet 4 v.11 waren tle

grootste boosd.oeners.

Eans bouLde gisteren een
Yecord aantaL oDets '

V.C.C. - E.C.C. ÏÏ - 18 juli

Onder aanvoering van Gerrit v.cl. Weerd.hof werd

V.C.C. een zware nederlaag toegebracht door

een sterk E.C.C.-elftalrwaarin een aantal spe-

lers voorkwamen die (net)nog geen 7 innings in
het dertle e1fta1 hadden gespeeld.In rrrin { uur

werd d.oor ons een totaaltje opgebouwd van 156



runsrÍIiet erg snel dus. Nico Snel weer topsco-
rer met {.{, verd.er Gerrit 22rMarlin Mieras 2!,
Wiro Thoms 12 en IIans Snel 10. De runs werd.en

door d.e eerste J H.C.C.-ers gemaakt in d.e res-
terend.e tijd. van 2 :urtr 2J voor het verlies van
slechts 1 wicket. ïÍet bowlen buiten het wicket
leverde kennelijk niet het vereiste resultaat
op. De H.C.C.-ers wisten hier duid.elijk we1

raad" nee.

V.C.C. - V.U.C. Iï - I augustus

Tegen een zich stug verd.etligend.e V.U.C.II werrl
slechts een alrar,r bereiktrwaarbij het bonusprrnt

ons ten d.eel vi.eI. De vermoeieni.ssen van d.e

tonr naar Engeland. zaterr bij enkele spelers
kennelijk nog in d.e benen. Er werd. knap lang-
zaam gescoord.. In cle helft van de speeltijd.
kwaroen er tenslotte 1!l runs op het bord. voor
het verlies van J wi.ckets. Piet Mieras me* JJ,
Win Thoms met J0 en Nico Scheprnan met 27 n.o.
haad.en cle hoogste bijclrage geleverd.
Eelaas lukte het ons ni.et Y.U.C. op tijd uit
te krijgen, al scheeld.e het niet veel. De num-

mers 10 en 11 waren echter niet weg te krÍj-
gen. [oen d.e tijd. verstreken was uaren er !0
runs voox ! wickets.Hans en Pj.et e1k I wickets
voo? resp. 2J en 22 runs, Nico 2 voot 12.

V.C.C. - V.0.C. ÍIÍ - 14 augustus

Ontler slechte weersonstand.ighed.en r^rerdweer
eens een overwinning behaald. op het door ons

gevreescle y.O.C. J, waawan aan het begin van
de conpetitie werd. verloren. V.0.C. begon met

batten en bleek in P. Saxena een voortreffe-
lijke batsman te bezitten, d.íe ons benauwcle

ogenblikken bezorgd,e. Gelukkig kreeg hÍj ni.et
a1 te veel steun van zj-jn partners, zod.at het
ej.nd.e kwan op 1O4, waar\Ían Saxena 59. Piet en
Eane elk 2 r^ricketsrNico en Rud.i e1k lrer waren

liefst d.rie run outs.
Dit totaal werd d.oor ons ove?schred.en voor het
verlies van zes wickets. De belangrijkste bij-
tlragen kwanen van Gerrit v.cl.Weerclhof 2lrPeler
Kors 21, Rud.i cle Jong 17 n.o., Nico Snel 16 en

Paul Kors 10.

V.U.C. 1ï - Y.C.C. - 21 augustus

Deze wedstrijd was van groot belang voor de

bezetting van d.e bovenste plaats. Bij winst en

rtanlleer de verregende wed.stríjd. tegen Sparta 2

geen doorgang mee? zoo kunnen vinden, zou

H.C.C. { alleen nog boven ons ku.nnen eindigen,
lianneer zij hun laatste wedstrijd tegen Quick

{ met innings zoud.en wi.nnen en d.aard.oor net
een hoger genid.d.elcle zou halen.
Echter evenals in de thuiswettstrijal konden wij
V.U.C. weer net niet helemaal uitkrtjgenrvoo?-
a1 d-ankzij het stugge verdedigen van captain
tr'rits Bod.aan, die niet weg te branclen was.

Aanvamkelijk was ons batten niet om over naar
huÍs te schrijven. 0p goed. 100 waren eÍ a,L zes

wickets neereruaarvan Peter Kors )[rPíet Mieras
28 en Nico Snel 20.Dat het tenslotte toch nog

16! werd., was te d.anken aan Nico Schepnan 20,

Guus Kors 22 (5 x. {.) en }lartin }tieras 12.

V.ï].C. kwa.m vooral d.a.nkzij R. Àcke:mann, Hans

Koot en tr'rits Sodaan in + È o* tot 1{1 voor
B. Het bonusprrnt was uiteraard voor ons. ?Íet
Mieras 4 v.57 in 26 oversrbroer Martin 2 v.27.

V.C.C. - Sparta II - 5 septerober

Door de welwillende med.ewerking van ïT.C.C.r

waarvoor op deze plaats nognaals onze d.ai:J<rwas

het ons mogelijk gemaakt om op haar terrein d.e

clestijd.s verregend.e wedstrijd tegen Sparta 2

alsnog te spelen.
Deze wed.strijd was rroor ons van het gËootste
belang, omclat E.C.C. 4 aloor een inningsover-
winning op Quick 4 op tte bovenste plaats te-
recht gekonen wa§. A11een d.oor een ove::r,rinning
op Sparta 2 konclen wij het kampioenschap nog

in de wacht sJ-epen.IIoe het a11emaaI gegaan is,
ligt ons nog vers in het geheugen. Na een orr-

gemeen spannend,e en zenuwslopende strijcl werd.

de overwÍrrning behaald. en d.aa:mee d.us het kam-

pi.oenschap.Eulcle aan Sparta voor de juiste wij-
ze, waarop zij deze rÍedstrijaL gespeeld hebben.

Zij gaven ons niets cadeau en hebben heel lang
d,e a1s toeechouwers aanwezige spelers van
E.C.C.4 de hoop gegeven, dat niet wij maar zij
het kampioenschap zoud.en behalen.
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Eet kampioensteam 797L,achterste rij oLnY:P,Mieras,Peter Kors'R,den Hertog,
E, RohLf s, N, SneL. Tueede rii : PauL Kor s tN . S chepman,R. de Jong,G, Kors ( a )

M, Mi er as, K. PhiLíp s en, D aaroo ot' ll. Thoms,

ilet verloop van d.eze wedstrijd was a1s vo1gt.

Aanvankelijk ging ons batten niet aI te beet.

0p B! waren er 5 wickets down. DaarrLa ging het

in sneLLer tempo en kon na I ur::c batten op 180

g:eÉ1oten worden voor het verlies van roaar acht

wickets. Van de ! batsmen, die in de dubbele

cijfers kwamen hadden Piet }tieras met 10, Nico

Snel 29 n.o.rRené clen Eertog z7 (z x 6)ruartin
Mieras 2! en trIim Thoros met 18 rr-rns cle belang-

ríjkste bijdragen.
Sparta stond op 1,2 voor J glad verloren. Good

oLd Eane I(nflpfer dacht claar anders over en hij
ranseld.e roet steun van enkele anderen 66 runs

bij elkaar. Het kostte nog enorm veel noeite,

de nummers 10 en 'l 'l te scheid.en. Dit lulte pas

20 ninuten voor tijct, bij een stand van 16r.

T,aatste nan Naayen 2J!

René, a1s een welkone aanuinst, na,ro de meeete

wicketsl namelijk 4 v.29, Piet J v. 29 en Nico

níet zo op tlreef, 2 v. 43. Hane ontbrak helaas

bij d.eze wedstrijd van het jaar.
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Resumerenè kan wortlen gesteld.rtlat het een ver-
dienct ka,mpioenechap is. Vooral het batten was

rlit jaar onze sterkste kant. Í,iefst z.li{ r.xts
werden er gemaakt voor het verliee van slechts
12J wlckets.Bijna 20 gentddeld dus!Ïk wi1 hier
g6en na:nen noemen van prominenten, daar ik van

mening ben dat aIle spelers roet vo11e inzet
voor èit ka,npioenschap hebben gezorgd en waar-

voor ik ieclereen van harte d.anL zeg.

De captaincy heb ik net genoeg:en gevoercl, al-
hoewel het niet altijd even gemal<kelijk wae in
wedstrljtlen, èle geen gunstlg verloop hadden.

Ook het tossen was een hopeLoze opgave voor

nerÉlechtB drieroaal gewonnenrhetgeen one waar-

schijnliJk op enke!.e draws is kom€n te gtaan.

Ik ben erwan overtuÍgd.; d.at §uccessen in het

komencle eeizoen in tLe 2e klasÉe À nlet zuLlen

n:itblijven, nits er ook dan met voLle ínzet
uoralt geÉpeeId.

A"E.J. Kors



VERSLAG 1977 TWEEDE ELFTAL

Eet tweecle behaalcle in èe eerEte J wetlstrijiten
slechte 1{ punten en stond toen bLJna ondler-
aan. Dankzij een fltnke eintlspurt (1! punten

ul.t d.e Laatste I uedstrijden) einttigden wtJ
nog a1s no. 4r preoies nitLtLen ln cle ranglijst.
Dat klopt ook lreL, want wlJ wonnen { wed.strlj-
c[en, verLoren er { en { wedstrijden eintligclen
onbeslist (t net bonuspunt).
En on het nog uooler te naJren: aL dtl.e vlertJes
vallen uiteen ln 2 x thule en 2 x uit. l,rlij won-
nen thuÍe van E.C.C. 6 en van Groen Geel 2 en
ult van 8.3.S. 4 (of l?) en vErn V.O.C. 5.

LttJ naakten geoiddeld 12123 r.trls per uÍoket en

begen 14178 nrne tègen. Yan de 115 iloor ons
genonen wÍckets waren er lB aan ons veLclwerk
te rlanken: 47 gpvangen, 10 rtur out en 1 ge-
stuopefl. Niet slecht voo:e een bejaard e1fta3.,
dlat John Braithlraite toch we1 erg olste.

Gelukklg kwan Leo ons ale Laatste I wedstrijrten
weer versterken.ElJ na^n slechts ! wicketsrnaar
al.s Je 75 overs bowLt voor 122 rt;oce kan je er
toch lrel iete van.

WiJ hebben nog veel meer ciJfers:

3ÀTTEN

neer èan I innlngs:

Rung Irul. §.0. E.S.
Vaa-

Gen. g€n

E. Bohlfs 244 9J. Kors 1OZ 9
Joop v. [hufJ]. 94 I
P. tío1f,s 8, I
B. Earkink 56 7
E. lÍo1fe 2, 6

G.F. v.c[. l,Ieeril-
hof ') 1r1 5
K. Phlltpser, 62 4
Jan v. BhuijL 64 2
J. Gestna,n 41 5
W. Kroes 21 ,
R. èe Jong 19 1

3. Philipsen 12 1

t) plus 1 etuoped..

1 108x J0r50 ,2 42 14,17 4
5 16* 11J1 1

1 29 11185 5
- ,, 8,00 1

2 I 5,75

1 57x 12175 2
- 15 't5,5o 2

- 27 'l5 r5o 2
2 21n 11167 71 1' 10150 1

- '19 19100 2
112*-2

roinèer dan I lnnings, tlooh meer èa^n 10 genid.-
deldL:

Niet spelen dit jaar ? Hoe
kon je aan die onzin......

6,



3O}íJ,EN

! of neer wickets

Overs

E. Rohlfs 157 2/6
3. Earkink 89
E. lIolfs 1o2 5/6
P. i{oIfs 44 5/6
R. clen Hertog 1
J.M. van Thuijl 25
L" Kors 75

Met de prettige zekerheid clat de winter lang

is en de temperatuur dan toch niet zo hoog op-

loopt clurf ik ook nog enkele spelers oncler cle

loupe te nemen. Ík meenrtlat er 28 epelers voor

het tr^reede opclraafclen. Ïn cte beperking toont

zich de luiaard dus ik beperk miJ tot hen, die

de helft of meer van d.e wedstrÍjden meeded.en:

Sarend Harkink was lleer prettig gezelschap,

maar op de sportieve toer bleef hij ve! onder

de verwachting:en.Iegen H.c.C. 6 was de topvora

er ineens wel.t 11 rl}n§ en 6'24.Gezien het run-
nen zou Sarentl er slim aan doenrook ts winters
iets aan sport te doen.

Jan Kore wisselde heel goed.e dagen af met d.a-

genrrraarop het helenaal niet wou lukken.Ïed.er-

een behalve Jan denkt clat hij Ín wetlstrijtlen
even goeil kan bowlen a1s in de kooi a1e hii
ma;a! een oud.erwetse aanloop neemt en naar d.e

palen blijft kijken. Wij hopen a1len van harte

dat hij dat probeert en achten clan succes ver-
zekerd.

E'rnst RohLfs levert of net batten of roet bow-

1en ied,ere wedstrijtt een goecle prestati.e, maar

heeft kenneltik moelte, het tegeliikertijil te
doen.Maakte verrrit de meeste rulsrmet zrn eer-
ste centurSr (toe n.o. tegen E.C.C.) a1s top-
prestatie. Met bowlen zouden wij Ernot liever
snelle ba11en en één langzaxoe zien glooien d'an

ongekeerd; de langzane aloen we1 meer maar mi.s-

sen vaak tle palen.Met fielclen is Ernst nog a1-

tíjcI een voo?beeld voor andeten.

Eduartl }Ío1fs bowlde vrÍiwel ietlere wedstrijd
goed en goeclkoop; ruerkelijk weggeslagen r'rord't

hij hoogst zelden. Met batten had hij beslíst
te weinig gecluld.
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Piet l^lolfs begint weer helenaal terug te ko-

nen. Niet minder dan ! vangen (hoe harder hoe

liever), er konen weer dubbele cíjfers en ver-
uit cle snelste wicketveroveraar (ti; heeft

maar ruim J overs nodig om een slachtoffer te

noteren). Zo doorgaanl Piet !

Uw captain had een weinig voorbeeldlge start,
lrLaar rla 2l juni hebben de tegenpartijen hem

niet meer uit giekregen, zulks soms ni'et tot
verclriet van de tegenpartij a1Ieen, uaar ook

tot spiit van cliegenenrdie in de batting-order
na hem aan cle beurt zoud.en hebben moeten ko-

men.

Leulste tegenpartijen ï,aren: de gedeelde eer-

ste plaats is voor H.3.S. en V.0.C.

toek lJolfs scoorde r^reer, gips of geen gips en

clat net een accuratec se en blijnoetligheide die

ons a11en verwarmde. Eartelijk cla.nkrook aan de

anclere tla,mes clie ons zo trouw vergezelden en

verwenclen !

Joop van Thuijl

M. Runs

51 12227 219
24 225
9 154
48849

1' 122

W. Gem.

26 12rr8
16 11,69
15 15r00
14 11r00
6 lr13
5 9,e0
5 24,40



VERSLAG 1971 DERDE ELFTAL

In een van de verslagen van onze vagte v€r-
slaggever Btond aLs conclusle van de toen ge-
Bpeela[6 (en verloren) weatstriJtl. zoiets ver-
neLtl alettZo zíel u, V.C.C. III verlÍest noolt
heLenaalr. Dat Ís, geloof ik, de kern van tte
lrlJze, rraarop het afgelopen seizoen door rt
tlercle ie geepeeld. Glng er èene een wedstriJct
verLoren clan uae dit geen reden tot peeeinisrne
voor de volgencle wealBttiJat. Dat oet dit tea,n
van beginners en een aantal rgevortlerclenr een
tlercle plaats ln onze afdeJ.ing bereikt rertl Í§
hler het beste bewlJs van.

De clJfers geven aanleidlng tot een interes-
sante concluBie.Door onze unplres wertl 1) naaL
€en batÉnan L.3.lrl.gegeven, te:rwiJl wij { maal
een appèI kregen toegevezen. A1s nen beitenkt
clat van d.eze ! naa,L er èrie kwanen van V.C.C.-
umpiree.llgt de conclusÍe voor de hanct dat wij
ook sportief gezien goecle crLcketers ziJn ge-
weèst, hoeweL tle slachtoffere dlt wellicht aan
een wat nintler echerpe b].ik zulIen wijten" 0p-
vaLlentl was dat onze eigen captain d.e absolute
L.3.!I.konlng was ;tlit h1e1d waarechiJnliJk ver-
band net cle volgortte van ale battingltJst, zo-
tLat de ontevrectenen onder ons toch nog hux
gra,n kontlen halen.

3ÀTIEN

l!Í. Mieras
P. Mleras Sr.
3. Phillpeen
M. Steffelaa:r
?. van Deudekon

T. Maag
0. Ta1na
F. van Sarrreveltl
E. Schelwald
K. van Ellten

E. van Lohulzen
I{. v.tl.Àrend

Mlntter dan 5 lnninee

R. van Dael
J. llhoenes
l[. Eeybloo
J.J. de Jong
K. Phillpsen

C. Nota
B. cle Jong
tr'. KooL
J.M. va^n Thuijl
G. v.cl.lrleertlhof

M. van Eezlk

Runs In IÍ0 ES Gen.

,76 1' 5
72 '.t2 5
91 '.t1

,1 61
479-
245-
,292
17 11 1,r9-25 10 1

462
,e2

1 00x
19
21

9x
17

)7 t6o
10r29
8r27
6r2o
5r22

474-
1e2-242-
,1 1-
18 2 -

'l2 418021 4t5722 1t7O18 116710 2 r78

1x 1,00
1x 0150

,6 11r75
,8 19100
16 12100
,'t ,'t,oo
9 9too

9 5§o6 4r5o
5 2167
2 1)0O
1 1100

10 2 t
9283
22
11
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BOWIEN

Overs

-
M. Mieras 142i
M. Steffelaar 722
T. Maae 95'
E. ScheLwald 20
0. Talma 21.
3. Philipgen 48'

Mintler d.an 20 overs

J. Thoenes 12
T. Eeyblon 19"
R. tte Jong
C. Nota 6
tr'. Kool 4

14
9
4
4
3

r'.
u.
It,I.

T.
E.

40
19
22

4
5
5

48
26
26

5
4

11

16
24

1
21

o

M. B. W. Gero.

I'ÏEÍ,}EN

van Sarnevelcl
Mieras
Steffelaar
Kool
SchelruaLcl

Y.C.C.

Tegenpartij

195
1r8
187
4e
61

't54

4rBB
7 126
Br50

12rOO
12r20
,0r80

24r00
1r75

1or50

1

1

I
1

;
4

?

0. llaLna 2

P. ivlieras Sr. 2

3. Phllipsen 2

T. Ivtraas 2

J. 0hoenee 2

K. van Hilten 2

1,I. v.d.Arend. 2

R. van Dael 1

T. Eeyblom 1

V.C.C.III sooorale trager clan cle tegenstanders.

C.emid.deld. 1r81 runs tegen 2e1l runs per over.

Daarentegen deden wij het iets §liomerr want

wij kwa,men geniataleLd tot 9J4 rrns per wicketl
te:n^rij1 cte tegenstanders nlet verder kwa'men

d.an ongeveer 8r5. Eet veIè oaakte in totaal 50

vangen en er rreralen 6 batsmen uitgerunè. Dat

Laalale presteerden wij zeLf I maa,Lrwa'anvan K.

van El1ten tuee keer. De tegenpartij hield 4J

keer een van€l vaet"

Wiize van uitEaan

Ifiokets 3ow- 1.3.1,I. Caught R.0.
1ed

114

10e

54 1' 4'
4e450 6

Wetl.stri.i dverE lasen

v.C.C.IïI - V.O.C.IV z 1o1 v.6 - 99 a.o.
0p 16 roei startte de conpetitie roet een thuis-
weclstrijd tegen V.0.C. lV.Na een vesloren toss

noesten wlj eerst het velcl in.Eoewel er 3ege1-

natig wickets vielen kwam V.O.C. vía !) v., op

99 voor 5. lloen vontlen wij het welletjes en de

laatste 5 wlckete werden op dat zelfde totaal
ingerekend. Succes voor Martln Mieras(6 v.21),
Ivlark Steffe:.aar( zv. o ), Earry schelwald( 1v. 1 1 )en

0ruro Talma(1v.10). Nadat 3en ?hilipsen(15)soed

had geopentt zorgclen Martin lIierae (51 not out)

en Piet Mieras sr.(tO) er voor dat de overwi.n-

ning voor 6 wickets binnen wae.
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Groen-Gee1 III - V.C.C. IlI : 11 - 68

Ook de volgend.e wedstrljtl tegen Groen-Gee1 III
werd.rtussen de regenbulen doorri.n een overurin-

ning orngezet. Er werd laat begonnen i.v.m. d.e

?egen en doordat de heren van Groen-Gee1 pas

tegen een uur of één net zijn elven waren. WiJ

gingen eerst batten, hetgeen niet a1 te best
gÍng. A11een Rob van lael (56) en Mark Steffe-
taat (9 not out) hielden stanct. Aangezien llii
maar met 10 nan waren was het op 68 v. 9 afge-

1open.

Groen-Gee1 hadl al visioenen va^n een irurings-
ove:nriruring naar l"iartin Mieras(4 v.1J) en lrÍark

Steffelaae(6 v, 15) kegelcten hun batting-slcte
voor J1 runa orrver. tr'okke Kool had twee vaJrgen

vastgehouclen.

,t9#8{{,\

WlWd"-
je hebt zeker nog nooit een appèL

toegedezen gekregen

V.C.C. ïII - 3loenenclaal I11 t 121 - 1!)

BLoemendaal won de toss en ging batten. Na J0

voor 'l kregen wij ze in d.e tang;Az v.5. Eelaa,s

liep het toen wat uit de hantl waardoor het to-
taa1 149 r.serd. De wickets lraren voor Ben Phi-
i.lpsen (t v.1z), Earry Schelwald(1 v. 15), Itart<

Steff elaar( 4v. 14), Orno La1rra()v. 2J)en Íon Eey-

bloro(1v. 1r). I'{artin Mieras en tr'rang van Sarrre-

veld leder twee vangen. ÏIlteraard gingen wlj
voor rLe runs.Ton Heybfom(16) opentle gedegen en

ook l{artln lrieras(5e) en 3en Phillpsen(21) de-

den het goecl, naar bij gebrek aan vold.oende
gteua was op 127 cle eerste nederlaag een felt.

8.3.S. V - V.C.C. IIl : J1 en 106 v.9-48 en 97

Na gewonnen toss wercl eerst gebat. A1leen 3en

?h11Ípsen(1! )en l{artin Iuieras(t 6)zagen wat van

cte bowlerij van een zeer sterk H.B.S. Totaal

48 all out. 8.3.S. dacht tlit we1 eventjes te
naken, roaar kwa,m va.n d.e koude kermls thuis (r1
aL1 out). Aa,ngezien het toen pas half clrie was

eiste 8.3.S. een tweetle kans. Ons totaal werd

toet: )'1, dankzij Martín Mieras (19)"" Koos van

Eilten (een gedegen 10), clie ook in de eerste

irurings lang hatl etand gehouclen, zodat E.B.S.

voor tle taak stond 115 runs te naken in ruim

twee uur. Door goed en vooral fanatiek fielclen
Lukte ze dat niet. 0p 106 voor 9 was het tijtl.
Eet bowlen was 1n hantlen vaÍr 3èn Philipsen(1v.
28)rTon l{aas (7 v.!8)en Martin Mieras(4 v.40).
Maar liefst vier r'un outs deden d.e rest.

V.C.C. ïïf - Groen-Geel III | 71 - 80 v. J

Na eerst een totaal varL 7, te hebben g:eecoord;

J.de Jong(71)en Cleroens Nota(9);konclen wlj het

deze keer nlet bolwerken.Sen ehllipeen(1 v.2l)
en Clemens Nota (z v.11)deden nog even gevaar-

lljkrnaar op B0 voor J waa }l'et gebeurclrzij het
clan dat de Groen-Gee1 equi.pe er eerst v?n

overtrrigè moest woralen ctat verder tatten (ti;a
na vijven) niet alleen geen zin hacl, naar ook

ueinig roet cricket te oaken had.

V.C.C. ïïI - Olynpia Iï : 57 - 58 v. 9

lled.erom een falenèe batting-side net a1s red-
cler in tle nood Jaap [hoenes(l8), zodat het to-
taal nog !J rrrertl. De wetletrijd dreigd.e nogal

saai af te lopen toen O1trppia (door een groot

aantal geuiste vangen) de vijftig rune voor 5

wi.ckets naakte. 0p 56 vielen echter { wickets
op een rij, zodat het plotseling 59 voor neg:en

stond.Een halve misser in cle slips en een ware

kantbal deden ons toen de d.as om, naar er was

weer gestreden tot de laatste run. Vooral Ton

trlaas(!v.20)had goed" gebowled.Jaap Thoenes twee

vangen.
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U.:.4. IfI - Krekels IV : 19 ea 11O v. 7 - 11

Dit was wellicht de meest eensationele r^red-

strijd van het seizoen.Dankzli Koos van HÍ1ten
(t )rnuai de Jong(6)rKarel Philipsen(!)-natuur-
lijk nm out-Piet Mieras Sr.(1 not out);tot nu

toe a11es gescoorcl roet eentjesien een keihartte

twee van Onno Talna bereikten wij het rtotaalr

varL 1) runs. Toen dachten a1le buitenstaanders

d,at het derde de klos zou zj-inrmaan die wisten
niet, dat er altijcl nog zoiets als het rgehei-

ne wapenr ís. Dat was onze bowlerij, die na 1{

overs l{rekels op 1} ruls lieten steken.Rudi de

Jong bowlde 1 zoala gewoonlijk, weergaloos goecl

(4 voor J) en wercl goed gesteund door Martin
Mieras(! voor 5). De Krekels wilde het nog we1

eens proberen, maa,r d.oor Karel Philipsen (weer

), maax cleze keer niet run out)en tte eincielijk
losgekomen ?iet van Deudekom(1f), tutartin(50)en

Piet Mieras Sr.(1, not out)uerd bii 110 voor 7

het nutteloze vaÍr d.eze poging Íngezien (eigen-

lijk a1 eerdern roaar cle Krekels-captain dacht,

ctat het besluit on te stoppen d.oor ons noest

worclen genonen).

NOT OUT

V.C.C. III - 8.3.S. V : 79 - B0 v. B

Door lvlartin(tz)rOnno(eindelijk 21 )en ?iet Mte-

ras Sr.(1!) werdee er J! runs in de boeken ge-

bracht.Eelaas gingen wij de boot inrhoeuel wij
via 60 voor J, bij 64 voor B weer hoop hatlclen

g:ekregen.Een wilde H.3.S.-er Bloeg toen Ín één

ov6r onze illusies het veld uit (80 voor B).
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Bloenendaal III - V.C.C. ÏÏf : 145 - 151 voot
9 gesloten

Gewonnen toss betekent blj ons batten en ?iet
van Deudekom opende gedegen mel 12 runs.Helaas

faald.en er toen een paar, zodat h.et plotseling
15 voor { stoncl.Martin(1OO not out)kreegi daar-

na steun van [on tlaas(7)en vooral Earry Schel-

r^rafd (te)en kon via 48 voor 5 op 151 voor 9

zijn centuly voLtooLen op welk totaal geËloten

werd. Sloemendaal kreeg hiervoor 208 mj.nuten.

Deze faire deklaratie wercl even sportief aan-

genonen en bíi 115 voor ! kregen wij het erg

benauwd, naan zoals zo traak clit seizoen was d.e

1 nge aden beslissend en werd de staart voor

een schinmetJe opgeruimd. Martin { voor 28rTon

uaas (de topwickets, { voor 61), uarry en 3en

(teiaen 1 voor 1r). ï,iefst ) maa! werd er ge-

vangen (uartin 2 l:La,a)- en tr'rans ! maal), hoewel

er ook nog een flir:k aantal tloor de vingertjes
glipten.

Olynpia Iï - V.C.C" IÏÏ : B0 - J2 voot 4 (ver-
regend ! )

Olympia bracht op het bowLen van itlartin(5 voor

12), ylelrk(1 voor 1J in 16 overs) en Ion uaae()

voor ,O), twae vangen van tr'rans en een rrrn out

toch B0 runs in de boekenr geholpen door een

ktetsnat veId.V.C.C. ging voor de nlrrs en Piet
van Deuclekoro (17rvoor de derde maal in §rccërl-

sie in de dubbeLe cijfers)en sen (tz) brachten

d.e stancl op 14 voor 1. Ntartir. (lz not out) en

onno(l not out)Ieken de overwinning op tle a.s.
kanpioen te bewerkstelligen, maale op 52 voor 4

gooiden de regen- en toen het d.aarna droog was

cte Olyropia.nen-roet en andere vuiligheid in het

eten zodat de weclstrijd verregende.

ik heb
not

zo'n idee, dat 'ie
out ueraachtl;e



v.o.c. vI - v.c.c" ÍÍÍ 2 65 - 71

In d.eze laatste wed.strijd wed.eron lage tota-
len.Een slechte start;17 voor 8(Uarttn 10)werd

door een fraaie 22 van Frans, een verstand.ig'e

12 van Ton Maas en een vlugge 8 not out van
Piet Mieras Sr. toch nog ougebogen naar 11 aal
out. Daarna bowld.e Mark(, voor 16), Ton l,laas(l
voor 1B)rllartin(z voor ,)en in cle slotfase 3en
(1 voor 16)en 0nno(1 voor 11) zo goed, dat het
team van y.O.C. niet verd.er kwam rlan 65.

Ivlartín M:ierae

Aan het vorenstaand.e seizoenoverzicht en cij-
fe:eroateriaal van d.e vice-captain wil ik gaar-
ne, in zekere zin a1s een soort verantwoorcling
van het door nij aIs captain g:evoerde beIeid.,
het volgencle toevoegen.

Gelet op tle we1 erg ongelijke sa,nenstelling
van het d.erde e1fta1, voor wat betreft leef-
tijd., ervaring, capaciteiten en aanlegrwas een
goede onderllnge rrerstanclhoutling van groot be-
lang: en heb ik vooral net het oog op de jeug-
d.igen en nieuwe1ingen er in nauw overLeg met

de vice-captain naar geetreefd. èe spelers zo

veel nogeliJk bij d.e wedstrijcl te betrekken.
Teneind.e het grootÉte aantal spelere d.e gele-
genheid. te geven het slaghout te hanterenrhet-

€:een nu eemmaal voor de meesten het meest at-
tractieve deel van het spel is, heb ik na ge-
r^Ionnen toss, steed.s gekozen voor eerst batten.
In geval bij een wedstrijtl niet a1le spelers
aan het batten uaren toegekomen, is getracht
dit geuis bij een volgende gelegenheid eniger-
nate te koxopenseren

Ook is gepoogd niet altijd. dezelfd.e spelers in
d.e staart te plaatsen. Met na,me de onvermijde-
lijke nu:umer e1f moest nj.et altijd dezelfde
mam. zijn.
À1§ het wedstrijdverloop het toeliet (maar

janmei genoeg te weinÍg het geval) werclen ook

d.e niet geregeld.e bowLers ingeschakeld..
Deze uit een oogpunt van goede wedstrijdtak-
tiek wellicht onjuiste benaderÍ.ng heeft tot
gevoLg gehacl, dat niet a1tÍjd het optimale
resultaat is bereikt en verrnoedelijk ook pun-

ten zijn verspeeld. fk steL n:ij op het stand-
punt, èat voor een laagste eLftal de strijd om

d.e punten n:iet prinair behoeft te staan en

het nemen van risicols d.e voorkelm verdient
boven het behalen van èen vëi1ige over-winning:

of draw uanneer claard.oor - zondér overigens
het wedstrijdelenent uit het oog te verlie-
z€[ - tn€èr spelers meer genoegen aan ale wed.-

strijd.en kurm.en beleven.
Eet geheel nog eens overziend en bladerend 1n

de vaa,k lyrische wetlstrijd.versLagen in onze

weekbulletins(waarvoor veel atank aan Íon lvlaas)

mag,, na,aÍ ik dachtrgesteld. word.enrdat het der-
d.e een geslaagd. seizoen achter de rug heeft
en zekey nogelijkhed.en tot een ontwikheling
naar een wat hoger niveau met een bred,ere

Taag van spelers, d.ie voor.goede resultaten
kunnen zorger..

P.Mieras Sr.
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VERSITAG 1971 JUNTOREN

Ook dit Jaar hebben niJ weer geknikkerd. Met

wisseLend succesrmet wlEselencl enthousiagme en

ontler wlsselenale 1eiè1ng ls er gespeeld in de

c-afcteling van de 8.C.3. Ik ben b1ij, dat 1k

nlet hoef te schrijven:net wisselenrle opkonst.
}ílj speeLtl.en d.1t Jaar net één elftal, waard"oor

wiJ steeal§ genoeg mensen haclclen om aan onze

pllchten te voLd.oen. Dat wlL ni.et zeggen, dat
het a1lenaa1 probleenloos ging, ve:re van t[at,
tnaar tk dacht dat wij over cle opkonst, het
enthousiasme en cle trainlngen beet tevreèen
konclen ziJn. Daamee becloel ik nlet clat wij er
nu ziJn, of tLat zo alles goed gaat, ik coneta-
teer eLechts dat lrij ons niet hoeven scha,men,

ale wlJ de berlchten over cle opkonet van tle

eLftalLen van cle 8.C.3. ln Cricket Lezen.

Dat wlJ volgene antl.ere beríchten aLles behaLve

ka,nploen zlJn geworcten i.s, claoht lkrnindèr be-
fangrfjf: ik teL geen lorlkkers. Natuurlljk ka^n

1k nlet tloen alsof de puntJes helenaal nlet
belan6rlJk ziJn, tenslotte 16 het ook voor cle

epelers zeLf weL zo aarclig aJ.s zij eens aen bal
goetl weg kuanen §laan of tranneea ztJ de tegen-
stanale! net een fraale vang kr:men verschal-
ken. En neI degelÍjk zal er clus op de tralning
geverkt moeten worden; dat Je er een hoop pLe-

zier kunt beleven is dan meeg€nonen.

Ik hoop dat ook het koroenrle Jaar weer veel

7O

Voorzichtig met mtn nieuue bat
fk moet het nog inkloppen

nènsen beschikbaar zu1len zijn a1s het erop
aankomt tle Junloren te tralnen of te leideí.
Ik voncl het rontLuit sBortlèf dat steeds meer

mensèn bereitl wa,ren om af en toe eens te komen

helpen en our biJ d.e wectstriJtlen ile zaak een
beetJe Ín goecle banen te houclen.

ALs lk nu zo eeng ronclon ktJk, d.an geloof lk
clat èe bela^ngriJkste taak voor nu is, d.at wij
zorg€n voor stabiliteit. }íLj noeten proberen
een gestatlige aanwas van nleuwe leclen te krij-
gen. Steeds za,! et een gecLeelte afva11en, maar

het is zaak dat wij ook steeale uat nensen

overhouèen, clle dan veer een goede basie zijn
voor d.e komentle Jaren, en we1 zo da,t cleze men-

sen steeds spelen in elftaIlen waarin zíj wat
betreft hun leeftijd. thuiehoren, temijL zij



)ok dit jaar aerd er onder deskundige Leiding
ueer,fLink geoefend

clan niet boven of ond.er hun capaciteit spelen.
Wat d.at betreft is het dit jaar nisschien niet
helenaal ideaal g:eweest (wij hadden misschien
beter een afd.eling lager kunnen spelen), naar
ik d.acht tlat er voor tle toekomst nog a1le no-
gelljkhealen inzalen.

J.J. Schreuders
J. l,rlever
A. v. Gelder
P. Toni.no
E. Wolfs
T. Stubbé
G. Koch
tr'. Hillen
C. ter Kuile
I{. Schellekens
P. Lochtenberg
L. de l,eed.e
P. de teecle
3. Lochtenberg
Í. Philipsen
S. Ve::meulen
S. d.e Jong
J. Jochemse
tr'. Nossbaum
Ph. v.d.. Ven

G. Pu1

Runs irlickets Vargen

44

,2 1v. 97
25
19 7 Í. 122
12 16 v. 2OO

12 0v. 6
10 5v. 7510 0v. 11
8 1v. 77B 12 v. 114

76 4v. 1o9
4 2v. 44

1 6 v.110

2 0v. 20
1

1

0

Z tt. 87

T. Maas

1

1

1

1
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JAAROVERZICHT IN CIJFERS

ÏJat een schitterend cricketseizoen voor V.C.C.

Machtig mooie en spannencLe wedetriiden va.ll

aIle eIftal1en; verrulkelÍjke spanning vooral

bij het derile tea,n, waar onbevangen nieuwe-

lingen zi-cln bij hun pre§tatieÉ optrokken aan

de routine van ènkel€ ervaren rrottenr.

Spanning ook bij het eerste, tlat na een opwÍn-

dende slotphase nog maa" net op het a11er-

laatet het welverdiend.e kanpioenschaP voor cle

neuzen iler H.C.C.-ere we8:kaapte ! In 1l wed-

strijalen, waarvan er één verregende, werd een

totaalscore van 2.IJJ runs voor het verlies
\ran 12t wickete bereikt, ilerhalve een Semid-

delde van 1!rB. Concunent E.C.C. ÍV scoorde

senidd€ld 181{ en 8.3.S. ÏI1(of ÍA ?) fl11,
Tegen Y.C.C. werden totaal 1.527 runs ge-

scooril, waarbij 1!0 wickets werden verovercl,

gemictdelcl d.us '1012. Voor E.C.C. IY bedroeg dit
bowlinggemittcleltte 11 ,J en voox E.B. S. ÍÍÍ 14r5.

Uit deze'cijfers bliikt dat het ka,rnploenschap

ruimschoots verdiend wercl.

En loet clit kampioenschap heeft het eerste tea,m

aarl de hoge veruachtingen van weleer volclaan

en is tevens de hoop gewettigd dat -wederom

net inzet van aIle krachten -ín tle bereikte
hogere regionen een goett figuur geslagen za1

worden.
Yan cle 14 wedstrijd.en won het eerste er acht

lraarvan J rraaL net innings | Ín 3 wedstrijden
werd. als reeultaat de td.raw net bonuspuntl

IZ

geboektrterwiil I keer het rzuur van de netler-

laagrgeproefd rooest worden. Met slechts 1 punt

verschil werd E.C.C. IV in de race on het

kampioenschap geklopt ! Maar liefst 2.114 fl:ns

werden in 14 wedstrijden en 1 verregenile wed-

strijd door onze batsnen bijeen geslagen, het-
geen een recorclscore in d.e V.C.C- historie
betekent. In het srtcces)aar 1)J) waren het er

1.744, evenwel uit 11 weclstrijden.
IIet tweede tearo, dat in de 12 gespeelcle ued'-

strijden evenveel malen wonrverloor en gelijk-
speelde (een x roet bonusprmt), wist ook een

record te berei.ken, nanelijk het hoogste bat-

tinggeroiddeld"e ooit d.oor de tweede editie van

V.C.C. behaald;1Jr2 is het nu, 12r'l wa,e het in
1966.

En dan het derd.e e1fta1. Eet afgelopen sej"zoen

was het de vierde naal dat een V.C.C.-tea.m aIs

d.erde in de K.N.C.3.-coropetitie meedraaide. En

hoe !? Draws waren bii dit elftal taboe.

Onder ondragelijke spanning werd. ofwel gewon-

nen (6x), d.an we1 met helclenmoed ten onder ge-

gaan (4x).
Een opmerkelijk feit vormt bij tlit tean cle 14

vangen, die lnewcomerl tr'. van Sarnevelcl na één

seizoen reeds op zijn naa.:l heeft staan;slechts
eenmaal Ln de historie van V.C.C. wist een

speler neer dan 1{ vangen in één seizoen vast

te houden, namelijk J.tle Roos ín 1917. ÏÍij had

er toen 1!, nog steeds een record clus !
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FIEI,DIftG?BXSTATIES

1. Eota,aloijfers vanaf 1914

Aantal
vangen

ÀantaI Aantal
stum- run
pings outs

Eotaal r/n 1970
1971 z 'le elftal

2e e1ftal
1e elftal

[otaa1 r/n i971

2, Seizoencl,ifere 1q71

1e eLftal
gpe- van-
lers sena,anÏ,a.r van8enS

>5 4 
'2<5 11 25

2"801 77 467
57-6
47110
50-6

2.955 78 489

2e e1ftaI 1e elftal
spe- van- ÉPe- van-
lere gen lare gen

21222'
21 75 12 27

3OïrI'TDARYSCOAES

Spelers net
) to touaa.

lí. Thons
G. Kors
P. lío1fs
Eo Snel
M. Mieras

?. Mieras
Peter Kors
E. Rohlfs
N. Schepman
R. d.e Jong

N. Snel
G. v.d.l^Ieerdhof
J. Kors
Paul Kors
Overige spelers

Totaal

Aan- Aan- Soun- To- SoundarY
ta1 ta! d.ary taaL d
zes- vie- runs score tu

,6, *^ 66
60 1o7 56
48 87 55
44 B6 51

2r2 468 50

Totaal 15 57 21

PÀUL KORS . BEreN

ÏIercl het vorig seizoen Joop van ThuijJ- nog net
ëen neuÉlengte cloor Nico SneI versLagen, c[it-
maal bestonal er een straatLengte, waartnee ons

alLer voorzitter tte gecluchte concumentie ver-
sLoeg! Daa:mee is 1n dit jubileumjaar cle beker

a1s een welvéadienale trofee d.aar terecht geko-

tDenruaa,! ieclere rechtgeaard.e V.C.C.-er hen on-

getwljfeld graag zlel.

De oiJfers zíen er a1s voLgt uit:

501447 g ren
2r7
-15
- lZ
ZO
452

120 256
13O 2BO

160 16'
100 26,
64 168

122 36066 200
40 126
46 150

166 1.172

2' 405 1.758 4.1ro 41 (15)

47
46
44
,e
tB

14
,,
,2
31
4)

424
111
217
-25211
129
115
- 10
1 10
,87

lïl

l1il

llil

Genld- Gentd-
ttelcle cteltle
van cle sel-
I voor- zoen
afgaan- 197'l
tte sel-
zoenen

(r ) (z)
2214 27 t6
21 ,4 23 t92Or2 27 t9
17 t1 72t7
16rg 1917

1618 ',17r4
16 r7 14tO
14t5 25 tO11t2 1Or7
1211 14tO

10,7 71 r1
9r1 11$
4r9 5'9
4rB 9t9

(z'l-(r )
+ 5r2
+ 2r5
+ 7t7
+ 1J16
+ 2rB

- 5t4_ 2r7
+ 10r5
- Zr5
+ 119

!!! + 21r0
+ 4t5
+ 1r0
+ 5t1

Yer-
schll

SpeJ-ers
( )6 inn. per
seizoen )

M. Mieras
l[. Schepman
E. RohLfs
N. Snel
P. MÍeras

G. Kore
J. Kor§
G. v.d.Irleerdhof
E. Snel
B. tte Jong

Joop van EhutJl
Paul Kors
E. IlIaa.s
J. llhoenes

74
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B I JZ.OI.IDERE PRE STAT IE S

1, Sow1en

Datum 3ow-
ling
cij-

1e e1fta1 tegen:_ fers
8.3.S" IÏI 20 roei 6- 4
E.B.S. IIIr2e inn. 20 nei 5- 9
E.C.C. ïv (uit) 1o mei 5-16
Sparta I1 (ut) 6 iwÉ 6-19
Quick fV 26 ivrlí 6-12
Quick ÍV12e irur. 26 jwÈ 5- 9

2e e1fta1 tegen:
Groen Geel II (uit) l1 nei 5-46
H.C.C. Vr 6 Jw.i 6-24
v.0.c. v (uit) zz a.ug 6- I

]e e1ftal tegen:
V.o,C. VI 16 net. 6-21
Groen Geel IïI(uit) 2) mei 6-15

8.3.s" v (uit) + juri l-r5
0lympia Iï 1l juli !-20
I(:rekel-s IV 11 Jtt1-l 5- 5
Olympia II (uit) t4 aus 5-12

2. Fielden

1e eIftal tegen:
v.u.c. II
v"0.c. IïI

2e elftal tegen:
E.C.C. VI

Je e1fta1 tegen:
8.3.s. v (uit)
BloenendaalIII (uit )

APPEAL
All was orderly, calm, and yet sprightly,

As we sat round the circle of greèn,
And a warm breath of breeze whilpered lightly,

In sweet tune with the summer-clad sceíe.

There the batsman stood poised in position.
While the bowler broke into his 

-run;
And the duel of timeless rradition

Once again, like new day, had begun.

With full ardour the ball was delivered,
And the blade stabbed the ghost of a sfioke:

Round the ring, some uncertainty quivered . ,
But out there-in the field-the §torm broke.

In that moment, a game, cool and quiet.
_ .Became charged with a fury of sound,
Like the menacing roar of a riot,

As white forms leapt, or rolled on the ground.

First the .stumper, arms high, appeared frantic;
_.Then the slips waxed aí wildly insane,
Till a team had all turned Coryliantic,

Lost to order in body and biain.

Ye-t is passed, that Erinyan passion;
Sudden sanity stilled thè last shout:

They had merely appealed-in their fashion.
And an umpire had answered, "not out."

- - = . -- ==*==- ==** = =.ï:l:I1l]ï11ï

EoSneI
Eo Snel 'n
E.Sne1 \f
P"Itieras
P.Mieras
Ii. Snel V

E.Rohlfs
S.Harkink
B. den

Ilertog

M.Mieras
M. Steffe-

7-aat
T"Maas
I.Maas
M.Mieras
M.MLeras

Aan-
ta1

8 aug
1Q a»g

1 v. Paul
I run outs

Kors

6 jr:ni 4 v. J"Gestman

4 juli J run outs
B aug 4 v, tr'.van

Sarneveld

1, Satten Scores ) l0

1e e1fta1 tegen: Datum

Quick IV
H.c.c. ïv (uit)
Sparta II (uit)
c.c.G. (uit)
H.3.s" Ilï ("it)
c.c.G.
c.c. G.
Quick IV (uLt)

2e eIftal tegen:
H.C.C. Vï
Concordia ïï

1e e1fta1 tegen:
v.0.c. YI
3Ioenend.aal III
H.B.s, v (uit)
I(rekels ïV
Sloemenclaal ïfï(uit)

2J meí
J0 nei
6 Suni

1 I juni
2l jwi
4 juli
4 Juli

11 juli

Rrurs Naam

61x N.schepnan
65 N"schepnan
59x W.llhons
76 Peter l(ors
66x N.Sne1
51 Paul Kors
58 N.Snel
76* E.Rohlfs

6 juni 10Bi{ E.Rohlfs
(uit) 28 aug 17x G. v.d.

Weerdhof

16 nei 51x M.Mieras
10 nei 58 M.Mieras
4 juli 59 M.M:ieras

11 juli 50 M.Mieras
8 aug 100x M.Mieras



What Ís Wrong with Crieket?
ï'-*.{

dr;,,§*'

é,q
With whot enthusiosm the Rugger mon tokes the field I

&#ffi&
€rp #*44+*1*-qr#-** 

-+

With what vim ond vigour the §occer ployer emergcs I

Note the entering dosh of the ice-hockey ace- and the hearty arrivol of the tennis stor I

'@
-qE

tr#6a

ffiE
§ff\ sffi$ffiffiff«

And then obserye how the first-closs «icket teom loíters palely outof the povilion I

,MEffi E
Ilónówhy on corth con't THEY put a bit of life into it tao ?



Partnerships >50

Datr:m

Stand per wicket
tfick. van tot
l1]4 o1e elftaL

8.3.S. IÏI

Qulck IV

Quick IV

E.C.C. rV

E.B.S. lIT

Qulck fï

2e elftaL
g.c.c. vr

v.0.c. v
Concorclia II

Voor het:
2e wicket

5e wloket

6e wlcket

tegen:
20 nei

2J meí

2) meí

(uit) ,o ner

(uit) t7 jreni

(urt) z7 junr

4 jul-Í

(uit) 11 juli

tegen:
6 juni

(uit) zz aus

(u:.t) ze aus

@,!
P. Mieras
G. Kors
N. Schepnan
R. de Jong
N. §chepnan
Peter Kors
N. Scheproan
N. Snel
N. Schepnan
Peter Kors
N. Snel
1Í. Thoms
Paul Kore
N. Snel
E. RohlfB
N. Snel

5

2

4

17 96

866
66 111

6 102

18 91

55 12'

20 't 01

B' 16Bx

45
12
61*
40

42
65
,,
,4
76
66x
12
51
5e
76x
42x

2

,
6

7

2

5

1

5

17

0

14

145

74

1O1x

114 M.
§.

74

E. Rohlfs 108*
3. Earkink 11
E. Rohlfs ,9
Jan v.ThuiJl 2,
G. v.dolrleerclhof 57*
Joop v.Thuijt 16x

Mlerae 100x
SchelwaLcl 18

le elftal tegen:
Bloenenctaal III ("ft) I aug

De volgende rrecord. wicketstand.en sind.s 1!62r

wertlen verbetercl:

(zie versla g 1969 rb1l.,21 )

2e elfta1
Runs Partners

1e elftalt
Runs Partners

96 N. Scheproan
N. Snel

79 P. Mieras
G. Kors

68 N. SneI
1,Io Thoos

9, G" v.d"lIeerdhof
Joop v"Íhu1j1

BIJ het batten mogen we clltnaal drle rèuLzend-

Sne1, !Ia,rt1n en broer Piet Mlerasrtemljl Joop

cte 4.000-€rene heeneLoeg. 3ij het bowlen geen

Kors kon cLit seizoen zijn 100ste catch pakhen.

poten tbegroeten:Nlco

va^n Thuijl zich door
barrLèrebrekere! Jan

Iv[i j lpaalbehalers, van
harte ! I

N . Schepman

77



INHOI'D

Voonroord.

Voorburg {0 jaarl 3. Kleefstra
Een terugblik, J. HeylÍgers
VoC.C. 1912-t45t G. v.Thuijl
En5.ge opnerkelijke vooroorlogse feÍten, Joop v.llhuijl
v.c.c. 1946-160, J. wils
V.C.C. 1961-t7O, Joop v.ThuijL
V.C.C. in EngelantL, P. Mieras Jr.
40 iaat V.C.C.1 L. Hogentloorn

Zijn cricketers bÍjgelovig, Jan v.ThuijL
De cijferdans on 40 jaar cricket, N. Schepnan

De wetLstrijtLen va,n V.C.C.
Seizoenresultaten
Overzicht van alle in N.C.3. en K.N.CoSoverbancL

gespeeltLe wecLstri jtLen

TotaalresuLtaten van wed"strijden tegen d.e meer
geregeld.e tegenstancLers

Eoe V.C.C. tle wickets verovercle
3oulen: aanta]- malen 6 wickets of meer

Satten: aantal scores van l0 of meer

Totaalcijfers per speler, behaaltl. Ín N.C.B. en
K.N.C.B.verbantL gespeeId.e wed.strijcLen

Jaarverslag 1)11, 1e tea.n

Jaarverslag 1971, 2e tea,m

Jaa:nrerslag 1)11, Je teaa.

Jaanrerslag 1971, jun5.oren

1971 in cÍjfers
ïr&oud.

78

b1z.

1

I
10

11

16

19

25

29

,1
,5
,7

5e

6l
65

7o

72
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