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Hoewel de zomer van
1978 een nogal somber beeld
vertoonde, kan m.i. gesteld
worden, dat voor VCC na een
moeilijke periode de zon - zij
het nog wat bleekjes - weer is

. gaan schijnen. Het totaalbeeld
'van het afgelopen jaar over-
ziende is er reden om de VCC-

'toekomst met optimisme tege-
moet te zien.

Graag wil ik deze visie
(waarin ik hopelijk niet alleen
stal) hierna volgend verduide-
lijken. Daarvoor ga ik nog even
terug naar het begin van het
jaar 1978, waarin een nieuw
VCC bestuur voor grote pro-
blemen stond.

Geconfronteerd met het
feit, dat VCC geen horecaver-
gunning bezat en geen gediplo-
meerd beheerder kon leveren,
was het huren van de Cartouche-
kantine een onmogelijkheid
geworden. Vlak voor het begin
van het cricketseizoen ontbrak
het VCC aan een accomodatie
om haar gasten en haar eigen
leden te kunnen ontvangen.
Financieel gezien zaghet er
ook niet bepaald 'zonnig' uit
voor onze club. De bar had de
laatste jaren aanzienlijke ver-
liezen geleden en er was dan
ook behoorlijk op de reserves
ingeteerd. Ook de sfeer binnen
de vereniging was nu niet be-
paald om over naar huis te
schrijven. Kortom, een 'betere'
start kon het nieuwe bestuur
zich niet wensen.

Hoe ziet de situatie en
dus de toekomst na afloop van
het seizoen 1978 er uit?

VCC bezit thans iemand
met een horeca diploma en
deze persoon is dientengevolge
onze officiële gediplomeerde
beheerder (bedankt Karel!)
en mag zelfstandig'de van

Cartouche gehuurde lokaliteit
runnen. Vraagt u niet, wat om
dit te bereiken aan zweetdrup-
peltjes, harde woorden en
slapeloze nachten gekost heeft!

De financiële positie van
VCC is afgelopen jaar belangrijk
verbeterd. De vereniging heeft
over dit jaar een batig saldo
van f 2000,- (inclusief de aan-
schaf van een nieuwe mat!).
De belangrijkste oorzaak hier-
van is gelegen in het meer dan
uitstekend functioneren van
de bar. Een positief resultaat
van ca. f 1600,-- is iets waar
de nieuw ingestelde barcom-
missie terecht trots op mag
zijn. Heel hartelijk dank,
dames en heren, ik weet wat
voor moeite (en vrije tijd) dit
gekost heeft!

Ook de nieuw ingestelde
jeugdcommissie heeft van zich
doen spreken. De beide jeugd-
toernooien respectievelijk om
de Leo Kors en Geurt van
Thuijl beker hebben ruime
aandacht gekregen van de pers
(bedankt Jos!) en verdienen
een permanent karakter.

Nu ik bij de jeugd ben
aangekomen, moet ik nog een
belangrijke gebeurtenis ver-
melden, nl. het aanstellen
van een Engelse jeugdtrainer,
de heer Dennis van Brigden.
Gezien zijn capaciteiten
en liefde voor de sport, is het
bestuur ervan overtuigd met
hem een goede keus te hebben
gedaan. De resultaten, beide
jeugdelftallen zijn kampioen
geworden!, wijzen reeds in die
richting. Ook voor de winter-

,trainingen van de jeugd zal de
heer Brigden gaan zorgdragen.

Ik dacht ook te kunnen
stellen, dat de stemming bin-
pen de vereniging zich duide-
lijk weer in stijgende lijn
bevindt. Naast de barinkomsten



zijn (ondanks de slechte
zomer) de opkomsten bij
barbecue en wedstrijden een
duidelijk bewijs, dat men het
weer plezierig vindt met
elkaar en om nog wat na te
praten. Hopelijk zet deze
lijn zich het komende seizoen
in gunstige zin voort.

Vanzelfsprekend zijn er
ook nog een aantal minder
plezierige zaken te signaleren.
Ik denk b.v. alleen maar aan
het gebrek aan speelplezier
gezien de toestand waarin ons'
veld zich nu al jaren bevindt.
Ook wat dit betreft geven wij
echter de strijd niet op. Op de
lange duur moeten onze per-
manente confrontaties met
het recreatieschap resultaten
gaan opleveren.

Het totale VCC-plaatje
dus positief, hard zal nog
moeten worden gewerkt om

dit niet alleen in stand te hou-
den maar waar mogelijk te
verbeteren. Met inspanning
van ons allenzal dit voor het
seizoen 1979 zeker mogelijk
zijn. Aan het bestuur zalhet
niet liggen!

Tot slot dank ik allen,
die zich voor VCC hebben in-
gezet in het afgelopen seizoen,
met name alle dames, die ieder
jaar weer geheel belangeloos
hun zondagopofferen om langs
het veld te vertoeven, af te was-
sen, broodjes klaar te maken
etc. Het kan niet anders of ik
spreek namens heel VCC de
hoop uit, dat u allen ook het
komende seizoen weer van de
partij zult zijn. Heel VCC een
gelukkig en bovenal gezond
1979 toewensend,

De Voorzitter,
R. de Jong.

VCCI
Het seizoen 1978 werd

gekenmerkt door slecht
cricketweer. Zo kon pas in de
laatste week van augustus een
wedstrijd tegen Rood en Wit
worden gespeeld. En hoe,
maar daarover later. Verder
werd getracht een aantal
junioren in te passen in het
eerste team en rijp te maken
voor het wat grotere werk.
Soms lukte dat vrij aardig.
Samen met de vaste gerouti-
neerde heren kwam er een elf-
tal uit de bus datzeer behoor-
lijk kon meedraaien in de top.
Het is jammer dat door uiteen-
lopende omstandigheden niet
steeds met het sterkste team
kon worden aangetreden.
Wellicht...?
Het begon dit jaar bij SCHC.
Nat en nog eens nat. Een onge-
traind VCC moest in deze par-
tij bijna 3 I 12 uur en 167 pun-
ten toestaan. Natte voeten
verhinderden Remco (3 v. 4l)
en Piet (5 v. 45) niet het sco-
ringstempo laag te houden.

Het batten van ons was als
vanouds in zo'n eerste partij.
Ruud dJ werd topscorer (hij
scoorde onze enige bounderij),
maar nog net niet in de dubbele
cijfers. Verder waren de 3 pun-
ten van Wim M opmerkelijk,
want hij zou daar het hele sei-
zoen nog slechts één run aan
toe voegen. All out voor 45.

Een week later werd tegen
UD een goede opening (49 v.2),
doorMark 22 en Ruud vdG 12,
niet doorgezet en 59 punten
was het schamele resultaat.
UD had natuurlijk inningsvisi-
oenen maar via 27 v . 5 en 44 v.
8 werden het er maar 5 5, waar-
door toch nog werd gewonnen.
Ruud vdG (4 v. I 7), Mark ( 1 v.
9) en uiteraard Piet (5 v. 24
in 23 overs) waren te moeilijk.
De eerste thuiswedstrijd bracht
ons tegen 9 victorianen na 90
v. 3 toch maar 143 runs op en
dat was eigenlijk erg zwak.
Karel, Ruud vdG en Luuk,
allen rond de dertig. Piet en
Ruud veegden vervolgens het



zaakje voor 3l punten van de
mat. Op 28 mei was Schaer-
wijde het volgende slachtoffer.
Ruud vdG was op een springe-
rige pitch teveel voor een paar
bange cricketers ('1 v.26) en
de 79 runs werden voor 6 wic-
kets gepasseerd.

Vervolgens werd aange-
treden tegen HBS. Experimen-
tele opening: Piet sneuvelt na
I I ballen te hebbengehadvoor
32;totaal38. Karel snikt nog
een tijdje lekker door. Ruud
vdG eindelijk in de aanval 54
snelle en goede runs. Karel legt
het loodje voor 38, Ruud dJ
voor 29. Stand I 57 runs. Dan
een tijdje niks, behalve wickets.
Tot slot Martin 5x6 en nog wat
in een stief kwartiertje. All out
voor 235. HBS knijpt hem en
terecht, (26v.3). Dan een hak-
ker die gevaarlijk dreigt te wor-
den, maar hij wordt geveld
door een hele slimme, hele
lange aan off, door Ruud dJ
uiteraard. Toen maar de deur
dicht en dus 4-2 voor ons.

Bijna-koploper Hilversum
(op dat moment dan) kwam
toen bij ons vervelend doen en
scoorde mede daardoor 221
punten. Guus ving een kerel
schitterend uit, maar zou over
de bounderij gestapt zijn.
Ge... dus. Alleen Piet hield zich
met 4 wickets enigszins staande.
Dat totaal was bij 33 v. 3 ver
weg, maar Martin (29) en Guus
(44 notout) probeerden het
bonuspunt te pakken. Ervielen
toen rap een paaï wickets en
het stond plotseling 134v.9
met nog zo'n 7 overs te gaan.
Wim maakte ook nu geen run
maaÍ ze kregen hem niet uit.
Einde op 143 v. 9.
Schaerwijde uit werd een scha-
mel totaaltje van 118. Dat was
niet genoeg, mede doordat op
drie achtereenvolgende ballen
de vingertjes niet op tijd dicht
gingen. Remco nog3 v.25.

Rood en Wit thuis verre-
gende bij de stand 67 v. 2 (Jos
25). Bij Hilversum uit werd
wraak genomen voor hun eer-
dere optreden. Piet was weer
eens onbespeelbaar (5 v. 20 in
21 overs) en ze haalden precies
100 punten. Negen! vangen
werdèn er gemaakt: Wim M 3,
Martin 2, Nico 2 en (helaas

was dit een tijdelijke opleving)
Ruud dJ ook 2. Op 7 waren
we 3 wickets kwijt en dat zag
er niet best uit. Martin ( 15)
groef zich anderhalf uur in,
waarna Ruud vdG (een Prima
54 not out) met Guus (18 not
out) het totaal voor 5 wickets
passeerden. Tegen koPloPer
SCHC werd dankzij Luuk (35),
Ruud vdG (30) en Ruud dJ
(10) 83 v. 3 bereikt. Daama
huilen met de pet ( I 2l all
out). Deze maal zorgde Ruud
vdG met 5 v. 23 ervoor dat
SCHC bij 88 alle wickets kwijt
was.

Nadat Rood en Wit weer
verregend was kwam HBS bij
ons kampioen worden. Met
wat invallers uit het tweede
lukte dat. VCC kwam niet ver-
der dan 89 (Luuk en Piet ieder
20). Heel langzaam verzamelde
HBS de runs en kon bij 90 v. 6
de bloemen tevoorschijn halen.

De laatste thuiswedstrijd
tegen UD leverde maar 104
runs op. Frans opende met32
maar kreeg alleen nog maar de
steun van Martin en Piet ( l5
en 16). Piet leek de zaak snel
af te maken maar zijn 4 v. 28
in 23 overs konden niet verhin-
deren dat pas op l0l het ne-
gende wicket vie1. Toen werd
er bijna 40 minuten niet
gescoord maar een bye en een
snik gevolgd door een run out
lieten UD op 105 all out
eindigen.' De laatste wedstrijd tegen
Rood en Wit leverde ook geen
overwinning op, maar wel een
aanÍal records. Michel (20),
Ruud vdG (68), Ruud dJ (51)
en Jos (13) zorgden voor een
stand van 166 v. 5. Daarna
kreeg Piet steun van Mark (26)
en zij scoorden 102 runs voor
het zevende wicket. Jammer
dat men niet de moeite nam

"om Piet van zijn vorderingen
op de hoogte te houden en
ook het juiste aantal overs niet
werd medegedeeld ; anders had
hij wellicht zijn maiden century
kunnen scoren. Nu bleef hij 3
overs voor tijd op 86 not out
steken (5x6 en 6x4). Inmiddels
was het totaal tot de nieuwe
recordhoogte van 289 opgelo-
pen. Rood en Wit was even in
moeilijkhed en bij 29 v . 3, rnaaÍ
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het einde kwam pas bij 217 v.
9. Remco had mèt 6 v-.40 er
van alles aan gedaan: 4-2 voor
VCC dus. Wim vdA en Koos in
de slotfase, ieder een wicket,
waren misschien te laat aange-
zet. Al met al een uitstekenàe
afsluiting van het seizoen.

Tot slot moet mij toch
nog dit van het hart. In totaal
hielpen 25 spelers mee het
scoringsboek vol te krijgen.
Geconstateerd mag woiàen dat
de combinatie jeugd/routine
naarmate het seizoen vorderde
steeds beter ging lopen. Het
batten was nog wat oneven-
wichtig (alleen Ruud vdG was
vrij constant), want er zijn nog
te weinig echte regelmatig
scorende batsmen. Het bowlen

moet van Piet komen. die dit
jaar al aardig gesteund werd
door Remco, die een goeie kan
gaan worden. Ook Michel
belooft een prima bowlertje te
worden als zijn handen wat
gegroeid zijn. Was het batten
en bowlen in zijn totaliteit best
behoorlijk, het fielden was
huilen met de pet. Op een
enkele uitzondering na was dit
slecht verzorgd. M.i. door on-
voldoende concentratie en te
rveinig inzet. Wellicht zou daar
op de training ook de nodige
aandacht aan kunnen worden
geschonken, want met alleen
paaltjes omgooien en ballen de
bossen in rammen kom je niet
zo gek veel verder.

Martin M.

\i\\--\-



r 
-J l-'l'i

1
' rr.a4

ffi
-/ 

1,t ,.,,
-l í.

<cJ- -

AI.ES

\4/INIS
f,ÏER

Spl(tTs

----'-/

AlTERNATIHVE
'UilIEKE PRESIATIES'
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IO]ïIEilDE Til HET GEBRUIKETUKE
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Er is wat gepresteerd af-
gelopen jaar. Helaas zijn voor
alle alternatieve winnaars geen
bekers beschikbaar. Zij zullen
het moeten doen met een
eervolle vermelding in dit stuk-
je. En dat brengt ons direkt
op een prijswinnaar: de pen-
ningmeester. Als een aasgier
beloerde hij zijn prooi (de
achterstallige betaler) en zo
hoort dat ook. Uit'welinge-
fichte kringen heb ik overigens
vernomen, dat de begrotings-

bespreking op de komende
Algemene Le denvergaderin g
slechts enkele seconden zal
behoeven te duren. Vragen
staat natuurlijk vrij, maar alles
is piekfijn in orde en de ge-
bruikelijke domme vragen zul-
len dan ook niet meer beant-
woord worden.

ïVie de prijs zal moeten
incasseren voor het meest actie -

ve niet-spelende lid laat geluk-
kig dit jaar niets te gissen over.
Mevr. Philipsen heeft enorÍn



veel werk yerzet achter de bar.
Haar puntenvoorsprong was zo
groot, dat de snelgevormde
jury geen problemen kende,
maar de hoop uitsprak het
volgend jaar moeilijker te heb-
ben.

De prijs voor het meest
niet actieve spelende lid zal
dit jaar niet uitgereikt worden.
Er waren veel, heel veel kandi-
daten vonden de leden van de
jury. De vlam sloeg pas goed
in de pan toen het ene jurylid
het andere jurylid deze begeer-
de prijs wilde toekennen, en
deze om onbegrijpelijke rede-
'nen, dit een te grote eer vond.

De bokaal voor het pech-
volste lid is veroverd door Ton
Grootens. Hij heeft er voor
moeten knokken, maar zijn
prestatie, een neusbreuk op drie
plaatsen. liegt er niet om. Nico
Schepman werd een goede
tweede, omdat hij tegenover
het meesterstuk van Ton slechts
een hechting aan de onderlip
kon produceren. Wim Molenaar
kreeg een eervolle vermelding
voor een gebroken vinger, maar
dingde niet mee naar de hoofd-
prijs, omdat zijn blessure pas
na een week werd ontdekt.

De wisselprijs voor het
spraakwatervalste lid is dit
jaar, evenals de vijfvoorafgaan-
de jaren, wederom toegekend
aan Jos Jochemsen. Volgens
de reglementen mag Jos, na zijn
waarlijk unieke prestatie, het
komende seizoen op wedstrijd-
dagen alleen nog maar spreken
tijdens de maaltijd en dat is
tenslotte volgens de thans
geldende gebruiken niet beleefd
Anderen moeten tenslotte ook
een eerlijke kans hebben.

Nieuw dit jaar is de ere-
palm voor de betrouwbaarste
umpire. Onze onbetwiste l.b.w.
koning Karel Philipsen, slechts
8 maal 1.b.w. dit jaar, zag geen
enkele serieuze kandidaat. De
jury wel, nl. de heer H.S. Om
begrijpelijke redenen (het VCC-
bestuur wil haar sterkste troef
geheim houden) publiceren we
alleen de initialen staande voor
high security.

Wie was dit jaar onze po-
pulairste toeschouwer? Met al-
gemene stemmen ofwel una-
niem viel de keus op het

Recreatieschap in de persoon
van de Heer Visser. Deze'afge-
zand'presteerde het toch maar
om als toeschouwende voorbij-
ganger voor een brok sensatie
te zorgen zijn weerga niet
kennende op de Nederlandse
cricketvelden. De vele reacties
op zijn optreden van zowel
V.C.C. leden als tegenpartij
maakten het voor de jury zeer
eenvoudig. De woordvoerder
van de jury omschreef het di-
plomatiek: Nog nooit hebben
zovelen, zoveel te danken ge-
had aan zo'n enkeling!

Wie de beste bowler, bats-
man en fielder was afgelopen
jaar kan men lezen in het sta-
tistísch handboek 1978 van
V.C.C. Veel belangrijker is
echter wie de best geklede
speler was van V.C.C. Boze
tongen beweren, dat de jury
de prijs aan Marc Steffelaar ter
aanmoediging wilden toebede-
len; om zodoende zeker te be-
reiken dat er nu eindelijk eens
alle knopen aan zljn shirt zou-
den worden gezet. De jury
distantieert zichvan deze on-
beschofte insinuatie. De
woordvoerder, tevens voorzit-
ter van de jury, wil langs deze
weg nog eens extra benadruk-
ken, dat er onafhankelijk van,
welke persoon of instantie dan
ook wordt rechtgesproken. Er
worden geen kadootjes gegeven
of vriendendiensten bewezen
aan met de jury symphatise-
renden meelopers. Kortom
alles gaat objectief, resoluut
en zonder inspraak.

Terugkomend bij de best
geklede speler. Er is speciaal
gelet op de v(r)ouw in de pan-
talon gecombineerd met het
smetteloze, oogverblindende
wit. Slechts Ernst Rohllfs
doorstond deze strenge eisen.
en heeft deze eervolle prijs vol-
komen verdiend..Van harte
gefeliciteerd Aina!

De gouden medaille voor
de opgelegde kansenmisser
ontketende zoveel tegenstrijdi-
ge opvattingen, dat de toch wel
bekwame juryleden er niet uit
konden komen. Op een gegeven
moment was de lijst met serieu-
ze kandidaten zo groot, dat
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deze zelfs het huidige aantal
op de ledenlijst overtrof. De
voorzitter zette vervolgens het
mes in de kandidatenlijst en na
een heleboel strepen bleef er
slechts één naam over. Helaas
kan deze persoon ook niet (zij
het om andere redenen dan
bij de betrouwbaarste umpire)
aan het grote publiek bekend
worden gesteld. De winnaar
van deze medaille is namelijk
een gerespecteerd bestuurslid
en na het vememen van zijn
uitverkiezing stelde hij: 'Dank,
duizendmaal dank, maar ik wil
lieveraiet op de voorgrond tre-
den. Geef de waardering maar
aan een ander'. Helaas voor
hem was hij echt de beste op-
gelegde kansenmisser en iemand
anders de eer geven voor een
niet geleverde prestatie vond
de jury terecht onbehoorlijk.
De voorzitter van de jury, die
toch al bekend staat om zijn
puntige, doordachte antwoor-
den, stelde het verrassend sim-
pel: 'Ere, wie ere toekomt'.

Het gouden bat voor de
mooiste, taktische single is met
algemene stemmen het eigen-
dom geworden van Eddy Wolfs.
Zljn inzicht en markante zelf-
beheersing bestempelden hem
tot de enige, echte winnaar
en de jury ziet zelfs in de ko-
mende jaren geen wezenlijke
konkurrent voor hem. Proficiat
Eddy, ga zo maaÍ lekker door.
, Natuurlijk zijn er nog veel
meer prestaties die hier vermeld
hadden moeten worden, gele-
verd. De redactie van hetjaar-
verslag heeft mij voor komend
jaar, tegen beter weten in,
wederom wat ruimte toegekend
en dan hoop ik o.a. de hierna-
volgende prestaties ook te
mogen toelichten.
- wie was de best gekapte speler
- wie had de meeste slachtoffers

als batsman?
- wie ging er het stomste run

out?
- wie was het positiefste over

een l.b.w. beslissing hem
zelf aangaande!

/^/ tt1
v"/l

_-tr/'.-L
/'\ -,l.



vcc2
Het tweede elftal heeft

een evenwichtig en zorgeloos
seizoen beleefd. Als debutant
in de tweede klasse werden
evenveel (vijO wedstrijden ge-
wonnen als verloren, terwijl
het twee keer tot een draw
kwam. Verder geen kampioens-
kansen of degradatiespook.
In de middenmoot geëindigd,
zowat evenver van het eerste
als van het derde verwijderd.
Stille pogingen om het eerste
te besluipen, en hautaine
trekjes naar het derde kregen
geen kans zichte ontwikkelen.
Evenwichtig was ook Koos'
captancy: op de tenen, maar
ook ontspannen als de stand
dat mogelijk maakt.Eenieder
kwam op deze manier aan de
beurt. In feite een homogeen
elftal met voor VCC-begrippen
geringe leeftijdsverschillen.

Minder evenwichtig was
de geografische spreiding: met
HCC 5 in een verder Rotter-
damse afdeling (w.o. wederom
twee VOC-elftallen). Aan bat
werd vrijwel steeds de 100
bereikt, waarbij de meesten
wel eens een bijdrage leverden.
Bij het bowlen was de basis
smal: Ernst en Mark moesten
het meestal samen opknappen
(zij het niet met tegenzin).
Voor fielden was onevenwich-
tigheid bijna een synoniem:

botervingers en wereldvangen,
atletische stops en flinke mis-
sers, dat alles kwam in de
meeste wedstrijden voor. Al
met al een eeslaaed seizoen in
een prima ifeer, Zowel in
als buiten het veld.

Dank aan Koos voor zijn
prettige captaincy. Het bij
elkaar houden van het elftal
lijkt een goede opdracht voor
hem.

In de eerste wedstrijd
kwamen wij uit tegen VOC
IV via 87 v. 3 (Mark 23 en
Jos 27) slechts tot l12. Jaap
scoorde in deze wedstrijd nog
l2 runs. De periode van bezin-
ning die hierop volgde, duurde
tot eind juli. Frank en vrij in
de aanval gaat hem beter af
dan spelen vanuit een (op ons
niveau zogenaamd) versterkte
verdediging. Hoewel VOC nog
dreigde na 56 v. 8, nam Ernst
(6 v. 34) op 92 het laatste
wicket door een goede vang
van Walter. Mark 2 v. 15.
Trouwens: aantal vangen: 7,
gemist: 0.

Reeds de week erop wer-
den de kampioensaspiraties ge-

sust door een nederlaag bij
Spirit I. Een in het Holy-zie-
kenhuis aanvankelijk onvind-
bare Nick bracht verwarring in
de gelederen. Hij (na l7 runs



achteraf niet ernstig gewond
door een hoog opkomende bal)
Eddy (19) en vooral Willem
(30 not out) brachten ons na
50 overs tot een langzaam
gescoorde 101 v. 8. De vijfmans
bowlerij maakte vervolgens
weinig indruk (Spirit 105 v. 3).

Thuis tegen HCC V kwam
de batting-side wel vrolijk voor
de dag (2ll v.7). Na een krach-
tige start van het 'geleende'
openingspaar De Leede (Frans
41 en Luuk 24),wasvoor de
man of the mouth Jos de hoog-
ste seizoenscore weggelegd
(69: 7x4 en 2x6). Ben (39:
1x6 en 4x4) voelde de sfeer
goed aan en ook Willem haalde
de dubbele cijfers. Ook nu 6
vangen; wickets voor Eduard
Wolfs (3 voor 6) en Luuk (4
voor 15, w.o. twee maal twee
wickets in één over).

In Rotterdam werd daar-
op het evenwicht hersteld. En
hoe! Nu in 47 overs 104 runs
(Harry 39, Clemens 14, Emst
I 1, Jos l0), waarna Sparta III
in 26 overs naar 106 voor 3
snelde. Geen kommentaar op
fielding prestaties, wel applaus
voor Hugo Meijers (66 runs
en 4 voor 43).

Echt spannend was het
thuis tegen Hermes III. Koos -
langzaam in vorm komend -16
en Mark 1l openden leuk,
maar daarnazaghet er somber

uit bij 68 voor 8. Door Niek -
een knappe 4l not out -, met
de broers Grootens achtereen-
volgens op de mat werd het
nog 124. De bijdragen van Ton
(14) en Walter (4) bleken be-
langrijk te zijn. Constant bow-
1en van Mark (4 voor 32) en de
run out van de topscorer door
een strakke worp van Ernst
deden Hermes stranden op I l7
voor 8. Draw met bonuspunt
dus.

Tegen VOC V was het
beide keren een hard gelag.
Dankzij Mark's standvastigheid
(55 runs) en vier batsmen met
8 runs haalden we in de uit-
wedstrijd I 13 runs. Veel maak-
te ons geploeter niet uit;na
een uur stond VOC op 114
voor 0.

Vier runs meer waren de
volgende wedstrijd voldoende
voor winst thuis tegen Sparta
III. Hoofdrollen voor Niek
(4 l) en Jbs (23), bijgestaan
door degelijk werk van Mark
(l l) en - al oogt het anders -
van Piet Mieras (16;2x6).
Ernst (3 voor 41) en vooral
Mark (7 voor 32) rolden
Sparta samen op: 80 all out.
Een knappe prestatie tegen
de uiteindelijke kampioen.
(NB: dat is toch zo?)

Als eerste tegenstander
had VOC IV het lef om te be-
ginnen met batten. Dat dauw-
trappen niet onze specialiteit
is bleek uit het gemak waar-
mee VOC in Voorburg op 142
voor 8 kwam. Hierbij was dan
nog de hulp nodig van Wim
Molenaar (4 voor 38) en Hans
Koderitsch (2 voor I l). Een
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toch niet te versmaden kracht
als Mark kwam uit op 2 voor
66. Frans de Leede (43) bleek
opnieuw goud waard; Jos (l 7),
Jan Melk (l l not out), en
Eduard Wolfs ( l0) trachtten
hierna het bonuspunt op I l4
binnen te halen.

Door een misverstand (of
heet dat een mis-understate-
ment) over de tijd bleven wij
evenwel op I l3 voor 8 steken.

HCC V trok daags erna
in Den Haag eveneens eerst
naar de wickets. Inmiddels ge-
waarschuwd rolden Ernst
(5 voor 38) en Mark (4 voor
5 I ) de tegenstander voor 97
op. HCC kwam min of meer
rechtstreeks van hun jubile-
umfeestje; menigeen zal de
cricketbal met campari heb-
ben verward. De nuchtere
VCC-ers buitten dit ook in
de batting-beurt goed uit
(98 voor 3). Nuttige Koos
(25) legde de basis voor Ernst
(26 not out) en Jaap (28 not
out). Merkwaardig genoeg
voor Ernst zijn enige score
van niveau, terwijl Jaap juist
voor zijn vakantie weer eens
zijn eigen spelletje bedreef.
Mark werd de trotse eigenaar
van de weekend-bal: hij kreeg
in totaal 7 ballen waarvan 3
wides en I shooter.

Hermes was blijkbaar
niet zo onder de indruk van
ons spel, dat het na gewonnen
toss in regenachtig weer op
eigen veld ging fielden. Koos
vond dit verdacht en liet als
tegenzet Philip Schellekens
openen. Deze liet zich eerst
na 30 runs verschalken. De

meester zelf tructe Hermes
door als nummer 8 met 22
not out te blijven in een totaal
van l0l . Ernst 10 runs. Hoewel
Emst (4 voor 42) en Mark (4
voor 22) weer hard werkten,
gaf onze captain met een twee-
derde hattrick de wedstrijd
een vrijwel beslissende wending.
Ton Grootens had met een
flitsende vang het laatste woord:
Hermes 91 all out.

In een thuiswedstrijd die
toch iets langer duurde dan
een voetbalmatch werd weder-
om van Spirit verloren. Na onze
33 runs (Mark l3) kwam Spirit
op 34 voor 4.

Tegen VOC V thuis scoor-
den we weer meer dan 100 runs;
nu echter in twee innings.
Eerst leek het moeilijk het to-
taaltje van de vorige week te
overtreffen (31 voor 6), maar
Jan Melk (17), Eddy (14 in 3
klappen) en Mark (l l not out)
zorgden voor een totaal van
runs. Trieste noot was de ern-
stige neusblessure van Ton.
Op de zo langzamerhand on-
betrouwbaar geworden pitch
spoot een normaal gebowlde
bal hoog op. Evenals in de
uitwedstrijd was het moeilijk
om het openingspaar op te
ruimen. Dat lukte toen 123
runs op het bord stonden.
VOC stopte blj 150 voor 6.
In een tweede beurt hielden
Willem (eindelijk weer wat
runs: 15), Niek (16 not out)
en Jan Melk ( l6) althans één
punt in Voorburg.

Jan Millevan Thuijl



Het komt niet veel voor,
waarde lezer,maar zo af en toe
ben ik zobezeten van cricket,
dat ik zo maar ergens naar een
training ga kijken. Vorige week
was het weer eens zoYeÍ...
'Wat een prachtig onderdeel
van het spel', zei ik tegen de
bezig zijnde oefenmeester.
'Is trainen nu niet het mooiste
onderdeel van het hele cricket?'.
'Och', verklaarde hij, 'het spelen
van wedstrijden is de laatste
tijd helemaal achterhaald. Ga
maar na, hoe vaak wordt er
vandaag de dag getraind?' Ik
schatte zo'n driemaal per
week. 'Juist', vervolgde de trai-
ner, 'en als je dan bedenkt dat
er maar één keer per week een
wedstrijd wordt gespeeld...
Ik heb tegenwoordig jongens
hier rondlopen, die nooit een
wedstrijd spelen. Vroeger was
dat andersom, toen kwam d'r
nooit één trainen. Maar ja, wat
wil zo'n jongen? Die wil ook
wel eens een century scoren,
of een wicket nemen. En dat
kunnen zehiet volop'.

Wijzend op een net aanlo-
pende knaap vervolgde hij:
'Laat mijnheer hier eens wat
zien, Kobus'. Op een slordige
3 meter voor het klapwicket
tekende hij een vierkant van
10x10 cm op de mat. Kobus
nam een aanloop en bowlde
vervolgens op het vakje, gooide
er precies in en de mid-stump
viel om. Een werkje dat hij zo'n
25 maal achter elkaar herhaalde.
'Zie je' , zei de oefenmeester,
-'die jongen speelde al l0 jaar
cricket. Nam nooit een wicket,
helemaal gefrustreerd man op
't laatst. Stoppen, zei ik.
Vroeg-ie of er een leuke hand-
balclub in de buurt was. Ik zeg,
jongen, jij komt gewoon bij
mij trainen. Jij wordt niet
.spelend lid. Weg met die wed-
strijden. Moet je nu eens kijken'.
Het komt niet vaak voor, maar
ik stond met mijn mond vol
tanden. Deze prestatie en dat
.alleen via een goede training.
'En dat is nog niets' verklaarde
de techniek-bijbrenger, 'ik heb

er een die gebruik ik zo af en
toe zelfs in een wedstrijd. Voor
de psychologische zet, begrijp
je. Als de bowlerij de overhand
heeft, zogezegd. Dan haal ik er
gewoon één retired en zet ik
Piet in. Binnen de kortste tijd
100 runs meer meneer. Alles
voor zes. Laatst sloeg-ie op de
eerste bal de klok aan gruzele-
menten en vervolgens vernielde
hij systematisch de aangegeven
bowlingcijfers op het elektroni-
sche scorebord. Bij iedere zes
weer twee lampjes uit'.

'Maar gaat zo iets nu niet
ten kosten van de techniek?1,
waagde ik op te merken. 'Ach
wat, techniek, geloel,' reageer-
de de man. 'Ik heb er een die
is zo technisch onderlegd, hij
laat de fraaiste slagen zien.
Maar geen runs meneer, geen
runs. Leuk voor de liefhebber,
een cutje hier, een drive daar,
maar geen runs. Nee meneer,
techniek, daar kom je er van-
daag in de cricketwereld niet
meer mee. Kijk bijvoorbeeld
in die kooi daar. Dat is een
jongen met een geweldige tech-
niek. Niet uit te krijgen. Hij bat
nu al zo'n vijf maanden achter
elkaar door. Iedere morgen
loopt hij om I 1.íi .' -iur het
paviljo*n uit en om 18.30 Liur
er weer in. Die gaat allcen nog
maar weg als hij zelf declareert,
want hij is zelf captain, vandaar
dat hij nu hier staat, bij York-
shire wilden zehem niet meer'.
'En break bowlen?'de trainer
wees drie netten verder, een
kleinere speler was daar aan
het bowlen. Een break, mehsen
niet te geloven... Vier, vijf
meter aan off buiten de mat
en dan weer terug, hops het
wicket in. 'Had geen wedstrijd-
mentaliteit genoeg', vertelde
de oefenmeester, 'hij stond
liever wat rond te kijken, af en
toe een madeliefje plukken.
Vond een dag cricket een dag
uit. Ik zeg, jongen jij hebt
mogelijkheden. Ik kreeg hem
alleen naar de training toe door
de leider hem een brommer
van Japanse makelij te laten



geven. Vindt het hier nou ein-
deloos. Op de brommer heen,
overtje bowlen, op de brommer
weer terug. Als ie de kans krijgt,
bowlt ie zelfs vanzljn brommer
af'. De training floreerde bijna
prima. Het clubhuis zag er wel
verzorgd uit en ik besloot om
maar een biertje te gaan halen
met een tosti. De bartender had
geografie gestudeerd, zoals hij
vertelde, terwijl een met Ma
aangesproken dame een heer-
lijke, goed doorbakken kaas/
ham boterham voor mij neer-
legde. 'Een prachtig vak', ver-
volgde de opperschenker, 'alle
plaatsen in Engeland ken ik uit
mijn hoofd. En een cricketveld,
ik ken ze alTe bij naam'.
Op mijn opmerking wat hij nu
van de aardbeving in Azië vond
antwoordde hij: 'Niet belangrijk
meneer, veel erger is het feit dat
in Lonspring on Avontheems
er een molshoop op het cricket-
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veld is waargenomen. Zonde,
zo'n prachtige ground...'

Opdehoekvan debarzat
een ander persoon met betraan-
de ogen en doorwoeld haar.
'De jeugdleider', verklaarde de
bartendcr, 'onze enige wedstrijd-
fanaat. Levert perjaar tien
leden af. Negen komen na een
week alleen nog maar om te
trainen. Onontbeerlijk figuur
voor de club begrijpt u. Alleen
zelf begrijpt-ie dat niet zo goed.
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Spreekt maar over schorsen,
omdat die jongens niet in een
wedstrijd willen spelen'. De
oefenmeester, naast mij aange-
schoven, knikte meewarig.
'Zo hebben we er nog een paar.
Die moeten met alle geweld
hogerop'.

Ik heb nog een kwartier-
tje meegetraind, drie stumps
en twee vangen. Ik denk dat ik
ook maar recreatie-cricket ga
spelen. In een wedstrijd lukt
zoiets mij nooit...

vcc3
Een vrij droevig verhaal,

dit verslag van de verrichtingen
vah het derde. Toen de kruit-
damp na de laatste wedstrijd
tegen VOC VII was opgetrok-
ken konden we onze wonden
gaan likken en de balans op-
maken. Die was inderdaad
zwaar negatief. Van de l0 ge-
speelde wedstrijden wonnen
we er 3, I eindigde in een
draw met de bonuspunten
voor ons en 6 eindigden in
een nederlaag, waarvan I met
innings. Hierdoor belandden
we op de één na laatste plaats.

Ook dit jaar kon weer
moeilijk van een homogeen
team worden gesproken, het-
geen mag blijken uit het feit
dat maar liefst 39 personen in
één of meer partijtjes meede-
den. Hiervan werden er 26 bij
de aanval betrokken!

Wat de individuele resul-
taten betreft het volgende: bij
het batten had H. Schelwald
de beste resultaten: 87 runs in
4 innings w.o. I not out, ge-
middeld 27.0. Redelijke bij-
dragen verder van F. de Leede:
80, J. Gestman: 86, E. Wolfs
Sr.: 65, R. Kneyber: 63 en G.
Kon 53. Vermeld mag verder
nog worden het eenmalig op-
treden van H. Koderitsch met
39 ?uns.

De bowling was in het
algemeen weinig indrukwek-
kend. Gunstige uitzonderingen
vormden G. Kors 9 voor 100,
E. Wolfs Sr. 9 voor 146,M.
Vroom 6 voor 29 enB. Philip-
sen 6 voor 93.

Hier volgt verder een kort
verslag van de gespeelde wed-
strijden:
27 mei 1978: uit tegen HBS
VI. Verloren met innings.
VCC 5l a.o. (B. Philipsen 18,
E. Wolfs Sr. I l) en 70 a.o.
(R. de Graaff 16, E. Wolfs Sr.
16, J. Gestman22). HBS 123
voor 6 (R. de Graaff 2 v.32,
B. Philipsen 3 v. 38, D. San-
ders I v. I 8). Een uiterst
zwakke start.
I juti 1978: thuis tegen HDS
II. Verloren door VCC. VCC
I l6 (F. de Leede 14, Joop v.
Thuyl 10, J. Jochemsen 31,
J. Gestman 22,R. Kneyber
22). H.D.S. 120 voor 6 (E.
Wolfs Sr. 4 v. 29,K. Philipsen
2 v. 22).
l6 juli 1978. Uit tegen Groen
Geel II. De eerste overwinning.
VCC 129 (F. de Leede 20,L.
v. Amerongen 13, D. Sanders
14, G. Kors 26, W. Kroes 15,
Luc de Leede l3). Groen
Geel45 a.o. (M. Mieras I v.
7 , L. de Leede 4 v.9, G. Kors
3 v. 12, L. v. Amerongen I v.
15).



29 juli 1978. Thuis tegen HBS
VI. Gewonnen door VCC.
VCC l4l (F. de Leede 18,
G. Kors 17,8. Wolfs Sr. 10,
R. de Jong 3l n.o. P. Mieras
24). HBS 122 (8. Wolfs Sr. 3
v. 12, G. Kors 4 v. 51, K.
Philipsen I v.32).
30 juli 1978 uit tegen HDS II.
Draw met bonuspunten voor
VCC. VCC 153 a.o. (H. Kode-
ritsch 39, W. Grootens 15,
N. Schepman34,C. Nota 16,
K. v. Hilten 18 n.o.) HDS I 14
voor 5 (M. Mieras 3 v. 17,
G. Kors 1 v.28, D. Sanders
I v. 5).
5 augustus 1978. Thuis tegen
Asvion II. Gewonnen door
VCC. VCC 102 voor 9 (H.
Schelwald 10, B. Philipsen
22, J. Gestman 17, K. Philip-
sen l9 n.o.). AsvionT6 a.o.
(D. Sanders 1 v. 5, R. Kney-
ber 3 v. 29,H. Schelwald I v.
10, B. Philipsen 2 v. 12,G.
Kors I v. 9, E. Wolfs Sr. I v.
2).
6 augustus 1978. Thuis tegen
VOC VII. Verloren door VCC.
VCC 94 a.o. (F. de Leede 28,
K. Philipsen 17, R. Kneyber
10, C. Nota l5). VOC 95 voor
I (P. v. Deudekom 1 v. l4).
l2 augustus 1978. Thuis tegen

Groen Geel II. Verloren door
VCC. VCC 48 a.o. (R. Kney-
ber l0). Groen Geel 55 a.o.
(M. Vroom 6 v. 11, W. Mole-
naar 2 v. 23, R. Kneyber I v.
0):
l3 augustus 1978. Uit tegen
Asvion II. Verloren door VCC.
VCC 88 a.o. (H. Schelwald 34)
en 42 voor 7 (H. Schelwald
l2,P.v. Deudekom I l). As- .

vion 150 voor 7 (B. Philipsen 1

v. 43, P . de Leede I v. 23, W.
v.d. Arend I v. 19, H. Schel-
wald 2 v. 30).
27 augustus 1978. Uit tegen
VOC VII. Verloren door VCC.
VOC 376 voor 9, een absoluut
verenigingsrecord. De VCC
bowlingscijfers zullen we maar
verzwijgen. VCC 87 a.o. (H.
Schelwald 3l n.o., R. Kneyber
l7). Het enige lichtpunt was
het batten van Harry die zijn
bat door de innings droeg.
Vermeld zij overigens nog dat
het maar een haartje had ge-
scheeld of we hadden er nog
een draw uitgesleept. Pas op
de 4e bal van de laatste over
viel het laatste VCC wicket.

Piet.

)

CRICKET-FAMAT
Het ergste wat mij kan

overkomen is een regenachtige
dag in het cricketseizoen. Ik
behoor namelijk tot die figuren,
die geen dag zonder cricket
tunnen in de zomer. Het begint
zo rondom Kerstmis. Terwijl
eenieder dan nog in zijn luie
stoel zit en geniet van het ski-
springen in Oostenrijk, bereid
ik mij al voor op het komende
seizoen. De benen lui gestrekt
op de bank, het bovenlichaam

iets naar voren en de handen
niet te ver uitelkaar, terwijl de
elleboog een hoek van 90 gr.
maakt, werk ik het jaarverslag
door...

Jaarverslagen zijn name-
lijk een uniek iets. Vooral voor
,mensen zoals ik, die gek zijn
van gemiddelden. Persoonlijk
heb ik dan ook een kleine
computer aangekocht, waarop
ik per wedstrijd mijn gemiddel-
de en dat van mijn direkte



tegenstanders bijhoud. Het kan
namelijk maar net in dat eentje
van Ruud zitten,dat ik de P.P.-
beker misloop. U begrijpt, ik
ben cricket-fanaat ten top.

Maar terug naar de regen-
achtige dag in het cricketsei-
zoen. Als goed clublid ben ik
al om 10.00 uur aanwezig,
soms zelfs eerder. Tegen de tijd
dat dan om 10.30 de tegen-
stander binnenkomt ben ik er
meestal wel ingeslaagd om
samen met één van de weinige
andere noeste werkers de
koffie klaar te hebben. De
stoeltjes en het scorebord staan
dan al 20 minuten in de kleed-
kamer, beschud voor de regen,
maar klaar om direct tevoor-
schijn te worden getoverd.

Zo rondom 10.59 worden
we dan verrast met de komst
van de derde speler van ons
elftal. Onder goede omstandig-
heden hebben we zo plus minus
I l.l2 negen man. Buiten val-
len dan nog wat druppels,
maar dat mag geen probleem
zijn want de junioren hebben
daarvoor zo'n twee uur lang
het veld lopen droogscheppen.
En aangezien er van 'nature'
toch al genoeg zand op ligt,
was het niet nodig om dat nog
te strooien. Nadat er langdurig
gezocht is naar het telefoon-
nummer van Ypenburg, wordt
er dan toch maar besloten te
starten.

Vanzelfsprekend legt het
reeds bekende duo de mat uit,
terwijl de rest van het elftal
uitgebreid de prestaties van
de vorige week en de vou.w van
moeders de vrouw haar strijk-
ijzer in de kleedkamer bediscus-
sieerd. Na enig geharrewar is
de battinelijst gereed, en twee
figuren worden door de captain
aangewezen orn de witte jas aan
te trekken. Natuurlijk ontbreekt
van krijt ieder spoor en net als
de eerste twee ballen gebowled
zijn begint het te storten. En

dus maar weer naar binnen.
Om 14.00 uur wordt er defini-
tief vanaf gezien om verder te
spelen en om 14.30 is op een
enkele drinker na het clubhuis
verlaten. Omdat je nu toch
niets om handen hebt besluiten
een paar aanwezigen er dan
maar het beste van te maken.
Twee enthousiastelingen ver-
dwijnen in 't hok en proberen
weer wat orde en regelmaat aan
te brengen in de chaos die daar
ligt, dat wat eens vijf bags wa-
ren en een hoop oefenmateriaal.
Helaas, nog maar tien ballen
over voor de training, maar dat
mag de pret de komende week
niet drukken... In de kantine
hebben een paar anderen - nou
paar? - ondertussen de voorraad
opgenomen en de flesjes uitge-
zocht, terwijl ook de koelkast
en de diepviezer er weer een
beetje als zodanig uitzien.

Rondom 16.00 kom je
dan wat aan de natte kant thuis
om daar nog net de verrregen-
de wedstrijden te horen door-
geven. U begrijpt, ik ben een
cricket-fanaat. Ondanks de
regen ben ik toch nog met
cricket bezig geweest vandaag.
Zijhet dan, dat bat en bal
alleen maar aangeraakt werden
om netjes opgeborgen te wor-
den. Morgen nog even snel de
mat oprollen met z'n tweeën.
Voor de rest van de middag ga
ik maar met m'n computer zit-
ten spelen. De wicketstanden tot
en met de twee not-out's van
vandaag uitrekenen.

Soms verheug ik me dan
alweer op het jaarverslag, zo
rondom Nieuwjaar. Eens kijken
watze er nou weervan gemaakt
hebben. Maar het leukste blijft
altij d de jaarvergadering, lekker
aanmerkingen maken op dat
het weer allemaal net verkeerd
is gegaan. Want ook dat hoort
bij het cricket-fanaat zijn.
Cricket-fanaat, hoe lang nog
eigenlijk...



luNroREN r1{ t9t8
Het seizoen zit er weer

op en dat is maar goed ook,
want op het moment dat dit
jaaroverzicht uit de schrijfma-
chine getoverd wordt, komt
het water met bakken uit de
hemel. Een probleem waar we
ook de afgelopen zomer regel-
matig mee geconfronteerd
werden en dat er toe leidde,
dat er dit jaar misschien wat
minder wedstrijden zijn ge-
speeld dan anders.

Desondanks mogen we,
dacht ik, op een geslaagd seizoen
terugkijken. Twee elftallen
kampioen, m'n liefie wat wil je
nog meer? Een hoop eigenlijk,
want ideaal is het er het afgelo-
pen jaar niet aan toegegaan.
Teveel draait de jeugdafdeling
op dezelfde mensen, geldt
overigens eigenlijk voor de hele
vereniging en je vraagt je af
hoe lang dat nu nog duurt.

Maar terug naar de reali-
teit. Twee elftallen kampioen,
een mooie prestatie. Tot de
totstandkoming daarvan werd
in de wintermaanden al begon-
nen. Allereerst werd er een
jeugdcommissie gevormd, be-
staande uit Roy Vroom, Piet
Mieras, Ton Philipsen en Jos

Jochemsen. Deze vier mensen
namen de touwtjes in handen
op organisatorisch gebied ter-
wijl ook Karel Philipsen en
Koos van Hilten zich regelmatig
beschikbaar stelden om te
helpen.

Voor de prestaties oP het
groene veld te verbeteren was
daar allereerst Guus Kors. OP-
nieuw verzorgde hij de winter-
training en probeerde de jeugd
met zijn ervaring te helPen in
het verbeteren van hun sPel.
Bovendien kon VCC voor het
eerst in haar geschiedenis het
afgelopen jaar beschikken over
een Engelse trainer. Mr. Dennis
Brigden nam op het veld de
taak van Guus over en wist
enorme vooruitgang in de Pres-
taties van de junioren te boe-
ken. Op dit moment is van
vitaal belang voor VCC om de
heer Brigden nog een aantal sei-
zoenen te behouden. Het
Bestuur is hier volop mee bezig
en nu maar hopen datze hierin
slagen.

Het resultaat van dit alles
zal de attente VCC{eden niet
ontgaan zijn. Afgezien van de
twee kampioenschappen lever-



de de jongste jeugd een goede
prestatie door tot de finales
van het HCB-tournooi door te
dringen. Wat de wat oudere
jeugd betreft, maar liefst acht
spelers kwamen het afgelopen
seizoen uit in wedstrijden voor
het HCB-elftal. Hiervan namen
Luuk, Patrick en Michael de
meeste voor hun rekening.

Misschien is het wel even
aardig om wat cijfers te geven:
Luuk de Leede scoorde op het
SGS-tournooi een harde 9l en
kwam ook in andere wedstrij-
den regelmatig ver in de dubbe-
le cijfers. Michael Vroom ont-
wikkelde zich tot de gevaar-
lij kste Haagse off-spinbowler:
tegen de RCB nam hij vier wic-
kets voor l9 runs in I I overs.
Marc Nota bowlde tegen de
Oostelijke Bond 9-4-1 l-5.
Patrick de Leede scoorde in 4
innings 75 runs.
Wat de prestaties betreft kun-
nen we de toekomst mijns in-
ziens met vertrouwen tegemoet
zien. Verder cijfermateriaal
vindt it op de volgende bladzij-
den in de competitie-overzich-
ten zoals die door de gebroeders
de Leede werden samengesteld.

De toekomst. Wat die
brengen gaat is op dit moment
nog niet duidelijk. Het is op dit
moment nog niet te zeggen met
hoeveel elftallen we volgend
jaar aan de competitie gaan
deelnemen. Wat dat betreft
liggen er voor de jeugdcommis-
sie en het Bestuur nog een paar
problemen te wachten, voor-
namelijk als gevolg van de leef-
tijden. In ieder geval zal er op-
nieuw een ledenwervingsactie
moeten komen om het aantal
C- en D junioren tot te laten
nemen.

Tot zover dit jaarover-
zicht. Rest mij nog om al die
mensen te bedanken die dit
jaar hebben meegereden, de
kantine verzorgd, geumpired,
trainingen vertaald en noem
maar op. We'll meet again.

Jos Jochemsen.

Competitiewedstr{iden
De eerste wedstrijd werd

door overschatting van eigen
battingside verloren. Eerst'
werd VOC B II voor 63 uitge-
gooid door 9 bowlers en daar-
na konden wij daar slechts 60
runs tegenover stellen.
De week daarop werd Ajax
verslagen die maar 52 runs in
35 overs scoorden, terwijl wij
I 14 hadden gescoord. Op i0
juni speelden we tegen K.2..
Patrick 55 en Luuk 73 zorg-
den voor 159 v. 6. Gelukkig
wisten we K.Z. hieronder te
houden: 133 v. 6. In een saaie
wedstrijd tegen Bloemendaal
trokken wíj uiteindelijk toch
aan het langste eind: 87 - 89 v.
8. In de uitwedstrijd tegen
Ajax dachten we genoeg te
hebben aan I l6 runs. Maar
Ajax passeerde dit totaal vrij
gemakkelijk. De tweede wed-
strijd tegen Bloemendaal was
identisk aan de eerste: 85 v.
7 - 86 v.7. Tegen K.Z. konden
we de wedstrijd ook in een
overwinning omzetten. De
laatste wedstrijd (VOC) werd
niet gespeeld.
KAMPIOEN.

Toernooien
l-daagse Ex celsiort oer-

nooi: Er werden drie wedstrij-
den gespeeld. De eerste tegen

}1ÍÍ{Y NOT?
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de gastheren werd verloren:
86 - 97. Luuk 47. Dezelfde
dag werd de eerste innings van
de wedstrijd tegen VOC ge-
speeld. Wij slechts 76 waarvan
Frits een harde 29 en Rino 10.
De volgende dag ging VOC
door na het passeren van ons
totaal om punten te vergaren
en kwam tot 172. Tegen ACC
konden we net de 200 niet
halen: 190. Patrick 50, Marc
N. 27, Frits 10, Luuk 38,
Philip l2 en E. Xtra 23. ACC
heeft nog een moedige poging
gedaan. maar toen openings-
bowlers Frits 3 v. 9 en Michael
2 v. 7 de bal ter hand namen
was het snel met hen gedaan.
Patrcik nog 2 v. 4 en Hans B.
3 v. 5: 30 all out.

VCC-toernooi: 2 tegenstanders
in dit toernooi: Ajax en Excel-
sior. Ajax maakte 77 runs te-
gen ons en dat vooral door
gastspeler Tim 32 ret. Wij pas-
seerden dit totaal gemakkelijk
en stopten op 87 v. 3. Patrick

Belangrij kste toern ooicijfers :

Batten Runs Inn HS
Luuk 179 7 47
Patrick 102 7 50
Frits 93 7 32
Marc N. 41 4 27

Bowlen: Wkts Runs
Patrick l0 77
Michael 8 75
Hans 7 47
Frits 7 106

Patrick de lrede

l3 ret hurt, Frits 32 ret., Luuk
23. Tegen Excelsior kwam
VCC eerst aan bat maar deed
dat aanvankelijk niet zoals dat
hoorde, alleen Marc l2 en
Rino 8. Maar de nrs. 7, 8, 9
Patrick, Luuk en Frits wisten
de score met resp. 22,31 ret,
12 nog boven de 100 te tillen:
1 I 1. Vervolgens werd Excel-
sior voor 29 uitgekegeld vóór
het donker door Marc N. 2 v.
10, Rino 2 v. 10 en Gerwin
2v.2.

VUC-toernooi: Eerste
tegenstander Excelsior, dat
77 runs scoorde door Patrick
3-14, Frits 2-19 en Luuk
2-29. BatÍend bakte niemand
er wat van: 42 all out. Alleen
Luuk 13. Tegen VUC kwamen
we'eerst battend tot slechts
65 runs. Alweer alleen Luuk
punten: 26.VUC scoorde 104
v. 6. wat hen winnaars van het
toernooi maakten, omdat zij
ook van Excelsior wonnen.
Zelfs Patrick 2-3 kon hier niets
meer aan veranderen.

Gem
44,8
14,6
13,3
10,3

NO
3



Junioren B in cijfers 1978
I Batten en Fielden va

l. L. de Leede
2. P. de Leede
3. M. Vroom
4. F. Nossbaum
5. H. Boerstra
6. P. Schellekens
7. R. Gebel
8. B. d'Ancona
9. E. Bakker

10. G. Pul
I 1. R. Mulder
12. R. de Graaff
13. G. Devilee
14. M. Nota
15. T. de Leede

II Bowlen
M. Vroom
L. de Leede
F. Nossbaum
R. de Graaff
T. de Leede
R. Mulder
P. de Leede
M. Nota
R. Gebel
H. Boerstra
G. Devilee

en Íuns inn. h.s.
208 7 73
97 s 55
95728
84 7 39*
53329
34419
18 5 g*
t7 4 13*
163 7
l5 s 8
14 5 s
146 s
43 2
01 0

d.n.b.

n.o.
I
0
0
4
0
0
3
2
2
0
0
0
0
0

gem.
34,67
19,40
13,57
28,00
17,67
8,50
9,00
8,50

16,00
2,90
2,90
)7?
1,33
0,00

overs mdns.
60 t2
51 17
s0 10
207

.,|

3 (4)
l0 I
2l
3(3) I
4-
42

runs wckts.
156 15
119 8
137 8
445
32
72
3(e) 2
ll
2l

24 I
5-

Bijzondere prestaties
I Batting >50 runs

P. de Leede 55 tegenK.Z. op l0-6
L. de Leede 73 tegenK.2. op l0-6

II Bowling 5 wickets
M. Vroom 5 v. 13 v. Ajax op 3-6

Partnerships >50 runs
datum tegenstander voor wicketnr.
10-6 K.Z. 3

tot
141 P. de Leede 55

L. de Leede 73
6l P. deLeede2T

L. de Leede 36
8l L. de Leede 39

F. Nossbaum 39*

27-6

1-8

Ajax I

K.Z. 3

van
6

0

6
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D{UNIOREN
De D begon de compe-

titie met de wedstrijd VCC-
HBS. Aan bat scoorden Hans
55 ret., Marc Nota 17 en Tim
12. Hans' innings bevatte één
6 en 6 vieren. Newcomer Bart
d'Ancona scoorde 7 not out.
Het VCC totaal was I 15 v. 7
in 30 overs. HBS kwam niet
verder dan 23. Hier was Marc
Nota de grote man met I I
(2 run outs!).

In de tweede wedstrijd
tegen HCC (uit) werd opnieuw
gewonnen. Aan bat vooral
door Hans (44 ret.\ en Marc
27.VCC97,HCC 20 all out.
Tim (3 v. 4) en vooral Mark
de Leede (4 v. 4) waren de
boosdoeners. Hans 5 slacht-
offers;4 stumped, I caught.

3e Wedstrijd : Ajax-VCC.
Het wordt eentonig ze te blij-
ven noemen, maar het kan niet
anders: aan bat Marc 3l ret.
en Mark de Leede een sublie-
me 24. Dit keer het opkomen-
de talent Rob d'Ancona ook
nog l5 retired. Ajax kon niet
op tegen de 104 van VCC: 46
a.o., met als topscoorder M.W.:
de 18 *, Marc 3 v.2 en Tim
4v. 5 namen weer eens de
wickets, maar Martijn liet door
uitstekend bowlen zien dat het
D-team heus niet van een paar
spelers afhankelijk is (2 v. 1).
Hans 3 slachtoffers.
De 2e wedstrijd tegen HBS
werd ook gewonnen. HBS 39;
Tim 6 v.4 en Marc 3 v. 4.
VCC 64 waarvan Tim en Marc
beiden 20 ret.

In de wedstrijd tegen
HCC werd het batten een cha-
os: 43, waaarvan Bart Hoog-

werf met schitterend batten
als enige iets van de bowlerij
zag. Na I I harde runs moest
ook hij helaas opgeven. Toch
werd deze wedstrijd weer in
winst omgezet: HCC 22 a.o.
had geen antwoord op Tim
3 v.2 en vooral Marc N. 7 v.
2 (!). Ook slowbowler Martin
Meyer was met zijn slimme
breaks onbespeelb aar, maar
hij nam helaas geen wickets.

Deze wedstrijd betekende het
kampioenschap! Het maakte
dus niet uit of de laatste com-
petitiewedstrijd tegen Ajax
werd gewonnen. VCC maar
liefst 142 door een uitstekend
partnership van, wie anders,
Tim (49) en Marc (50 ret.).
Bart d'Ancona retireerde na
9 runs ( I x6) gescoord te heb-
ben. Ajax 70; Tim 5 v. 3.

Terugkijkend op dit zeer
geslaagde seizoen kunnen wij
zonder meer stellen dat Roger
de schade van Hans Boerstra's
vertrek naar de B zowel vóór
als achter de palen goed heeft
opgevangen. Ook Maarten en
Thomas vielen op: Maarten
vooral door zijn scherpe fiel-
den en Thomas door zijn uit-
stekende bowlen.
Ed Bolleboom belooft een
goede all-rounder te worden,
evenals Andries. Eelko is on-
getwijfeld de meest stijlvolle
batsman in de D op dit mo-
ment.

Op het HCB toernooi
scoorde Tim o.a. 32 ret.,
31 ret., 19, l5* en weer 3l
ret. Met een half VUC-team
werd een zeer goed resultaat
bereikt.



Batten
Nr. Naam runs inn. H.S. n.o. gem.

l. M. Nota 147 6 50 ret. 0 24.50
2. H. Boerstra 100 3 55 ret. I 50.00
3. T. de Leede 87 6 49 0 14.50
4. M. de Leede 32 5 24 0 6.40
5. R. d'Ancona 18 2 15 ret. 0 3.60
6. B. d'Ancona 16 2 9 ret. I 16.00
7. B. Hoogwerff E. 12 5 1l 0 2.40
S.M.Berkhout ll 6 3 0 1.80
9.M.Meijer 6 6 4 1 1.16

10. M. v. Buuren 5 4 2 ret. 2 2.50
ll.E.Bolleboom 5 4 3* | 1.67
12. R. Put 5 4 2* I 1.67
l3.E.Grootens 2 3 2 0 0.67
l4.T.v.Buuren 2 5 I 0 0.40
ls.A.Versteeg I 3 I 0 0.33

Bowlen
nr. Naam overs mdns runs wkts gem

I . M. Nota 30.4 15 26 22 l.l8
2. T. de Leede 38.5 19 24 2l l.l4
3. M. de Leede 15.0 6 15 8 1.84
4. M. Berkhout 5.0 0 l1 4 2.75
5. R. d'Ancona l0 3 15 2 7.50
6.T.v.Buuren 6 2 4 l4
7. R. Put
8. M. v. Buuren I
9. E. Grootens 2

10. B. d'Ancona 3

Bijzondere prestaties
Partnerships < 50 runs
Datum Tegenstander Van

27-5 HBS D2 6
3-6 HCC D2 14

10-6 Ajax Dl 8
17-6 HBS D2 11
l7-8 Ajax Dl 8

2 0 8 18
0 000
1 000
2 000

ll.E.Bolleboom 6 3 4 000
l2.M.Meijer 5 3 5 000
13.B.HoogwerffE. 4 0 7 000

Fielden
nr. Naam vangen stumps totaal

1. H. Boerstra 3 6 9
2. R. d'Ancona 4 0 4
3. T. de Leede 3 0 3
4. M. Nota
5. B. d'Ancona

B. Hoogwerff E.

0
0
0

Tot Wk. Door:
nr.

61 5 M. Nota
85 ? M. Nota
68 5 M. Nota
51 6 M. Nota
96 4 M. Nota

En:

17 H. Boerstra 55 ret.
27 H. Boerstra 44 ret.
31 ret. M. de Leede 24
20 ret. T. de Leede 20 ret.
50 ret. T. de Leede 49

Boundaryscores
Naam 6 4 Bound. Totaal Pct.

runs
M. Nota 2 13 64 147 46 pct.
H. Boerstra I I I 50 100 50 pct.
T. de Leede - l0 40 87 52 pct.



HETSEIZOEil
r9,8rNcuFERs

Ook het afgelopen seizoen
kent weer opmerkel'ijke feiten.
Geen kampioenen, helaas, maar
wel goede en spannende wed-
strijden, waarin de aanstormen-
de jeugd een goed aandeel had.
Vooral dit laatste is een verheu-
gend verschijnsel in onze vere-
niging!

Aan deprestaties van hun
teams hebben de respectieve-
lijke captains elders in dit
jaarverslag reeds besöhouwin gen
gewijd; in de hiernavolgende
overzichten zijn - zoals gebrui-
kelijk - weer veel totaalcijfers,
gemiddelden e. d. bijeengebracht.

Degene die opmerkzaam
in al deze cijfertjes speurt,

zal ontdekken dat VCC op
het punt staat om in de score
vanaf het begin van haar
bestaan de gigantische grens
van 100.000 te doorbreken.
Nog slechts 221 runs scheiden
oniUij het batten van dit
aansprekende aantal. Welke
batsman gaat deze 100.000ste
scoren? ??

Totaal 45 spelers kwamen
dit seizoen voor VCC in het
veld; hiervan werden maar
liefst 38 spelers als bowler bij
de wedstrijden ingezet! Welnu,
bekijk het zelf in de volgende
overzichten, waar ook weer de
winnaars van de diverse tropheë-
en ten tonele worden gevoerd.

Aantal innings VCC
Runs
Extra's
Totaal score VCC

Totaal aantal wickets
Runs per wicket

Aantal innings
tegenstanders VCC
Runs
Extra's
Totaal score tegenst.

Wickets veroverd door
VCC-bowlers
Overige (run outs, e.d.)
Totaal aantal wickets
Runs per wicket

VCC I
14 ( t4)

1s1 l (1429)
r0r ( rll)

l6l2 (1s40)

111( 107)
l4.s ( 14.5)

12 ( 12)
1325 (1 138)

e8 ( 87)
1423 (t22s)

ee ( 84)
7 ( l1)

106 ( 9s)
13.4 ( 12.9)

VCC il
13 ( 12)

1237 (1t6s)
140 ( 186)

1377 (t3st)
lr0( e9)
t2.s ( 13.6)

12 ( t2)
109r (1046)

87 ( 101)
1t't8 (1147)

76 ( t07)
7( 7)

83 ( ll4)
14.2 ( to.tl

(de cijfers tussen haakjes hebben betrekking op het voorafgaande jaar).

]'IULPAIEl{
Bij het bowlen bereikten

Piet Mieras en Mark Steffelaar
een mijlpaal; Piet nam zijn
400ste wicket en Mark.zijn
200ste. Eduard Wolfs sr. resten
er nog slechts 3 voor zijn 400r.

Ruud de Jong sloeg zich
bij het batten door de 2000-
grens, terwijl Ruud v.d. Giessen

en Mark Steffelaar de 1000-
grens haalden. Hans Koderitsch
heeft er nog slechts 9 nodig
voor zijn 2000.

Geen mijlpalen bij het
fielden ofschoon Ernst Rohlfs
dicht bij de 100 vangen is.

Heren, proficiat!

VCC ru
t2 ( l0)

993 (1 103)
128 ( I 13)

tr21 (12t6)
lls( 79)
9.7 ( rs.4)

10 ( 10)
l 184 ( 891)

92 ( s9)
1276 ( 9s0)

64 ( 79)
l0 ( e)
74 ( 88)

17.2 ( 10.8)



HETSEIZOEN
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Ook het afgelopen seizoen
kent weer opmerkel'ijke feiten.
Geen kampioenen, helaas, maar
wel goede en spannende wed-
strijden, waarin de aanstormen-
de jeugd een goed aandeel had.
Vooral dit laatste is een verheu-
gend verschijnsel in onze vere-
niging!

Aan deprestaties van hun
teams hebben de respectieve-
lijke captains elders in dit
jaarverslag reeds besöhouwingen
gewijd ; in de hiemavolgende
overzichten zijn - zoals gebrui-
kelijk - weer veel totaalcijfers,
gemiddelden e. d. bijeengebracht.

Degene die opmerkzaam
in al deze cijfertjes speurt,

zal ontdekken dat VCC op
het punt staat om in de score
vanaf het begin van haar
bestaan de gigantische grens
van 100.000 te doorbreken.
Nog slechts 221 runs scheiden
onibij het batten van dit
aansprekende aantal. Welke
batsman gaat deze 100.000ste
scoren???

Totaal 45 spelers kwamen
dit seizoen voor VCC in het
veld; hiervan werden maar
liefst 38 spelers als bowler bij
de wedstrijden ingezet! Welnu,
bekijk het zelf in de volgende
overzichten, waar ook weer de
winnaars van de diverse tropheë-
en ten tonele worden gevoerd.

Aantal innings VCC
Runs
Extra's
Totaal score VCC

Totaal aantal wickets
Runs per wicket

Aantal innings
tegenstanders VCC
Runs
Extra's
Totaal score tegenst.

Wickets veroverd door
VCC-bowlers
Overige (run outs, e.d.)
Totaal aantal wickets
Runs per wicket

VCC I
14 ( 14)

1s1l (1429)
l0l ( 111)

1612 (1s40)
l1r ( 107)

14.s ( 14.s)

12( t2)
1325 (l i38)

98 ( 87)
t423 (r22s)

9e ( 84)
7 ( 11)

106 ( e5)
13.4 ( 12.9)

VCC II VCC III
13 ( 12) 12 ( l0)

t237 (116s) 993 (1 103)
140( 186) 128( 113)

1377 (t3st\ ttzr (12t6)
110( 99) lls( 19)
l2.s ( 13.6) 9.7 ( t5.4)

t2 ( 12) 10 ( 10)
109r (1046) I 184 ( 891)

87( 10t) 92( s9)
tr78 í1147) 1276 ( 9s0)

76( 107) 64( 79)'7(. 7) 10( 9)
83( 114) 74( 88)

r4.21 lo.t) 17.2 ( 10.8)

(de cijfers tussen haakjes hebben betrekking op het voorafgaande jaar)

l'lUtPAtEl{
Bij het bowlen bereikten

Piet Mieras en Mark Steffelaar
een mijlpaal; Piet nam zijn
400ste wicket en Mark.zijn
200ste. Eduard Wolfs sr. resten
er nog slechts 3 voor zijn 400!

Ruud de Jong sloeg zich
bij het batten door de 2000-
grens, terwijl Ruud v.d. Giessen

en Mark Steffelaar de 1000-
grens haalden. Hans Koderitsch
heeft er nog slechts 9 nodig
voor zijn 2000.

Geen mijlpalen bij het
fielden ofschoon Ernst Rohlfs
dicht bij de 100 vangen is.

Heren, proficiat!



BAÏTINGPRESIATIES
1. Totaalc[ifers vanaf 1934

Runs Inn. n.o.

Totaal tlm 1977
1978: I e elftal

2e elftal
3e elftal

Totaal tlm 1978

2. Seizoencijfers 1978

le elftal
Seizoenscores
van >100

50-1 00
<50

Totaal

2e elftal
Seizoenscores
van >100

50-t 00
<50

Totaal

3e eHtal
Seizoenscores
van >100

s0-l 00
<50

Totaal

96.038 11.077 1.440
1.511 130 t9
1.237 129 t9
993 129 t4

99.779 11.465 1.492

Runs per
innings

10.0
13.6
11.2
8.6

10.0

aantal runs
spelers

7 1l8l
3 214
15 116

25 lsll

4
8

l7
29

531
530
176

1237

434
ss9

993

innings runs per
mnrngs

s8 20.4 (26.0)
22 9.7 (10.9)
31 3.7( s.8)
1r 13.6 (13.4\

ll0

19.0 (21.8)
10.6 ( 8.9)
s.s ( 7.1)

11.2 (11.8)

28
50
32

6
aa
JJ

39

36
79

l ls

- (28.4)
12.1 (23.2)
7.1 ( 7.8)

8.6 (14.0)

BOUULIl{GPRESTATIES
l. Totaalcijfers vanaf 1934

Totaal tlm 1977
1978: le elftal

2e elftal
3e elftal

Totaal t/m 1978

runs aantal
totaal

103.777 9292
1.325 99
I .091 76
l.l84 64

to7 .377 9531

wickets ct
bowled

4607 3801
38 54
33 35
21 39

4699 3929

lbw sl runs
per
wickel
tl.2
13.4
14.4
18.5
11.3

794 90
7-
53
22

808 95



2. Seizoencijfers 1978

le elftal
Aantal overs

>100
40- I 00
<40

Totaal

aantal runs
bowlen tegenpartii

3 916

11 409

t4 1325

aantal nrns
bowlers tegenpartij

2 560

13 531

t5 l09l

t 146
2s 1038

26 1184

I 1.3 ( 13.7)
- ( 10.9)

22.7 (t8.2)
13.4 (13.s)

runs per
wicket

rr.1 ( 1.0)_ (14.2)
19.0 (10.5)

r4.4 ( e.8)

- ( -)
16.2 ( 8.2)
18.9 (12.7)

r8.s (1r.3)

veroverde
wickets

81

l8
99

veroverde
wickets

runs per
wicket

2e elftal
Aantal overs

>100
40-1 00

<40

Totaal

3e elftal
Aantal overs

>1 00
40- I 00

<40
Totaal

48

28

76

9
55

64

2. Seizoenciifers 1978
le elftal

spelers vangen
Aantal vangen
>5211
<5 14 43

Totaal 16 54

aantal aantal
stumpings Íun outs

90 615
o7
37
27

95 636

2e elÍtzl 3e elftal
spelers vangen speleÍs vangen

317
20 35 14 22

20 35 17 39

aantal
vangen

3801
54
35
39

3929

@'À
ffin@

FIEtDIl{GPRESTATIES
I . Totaalcijfen vanaf I 934

Totaaltlm 1977
1978: 1e elftal

2e elftal
3e elftal

Totaal t/m 1978

'«r'§$ftfrltilrmnr, ; 4awzn-r-r -r -r:r -r -r .t -r.......



gelukgewenst, Ruud!!
Hoe het met de concur-

;entie gesteld is, blijkt uit het
volgende overzicht; hierin wor-
d:n alle spelers genoemd die
ien opzichte van de drie voor-
afgaande seizoenen tot een
beter battinggemiddelde in
het seizoen 1978 kwamen.

Spelers met meer
dan 6 innings
per seizoen

l. R. v.d. Giessen
2. J. Jochemsen
3. H. Schelwald
4. K. v. Hilten
5. J.M. van Thuijl
6. N. Schepman
7. J. Thoenes
8. M. Steffelaar
9. W. v.d. Arend

10. P. Mieras
I l. E. Wolfs jr.

Gemiddelde
seizoen

t978
(2)

42.9
16.4
16.6
14.2
9.3

25.0
10.5
12.7

41l-J
l9.l
7.6

VCC II: M.
K.

Philipsen
de Leede

Steffelaar
v. Hilten

K.
L.

9
6

9
5

9
4
4

38
35

55
25

l1
28
10

VCC III: P. v. Deudekom
F. de Leede
Joop van Thuijl

GERRITUD.ITEERDHOF
BOKAAL

Met vlag en wimpel viel
dit maal Mark Steffelaar, zo
menigmaal bij het batten de
spits afbijtend, in de prijzen.
Proficiat. Mark!!

VCC I:

PAULIORSBEKER
Voor het winnen van deze

trophee moet je tegenwoordig
Ruud heten. Wo. in lg76
Ruud de Joa,t.|,t,[ yorrt,9oi-
zoen was d , t {rrld von dtr Qr ce-
sen. Ook d; È ser:orr^ slae/r(r- dt
laats.f Ruu e\ ap urdcroËi»
om mèt een nrdglstrale seizoen-
score de beker voor nog een
jaar te behouden. Van harte

Gemiddelde
3 voorafgaande

seizoenen
(l)

17.0
4.9
9.9
7.7
2.8

20.4
6.4

10.2
5.3

17.8
7.1

ln het volgende overzicht
worden de openingsbatsmen
van VCC genoemd, die tenmin-
ste viermaal in hun elftal als zo-
dariig optraden.

Aantal Hoogste
malen score

Verschil

(2)-( I )
25.9
I 1.5
6.7
6.s
6.s
4.6
4.1
2.5
2.0
1.3
0.5



BOI'NINRY-SGORES
Waren er het vorig jaar

10, die in dat seizoen meer
dan tienmaal met succes de
boundary bereikten, dit seizoen
lieten 13 batsmen zich hiervoor

Aantal Boundary Totaal Boundary
vieren runs score percentage

registreren. Piet Mieras verloo-
chende zijn aard niet en bleef
aan de leiding, gevolgd door
een fel jagende Jan Gestman.

Spelers met
l0 boundaries
en meeÍ

1. P. Mieras
2. J. Gestman
3. R. de Jong
4. Mieras
5. L. de Leede
6. R. v.d. Giessen
7. J. Jochemsen
8. B. Philipsen
9. M. Steffelaar

10. G. Kors
1 l. K. Philipsen
12. N. Schepman
13. H. Schelwald

Overige spelers

Totaal

229 66
89 6s

t94 5s
157 55
167 47
343 44
262 42
119 40
215 35
158 32
141 31
175 30
t49 30

t.343 29

3.741 39

Aantal
batting-
beurten

14
12
l3
ll
9
ll
l6
t4
18
13
14
10
l0

223

388

Aantal
zessen

t2
5
7'1
3,.5
5

?.
l

il
55 t.446

t52
58

106
86
78

150
110
48
76
50
44
52
44

392

20
7

16
l1
15
30
20

9
19
11
11
13
l1
86

279

66)
.)

s2)
44)
39)

54

46

45

3Z

4t)

bowling-
cijfers

545
5-24
s-20
5-23
640

6-34
7-32
5-3 8

6-1 1

1e elftal tegen:
Kon. UD3
Schaerweide
Hilversum2
SCHC

datum

14 mei
l8 juni

9 juli
23 ith

BUZoNDERE
PRESTATIES

1. Bowlen (5 wickets en meer)
datum

le elftal tegen:
SCHC 7 mei
Kon. UD3 14 mei
Hilversum 2 9 juli
SCHC 23 juli
Rood en Wit3 27 aug.

2e elftal tegen:
VOC4 2l mei
Sparta3 16 juli
HCC5 23 juli

3e elftal tegen:
Groen Geel2 12 aug.

2. Fielden (3 vangen en meer in één wedstriid)

aantal naam
vangen

3 W. Molenaar
3 B. Philipsen
3 W. Molenaar
4 W. Molenaar

naam

P. Mieras
P. Mieras
P. Mieras
R. v.d. Giessen
R. de Graaff

E. Rohlfs
M. Steffelaar
E. Rohlfs

M. Vroom



3. Batten (scores t50)
datum runs naam

le elftal tegen:
HBS3 4 juni 54 R. v.d. Giessen

57 M. Mieras
Hilversum2 9 juli 54* R. v.d. Giessen
Rood en Wit3 27 aug. 68 R. v.d. Giessen

5l R. de Jong
86* P. Mieras

2e elftal tegen:
HCC5 4 juni 69 J. Jochemsen
VOC5 25 juni 55 M. Steffelaar

4. Partnerships >50
datum wick. van tot gescoord door:

nr.
le elftal tegen:
Victoria 21 mei 1 0 66 K. Philipsen 29

L. de Leede 32
HBS3 4 juni 2 38 112 K. Philipsen 38

R. v.d. Giessen 54
SCHC 23 juli 2 7 64 L. de Leede 35

R. v.d. Giessen 30
Rood en Wit3 27 aug. 3 24 103 R. v.d. Giessen 68

R. de Jong 5l
7 166 268 P . Mieras 86*

M. Steffelaar 26

2e elftal tegen:
VOC4 - 2l mei 1 0 53 M. Steffelaar 23

J. Jochemsen 27
HCCS 4juni 2 37 126 F. deLeede 4l

J. Jochemsen 69

3e elftal tegen:
HB56 29 juli l0 82 141 R. de Jong 3 I ï

P. Mieras 24

Hiermede verbeterden Ruud de Jong en Piet Mieras
Piet Mieras en Mark Steffelaar deden dit voor de l0e wicket-
de 7e wicketstand voor VCC I; stand van VCC III.

De wicketstanden zijn thans als volgt:
VCCI VCCI VCCII

Stand voor het
le wicket 87 88 78
2e wicket 96 105 88
3e wicket 146 67 105
4e wicket 77 82 47
5e wicket 88 93 65
6e wicket 90 80 60
7e wicket lO2 98 157
8e wicket 73 98 60
9e wicket 67' 57 52

10e wicket 39 52 59



I
2
0
6
0
0
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
0
0
0
0

\tr

74
5l
3l

I13
22
48
22

7
8

l8
29
55
l'l
39
3l
t2
49

4
l'7
6
8
J
I
I

28
7
5
0
6
3
I
9
I
8
I

12
0
I
2
0

35 t4
6 5 l0
s0 9
00 t4
l0 t3
60 4
20 3
0l 3
00 4
60 2
00 3
l0 3
51 4
40 0
l0 I
60 2
80 0
20 0
90 0
00 l
00 0
00 0
10 0
00 0
30 0
20 0
l0 0

t2 l I
l0 0
00 0
l0 0
00 0

90 t3 92

759
651
403
39'7
3't4
263
212
164
141
117
79
58
55
48
47
40
40
32
3t
17
17
l6
16
l4
t4
9
6
4
4
3
J
3
J
2
I
I
0
0
0
0

707 7901
1032 7248
?85 4925
654 4600
260 4550
266 2508
274 2386
242 1802
208 2104
75 1081
80 1079
48 925
89 1067
72 r071
70 803
59 441
30 567
2s 332
4s 74s
16 196
24 304
l0 t2l
l8 199
5 135

34 404
5 198

13 ls6
4 0)
4 9'.7

0 31
| 6'7
t85
386
164
042
044
526
028
043
0 s5

0
0
0
0
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
7
9
8
5
3
2
2
2
3
I
I
I
0
0
0
0
0

I
1

I
2
0
I
0
I
0
0
I
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

4
I
3
0
2
0
I
0
0
I
0
0
I
0
0
0
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L4

Alle elftallen

0
0
0
I
0
0
0
0
I
I
0
I

t4
17
15
i0

8
8
6
6
4
4
4
2
0
5
3
2
3
3
3

30
29
38
t9
t2
t7

J
3

tl
I
3
I
0
4
0

0
I
0
0
0

128

0
0
0

239

BOWl"Eil SEIZOEN PT8
Maid Runs Wick w nb

64
44

0
0
0
0
3
0
0
3
5
0
0

302

350
291
366
318
307
191
86

126
129
182
'75

6l
135
161
65
97

113
18
48
1t
24
l(

l8
1-5

27
4t
42
44
'72

26
3l
JZ

3600

32
28
27
25
23
12
10
9
9
9
7
6
5
5
4
4
4
J
3
2
2

c lbw st runs
p.w.

| 12.4
1 9.6
0 28.9
0 22.0
0 26.0
016.3
0 24.3
010.3
0 22.3
0 28.3
| 28.7
l 32.0
0 42.0
0 44.0
0
0
0
0

10.9
10.4
13.6
12.7
13.4
15.9
8.6

14.0
14.3)
22.8
10.7
10.2
2"t.0
32.2
16.3
24.3
28.3
6.0

25.0
5.5

12.0
l s.0
18.0
23.0
27.0
41.0
42.0
44.0
72.0

1s.1

ÏUTAALSTAATBOUUTEI{
Spelers/leden
1978

l. G. Kors
2. E. Rohlfs
3. P. Mieras
4. E. Wolfs sr.
5. P. Wolfs
6. B. Harkink
7. M. Steffelaar
8. M. Mieras
9. R. v.d. Giessen

10. Joop v. Thuijl
I 1. H. Schelwald
12. J.M. v. Thuijl
13. R. de Jong
14. B. Philipsen
I 5. J. Thoenes
16. R. de Graaff
17. C. Nota
i8. L. de Leede
19. Eddy Wolfs jr.
20. H. Koderitsch
21. T. Philipsen
22. F. Nossbaum
23. M. Vroom
24. W. Molenaar
25. N. Schepman
26. K. v. Hilten
27. K. Philipsen
28. P. de Leede
29. R. Kneijber
30. L. v. Amerongen
3 l. C. ter Kuile
32. D. Sanders
33. W. v.d. Arend
34. W. Kroes
35. P.v. Deudekom
36. E. Bakker
37. F. de Leede
38. H. Boerstra
39. G. Pul
40. J. Jochemsen

l. P. Mieras 181(2)
2. R. de Graaff 140(5)
3. M. Steffelaar 155(3)
4. E. Rohlfs 127(2)
5. R. v.d. Giessen 147(5)
6. E. Wolfs sr. 74(0)
7. L. de Leede 42(O)
8. M. Mieras 5l(0)
9. G. Kors 33(4)

10. B. Philipsen 40(0)
I l. M. Vroom 43(0)
12. \V. Molenaar l7(0)
13. Eddy Wolfs jr. 37(0)
14. H. Schelwald 39(0)
15. K. v. Hilten l1(2)
16. R. Kneijber 2l(2)
17. J.M. van Thuijl l7(0)
18. F. Nossbaum 6(0)
19. D. Sanders 14(5)
21. H. Koderitsch 3(0)
22. W. v.d. Arend 6(5)
23. L.v. Amerongen 2(0)
24. J. Thoenes 2(0)
25. P. de Leede 5(0)
26. W. Kroes 3(0)
27. C. Nota l5(0)
28. P. v. Deudekom 5(0)
29. E. Bakker 6(0)
30. R. de Jong I 5(0)
31. F. de Leede l2(0)
32. Joop v. Thuijl 6(0)
33. J. Jochemsen 5(3)

t3t2(21

0
3046(s)
3436(4)
24s8(2)
2269(4\
l 488(3)
1041(2)
1021(3 )
831(s)
827(2)
379(4)
3 84(2)
288(0)
396(s)
34s(s)
283(3)
203(s)
194(1)
136(1)
262(0)

76(2)
e5(2)
4s(2)
7s(3)
3e(3)

l 33(0)
3e(2)
s0(0)
22(2)
2t(2)
6(0)

1 s(0)
2 1(0)
17 (s)
1 3(0)
s(0)
6(0)

t2(o)
s(0)
6(0)

10(3)

Maid Runs Wick nb
4
9

20
l0
4
4
6
3

ll
0
0
0

b
375
3s6
186
188
176
l3l
9l
72
59
66
30
t9
28
l8
t2
l6
l6
l0
l6

5
6
J
6
5
4

c lbw st nrns p.w.

296 80 8 10.4
252 3't 6 11.1
t73 42 2 12.2
169 36 4 11.6
136 34 28 12.2
102 29 1 9.5
ll0 9 211.3
83 8 r 1t.0
72 t0 0 14.9
40 9 2 9.2
44 5 0 13.7
3s 4 016.0
2t 6 0 r9.4
27 2 | 22.3
29 4 2 17.1
23 I 0 11.0
23 0 | 14.2
19 3 010.4
l0 6 0 23.3
l0 2 0 11.5
l0 I 0 17.9
t2 I 0 '7.6



BAÏTEI{El{ FIEIDE]{
ÏUTAALSilAAT

Batten
H.S. Inn.

106
93

I 00*
79

I 08*
86*

102
84*
59
70*
79
59+
55
45
39+
46*
70*
45*
49
50*
69
7'1

35
26

23
43
27
20
25
t4
2l
16
22
23

9
t6
30
15*
15
28*

9
7

n.o. Gem.

6 I 23.6
3l 18.7
47 12.4
33 14.'7
40 t4.3
13 r 5.8
27 20.1
15 15.3
r 9 10.4
13 9.1
l0 20.6
I l I1.8
18 10.5
t0 9"6
16 7.8
2t 7.9
ll 8.0
7 10.0

12 9.7
3 9.s

t2 9.0
2 18.2

20 5.4
9 s.8
7 3.8

22 3.2
lt 5.5
0 28.0
9 4.6
5 4.6
7 4.4
3 4.4
| 6.9
3 4.9
0 6.4
2 4.0
ll 2.2
0 't.3
I 8.6
2 10.3
| 3.2
I 10.3
2 2.6
0 4.0
I 1.2
1 2.0
4 0.8

Fielden
Vangen Stumps

Spelers/Leden 1978

. l. G. Kors
' 2. N. Schepman
t 3. Joop v. Thuijl
r 4. P. Wolfs
'5. E. Rohlfs
' 6. P. Mieras
, 7. M. Mieras

' 8. R. de Jong
I 9. H. Koderitsch

'10. E. Wolfs sr.

' I l. R. v.d. Giessen
, 12. K. Philipsent 13. M. Steffelaar

14. B. Harkink
.15. J. Gestman
' 16. K. v. Hilten
" 17. J. Thoenesr 18. C. Nota. 19. H. Schelwald
'r20. B. Philipsen
. 2i. J. Jochemsen
' 22. L. de Leede
'23. W. Kroes| 24. W . v.d. Arend
c25.P.v.Deudekom
. 26. J.M. v. Thuijl

21 . Eddy Wolfs jr.
'28. F. de Leede
,29.T. Grootens
' 30. M. Vroom

- 
3l. C. ter Kuile

. 32. D. Sanders
'33. F. Nossbaum
. 34. R. de Graaff
r35- R. Kneijber
r 36. W. Molenaar
,37. T. Philipsenjr.

- 
38. L. v. Amerongen

.39. F. Schellekens
,40. P. de Leede
| 41. W. Grootens. 42. H. Boemtra

43. G. Pul
,44. E. Bakker
r 45. G. Dévilée

'46. R. Mulder
.47. R. Vroom

Runs

884 l
4266
4219
3625
3448
2s3 8
2316
2t45
1991
1770
1295
127'7
I l8l
ttt2
943
802
tv3
612
6s8
634
522
490
490
4'1'.l
378
269
22s
t96
190
137
104
96
89

78
77
64
55
44
43
4t
35
31
l8

8
7
6
5

58
69
93
89
95
78
75
68
15
53
21
58
35
40
l0
34
24
t4
30
31
38

9
22
3'7
2.6

23
t6
4

26
15

5
5

6
2
5

l8
7
2
0
J
2
2
3

I
0
0

4
2*
3*

435
259
388
279
282
174
142
155
2tl
208

73
l19
130
126
137
t23
99

80
70
70
29

ll0
9l

106
107
52

7
50
35
32
25
14
t9
t2
l8
36

6
6
8

11
4
o

2
,7

4
l0

0
0
0
0
0
0
0
I
2
0
0
0
0
0
4
0
I
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
(.)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

TI5 KOOS OF Jr ZOÀ]DA6 MÍAID€RE WOoRDF-]J IK IfiÉTVROreMFEKANDOEN cPC)t4JEBfuOOKLAARIEAIAKEN ]K,NooEN. ed,,lleBRfOOKLAARI€MAKA'I /K
ZIï DE HELE DAGTONDÉR NTA HET

\ KTNDERS LELKZ\TN tlUN VAoER EErys ,N'") 'ffiEF,WIn
P'CNIGNOIEJE/NDÉ- \ I
KBJKEN zOU&íAfiEU2 - è.
U/TERAAR MMi(T HÉr )uf,?ffiÍlyl''o I



sErzoENl9,S
BATTENEN FIELDEil

Batten

l. R. v.d. Giessen
2. J. Jochemsen
3. P. Mieras
4. M. SteffelaaÍ
5. F. de Leede
6. R. de Jong
7. N. Schepman
8. L. de Leede
9. G. Kors

10. M. Mieras
I l. H. Schelwald
t2. K. Philipsen
13. K. v. Hilten
14. B. Philipsen
15. J. Gestman
16. W. v.d. Arend
17. E. Wolfs sr.
18. R. Kneijber
19. M. Vroom
20. E. Rohlfs
21. J.M. van Thuijl
22. J. Thoenes
23. C. Nota
24. D. Sanders
25. Eddy Wolfs jr.
26. H. Koderitsch
27. loop van Thurjl
28. R. de Graaff
29. P. v. Deudekom
30. F. Schellekens
31. W. Grootens
32. T. Grootens
33. W. Kroes
34. L. v. Amerongen
35. F. Nossbaum
36. W. Molenaar
37. P. de Leede
38. E. Bakker
39. G. Dévilee
40. C. ter Kuile
41. R. Vrooln
42. R. Mulder
43. T. Philipsen
44. H. Boerstra
45. G. Pul
46. Substitute

Fielden
Vangen Stumps

30
63
70
20
40
60
30
40
60
60
40
20
)U

ll 0
72
10
l0
50
40
20
00
40
00
2020
20
00
00
30
00
20
20
00
20
20

130
00
20
00
00
00
00
00
20
00

Runs
343
262
229
215
t96
t94
175
167
158
157
149
t4t
128
il9
89
88
83
7'7
75
71
65
ó3
59
56
53
42
40
36
33
30
29
20
l9

H.s.
68
69
86*
55
43
5l
4l*
35
44*
57
39
38
25
39
22
30*
l6
21
20
26*
t'7
28*
l6
t4
l9
39
l0
t6
tt
30
l5
l4
l6
l3

Inn. n.o.
J

0
2
I
0
)
3
I

4
2
I
2
8
0
0
I
I
0

Gem.
42.9
t6.4
I 9.1
12.7
28.0
17.6
25.0
20.9
17.6
17.4
16.6
I 1.8
14.2
8.5
7.4
7.3
6.9
6.4
6.8
7.9
9.3

10.5
8.4
5.1
7.6

21.0
6.7
4.0
3.0

r 0.0
3.6
5.0
J.t
4.7
3.0
t.7
5.5
4.0
3.0
2.5
0.8
2.0
,_o

r r.r

ll
t6
t4
l8

7
l3
t0
9

l3
ll
l0
t4
t7
t4
t2
l3
l3
1?
t2
l0

9
7
7 0

I
2
0
0
)
I
0
I

I
0
0
I
I
0
0
t
I

4
0
q
0
0

t2
9
2
6

ll
12

3
9
5

6
3
5

8
2
2
3
3

l0

8
'7

1
4
4
3*
2
3
0
0

l4
t2
t2

ll
8
6
5

5
4
J
0
0

3741
I

12852388




