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Omslagontwerp: Mark Steffelaar 

 

De U10 werd in 2009 landskampioen. Op de finaledag in Bloemendaal op 22 augustus werd HCC verslagen. 

V.l.n.r. James Finnimore, Jan Schueler, Babette de Leede, Alfie Sparrow, Bas de Leede, Stijn de Leede, Zishaan 

Mahmood. Liggend: Floris de Lange.  Freddie Price (inzet) kon er helaas niet bij zijn op de finaledag, maar maakte 

wel deel uit van het team!
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Algemene informatie 

 

Voorburg Cricket Club is opgericht op 1 juni 1932. 

De clubkleuren zijn wit, donkerblauw en rood. 

 

Op 1 oktober 2009 zag ons ledenbestand er als volgt uit. 

(De aantallen tussen haakjes zijn die van 1 oktober 2008.) 

 

Ereleden    3  (3) 

Spelende senioren   85 (100) 

Niet-spelende leden   31 (33) 

Junioren     62 (57) 

Donateurs    27 (25) 

  

Het bestuur werd in 2009 gevormd door 

Wouter Steffelaar   voorzitter 

Carola Vroom    secretaris 

Agnieta Martienus   penningmeester 

Ivo Neuerburg    wedstrijdsecretaris 

Dave Hardy     jeugdcommissaris 

Mark Steffelaar     algemeen commissaris 

 

De aanvoerders in 2009  

VCC 1      John Sist  

VCC 2     Harold Vogelaar 

VCC 3     John Colbran 

VCC 4     Colin Ewen 

VCC 5 (zomi)    Rob Schamper, Balkumar Marthi  

Zami      Yves Nota 

 

Coaches 2009     Hoofdsponsor 2009 

Muhammad Hafeez   helaas geen  

Tim de Leede 

Marc Nota 

 

Redactie en samenstelling jaarverslag 

Piet Mieras (cijfers) en Patrick de Leede (letters), met dank aan alle co-auteurs (m/v, in alphabetical order):  

John Colbran, Dave Hardy, Tim de Leede, Balkumar Marthi, Ivo Neuerburg, John Sist, Mark Veliscek, 

Harold Vogelaar, Carola Vroom, Liz Walker 

 

Omslag 

Mark Steffelaar Fotografie 

 

Reprografie  

Drukkerij Van de Sande Nootdorp, Mike Vroom 
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Ton Philipsen sr. 
 

In oktober overleed Ton Philipsen sr. op 77-jarige leeftijd. 

 
In 2007 gaf VCC een jubileumboek uit t.g.v. het 75-jarig bestaan. Uiteraard ontbrak trouwe supporter en regelneef 

Ton niet. Hieronder de tekst van het interview dat de redactie van het jubileumboek toen met hem mocht hebben. 

 

 

Iedere zo dag zate  e te kijke  e  te ge iete !  
 

Als er u íe a d is die de i druk ekke de op ars a  VCC i  de jare  0 e  0 iet allee  heeft eege aakt, 
maar ook mede vormgegeven, dan is het wel Ton Philipsen (1931). Samen met broers Rinus en Gerrit speelde hij 

jarenlang voor VCC, terwijl de niet-spelende oudste broer Kees iedereen - inclusief diens zoons Karel en Ben - 

enthousiast maakte voor de sport. Anno 2007 is Ton Philipsen nog steeds één van de trouwste supporters van 

VCC. Ik zit altijd te achte  tot het eer ei ordt.   
 

De d ie oe s Philipse  e de  i  de ja e   e   lid a  VCC op oet al lu  To egido. To  Philipse : Aa  
jongens die daar voetbalden werd gevraagd of ze niet ook wilden gaan cricketen. Een aantal supporters van nu is in 

die tijd - of later - ook gaan spelen, zoals Rob Tolk, Jan Jaspers en Hugo de Heer. Anderen, zoals Bob Soeren en Piet 

S hilde , he e  zelf ooit gespeeld, aa  zij  el g ote suppo te s ge o de .  

 

Meneer van Thuijl  

De ee ste i ketlesse  k ege  e a  Geu t a  Thuijl. Me ee  Va  Thuijl  atuu lijk h , a t ie a d had het 
lef o  Geu t  te zegge . Na ee  paa  jaa  oest ik i  ilitai e die st e  ik eda kte oo  VCC. Me ee  Va  Thuijl 
k a  aa  e toe e  zei: Daar begrijp ik niks van, dat jij bedankt. Als het om geld gaat, dan vinden we daar toch 

ee  oplossi g oo !  Het gi g i de daad o  geld, a t i  die st k eeg ik  e t pe  dag! Uitei delijk he  ik iet 
eda kt.   

 

Het i kete  gi g i tusse  el aa dig. We gingen met het eerste elftal van 2C naar 2B en naar 2A. Ik was geen 

goed bat, maar wel superenthousiast en gek van fielden. Anderen maakten de runs wel! Jan van Thuijl, Gerrit van 

de Weerdhof, Guus en Jan Kors, Cock de Vries, Piet en Watty Wolfs, Nico Schepman, Barend Harkink, Hans 

Koderitsch. Met de meesten van hen heb ik daarna nog jaren heerlijk in de veteranen gespeeld. Tot we geen 

aa al ee  hadde  e  e alle ka te  op e de  geslage . Da  oet je e ee ophoude .  

 

Ee  e e uit edst ijd as i  die eerste tijd nog een hele belevenis. Het betekende om half negen verzamelen op 

statio  Voo u g. Va  daa uit et de t ei  aa  UD of Ka po g… Na afloop a e  e ee  ie tje e  gi ge  e 
at ete , Chi ees of zo. s A o ds o d half t aalf as je da  ee  keer thuis. Het was een fantastische tijd, we 

hadden zó veel plezier en hebben zó fijn onze sport beoefend. Ik vind het ook knap dat al die besturen door de 

jaren heen dat kleine cluppie altijd zo goed hebben geleid. We zijn blijven bestaan, al hadden we geen geld. We 

hadde  iks! Ee  tok oest je ij ijze a  sp eke  og le e  a  ee  a de .  

 

Coach 

E  toe  k a e  e  opee s at tale te  i  de lu ! Die jo ge s a  De Leede, Boe st a, V oo , Nota… We 
speelden zelf bij Hermes, ik zal het nooit vergeten. Kwam Watt  Wolfs aa  e toe e  die zei: Máke  e d  ou 

at a , of oet het ee  oe e luppie lij e ?  Ik zei: Watt , e áke  e  at a ! We he e  het tale t i  
huis, die jo ge s he e  p ofessio ele oa hi g odig.  E  k a  ee  e gade i g. Piet Wolfs, Watty Wolfs, Guus 

Kors en ik waren erbij. We liepen de ledenlijst na en gingen bellen wie er wat kon doen. We haalden zes- à 

zevenduizend gulden op en haalden Tony Opatha, de eerste professionele speler/coach. Later volgden spelers als 

Bradley, Flower, Jackson. En het lukte! We gingen uiteindelijk hoofdklasse spelen! Dat was een féést voor ons, 

a ! Iede e zo dag zate  e da  te kijke  e  te ge iete . E  og.  

 

Invaller 

Tot diep i  de ja e   ge oot To  Philipse  ook eke dheid als i alle  a  VCC . Stond het eerste een keer met 

tie  a , da  e d To  opget o eld. I  de ja e   as Piet Mie as aptai . Hij elde e egel atig op. Wat, 
sta je et tie  a , Piet? Ik ko  e aa !  Tot zelfs i  de Ee ste Klasse aa  toe! Luuk de Leede as toe  aptai , het 

as ee  uu  of tie  op zo dago hte d. De telefoo  gi g. Me ee  Philipse  - zo noemde hij me toen nog - wilt u 

eedoe ?  Ik zei og: Joh, ee  to h ee  jo ge  uit het t eede!  Ja, aa  die ille  iet.  Ok , ik ko  e aa !  Ik 
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heb van de oudjes dus het hoogst gespeeld! We speelden tegen ACC, die konden dat jaar kampioen worden. Ik 

stond met Philip Schellekens op de mat. Ze hadden een coach uit Nieuw-Zeela d. Die goze  ee t ee  aa loop… 
Ik heb die bal nooit gezien, alleen gehoord. Alle stokken lagen eruit! Guus Kors, Piet Wolfs en Barend Harkink zaten 

te la he . Wa t die zate  te kijke  atuu lijk. Na afloop zei de u pi e tege  e. Me ee , dat is le e sge aa lijk, 
at u doet!  Wat da ? , zei ik. Nou, u d aagt gee  hel !  Ik zei tege  he : Me ee , ik zal u wat vertellen, ik 

d oeg gee  tok ook!  

 

 

 Ton Philipsen sr. 
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Eindstanden VCC-seniorenteams 2009 

 

Hoofdklasse (na reg. comp.)  

Excelsior   18- 27 

VOC    18- 27 

VRA    18- 22 

Quick Hg  18- 21 

HCC    18- 18 

Hermes DVS   18- 18 

ACC     18- 16 

Voorburg CC   18- 13 

VVV    18- 10 

HBS    18-  8 

 

P/d-duels 

R&W – VCC  2-0 

VCC – R&W  2-0 

R&W – VCC  2-0 

VCC 1 degradeert  

 

Overgangsklasse B  

VVV 2   18-28 

United    17-26 

Quick 1888  17-24 

Jinnah   16-18 

Voorburg CC 2   18-20 

ACC 2   18-18 

Dosti 2   17-16 

CCN   17-12 

VRA 2    16- 8 

Hengelo    16- 0* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 2B 

Kampong 2    13-22 

Salland   13-17    

Hercules 2    13-14 

CCA   13-14 

Punjab 2  13-12 

Jinnah 2   13-10 

Voorburg CC 3   13- 9 

De Kikkers  13- 6 

 

Klasse 2A 

HCC 3   13-26   

PDCCR 2   10-12 

Bloemendaal 2  13-14 

Voorburg CC 4   12-12 

WCR    13-12 

Sparta 2   11-10 

Rood en Wit 2  13- 8 

VOC 3    13- 4 

 

Zomi  

VRA 3    12-22 

HCC 4    12-16 

VRA 4    12-16 

Quick Hg 4  11-12 

VOC 4    11- 6 

Voorburg CC 5    12- 6 

Hermes DVS  12- 4 

   

Zami Poule 2 

VRA 2    12-18 

VRA 1    12-17 

Rood en Wit   12-14 

Kampong   12-12 

HCC     12-10 

Groen Geel   12- 9 

Voorburg CC    12- 4
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Van de voorzitter - Ner ous i e ?... 

 

Op 6 december, als ik dit voorwoord schrijf, lijkt cricket in Nederland ver weg, maar dat is schijn. Top- en 

hoofdklasseverenigingen voeren discussies met de KNCB over de competitie in 2010, want door een buitengewoon 

druk internationaal programma zullen Nederlands Elftalspelers twaalf (!) zondagen niet beschikbaar zijn voor hun 

clubs. En als je de blik over de grens richt, wordt er volop Testcricket gespeeld. Wat opvalt, is dat in de drie actuele 

Test at hes ogal at ats e  i  de e ous i eties  st a dde  B e da  Nash , Sha e Watso  , Ross 
Ta lo   e  ost ago izi gly  A gelo Mathe s . Dat is een mooi bruggetje naar VCC in 2009, want dat jaar 

ku e  ij iss hie  ka akte ise e  als e ous i e . 
 

VCC 1 verkeert in sportief opzicht al enige jaren in een overgangsfase en de vraag was dan ook of wij ons zouden 

kunnen plaatsen voor de nieuw te vormen Topklasse. Dat is niet gelukt, onder andere omdat het elftal in de play-

offs tegen Rood en Wit onder de maat speelde. Onze overseas player Muhammad Hafeez bracht niet wat wij van 

hem verwachtten en zelfs de terugkeer van Tim bood niet voldoende soelaas. Paradoxaal genoeg zou deze 

tege alle  el ee s ee  lessi g i  disguise  ku e  lijke . Ja, VCC oet et zij  g as i ket st e e  aa  het 
hoogste nationale niveau, maar nu wij even in de luwte gedwongen zijn, kan er gebouwd worden aan een 

vernieuwd elftal. Weer een bruggetje, naar de jeugd. 

 

VCC beschikt over een groot aantal talentvolle jeugdspelers. Vooral de U 10 en U 11 regen dit jaar de ene na de 

andere overwinning aan elkaar. VCC beschikt op dit moment bovendien over tien Dutch Lions. Een enorm aantal, 

dat bevestigt dat VCC mooie perspectieven heeft. Een langdurige terugkeer naar de vaderlandse top vergt een 

krachtige jeugdopleiding en geduld. Dáár ligt onze kracht en daarin moeten wij investeren. 

 

Het seizoen 2009 maakte eens te meer duidelijk welke koers VCC moet varen. Wij zijn niet kapitaalkrachtig (wat 

wel een aanhoudend punt van zorg is), maar VCC beschikt over de krachten om te bouwen aan een nieuwe 

su esge e atie . Daa o  is e  hele aal gee  ede  oo  e ositeit.  
 

In 2009 overleed Ton Philipsen sr, een van onze meest prominente leden. Bij een van de wedstrijden van het 

afgelope  seizoe  hadde  ij het o e  de oodzaak a  ee  geleidelijke e jo gi g e  e ieu i g a  VCC s 
eerste elftal. Dat je jonge talenten zo vroeg mogelijk kansen moet geven. Ik vroeg Ton daarover naar zijn mening. 

Zo de  aa zele  a t oo dde hij et al zij  e a i g e  et okke heid ij VCC: Tuu lijk, oo zitte , altijd doe .  
 

Wouter Steffelaar 
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Mijlpalen 2009 

 

De belangrijkste mijlpaal van 2009 was zonder enige twijfel het landskampioenschap van de U10-jeugd.  

Het cliché wil dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft, en zoals u weet, zijn alle clichés waar.  

Zie oo  ee  uitge eid e slag de jeugdpagi a s hie a. 
 

Ook op het persoonlijke vlak werden er in 2009 mijlpalen bereikt. Een goed voorbeeld was Tim de Leede, die (nota 

bene in VCC 2) zijn 15.000e run voor VCC maakte. Let wel de nummer twee aller tijden, Guus Kors, maakte er in 

zijn imposante carrière 10.240. 

 

Dubbel feest bij Tim, Ivo en Guus die bij twee van de drie spelonderdelen een mijlpaal behaalden. 

 

Wij kunnen nu alvast verklappen dat heel wat spelers in 2009 een mijlpaal net niet haalden. Dat belooft dus wat 

voor 2010!... Zie voor verdere highlights aller tijden de Totaalstaten t/m 2009 op pagina 95 en verder. 

 

Batten 

De 15.000e run van Tim de Leede  

De  3.000e run van Guus Beekhof jr. 

De  2.000e  run van Wilfred Diepeveen  

De  1.000e  run van Auke Nota  

De  1.000e  run van Mohsin Salman  

De  1.000e  run van Ivo Neuerburg  

 

Bowlen 

Het 750e wicket van Tim de Leede  

Het 200e wicket van Adriaan Kroonenberg 

Het 150e wicket van Donny Maharaj  

Het 150e wicket van Steffen Mulder  

Het  50e wicket van Phiroze Mogrelia  

Het  50e wicket van Philip Kingma 

Het  50e wicket van Tamin Faqiri  

Het  50e wicket van Umair Razzaqi   

      

Fielden 

De 100e vang van Guus Beekhof jr. 

De  50e vang van David Dormits 

De  50e vang van Harold Vogelaar 

De  50e vang van Ivo Neuerburg 

 

 



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2009 

 

9 

De VCC-jeugd in 2009 

 

 

NEDERLANDSE VERSIE 

 

Nieuwe coach 

Zelfs voordat Atse Buurman ineens in het najaar van 2008 was vertrokken naar VRA, hadden we binnen het 

bestuur besloten Tim de Leede aan te stellen als jeugdcoach. Een ideale oplossing. De ervaring en kennis van één 

van Nederlands beste spelers ooit - en een echte VCC er ook - zou volgens ons een enorme opkikker zou zijn voor 

de jeugdafdeling. En zo was het ook, en niet alleen voor wat betreft het coachen. Tim heeft veel coördineerwerk 

gedaan, t.w. de jongste teams - under 9, under 10 en under 11 (twee teams). Samen met een under 13, under 15 

en under 18 team hadden we dus in 2009 zeven jeugdteams, de meeste ooit in de geschiedenis van VCC. Alleen 

HCC en Rood en wit hebben meer jeugdteams anno 2009. 

 

Zes winnende teams 

Dit jaar was er niet alleen een voortuitgang in aantallen; we hebben ook veel successen geboekt. Aan het begin 

van het jaar won het under 11 team een indoortoernooi in Haarlem. Later in het jaar werd het succes in Haarlem 

herhaald, dit keer outdoor op het Spriettoernooi in augustus (overwinningen dit keer voor zowel het under 10 als 

under 11 team). Pièce de resistance was het landskampioenschap van het under 10 team; het under 11 team is net 

geen landskampioen geworden, anders was het een fantastische dubbel geweest naast het Spriettoernooi. De 

under 13 en under 15 teams kenden ook succes, in respectievelijk een toernooi in Deventer in september (under 

13) en een indoortoe ooi i  S hieda  i  de e e   u de   tea  oo  de helft estaa de uit u de s! . 
 

Tien Dutch Lions 

En er is niet alleen veel talent bij de jongste teams. Wederom tien van onze jeugdleden kwamen uit voor 

Nederland oftewel de Dutch Lions. VCC had spelers in alle Lions teams van under 12 tot under 19, behalve het 

u de   tea . Bill  P i e k a  oo  het ee st ij de u de  s, die eedeed met het bekende festival met de 

Engelse counties in Taunton. Broer Eddie maakte deel uit, samen met Adriaan Verbeek, Joost van Kessel en Alex 

Kent (nieuw bij VCC dit jaar), van de under 13-selectie, die ook een week in Taunton speelde. Kaushal Marthi was 

bij de under 14-selectie in Bradwell, Essex terwijl Vivian Kingma, Guidy Schoew en James Hardy speelden in het EK 

in Schotland. Tenslotte maakte Floris Kingma deel uit van het under 19-team dat tweede werd in het EK in Jersey 

en daarna in september in een World Cup Qualifier-toernooi speelde in Canada (helaas te laag geëindigd in de 

rangschikking om zich te kwalificeren voor de echte World Cup in januari 2010). 

 

Jeugdspelers in senioren teams 

In het bestuur tijdens de winter 2008/9 hebben we het er een paar keer gehad of we jeugdspelers wel of niet een 

vaste plaats moesten geven in de seniorenteams. Het argument om dit niet te doen is dat als er op een gegeven 

zondag genoeg senioren beschikbaar zijn, die voorrang moeten krijgen (daar betalen ze tenslotte contributie voor). 

Hier is natuurlijk geen speld tussen te krijgen, maar naar mijn mening is dit kortzichtig. De betere jeugdspelers 

moeten zo veel mogelijk seniorencricket spelen (zou ik zeggen vanaf 12/13 jaar). Niemand vraagt zich af waarom 

Floris Kingma in VCC 1 speelt, dat dit ten koste gaat van een seniorenlid? Hij speelt waar hij thuishoort. En zo is het 

voor de andere jeugdtalenten. Gelukkig door veel afzeggingen, blessures etc. kwamen de jeugdspelers uiteindelijk 

in de teams waar ze thuishoorden, maar naar mijn mening moet dit VCC-beleid worden. Een goed voorbeeld van 

hoe het kan werken is Philip Kingma. Ik stelde aan de aanvang van het seizoen voor dat Philip een vaste plaats in 

VCC 2 zou moeten krijgen (samen met zijn broer Viv). Harold Vogelaar, captain van VCC 2, was ook deze mening 

toegedaan en daar is Philip gebleven, zelfs met een uitstapje naar VCC 1. Viv Kingma (toen hij volledig fit werd 

verklaard) en Guidy Schoew speelden regelmatig in VCC 2, legspinners James Hardy en Tom Bollemeijer regelmatig 

in VCC 3 of 4, Anu Mudannayake ook, toen hij met vakantie was van zijn Engelse studie, en Kaushal Marthi was 

vaak wicketkeeper voor VCC 5, maar veel van de andere jeugdleden speelden weinig in seniorenteams; vaak - het 

is waar - omdat ze gewoon niet beschikbaar waren. Naar mijn mening moet VCC een andere koers volgen. Andere 

clubs stellen hun talenten sneller op in hoge teams, zelfs het eerste: Mats Prenen (op 13 jarige leeftijd zelfs), Joost 

Kroesen (14) en Vinoo Tewarie (14) hebben allemaal gespeeld in hun eerste teams (resp. Rood en Wit, Excelsior en 

VRA). Je zou kunnen beargumenteren dat deze jongens te veel zijn gepusht maar ik zou zeggen dat onze jongens te 

weinig worden gepusht. 

 

Haagsche Cup 

De Haagsche Cup werd weer gespeeld voor under 13 en under 15 teams van de vier Haagsche clubs (HCC, Quick, 

HBS en VCC) op woensdagavonden in juni, 8-a-side met de bedoeling prioriteit te geven aan de zwakkere spelers 



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2009 

 

10 

die niet aan de buurt komen op zaterdagen. Dit is niet echter hoe sommige andere clubs deze wedstrijden hebben 

benaderd in 2009. Jammer want op deze manier waren de wedstrijden niet zo zinvol.  

 

Midweek cricket 

Dat er meer cricket gespeeld moet worden – bij voorbeeld een Twenty20 competitie midweek? – weet iedereen. 

De KNCB probeerde in 2009 een Twenty20 competitie wel op poten te zetten voor de jeugd, zonder succes helaas. 

Misschien als ze midweek hadden geprobeerd in plaats van net voor de schoolvakanties was het wel gelukt. Blijkt 

echter dat het steeds moeilijker wordt de wat oudere jeugdspelers (met name de niet-Dutch Lions) te interesseren 

voor veel wedstrijden. Zijn er echt leukere bezigheden in de zomermaanden dan een potje cricket? Blijkbaar. 

 

Meer indoortoernooien 

Een initiatief van de KNCB dat wel lijkt te gaan lukken is meer indoorcricket. Jarenlang zijn er incidentele 

toernooien, maar in najaar, winter en voorjaar  2009-2010 organiseert en coördineert de KNVB indoortoernooien 

op verschillende locaties in het land voor verschillende leeftijdsgroepen. Wij gaan natuurlijk met zo veel mogelijk 

toernooien meedoen. 

 

Indoortraining 

2009 was het eerste jaar in meer dan 30 jaar (voorzover ik kan herinneren) dat de indoorkooien bij De Kieviten in 

Wassenaar niet beschikbaar waren. Op De Kieviten is niet alleen cricket buiten voorbij maar nu ook binnen! De hal 

staat er natuurlijk nog, maar de kooien zijn niet meer in gebruik. De dichtstbijzijnde kooien, op VOC in Rotterdam, 

zijn voor de meesten te ver weg. In 2008 maakte Tim gebruik van een hal in Nootdorp voor de jongste jeugd. We 

besloten deze hal te gebruiken in maart en april voor alle jeugd. Helaas was de opkomst van de oudere jeugd erg 

sle ht ij a gee  u de  s . We oete  zoeke  aa  opties oo  t ai i g zo el et als zo de  kooie , e  
moeten sowieso vaker trainingen organiseren buiten het cricketseizoen. Misschien biedt het Wellant College, 

naast het VCC veld – waar we gratis kunnen trainen – hier (een deel van de) uitkomst.  

 

Outdoor training 

In 2009 werden de trainingen van Tim voornamelijk in groepsvorm gedaan. Tijdens en na de schoolvakanties is er 

niet meer getraind. We moeten denk ik nadenken over een trainingsprogramma dat het hele jaar dekt (zie vorig 

punt) en ook over meer gespecialiseerde, individuele trainingen voor de betere spelers. Ik weet dat Tim bezig is 

et zo  p og a a. 
 

De toekomst 

We zijn een van de grootste cricketclubs in Nederland. Onze jeugdafdeling is groot en wordt steeds groter. Er zijn 

geen betere faciliteiten dan bij VCC. In 2010 hebben we zelfs een graswicket. Maar we hebben nog steeds geen 

Jeugdbestuur, en de laatste vier jaar ook niet gehad (en daarvoor een tijdje ook niet volgens mij). Te veel werk 

moet gedaan worden door te weinig mensen. We hebben een Jeugdcommissie hard nodig om het werk to 

organiseren en verdelen, om de teams te coördineren, social events voor alle jeugd te organiseren en wie weet 

toernooien en tours.  

 

Tenslotte 

Ik wil iedereen bedanken die mij geholpen heeft gedurende de laatste vier jaar met het coördineren en 

organiseren van de jeugdafdeling en jeugdteams. In die vier jaren heb ik een groei van aantallen en teams, met 

name onder de jongste jeugd, en een merkbare verbetering in speelniveau gezien.  

We hebben 10 Dutch Lions (in 2005 was dat er één). Nu moet alles naar een nog hoger niveau worden getild met 

een strakke structuur en organisatie, meer training (inclusief gespecialiseerde training voor de betere spelers) en 

een bewust beleid om de betere spelers te integreren in de seniorenteams. Let s ake it happe ! 

 

Dave Hardy, Coördinator Jeugd  
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ENGLISH VERSION 

 

New coach 

Even before Atse Buurman suddenly departed for VRA in the autumn of 2008 we had decided to appoint Tim de 

Leede as outh oa h. A  ideal solutio . The e pe ie e a d k o ledge of o e of Holla d s g eatest e e  pla e s 
and a real VCCer as well would we thought be a great boost to the junior section. And it was, not only on the 

coaching side. Tim coordinated the youngest teams - under 9, under 10 and under 11 (two teams). Together with 

an under 13, under 15 and under 18 team we had seven junior teams in 2009, the most ever in VCC colours. Only 

HCC and Rood en Wit have more junior teams. 

 

Six winning teams 

This year we had a great deal of success too, particularly with the younger teams. A win for the under 11s in an 

indoor tournament in Haarlem at the beginning of the year was repeated outdoor in both the under 10 and under 

11 categories again in Haarlem at the Spriet toernooi in August. And the under 10 team won the national 

championship with the under 11 team just missing out. The under 13 and under 15 age groups also tasted success, 

the u de  s i  a tou a e t i  De e te  i  Septe e  a d the u de  s half of ho  e e u de  s  at a  
indoor tournament in Schiedam back in December 2008. 

 

Ten Dutch Lions 

There is not only a great deal of talent amongst the youngest age groups. Once again we had 10 boys representing 

Holland, in every Dutch youth team (except under 17) from under 12 through to under 19. Billy Price was new to 

the under 12 team which took part in the famous Taunton festival with English county teams. Brother Eddie 

together with Adriaan Verbeek, Joost van Kessel and Alex Kent (Alex also new this year) made in total 4 VCCers in 

the under 13 squad which also played in a Taunton festival. Kaushal Marthi went to Bradwell, Essex with the under 

14 squad while Vivian Kingma, Guidy Schoew and James Hardy all played in the European Championships in 

Scotland for the Dutch under 15 team. Lastly Floris Kingma was part of the under 19 team that finished second in 

the European Championships in Jersey, which entitled them to take part in the World Cup Qualifier in Canada in 

September (unfortunately finished one place too low to take them through to the under 19 World Cup proper in 

January 2010). 

 

Juniors in senior teams 

A few times in the committee meetings through the winter of 2008/9 we discussed whether juniors should have 

guaranteed places in senior teams. The argument for not doing this was that if on any given matchday there are 

sufficient seniors to fill all the places then the seniors would be given precedence (after all they pay to play). This 

has of course a certain logic but it is to my mind very short-sighted. The best juniors must play as much senior 

cricket as possible (I would say from the age of 12/13 upwards). No-o e uestio s Flo is Ki g a s ight to pla  i  
VCC 1 with the argument that he is keeping out a senior member? He plays at the level he belongs. And so it 

should be for the other talented youngsters of whatever age. As it worked out unavailabilities and injuries meant 

that the juniors for the most part got their chances in the right teams but in my view this has to be a firm club 

policy. A good example of how it can work in 2009 was Philip Kingma. I suggested at the start of the season that he 

(together with his brother Vivian) should be a regular in VCC 2 in 2009. Luckily Harold Vogelaar, VCC 2 captain, 

agreed with me and there he stayed for the whole season, with an occasional game even in VCC 1. Viv Kingma 

(when he recovered full fitness) and Guidy Schoew in the end also played regularly in the 2nds, leg-spinners James 

Hardy and Tom Bollemeijer regularly in the 3rds or 4ths, Anu Mudannayke, when he returned from university in 

England also, and Kaushal Marthi kept wicket in the 5ths but many of the others only appeared in senior teams 

infrequently on an ad hoc basis, partly it must be said due to unavailabilty. To my mind VCC needs to change its 

mindset in this regard. Other clubs are very positive about playing their young talents as quickly as possible in the 

highest possible teams; I know for a fact that Mats Prenen at 13 years old, Joost Kroesen at 14 and Vinoo Tewarie 

also at 14 all played in their first teams (Rood en Wit, Excelsior and VRA respectively). These players are no more 

talented than ours. You could argue that the above-mentioned boys have been pushed too quickly, but we need to 

push ours a little harder. 

 

Haagsche Cup 

The Haagsche Cup was reintroduced in 2008 for the under 13 and under 15 teams of the four Haagse clubs (HCC, 

Quick, HBS and VCC) on Wednesday evenings in June with a format of 8-a-side, priority to be given to the weaker 

players who do not get much of a bat or bowl in the Saturday league matches. That is not, however, how some of 
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the othe  Hague lu s pla ed it i   so the tou a e t lost a lot of its aiso  d et e. I  a  case it proved 

difficult to get enough (even 8) players for the Wednesday evenings.  

 

Midweek cricket 

The need to play more cricket – a national Twenty20 midweek competition for the under 13, 15 and 18 teams 

perhaps? – is of course still great. The KNCB wanted to introduce a Twenty20 competition but this failed miserably 

through lack of interest. Ma e if the d pit hed it id eek th oughout the seaso  i stead of just efo e the 
s hool holida s it a  ha e o ked. It see s, ho e e , as though it s getti g harder and harder to ask kids to play 

a lot of cricket. Are there really many more things to do in the summer that are more fun than playing cricket? 

Apparently. 

 

More indoor tournaments 

One initiative of the KNCB which looks like succeeding is more indoor cricket. There was always the odd 

tournament, in Haarlem or Schiedam (see above), but from 2009-2010 onwards the KNCB is coordinating and 

organising autumn, winter and spring indoor tournaments at various venues for different age groups. We will of 

course be entering as many tournaments as possible. 

 

Indoor training 

2009 was the first year I can remember (my memory goes back more than 30 years) that there were no indoor nets 

available at De Kieviten in Wassenaar. The hall is still there of course but the nets are no longer in use. That meant 

we had to find somewhere else. The nearest net facility, VOC in Rotterdam, is too far away for most. In 2008 Tim 

trained the youngest age groups in a hall in Nootdorp so we decided to expand these Sunday sessions in March 

a d Ap il to o e  all age g oups, ut the  e e e  poo l  atte ded  the olde  o s i tuall  o u de  s 
trained indoors for instance). In any event we do need more frequent indoor training throughout the winter – both 

with and without nets. The on-site Wellant College has a hall which we can use free of charge. I hope that will be at 

least part of the solution. 

 

Outdoor training 

In 2009 the training done by Tim was essentially in group form for every team. After the school holidays it petered 

uit. We need to think about training right through the year, including indoor (see point above) and also more 

specialised, individual training for the better players. I know Tim is going to come up with a programme so when 

you read this it should be up and running. 

 

The future 

We are one of the biggest clubs in Holland. Our junior section is large and getting larger. Our facilities are second 

to none. In 2010 our grass square will be operational. But we have no Youth Co ittee. A d e ha e t had o e 
since I have been involved with VCC (from 2005), and as far as I know for a period before that. Too much work 

rests on the shoulders of too few individuals. We do t eed a Youth Co ittee as a talki g shop ut to o ga ise 
and share the workload properly, as the junior section gets bigger (now 8 teams!), to coordinate all the teams, to 

organise social events, perhaps tournaments and even tours.  

 

And finally 

I would like to thank everyone who has helped me over the past four years with the coordination and organisation 

of the youth section and teams. In those four years I have witnessed a growth in numbers and teams, particularly 

at the younger end, and a considerable improvement in quality and we have 10 Dutch Lions in 2009 whereas in 

2005 we had 1. Now everything needs to be taken on to the next stage with a proper structure and organisation, 

more intensive training (including specialised training for the better players) and a conscious policy to integrate the 

est pla e s i  the se io  tea s. Let s ake it happe ! 

 

Dave Hardy, Youth Coordinator  
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VCC onder 9 in 2009 

 

U9 beleefde een heel leuk seizoen, waarin veel werd geleerd en het heel gezellig was. Onze nieuwe aanwinsten 

lieten zien over talent te beschikken en pikten alles snel op. Het bowlen, toch een lastige beweging, werd iedere 

week beter en op het einde van het seizoen bowlde iedereen netjes met gestrekte arm. Tactisch lagen we 

lichtjaren voor op onze tegenstanders; vooral het dekken van de wickets maakt fielden veel leuker en 

dynamischer, en zorgt ervoor dat de spelers 100% alert zijn! 

 

VCC U9 – HCC2 U9 2-0 

 

De eerste wedstrijd was tegen HCC2. Voor sommigen zelfs de allereerste competitiewedstrijd - spannend! Storm 

bowlde prima en kreeg maar één run tegen. Remco nam een wicket en er werd goed gefield. Bij ons batten sloeg 

Thomas van Beuge gelijk een zes, heel knap! Koen, Remco en Bas lieten zien dat ze eigenlijk te goed zijn geworden 

voor de U9: Bas 13 en Remco zelfs 30 in zes ballen (3x6, 3x4!). Koen begon zijn innings met twee prachtige vieren. 

In de tweede innings van HCC kregen we ze vaak uit. Koen bowlde opeens prachtige leg breaks (ballen met effect) 

en nam twee wickets op rij! Ook wickets voor Babette en Remco. HCC maakte in totaal 56 runs min zeven uitjes is 

42, best goed. In onze tweede innings kreeg Storm de smaak te pakken met vier runs. Annemijn callde heel goed 

e  aakte e  i  totaal d ie. Ba ette sloeg t ee ooie t eetjes e  Stij  zij  alle ee ste ie , ee  ge eldige o e  
d i e ! Met og at zesse  e  ie e  a  Bas e  Re o k a e  e op de onsterscore van 120 min twee uitjes 

is 116! Bas nam twee goede vangen. Stijn had bijna twee heel hoge vangen, mooi geprobeerd!  

 

Quick U9 – VCC U9: zeldzaam gelijkspel! 

 

Storm, Babette en Stijn ontbraken helaas, maar dankzij Richard Hard, Sanne en Nikki Vroom traden we toch op 

oorlogssterkte  aan. Captain Floris de Lange koos voor eerst fielden. Dat pakte goed uit, want er werd supernetjes 

gebowld! Zeker ook door Richard, Sanne en Nikki, die nog niet vaak (of nooit) hebben meegedaan, maar wel hard 

hebben getraind. Richard kreeg maar één run tegen! Floris bowlde niet op zijn hardst, anders zou het zielig zijn 

geweest voor de Quickers. Thomas, Annemijn en Floris stonden super te fielden. Toen gingen we batten. Floris 

sloeg de eerste twee ballen die hij kreeg aa  gelijk oo  ie . Ri ha d da ht: dat ka  ik ook  e  sloeg ee  ie  e  
een twee! Thomas en Annemijn waren ietsje voorzichtig met runnen, maar batten keurig. Sanne eindigde met een 

knalharde vier, haar eerste! Halverwege de wedstrijd stonden we maar vier punten voor. Quick sloeg in de tweede 

innings vijf vieren en nul uitjes! Oei. Nu wij! Floris sloeg vier prachtige vieren (!) en eindigde met maar liefst 25 runs 

in totaal. Richard deed het ook super met een mooi drietje en 14 runs in totaal, en dat in zijn eerste echte 

wedstrijd!  Sanne en Nikki callden heel goed en maakten in totaal allebei acht runs. En toen ging de moeder van 

Ri ha d alles telle … e  leke  e p e ies gelijk te he e  gespeeld! Ee  heel leuke e  spa e de edst ijd.  
 

VCC U9 wint weer, nu van VOC 2! 

 

We begonnen tegen VOC lekker met fielden. Richard en Floris hadden een paar mooie stops aan de boundary. 

Babette ving een keiharde bal bijna (het deed wel een beetje pijn) maar ze nam wel mooi twee wickets. Richard 

kreeg geen runs tegen. In onze eerste innings sloeg Floris meteen drie knalharde vieren, waarvan twee echte 

d i es ! Tho as e  Stij  sloege  ook alle ei ee  ooie ie . Ri ha d allde e  u de heel goed. Het eloofde 
spannend te worden, zeker toen VOC de laatste drie ballen van de tweede innings voor vier sloeg. Storm maakte 

ee  ooie u  out  o dat de ats a  iet op tijd i  zij  hok as. Ba ette a  ee  p a htige a g. I  de laatste 
innings lieten we zien dat wij echt beter waren. Babette sloeg drie vieren en maakte in totaal 19 runs, Floris 18 en 

Stijn 14. Annemijn had pech; ze sloeg een mooi eentje maar de fielder gooide de bal direct in haar wicket! De 

eindstand was 78-61 voor ons.  

 

Quick 3  - VCC U9   0-2!  

 

Quick won de toss en besliste dat we eerst gingen batten. Dat kwam ze duur te staan, want Richard Hard en Storm 

Reynders openden prima. Daarna kwamen Thomas en Annemijn van Beuge. Thomas sloeg een knalharde vier en 

Annemijn een prachtig tweetje!  We gingen maar één keer uit dus de score liep snel op, zeker toen Babette de 

Leede en Floris de Lange inkwamen en de ene vier na de andere sloegen. Als laatste kwam Stijn, hij is net zeven 

jaar maar sloeg wel drie grotemannenvieren! Rond de 50 runs was een heel goede start. Quick ging batten. 

Annemijn, Thomas, Richard en Storm bowlden keurig netjes met gestrekte arm en er werden maar weinig runs 

gescoord. Floris cleande er eentje en Stijn kreeg zelfs helemaal geen runs tegen. Er werd uitstekend gefield, 
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iedereen lette goed op! In onze tweede innings sloeg Richard een schitterende vier over het hoofd (!) en Storm 

had ook de smaak te pakken met twee prima tweetjes. Annemijn (net als in de eerste innings wéér een mooi 

tweetje) en haar broer Thomas eindigden allebei op 6 runs - maar daar ben je dan ook tweeling voor. Stijn 

verbeterde zijn topscore naar 22, Babette maakte er 25 met vier vieren en Floris maar liefst 34 met acht vieren! 

Wij hadden er 111 min vier uitjes is 103. Quick probeerde nog van alles, maar het krachtsverschil was te groot. 

Quick (42 min vier uitjes is 34) moest zich gewonnen geven. Thomas en Stijn bowlden raak.  

 

U9 verliest, maar speelt maar wel een leuke en leerzame wedstrijd 

 

We husselden de paren een keer door elkaar, want iedereen moet natuurlijk met iedereen kunnen batten. Thomas 

en Storm runden goed, net als Annemijn en Richard die daarna kwamen. Het vuurwerk kwam deze keer van Floris, 

Stijn en Babette die tweetjes en zelfs vieren sloegen. HCC bowlde erg hard en vaak ook op het wicket, dus het was 

zeker niet makkelijk. In de eerste innings van HCC namen ze een flinke voorspring door wat vieren te slaan, maar 

vooral door erg goed te runnen. Floris en Babette waren de enigen die een wicket namen. Richard bowlde ook 

netjes. In de tweede innings probeerden we weer langszij te komen, maar dat viel niet mee! We namen veel 

isi o s e  HCC hield ee  paa  o gelofelijke a ge  ast. Tsja, dat ka  ook ee  kee  ge eu e . Vijf a  de ze e  
spelers gingen uit op de laatste bal! Floris was topscorer met in totaal 17, Stijn 12 en Babette 8. Veertien uitjes was 

helaas el  eetje veel!... HCC deed er nog een schepje bovenop en maakte er nog eens 47 bij. Eerlijk is eerlijk: 

we waren kansloos, ondanks het goede fielden. Geeft niks! Het was een leerzame wedstrijd tegen een sterke 

tegenstander.  

 

Sanne slaat met vier vieren VCC U9 naar winst op HCC 3: 78 – 29! 

 

We misten Storm Reynders en Floris de Lange, maar gelukkig stonden Sanne en Nikki Vroom te trappelen van 

ongeduld om te mogen invallen. En hoe! HCC 3 is een meisjesteam, dus het was leuk dat er bij ons ook vier flinke 

meiden meededen. Onze aanvoerder was deze keer wel een jongen. Richard Hard koos de juiste kant van de munt 

en ging fielden. Richard, Annemijn en Thomas hadden duidelijk geoefend, want het bowlen was weer veel beter 

dan vorige week! Goed gedaan. Sanne en Nikki (geen runs tegen!) bowlden ook heel netjes. Allemaal weinig wides 

en netjes op het wicket. Annemijn hield een prachtige vang vast op eigen bowlen! En ook Thomas nam een mooi 

wicket, evenals Stijn, Babette en Richard. HCC vijf uitjes!Bij onze eerste battingbeurt sloeg Richard de mooiste vier 

van de dag, een prachtige drive die we net vorige week hadden geoefend. Thomas en Stijn (mooi viertje door de 

o e s!  u de  goed. E  toe  k a  Sa e i  i  haa  pas de de edst ijd… e  sloeg ie  ie e  i  ijf alle ! 
Super gedaan. Wij hadden maar drie uitjes en lagen flink voor. De tweede innings van HCC (na de regenbui) was 

iets beter en ze gingen nu maar één keer uit (Stijn bowlde mooi op de midstump!). Het bowlen, fielden en wickets 

dekken was weer behoorlijk goed. HCC 41 min zes uitjes, dus 29 runs netto. In onze tweede innings bracht Richard 

zijn totaal op 10 runs en Babette op 14, Stijn 19 met alweer een mooie vier en Sanne werd topscorer met in totaal 

23 runs! Wij eindigden op 88 min vijf uitjes, dus 78 netto en een ruime overwinning. Klasse gedaan en goed 

gespeeld. 

 

VCC U9 – VOC U9  

 

Ons bowlen, fielden en wickets dekken was weer top. VOC kwam dan ook maar moeilijk in zijn spel. Stijn kreeg wel 

wat runs regen, maar was ook de enige die twee wickets wist te nemen. Floris, Richard en Babette namen ieder 

één wicket; Floris had bovendien een mooie vang. 53 runs min vijf uitjes voor VOC betekende 43 runs netto. 

Annemijn en Storm mochten als openers een overtje extra batten en profiteerden maximaal: Annemijn zes 

prachtige runs en Storm zelfs 14, zijn record! Floris deed er nog een paar schepjes bovenop met 28 runs, met vier 

vieren en een enorme zes! Richard (15 met twee mooie vieren) deed het ook uitstekend. Babette en hij mochten 

een overtje extra batten. Babette maakte maar liefst 30 runs! Onze score was 109 min zes uitjes is netto 97, ruim 

voldoende voor alweer een prima overwinning. Goed gespeeld!  

 

VCC U9 biedt Quick 1 goed partij  

 

Net als ij a de e spo te  ko t het ij i ket el s oo  dat de tege sta de  ge oo  beter is. Dat was tegen 

Quick 1 zo, maar we hebben toch heel goed en enthousiast gespeeld.  We gingen eerst batten en de start was 

veelbelovend. Floris sloeg gelijk drie vieren en Babette één. Maar Quick bowlde beter dan we gewend waren en ze 

pakten ook onmogelijke vangen. De battingside van Quick kende vervolgens bijna geen zwakke plekken. 

Hoogtepunt tijdens de Quick-innings was de vang van Stijn op het bowlen van Annemijn. Een tweede wicket van 

Annemijn was volgens de umpire van de tegenpartij een no ball. Het a etje sloeg e olge s zes ie e … Heel 
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jammer! Onze tweede innings verliep een beetje zoals de eerste; wel wat runs, maar ook veel uitjes. Floris 23, 

Ba ette , Stij   u s. I  totaal gi ge  e tie  kee  uit da s ee  eetje te aak  e  dat racht ons totaal op 74 – 

20 = 54. Quick zette daar maar liefst 121 runs tegenover en ging twee keer uit. Thomas en Annemijn stonden weer 

te fielden als leeuwen en Storm bowlt inmiddels mooie legspinners. Richard bowlde twee keurige overs. 

 

VCC U9 laat Hermes DVS U9 zien hoe het moet 

 

Stijn was deze week de captain. Hermes DVS won de toss en koos voor eerst batten. Het was erg warm en moeilijk 

om de concentratie vast te houden. Toch werd er heel goed gebowld, vooral door Nikki Vroom, Richard Hard 

(2voor 6!), Stijn de Leede en Floris de Lange, die onbespeelbaar was. Hermes bracht 35 runs in de boeken en ging 

vijf keer uit, dus een nettoscore van 25 runs. Dat moest haalbaar zijn! De zusjes Sanne en Nikki Vroom begonnen 

net als hun vader Mike, alles hard linksaf. Sanne sloeg zelfs twee mooie viertjes! Richard 11 met een mooie vier 

had ook de smaak te pakken, evenals Storm die een prachtig drietje liet optekenen. Babette (23 met 2x4 en 2x3) 

en Floris (30 met maar liefst zes vieren) waren ouderwets goed. Stijn (7) had dit keer een beetje pech met de 

bowlerij. Al met al maakten wij er niet minder dan 112, maar we gingen wel tien keer uit. Netto 92, toch heel goed 

en ruim voldoende voor de winst.  

 

Ouders bedankt voor het aanmoedigen, rijden en het helpen bij de lunches. Allemaal hartelijk bedankt voor de 

ooie loe e  e  de lekke e ij ! Het as ee  oo e ht o  zo  leuk e  e thousiast tea  te oge  
begeleiden. 

 

Patrick en Dorith de Leede 

 

 

VCC U9 in cijfers 

 

  BATTING  BOWLING 

  

gescoorde 

runs 

aantal 

keren uit 

genomen 

wkts 

runs 

tegen 

Annemijn van Beuge 25 7 2 108 

Babette de Leede 145 8 8 60 

Bas de Leede 27 0 0 11 

Floris de Lange 175 5 4 47 

Koen Hoppener 12 0 2 2 

Nikki Vroom 15 3 0 12 

Remco van der Giessen 41 0 2 6 

Richard Hard 71 10 5 64 

Sanne Vroom 53 3 0 14 

Stijn de Leede 106 9 6 60 

Storm Reynders 35 9 1 67 

Thomas van Beuge 40 6 2 75 
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VCC U10 in 2009 

 

ENGLISH VERSION  

 

In one word, our U10 team had a wonderful season. Not one single match was lost! After the thriller against HBS 

at home for the Saturday championship, which we won on the very last ball thanks to a James Finnimore six – we 

pla ed fo  the Dut h atio al ha pio ship agai st Wed esda s ha pio s HCC at the e d of August. Please 

read below how VCC U10 did in 2009. 

 

VRA U10 – VCC U10: easy win  

 

VRA had prepared a nice turf wicket for us. VRA started batting and did not do too well. We backed up well and 

held our catches, including a blinder by Bas, diving full stretch to his right, and two direct hit run outs. BRA made 

63 runs minus 10 times out is 33.  Freddie Price bowled well with his wonderful fluent action. 

Our first pair, Stijn and Babette, almost made the total target of 34 runs together! Babette 21 including four fours. 

Freddie Price made 11 including two fours, James (34) batted wonderfully, hitting six fours and a six! Zishaan (15) 

also hit two nice fours, and the worst for VRA was yet to come. 

Bas hit five sixes and three fours and made 44, and Floris 21 with three fours and a six! What a run feast. 

We made no less than 169 runs minus two times out is 163! 

 

VCC U10 win again, beating Rood en Wit 

 

The Van Leeuwen twins started well, Mark top scoring with 19 and Rens 10. Out two seven year olds Alfie Sparrow 

and Stijn de Leede timed them well, making 7 and 11 runs respectively. Two other seven year olds, Thomas en 

Annemijn van Beuge made their debut at this high level – exciting!  Because Rood en Wit had nine players, Mark 

and Rens each got another six balls. Mark added another 3 and Rens no less than 9!  Total 91 runs minus six times 

out is 73, a good score.  

Rood en Wit started off very quickly, but our fielding was good. Alfie almost took two catches and Thomas and one 

of the Van Leeuwen twins were close to clinging on to a catch. We caused four run outs! Rood en Wit also made 73 

runs, but nine wickets (=27 runs) had to be subtracted. Remained only 46. 

 

VCC U10 stronger than ACC 

 

We asked ACC to bat first. Our bowling and fielding was excellent and ACC did not make a lot of runs. Koen 

Hoppener bowled two batsmen out; Jan Schueler, Freddie Price, James Finnimore, Babette and Stijn de Leede took 

one wicket each. Freddie took a fantastic catch off his own bowling! ACC only reached 50 runs and went out no 

less than eight times, so a net score of only 26. Our batting was much better. Jan Schueler hit a wonderful four and 

Stijn (14), Babette (10) and James (topscorer with 19) hit boundaries. Alfie Sparrow batted wonderfully well, 12 

runs including a three. We got to 89 minus seven wickets is 68, more than enough for a well-deserved victory.  

 

Exciting finish to Concordia U 10 v VCC U10 

 

Without Floris de Lange and James Finnimore (to U11), but with U9 players Thomas, Annemijn and Storm, we 

played against Concordia. Our captain Babette lost the toss and Concordia chose to bat. They did pretty well, 

although our bowling was excellent. Zishaan Mahmood and Alfie Sparrow barely bowled any wides at all, Annemijn 

was economical, Jan Schueler successful (1 for 3), Storm and Thomas both bowled a batsmen out, Babette (2 for 

11) took a great catch off her own bowling and Freddie Price was outstanding with three wickets for three runs! 

Storm stopped a certain boundary and consequently threw the ball back like a bullet: RUN OUT! Concordia made 

105 but were out no less than 10 times so a net score of only 75. It was not an easy task to get there because quite 

f a kl  Co o dia s o li g as t that eas  to hit... Thomas was a bit unlucky but his twin sister Annemijn hit two 

twos, and Zishaan (16) even hit two fours! Our calling and running was just great. Jan Schueler top scored with a 

fantastic 21 including two fours and five twos, superb! Freddie (21 runs, batting an extra over) and Stijn (17 runs, 

batting an extra over as well) made sure that eventually, in the very last over, we had two points in the bag.  
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U10: sensational victory over VRA  

 

Yes, Bas de Leede pla ed fo  the U , ut VRA s sigh of elief as sho t-lived. Our captain James Finnimore chose 

to bat after winning the toss. He immediately took the initiative and decided on the order of going in as well as the 

bowling line-up. Ho s that fo  leade ship! Freddie (7 runs) and Alfie (6 runs) were allowed to start batting and did 

ell, u h to the delight of Alfie s dad A d e  a d Freddie s u  Liz. Stij  a d Ba ette de Leede oth ade  
runs, each i ludi g a i e fou  a d a th ee, ut the  agai  the e othe  a d siste . Zishaa  Mah ood  u s  
and our lefthander Jan Schueler (14) went on cheerfully, Jan hitting three fours and Zishaan timing one four to 

pe fe tio . As if all of this as t e ough, James (25, 4x4, 2x3 including a reverse sweep!) and Floris (34, 1x6! 5x4) 

also a e to the pa t  fo  the fi ishi g st okes. O e of the oppo e ts asked Flo is: Tell e, ho  a  fou s a da  
do ou hit? A hu d ed?  We a aged  u s i us fi e i kets is 117. 

Our calling and running was superb. The difference showed when VRA started to bat. Alfie bowled a batsman out, 

James was lightning fast and took two wickets, Babette took two as well and Jan and Stijn were also successful. 

Nice catch by James! We backed up very well and we were really fielding brilliantly, as a result of which three run 

outs fell! Highlight of the fielding was a direct hit by Freddie ho th e  the all f o  the o le s e d to the othe  
side and hit the stumps. VRA got to 58 runs and were out ten times, so 28 net.  

 

VCC U10 too strong for Rood en Wit U10  

 

We did well and made life difficult voor Rood en Wit. Few wides were bowled and backing up the wickets went 

fantastically well. We kept wicket well, because we gave away only nine byes / leg byes. Highlight was Freddie 

P i e s se o d di e t hit of the seaso . Flo is de La ge took t o at hes i ludi g a li de  as a wicketkeeper – 

brilliant! Zishaan, Babette en Stijn took the wickets; Alfie Sparrow, Freddie Price and Jan bowled economically. 

Rood en Wit managed 80 and were out 7 times, so a net score of 59. 

Freddie (22) and Floris (23) clearly enjoyed themselves out there, getting a lot of runs. Freddie hit two fours and six 

twos, Floris ran superfast, three threes en hit two fours as well. Jan did excellently adding 8 runs, and the shot of 

the day came from Alfie who pulled a full toss over square leg like a tracer bullit! Babette (12) and her brother Stijn 

(28) carried on where the others had stopped, and Zishaan (16 runs) did a perfect job as well. The very best of our 

calling and running was that we managed no less than 31 byes en leg byes! We were out nine times, but in view of 

our huge gross score of 151 runs, enough net runs remained, namely 124.  

 

VCC U10 sneaks past strong ACC U10  

 

Captai  Alfie did ot e e  ha e to toss; e e e fieldi g as t o of ACC s pla e s e e ot the e et. 
ACC batted pretty well, they hit ten fours and one six. Four of our bowlers took wickets, namely Babette (2), Floris, 

Jan and Stijn. Storm bowled better than ever before, well done Storm!  Alfie took a briljant catch at mid off, off 

Ja s o li g. The i kets e e ei g a ked up e  e thusiasti all  a d ale tl . Please do ot sta d too lose 
behind keeper or bowler, otherwise the ball will still slip through! ACC made 92 runs minus five times out is 77. 

Zishaan (9 runs) and Storm (5 runs) opened our innings capably. The fireworks came from Floris de Lange (17) and 

Babette de Leede (18) who made 35 runs together and ran byes and overthrows as well as runs. Stijn hit three 

fours and made 17. Jan (10 runs) and Alfie (10 runs) closed in on the target, but were also out a couple of times. 

Would we make it?... Eventually we had 107 minus five times out was 92, once again enough for victory! Purely 

because of our backing up and better calling and running than our opponents, so a very clever win.  

 

VCC U10 – Concordia 

 

Concordia started pretty well, with two fours. How many were these guys going to get?... Eventually that turned 

out better than expected for us, because we kept our nerve and kept on bowling and backing up well. After a while 

we started to take a few wickets as well, a nice catch by Floris behind the stumps, two run outs and the rest clean 

bowled. 67 was a pretty good score but on the other hand they were out ten times. Stijn and James both took two 

wickets. 

Our batting was excellent. We hit no less than sixteen fours! The nicest thing about that was that everyone hit one 

or more boundaries, so everyone contributed: Jan 12, Zishaan 10, Freddie 11, Alfie 12, Stijn 16, Babette top scoring 

with 25, Floris 24, James 19. Eventually we reached a monster score of 142 runs, minus eight wickets was 118 net.  
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VCC v HBS – a chance of a lifetime to become U10 Saturday champions! 

 

This game was crucial, it could make us Saturday champions! Captain Jan Schueler won the toss and chose to field, 

a wise choice. James Finnimore cleaned up the opening batsmen in his first four balls. After that, HBS were settling 

in and found the boundary on a number of occasions. We bowled weel nonetheless. In terms of figures James, 

Babette and Freddie stood out; very few runs were scored off their bowling. Fielding and backung up was once 

again great. Fred took a wicket and James two. Alfie bowled nicely with a straight arm and our leftarmers Zishaan 

and Jan were dangerous too. HBS made 85 runs minus three wickets is 76. 

The start of our innings was tough; HBS bowled well. After four overs we had six runs and were three down. 

Freddie Price made 10 including a wonderful four and Alfie Sparrow (15!) even hit two blistering fours. Stijn was 

unlucky with wides and on top of that got a ball on his hand. We had to score some 50 runs off the last four overs, 

a big ask! Babette (14) and Floris (topscoring with 27, 1x6, 4x4) still believed in a victory (and rightly so – never give 

up!) and ran excellently between the wickets. As our secret weapon, James Finnimore even accelerated after that, 

but he could not prevent that with two balls to go we still needed eight runs for victory!  The ball before that last 

one went for four, surely this could not be true? When the final ball sailed high over the boundary, eight HBS 

ouths fell ide ope . We e the Saturday champions!  

 

From left to right back row Jan Schueler, Alfie Sparrow, 

Zishaan Mahmood, the coach. Middle row two young fans, James Finnimore, Freddie Price, Floris de Lange with 

brother Cedric, Stijn de Leede; front row Babette de Leede 

 

VCC U10 national cricket champions! 

 

Make no mistake, the national U10 championship was at stake here! It was a beautiful sunny day and there was a 

ig o d, so all i g edie ts e e the e to ake it a e o a le da s i ket. Captain Bas de Leede won the toss. 

He did not immediately inform the opposition whether he would bat or field first because very democratically he 

wanted to consult his teammates first! 

After careful consideration VCC chose to field first, Bas setting the tone himself by bowling economically and taking 

a good catch. Zishaan Mahmood, Alfie Sparrow, Jan Schueler and Babette de Leede also bowled well; few runs 

were scored off their bowling and not many wides were bowled. Eventually Bas, Zishaan and Stijn were rewarded 

with wickets. Floris de Lange took a good catch and also caused a wonderful run out. 100 runs minus six wickets 

was 82, a pretty good score by HCC.  

In the hunt for 83 runs for victory, our openers Jan Schueler and Zishaan Mahmood both hit a wonderful four. Alfie 

Sparrow contributed nicely with six runs, and 7 year old Stijn de Leede hit two blistering fours, one of them just 

landing a metre or so in front of the boundary. Like her brother, Babette scored 11 smart runs and Floris de Lange 

once again top scored, showing a number of magnificent shots. James Finnimore and Bas de Leede would surely 

fi ish this ga e… ut hat happened? They got a little carried away and went out a bit more often than we had 

anticipated! James was run out by an HCC player throwing a direct hit all the way from the boundary, and Bas was 

eautifull  aught at lo g off… ould e still ake it? 

Fortunately HCC had nine players and VCC only eight, so Floris was allowed to return for another six balls. 

Eventually he made no less than 38 runs, including a six and six fours! After some calculations and re-calculations, 

VCC proved to be the winner 95 runs v 82 and the cheering could start in the Voorburg camp! After the game, 

eight proud players collected the cup with the big ears! 
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These great achievements concluded a brilliant season in which everyone improved immensely, but in which 

- above all – all players enjoyed themselves. VCC has an enthusiastic and talented group of players in the age 

categories U9, U10 and U11. That promises a lot for next year! 

 

We should like to thank everyone once again for all your help driving to away games, making lunches, preparing 

the field and above all encouraging and cheering the players.  

 

Patrick and Dorith de Leede 

 

 

 

 

 

 
 

Please Sir… it s the VCC youth again!... 

 

Alstu lieft, ij heer… de VCC-jeugd is weer bezig!...
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NEDERLANDSE VERSIE 

 

De U10 beleefde in één woord een superseizoen. Geen enkele wedstrijd ging verloren! Na de thriller tegen HBS 

thuis om het zaterdagkampioenschap, die op de allerlaatste bal dankzij een zes van James Finnimore in ons 

voordeel werd beslist, mochten wij eind augustus om het landskampioenschap spelen tegen woensdagkampioen 

HCC. Hoe het ons verging, lees je in onderstaand verslag. 

 

VRA U10 – VCC U10: inmaakpartijtjuh! 

 

Op 23 mei 2009 was het mooi weer en VRA had een prachtige graspitch voor ons geprepareerd. VRA begon met 

batten. Ze brachten er eerlijk gezegd niet veel van terecht. Het runnen was niet zo best. Maar ja wat wil je, wij 

dekten steeds de wickets, hielden bijna alle vangen vast (waaronder Bas een wereldvang diving full stretch to his 

right) en gooiden twee keer een direct hit run out et o e stu p to ai  at  Flo is e  Bas ! Ba ette een mooie 

vang op eigen bowlen. Al met al maakte VRA 63 minus 10 uitjes is 33. Freddie Price bowlde prima met zijn 

prachtige vloeiende bowlingactie. Stijn (net 7 jaar) moest bowlen op een reus van een Indiër die al bijna 12 was!  

Ons eerste paar, Stijn en Babette, maakte de target van 34 runs al bijna samen! Babette 21 met vier vieren. Ze 

batten allebei op de Indiase reus en Babette sloeg hem gewoon voor vier. Freddie Price 11 runs met twee 

prachtige vieren, James (34) helemaal super met zes vieren en een zes! Zishaan (15) begon ook maar gelijk met 

twee mooie vieren en ook Koen (8) sloeg zijn eerste bal direct voor vier. Het huilen stond VRA nu nader dan het 

lachen en het ergste moest nog komen. Bas sloeg vijf zessen en drie vieren en maakte er 44, en Floris 21 met drie 

vieren en een zes! Ze liepen ook nog zes byes van de elf in totaal. 169 runs min 2 uitjes is 163, wat een 

i aakpa tij… We hadde  eige lijk og e ht op ee  e t a slag eu t, aa  de VRA-leider wilde er niet meer aan 

beginnen.  

 

VCC U  i t éér… dit aal a  Rood e  Wit! 
 

Na verloren toss gingen we eerst batten. De tweeling Mark en Rens van Leeuwen begon uitstekend, Mark 

(topscorer met 19 runs) met twee knalharde vieren en Rens (10) sloeg ook een prima vier. Na hun innings werden 

zij vervangen door onze twee zevenjarigen, Alfie en Stijn. Alfie Sparrow raakte ze lekker (7 runs) en ook Stijn (11 

runs) was op dreef. Hij ging zelfs in het Engels callen! Onze twee andere zevenjarigen Thomas en Annemijn van 

Beuge maakten hun debuut op dit hoge niveau, spannend! Maar ze hadden geen last van plankenkoorts en batten 

prima. Léon Schuijtvlot maakte er 11 en Zishaan Mahmood (5 mooie runs) kreeg er steeds beter het oog in. Omdat 

Rood en Wit een negende speler had, kregen Mark en Rens ieder nog zes ballen. Mark maakte er nog 3 bij en Rens 

maar liefst 9 met twee viertjes! Totaal 91 runs min zes uitjes is 73, een mooie score.  

Rood en Wit ging aan bat vlot van start, maar ons fielden was ook heel goed. Het teruggooien was oké en de 

wickets werden netjes gedekt. Alfie had bijna twee vangen en ook Thomas en één van de broertjes Van Leeuwen 

waren dicht bij een vang. Naast vijf bowleds leidde ons fielden tot maar liefst vier run outs! Wickets voor Mark (2), 

Léon, Alfie e  Stij . Rood e  Wit k a  ook tot  u s, aa  da  uto  dus daa  oeste  de ege  !  i kets 
nog vanaf. Bleven er nog maar 46 over.  

 

VCC U10 sterker dan ACC 

 

We vroegen ACC te beginnen met batten. Ons bowlen en fielden was uitstekend en ACC maakte dan ook maar 

weinig runs. Koen Hoppener bowlde twee keer raak. Jan Schueler, Freddie Price, James Finnimore, Babette en Stijn 

de Leede namen ieder één wicket; Freddie een prachtige vang op eigen bowlen! Zishaan Mahmood en Floris de 

Lange bowlden netjes en kregen maar weinig runs tegen. ACC kwam niet verder dan 50 runs en acht uitjes, dus 

netto 26. Ons batten was beter. Jan Schueler sloeg een prachtige vier en ook Stijn (14), Babette (10) en James 

(topscorer met 19) wisten de boundary te halen. Alfie Sparrow batte geweldig, 12 runs met een mooi drietje. Wij 

maakten er 89 min zeven uitjes is 68, ruim voldoende voor een mooie overwinning.  

 

Spannend slot voor Concordia U10 - VCC U10 

 

Zonder Floris de Lange en James Finnimore (naar U11), maar met U9-spelers Thomas, Annemijn en Storm, traden 

we aan tegen Concordia. Onze captain Babette verloor de toss en Concordia koos voor eerst batten. Dat deden ze 

best goed, hoewel ons bowlen toch echt prima was. Zishaan Mahmood en Alfie Sparrow bowlde bijna geen wides, 

Annemijn was zuinig, Jan Schueler succesvol (1 voor 3), Storm en Thomas bowlden allebei iemand uit, Babette (2 
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voor 11) had een mooie vang op eigen bowlen en Freddie Price was uitstekend met 3 wickets voor 3 runs! Storm 

hield een zeker viertje tegen en gooide de bal daarna als een streep terug: run out! Concordia 105 min 10 uitjes = 

75 runs.  Dat totaal halen viel nog niet mee, want eerlijk gezegd was het bowlen van Concordia niet zo best en 

waren de ballen moeilijk weg te slaan... Thomas had met batten dit keer een beetje pech, maar zijn tweelingzus 

Annemijn had twee mooie tweetjes, Zishaan (16) zelfs twee mooie vieren! Ook Alfie (6 runs) batte prima. Ons 

callen en runnen was heel goed. Jan Schueler blonk uit met een prachtige 21 met twee vieren en vijf tweetjes, 

super! Freddie (21 runs met een extra over) en Stijn (17 runs, idem) zorgden ervoor dat de punten in de 

allerlaatste over mee in de tas konden naar Voorburg.  

  

U10: sensationele overwinning op VRA  

 

Bas de Leede speelde in de U11, maar de zucht van verlichting van VRA was van korte duur. Onze captain James 

Finnimore koos na gewonnen toss voor batten. Hij trok meteen het initiatief naar zich toe en bepaalde vanaf dat 

moment de order of going in en de bowling line-up. Da s leide s hap! F eddie  u s  e  Alfie (6 runs) mochten 

egi e  e  dede  dat p i a, tot ge oege  a  Alfie s pa A d e  e  F eddie s u  Liz. Stij  e  Ba ette haalde  
allebei 16 runs met allebei een mooi viertje en een drietje, maar zij zijn dan ook broer en zus. Zishaan Mahmood (9 

runs) en onze lefthander Jan Schueler (14) gingen vrolijk verder; Jan met drie vieren en Zishaan ook een heel mooi 

viertje. Alsof dat nog niet genoeg was kwamen James (25, 4x4, 2x3 inclusief een reverse sweep!) en Floris (34, 1x6, 

5x4) als laatsten om de genadeklap pe  uit te dele . Ee  a  de tege sta de s oeg aa  Flo is: Zo h , hoe eel 
ie tjes sla jij el iet pe  dag?  zeke .  Wij aakte  aa  liefst  u s i  ijf uitjes is . 

Ons callen en runnen was super. Het verschil was goed te zien toen VRA ging batten en wij bowlen. Alfie bowlde 

mooi raak, James was supersnel en nam twee wickets, Babette nam twee wickets voor acht runs en ook Jan en 

Stijn waren succesvol. Mooi vangetje van James! Wickets werden goed gedekt en we fieldden goed, waardoor er 

ook og ee s d ie u  outs iele ! Hoogtepu t as de di e t hit a  F eddie die a af het o le s i ket ee  
streep naar de andere kant gooide. VRA kwam tot 58 runs en ging tien keer uit, dus 28 netto.  

 

VCC U10 te sterk voor Rood en Wit U10  

 

Het fielden ging super, we hadden Rood en Wit behoorlijk in de tang. Er werden bijna geen wides gebowld en de 

wickets werden fantastisch gedekt. We keepten ook goed, want er waren maar negen byes en leg byes. 

Hoogtepunt was de direct hit van Freddie Price, de tweede al dit jaar! Floris had twee vangen, waarvan één 

spijkerharde als wicketkeeper, briljant! Zishaan, Floris de Lange, Babette en Stijn namen wickets; Alfie Sparrow, 

Freddie Price en Jan waren zuinig en kregen maar weinig runs tegen. Rood en Wit maakte 80 runs en ging zeven 

keer uit, dus 59 netto. 

Freddie (22) en Floris (23) hadden er duidelijk zin in, want ze maakten allebei veel runs. Freddie sloeg twee vieren 

en zes tweetjes, Floris runde supersnel met drie drietjes en twee vieren. Jan deed het prima met 8 runs en de shot 

of the day kwam van Alfie die een full toss spijkerhard voor vier over square leg pullde! Babette (12) en haar 

broertje Stijn (28) gingen onverdroten verder en ook Zishaan deed met 16 runs een perfecte job. Maar het 

allerbeste van het callen en runnen was dat we maar liefst 31 byes en leg byes liepen! We gingen negen keer uit, 

maar gezien de brutoscore van 151 runs hielden we er genoeg over voor de winst, te weten 124.  

 

VCC U10 op kousenvoeten langs sterk ACC U10 

 

Captain Alfie hoefde niet eens te tossen; we gingen fielden omdat twee spelers van ACC er nog niet waren. ACC 

batte behoorlijk goed, ze sloegen tien vieren en een zes! Vier van onze bowlers namen wickets, te weten Babette 

(2), Floris, Jan en Stijn. Ook Storm bowlde beter dan ooit tevoren, goed zo Storm! Alfie nam een fantastische vang 

op mid off op het bowlen van Jan. De wickets werden heel enthousiast en alert gedekt, ga alleen niet te dicht 

achter keeper of bowler staan, anders schiet de bal alsnog door! ACC maakte 92 runs min vijf uitjes is 77. 

Zishaan (9 runs) en Storm (5 runs) openden onze innings bekwaam. Het vuurwerk kwam van Floris de Lange (17) 

en Babette de Leede (18) die samen 35 runs maakten en naast de runs ook de byes en de overthrows goed pakten. 

Stijn sloeg drie vieren en maakte er ook 17. Jan (10 runs) en Alfie (10 runs) kwamen steeds dichter bij de target 

maar gingen ook een paar keer uit. Zouden we het halen?... Uiteindelijk hadden we er 107 min vijf uitjes was 92, 

wederom genoeg voor een overwinning!  
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VCC U10 – Concordia 

 

Concordia begon goed met batten, gelijk met twee viertjes. Hoeveel gingen ze er wel niet maken?!... Dat viel 

uiteindelijk erg mee, want wij lieten ons niet gek maken en bleven rustig netjes bowlen en de wickets dekken. Na 

een tijdje begonnen we ook wickets te nemen; een mooie vang van Floris achter de palen, twee run outs en de rest 

bowled. 67 was best goed maar ze waren dus wel tien keer uit. Stijn en James hadden ieder twee wickets. 

Het batten ging bij ons super. Zestien vieren! Dat is wel heel veel. Het mooie was dat iedereen wel één of meer 

viertjes sloeg, dus iedereen deed mee: Jan 12, Zishaan 10, Freddie 11, Alfie 12, Stijn 16, Babette topscorer met 25, 

Floris 24, James 19. Uiteindelijk brachten we de monsterscore van 142 runs in de boeken, minus 8 uitjes was 118 

runs netto.  

 

VCC v HBS – mooie kans om zaterdagkampioen te worden! 

 

Deze wedstrijd was heel belangrijk; we konden zaterdagkampioen worden! Captain Jan Schueler won de toss en 

koos voor eerst fielden; een verstandige keuze. James Finnimore cleande het openingspaar gelijk in zijn eerste vier 

ballen. Daarna kwam HBS er beter in en wisten ze ook een aantal keren de boundary te vinden. Toch werd er 

keurig gebowld door iedereen. Qua cijfers sprongen James, Babette en Freddie eruit, die maar heel weinig runs 

tegenkregen. Het fielden en dekken van de wickets was prima verzorgd. Freddie nam één wicket, James twee. Alfie 

bowlde keurig met gestrekte arm en ook onze leftarmers Zishaan en Jan waren gevaarlijk. HBS maakte 85 runs min 

drie uitjes is 76. 

Het begin van onze innings verliep niet zo soepel. HBS bowlde goed. Na vier overs hadden we zes runs en drie 

uitjes. Freddie Price maakte vervolgens 10 runs met een prachtige vier en Alfie Sparrow (15!) sloeg zelfs twee 

knalharde vieren. Stijn had pech met wides en kreeg bovendien een bal op zijn hand. In de laatste vier overs 

oeste  e og zo   u s ake  o  te i e ! Ba ette  e  Flo is tops o e  et , ,  geloofde  
er nog in (en terecht, nooit opgeven!) en runden uitstekend tussen de wickets. James Finnimore deed er als laatste 

man nog een schepje bovenop maar kon niet voorkomen dat we nog acht runs nodig hadden van de laatste twee 

ballen. De voorlaatste ging voor vier, het zou toch niet?... Toen de laatste bal hoog over de boundary zeilde, vielen 

er acht HBS-monden wijd open, en waarschijnlijk ook een paar van de nadrukkelijk meelevende HBS-vaders. 

Kampioen! Dat betekent dat wij op zaterdag 22 augustus de finale spelen... 
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VCC-jeugd landskampioen cricket! 

 

Vergis je niet, hier stond niets minder dan het U10-landskampioenschap op het spel! Het was een mooie zonnige 

dag en er was veel publiek. Alle ingrediënten waren dus aanwezig om er een onvergetelijke cricketdag van te 

maken. Aanvoerder Bas de Leede won de toss en koos na zijn teamgenoten geconsulteerd te hebben voor eerst 

fielden. Zishaan Mahmood, Alfie Sparrow, Jan Schueler en Babette de Leede bowlden keurig; weinig runs tegen en 

weinig wides. Uiteindelijk namen Bas, Zishaan en Stijn de wickets. Floris de Lange pakte een goede vang en 

veroorzaakte een schitterende run out. 100 runs min zes uitjes was 82, best een goede score van HCC.  

Op jacht naar de 83 sloegen openers Jan Schueler en Zishaan Mahmood allebei een prachtige vier. Alfie Sparrow 

maakte zes runs en de pas zevenjarige Stijn de Leede sloeg twee spijkerharde vieren, waarvan er één zelfs bijna 

voor zes runs ging! Babette de Leede kwam net als haar broer tot 11 slimme runs en topscorer werd Floris de 

Lange die schitterend batten liet zien. James Finnimore (15 runs) en Bas de Leede (14 runs) zouden het wel even 

afmaken, maar wat gebeurde er: ze kregen een beetje de kriebels en gingen samen wat vaker uit dan wij hadden 

gehoopt… ee  spele  a  HCC gooide Ja es a af de ou da  u  out e  Bas e d s hitte e d o e  het hoofd 
gevangen door een andere HCC´er. Haalden we het nu nog wel? Gelukkig had HCC negen spelers en VCC maar 

acht. Daarom mocht Floris nog zes ballen terugkomen. Uiteindelijk maakte hij maar liefst 38 runs, waaronder 1x6 

en 6x4! Na enig rekenwerk bleek VCC toch aan het langste eind te hebben getrokken (95 runs tegen 82) en barstte 

het gejuich in het Voorburgse kamp los! Na de wedstrijd mochten a ht apet otse VCC e s de up et de g ote o e  
in ontvangst nemen. 

 

Met deze geweldige prestaties kwam een fantastisch jeugdseizoen ten einde waarin iedereen veel beter ging 

spelen maar bovenal het naar zijn/haar zin had. VCC heeft een enthousiaste en talentvolle lichting spelers in de 

leeftijdscategorieën tot negen, tien en elf jaar. Dat belooft nog wat voor komend seizoen! 

 

Graag willen wij nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor het rijden naar uitwedstrijden, het maken van 

lunches, het uitzetten van de boundary en bovenal het aanmoedigen van de spelers. 

 

Patrick en Dorith de Leede 

 

U10 in cijfers BATTING BOWLING 

    

(voornamen in alfabetische volgorde)    

      

  runs uitjes wkts runs tegen 

Alfie Sparrow 85 9 2 80 

Annemijn van Beuge 7 3 0 30 

Babette de Leede 138 3 11 85 

Bas de Leede 58 2 4 9 

Floris de Lange 193 1 4 62 

Freddie Price 85 7 5 36 

James Finnimore 137 6 8 16 

Jan Schueler 84 11 5 59 

Leon Schuijtvlot 11 0 1 3 

Rens van Leeuwen 19 0 0 12 

Stijn de Leede 136 8 8 104 

Storm Reynders 12 1 1 39 

Thomas van Beuge 5 5 1 22 

Zishaan Mahmood 95 11 5 125 
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U10 en U11 winnen op Spriettoernooi 

 

Op het legendarische Spriet-toernooi van Rood en Wit gingen VCC U10 en U11 er met de hoofdprijs vandoor. De 

U11 - met sterren als Billy Price, Bas de Leede, Remco en Thijs van der Giessen, Leon Schuijtvlot en Nick Bett - was 

in de finale te sterk voor een team van Rood en Wit. De U10 - met Jan Schueler, James Finnimore, Freddie Price, 

Floris de Lange, Babette en Stijn de Leede - versloegen achterenvolgens Salland, één van de Rood en Wit-teams, 

Hilversum en Bloemendaal. Een ander Rood en Wit-team maakte in de finale netto 9 runs. Jan Schueler sloeg de 

eerste drie ballen voor vier en daarmee was één van de snelste overwinningen in de Nederlandse 

cricketcompetitie een feit. Gelukkig mochten de anderen ook nog batten! 

 

VCC U  a d U  o  the lege da  Rood e  Wit Sp iet  tournament. U11 – with stars such as Billy Price, Bas de 

Leede, Remco en Thijs van der Giessen, Leon Schuijtvlot and  Nick Bett – proved too strong in the final for a Rood 

en Wit team. The U10 – with Jan Schueler, James Finnimore, Freddie Price, Floris de Lange, Babette en Stijn de 

Leede – consecutively beat Salland, a Rood en Wit team, Hilversum and Bloemendaal. Another Rood en Wit team 

managed only 9 runs against us in the final. Jan Schueler hit the first three balls he faced for boundaries, ensuring 

one of the fastest wins in the history of Dutch youth cricket. Fortunately the other children were allowed to bat as 

well! 

 

 

 

 
 

 

t Is og el  eetje kluitjes ri ket ij de VCC-jeugd, maar ze krijgen de smaak te pakken. 
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VCC U11 in 2009 

 

Het seizoen begon al vroeg met het Kennemer indoortoernooi in Haarlem. Remco, Mark, Freddie, James, Bas, Nick, 

Floris en Koen speelden daar tegen clubs als Rood en Wit, Bloemendaal, ACC en Excelsior en speelden daar snel en 

goed cricket en wonnen ook nog eens alle wedstrijde . Dat eteke de de ee ste eke  a  het jaa !… 

 

Het seizoen kent voor de U11 twee poules. Eén op woensdag in Den Haag en één op zaterdagen in 

Amsterdam/Haarlem. Wij besloten om in alle twee de competities mee te doen. Op woensdag met één team, de 

Engelse jongens moeten gewoon naar school, en op zaterdag met twee teams. 

De start van de competitie was heel moeilijk. Heel veel voetbal, hockey en rugby en dus is er in mei bijna niet 

gespeeld. De keer dat zowel wij als de tegenstander een team hadden bleek de tegenstander (Hilversum) 

uitei delijk aa   a  te he e … 

Dan maar vriendschappelijk tegen Rood en Wit oefenen. Wij konden toen ook niet weten dat we daar bijna iedere 

eek tege  zoude  oete …Leuke e  goede tege sta de  tege  ie het altijd heel spa e d werd. 

 

Ik zal beginnen met een overzicht van de wedstrijden op woensdag die wel allemaal gewoon gespeeld konden 

worden. 

 

Quick 2 was een gemixt team dat heel netjes bowlde maar iets minder goed kon batten. Wij waren een stukje 

verder dan zij. Laurens, Danny, Owen en Mark maakten allemaal rond de 20 runs. Quick bowlde slecht 8 wides! Wij 

hadden er 109, Quick kwam tot 62. Bas, Danny, Koen, Owen, Laurens en Remco namen wickets. Remco had 2 

vangen en Laurens 1. Wij bowlden 14 wides en drie noballs. 

 

Tegen Hermes bowlden we 16 wides (= 32 runs) en Hermes kwam tot 100 runs precies. Bas, Rens en Koen namen 

de wickets, Mark pakte een mooie vang. Hermes liet vervolgens zien hoe je recht op het wicket moet bowlen. 

Alleen Danny raakte ze geod (30) en de anderen gingen bowled! VCC 52 all out en Hermes slechts 6 wides. 

 

Tegen HCC 1 ging het batten een stuk beter (86 waarvan Bas 31). Veel batsman gingen echter clean bowled (6 om 

precies te zijn). Dat is als de bowler de bal rechtdoor in je wicket gooit. HCC gaf ons 30 runs kado (15 wides) maar 

bowlde verder prima. Wij bowlden iets minder goed en zo kon HCC de wedstrijd toch nog makkelijk winnen. Koen 

en Danny hadden een wicket, Owen nam een schitterende vang. 

 

Toen Quick 1 op bezoek kwam had Bas weer zin (24) en had Danny er ook nog 9. Weer vijf batsman clean bowled 

vandaag. Quick bowlde dus heel goed en wij hadden er in totaal 72. Iets te weinig tegen dit team. Wij namen 

slechts twee wickets in de hele wedstrijd en bowlden 25 wides! Dat is veel teveel. 

 

Ook tegen Excelsior uit gingen er veel batsman clean bowled. Vier man dit keer. Owen met 10 runs, Laurens met 

11, Bas met 30 en Koen met 6 waren de topscorers. Zouden onze 90 runs genoeg zijn? Niet als we weer wides gaan 

bowlen, 17 dit keer en als ze één hele goede batsman hebben, Excelsior 102. Wel goed gespeeld. Mark, Rens en 

bas hadden een wicket genomen. 

De voorlaatste poule wedstrijd was tegen HCC 2. Bowlen ging heel goed, slechts 10 wides en 4 clean bowleds. HCC 

71, wickets voor Koen (3!!), Mark 2 en Owen. Vangen voor Remco en Laurens. Battend onze beste innings van het 

seizoen. Danny 29, Bas 32, Remco 18 en Laurens 24 zorgden voor 147 runs. 

 

HBS uit op ku stg as is altijd lastig. O s o li g izie  as iet s he p gesteld…  ides e  da  ka  je al ij a iet 
ee  i e … Koen, Bas en Rens hadden een wicket, Bas ook nog een vang. Owen, Rens en Remco hadden er 

allemaal een stuk of 10 en dat was het. 

 

We werden 6e in de poule van acht  teams en de play off speelden we dan ook tegen nummer 7 HCC 2. 

We batten fantastisch! Danny 31, Remco 23, Leon 6, Mark 13 en Bas 31 zorgden voor 143 runs. Ook het bowlen 

was goed verzorgd. Slechts 11 wides en 3 clean bowleds. HCC had maar 6 spelers en de 2 wickets die zij namen 

waren schitterende vangen van onze eigen Mark en Remco. Wickets voor Bas, Danny, Owen en Laurens. En ook in 

de HCC-innings had Remco een vang, twee zelfs. Super gekeept weer! 

 

Om de vijfde plaats speelden we tegen Excelsior. En dat was onze beste wedstrijd van het seizoen. Het bowlen was 

waanzinnig goed. Excelsior maakte slechts 46 runs, zes man ging clean bowled. Dat is pas recht bowlen!! Laurens, 
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Bas en Danny ieder twee wickets. Wij waren al snel over de 46 heen en maakten er uiteindelijk 109. Bas 14, Koen 

12, Laurens 18 en Danny 9 waren de voornaamste runscorers.  

 

Op de zaterdag hadden we dus twee teams spelen en pas in juni gebeurde dat ook daadwerkelijk dat er twee VCC 

U11- teams tegelijk een wedstrijd speelden. 

 

De eerste wedstrijd van één van de twee teams was tegen ACC 1. Daarin speelde de drieling van Zulfiqar die aardig 

kunnen cricketen en veel ouder zijn dan wij. Het verschil was goed te merken. Wij 84 (Nick 18 en Danny 8) en zij 

149 (3x Zulfiqar  retired). Danny, James F (2) en Owen hadden een wicket.  

 

Tegen Rood en Wit 1 speelden de mannen een klassieker. Danny 30, Billy 9 en Bas 11 zorgden voor 102 runs. Wij 

bowlden vrij aardig (iets teveel wides (19)) maar namen wel wickets. In de laatste over had Rood en Wit nog twee 

wickets in handen en moest er 4 maken. Danny werd voor 2 geslagen maar nam daarna een wicket! Super. Op de 

laatste bal hadden ze er nog 2 nodig om te winnen. Helaas ging deze bal voor 4! En dit was niet de laatste 

spannende wedstrijd tegen een Rood en Wit-team. Remco als keeper twee vangen. James Finnimore drie wickets! 

 

Tegen VRA maakten we er 132. James Walker 24, Laurens 7, Alex 17, Jamie 22, Nick 11. Een super spannend einde 

en nu trokken we wel aan het langste eind, VRA 128. James W had een wicket. 

 

Ook Bloemendaal werd verslagen in een zinderende partij. Bloemendaal 100 runs (Floris, Jamie en Rens een 

wicket) en VCC in de laatste over met het laatste wicket 104 runs! Alex een mooie 30, Ethan 8, James 10 en Floris 6 

zorgden voor de punten. 

 

Een ander VCC U11-team speelde tegen Rood en Wit 2 en won ook heel knap. Danny 9, James F 11, Billy 31, Bas 12 

en Owen met 8 maakten de runs (140). We gaven wel veel wides (dus runs) kado (23 in totaal) maar bowlden en 

fielden verder goed. James F (2), Bas, Koen en Danny namen de wickets. Remco en Billy pakten een vang. 

 

ACC 1 kwam weer voorbij en alle batsmen deden hun uiterste best op het soms hele snelle bowlen. 106 runs is 

echt goed gedaan! Alex, Leon, James W, Jamie en Mark maakten allemaal wat runs. ACC had het er heel moeilijk 

mee maar won uiteindelijk wel. Mark en Rens allebei en wicket! 

 

Tegen Rood en Wit 2 moesten we 111 runs maken. Wickets waren er voor Mark, James F (2), Billy, Jamie en Léon. 

Weer 2 vangen van Remco. Wij kwamen tot 96 dankzij Alex (13), Remco (8), Bas (12) en Billy (9). Goede wedstrijd! 

 

Tegen ACC 2 uit speelden we een hele goede wedstrijd. 211 runs in 20 overs is heel goed. Prima runnen en de 

slechte ballen werden gewoon voor 4 geslagen. Koen 15, James F. 21, Billy 33, Bas 29, Laurens 8, Danny 31 en 

Owen 7 maakten de runs. 

Het bowlen was OK, slechts 13 wides. Wickets voor Laurens en James, ACC 104. 

 

Weer speelden we tegen Rood en Wit, ditmaal werden we 60 aan de kant gezet. Geen enkele batsman meer dan 

10. Bowlen was OK maar Rood en Wit speelde het netjes uit 112.  

 

Eén VCC team was vierde geworden in de competitie en mocht de play-off spelen tegen Rood en Wit 1, dat  als 

eerste was geëindigd. Dankzij Billy 16, maar vooral het partnership tussen Bas 30 en Nick  13 maakten we er 95. 

Laurens bowlde fantastisch en nam 3 wickets. En ook Bas nam een wicket. Na 30 v 4 was er een goed partnership 

en kon je zien waarom zij als eerste in de poule geëindigd waren. Toen bowlde Danny batsman nummer 6 uit en 

dachten we weer een kans te hebben. Maar weer ging Rood en Wit verder. Op 93 was het bijna voorbij. Toen 

gebeurde het echter! Een bal naar Danny, batsman gaan runnen en Danny gooit met een streep de midstump er 

uit. HOW IS THAT! UIT eslist de u pi e. Nog  u s o  te i e  aa  og aa   i ket… Bas o led e  de 
laaste batsman mist de bal die precies op de palen is. CLEAN BOWLED EN VCC WINT. WE STAAN IN DE FINALE !!! 

Heel knap gespeeld. Slechts zeven wides gebowled! En vijf clean bowleds! 

 

De finale is tegen Rood en Wit 2 dat heel knap van ACC 1 heeft gewonnen. We gaan batten en verliezen meteen 

wickets. 13 voor 4. Gaat dat nog goed komen? Bas en Remco gaan er voor staan en knokken voor iedere run. Op 

72 gaat Bas (22) run out. Mooi gedaan. Remco kan trots zijn op zijn 13 not out onder heel moeilijke 

omstandigheden. 73 runs is niet veel, maar kan genoeg zijn. Scherp fielden en recht bowlen. Wie weet wat er kan 

gebeuren?... 
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Rood en Wit maakt regelmatig runs en wij pakken - op tussenstanden van 15, 28, 44 en 51 - wickets. Op 56 heeft 

Bas de bal. Eerste bal recht op de palen, UIT. Tweede bal ook recht op de palen, UIT! 56 v 6. Nog één wicket en VCC 

is kampioen. Dan laat Rood en Wit zien dat ze niet voor niets in de finale staan. Run voor run gaan ze richting de 73 

en met het laatste paar maken ze de runs dan ook. Knap gedaan Rood en Wit 2, maar ook supergoed van VCC.  

Je ziet dat je een wedstrijd altijd kan winnen als je er zelf maar in gelooft! Een mooi seizoen kwam ten einde. 

 

Op het legendarische Spriettoernooi versloeg een VCC U11-team alles en iedereen en werd dus uiteindelijk tot 

winnaar uitgeroepen. En als U13 speelden we nog een toernooi in Deventer met Joost als captain, en wonnen ook 

daar alle wedstrijden.  

 

Over het algemeen was het een zeer leerzaam seizoen waarin we de laatste wedstrijden hebben laten zien dat we 

allemaal heel veel geleerd te hebben. Van de winter gaan we nog meer trainen op recht bowlen en op het slaan en 

stoppen van ballen die recht op je eigen wicket komen. Ik vond het erg leuk en hoop dat jullie allemaal er net zo 

veel lol in hebben. 

Komend seizoen mogen jullie af en toe op een graswicket spelen, en dat is helemaal kicken! 

 

Dank aan alle spelers en hun ouders die zonder uitzondering hebben bijgedragen aan een mooi seizoen.  

 

Tim de Leede 

 

VCC U11 in cijfers - batten  

  

(voornamen in alfabetische 

volgorde)  

  

zaterdagcompetitie runs 

Alex Davies 67 

Bas de Leede 138 

Billy Price 112 

Danny Singh 80 

Ethan Burley 9 

Floris de Lange 6 

Freddie Price 4 

James Finnimore 37 

James Walker 51 

Jamie Scott 35 

Koen Hoppener 31 

Laurens Verbeek 27 

Léon Schuytvlot 13 

Mark van Leeuwen 10 

Nick Bett 42 

Owen Pickett 17 

Remco van der Giessen 37 

Rens van Leeuwen 5 

  

woensdagcompetitie runs 

Bas de Leede 177 

Danny Singh 128 

Koen Hoppener 27 

Laurens Verbeek 88 

Léon Schuytvlot 10 

Mark van Leeuwen 35 

Owen Pickett 51 

Remco van der Giessen 63 

Rens van Leeuwen 26 
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VCC U11 in cijfers - bowlen  

  

(voornamen in alfabetische 

volgorde) 

 

  

zaterdagcompetitie wkts 

Alex Davies 0 

Bas de Leede 5 

Billy Price 2 

Danny Singh 4 

Ethan Burley 0 

Floris de Lange 1 

Freddie Price 0 

James Finnimore 11 

James Walker 3 

Jamie Scott 2 

Koen Hoppener 5 

Laurens Verbeek 6 

Léon Schuytvlot 1 

Mark van Leeuwen 2 

Nick Bett 0 

Owen Pickett 1 

Rens Van Leeuwen 2 

  

woensdagcompetitie wkts 

Bas de Leede 8 

Danny Singh 6 

Koen Hoppener 5 

Laurens Verbeek 5 

Léon Schuytvlot 0 

Mark van Leeuwen 3 

Owen Pickett 6 

Remco van der Giessen 1 

Rens Van Leeuwen 4 
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VCC U13 in 2009  

 

ENGLISH VERSION 

 

Floris, Jake, Rewi, Mario, Jai, Julien, Jack, Jesse, Jordy and Nemath formed a truly international U13 team this year. 

The boys were both motivated and enthusiastic. We were also lucky enough to be able to count on the experience 

of four players from the U15´s (Alex, Joost, Edward, Adriaan) one or two of which often strengthened our team. 

Each week we played better and better and just as we were getting into the swing of things, the cricket season 

came to an end! 

 

In the League we played against VRA, HCC and Ajax and two Belgian clubs. Unfortunately we only managed one of 

the home games against the Belgian clubs. We all found it too far on a Saturday to troop up and down to Belgium 

so had to give them the walk-overs. This of course lost us a few games and put us quite far down in the League. 

Had we have played, we would have made it a bit more nail-biting. The most exciting and fun matches were 

definitely against Ajax who also had an international team. They were very sporting and for the hungry players 

(and parents) made delicious teas after the matches! 

The final position in the League certainly did not reflect the huge effort put in by the boys throughout the season.  

 

Our greatest success story was to achieve 2nd place in the Haagsche Cup where we played the final against HBS at 

their own ground. It was an exciting match where emotions ran high, and although not rewarded with the trophy 

were rewarded by the fact that we´d played our best and had done so as a team supporting each other´s strengths 

and weaknesses. 

 

All in all a very enjoyable season was had by all where some spectacular bowling, batting and fielding was 

witnessed. Well done to the boys for putting in so much effort. A special thanks to the four U15 players who also 

helped captain the team and give some much needed coaching to the inexperienced, but competitive U13´s. 

Thanks also to Onno (Joost´s dad) who despite a very busy agenda always seemed to have time to score and give 

advice. 

Sumptuous teas supplied and made by the mums (and even once by the dads - I think all the mums had gone off 

shopping!) went down a treat!  And just as everything seemed to be working like clock-work, the Season stopped. 

We were having so much fun.  

 

Train hard indoors during the Winter, Boys, and next year we should not only win the Haagsche Cup, but streak to 

the top of the League. Watch this space! 

 

A proud parent and all the best for next season,  

 

Liz Walker 

 

 

U13 - NEDERLANDSE VERSIE 

 

Floris, Jake, Rewi, Mario, Jai, Julien, Jack, Jesse, Jordy en Nemath vormden dit jaar een waarlijk internationaal U13-

team. De jongens waren gemotiveerd en enthousiast. We hadden het geluk dat we konden rekenen op de ervaring 

van vier spelers van de U15 (Alex, Joost, Edward, Adriaan) waarvan er vaak één of twee ons team versterkten. 

Iedere week speelden we beter en net toen we de smaak te pakken kregen, was het seizoen alweer ten einde! 

 

In de competitie speelden we tegen VRA, HCC, Ajax en twee Belgische clubs. Helaas speelden we maar één 

thuiswedstrijd tegen de Belgische teams. We vonden het allemaal te ver om op een zaterdag naar België te rijden 

dus waren gedwongen hun de punten te laten. Dit kostte ons uiteraard een aantal wedstrijden waardoor we laag 

in de ranglijst eindigden. Hadden we de wedstrijden wel gespeeld, dan was het vast spannender geworden.  

 

De leukste wedstrijden waren zonder twijfel die tegen Ajax, dat ook een internationaal team had. Ze waren heel 

sportief en maakten bovendien heerlijke lunches voor spelers (en ouders) die trek kregen. De laatste plaats op de 

ranglijst deed geen eer aan de enorme inzet die de jongens tijdens het seizoen hebben getoond. 
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Onze grootste succes was de tweede plaats in de strijd om Haagsche Cup, waar we de finale speelden tegen HBS 

op hun veld. Het was een spannende, emotionele wedstrijd, en hoewel we niet werden beloond met de beker, 

werden we dat wel met de wetenschap dat we ons best hadden gedaan als team, waarbij we elkaars sterke punten 

versterkten en zwakkere punten compenseerden. 

 

Al met al had iedereen een heel leuk seizoen, waarbij soms spectaculair bowlen, batten en fielden te zien was. 

Groot compliment voor de jongens die zo hun best hebben gedaan. Een bijzonder woord van dank aan de spelers 

van de U15 die ook hielpen met de captaincy en het coachen van de soms onervaren maar wel strijdlustige U13-

spelers. Ook dank aan Onno (de vader van Joost) die ondanks een drukke agenda altijd tijd vrijmaakte om te 

scoren en advies te geven.  

 

Heerlijke teas, die werden gemaakt door de moeders (en zelfs een keer door de vaders – de moeders waren zeker 

shoppen!), werden met smaak veroberd. En net toen alles op rolletjes liep, was het seizoen ten einde. We hebben 

zoveel plezier gehad. 

 

Train hard in de zaal tijdens de winter, jongens, en volgend jaar moeten we in staat zijn niet alleen de Haagsche 

Cup te winnen, maar ook door te stoten naar de top van het klassement. Houd deze kolommen in de gaten! 

 

Een trotse ouder die een ieder het beste wenst voor het komende seizoen, 

 

Liz Walker 

 

 

UNDER 13 - results 

 

Results (30 over matches); played 6, won 2, lost 4 

 

May 17th v Quick (away) Won by 6 wickets 

Quick 89 all out (20 overs) (Azizi 3 for 13, van Kessel 2 for 16, Mogrelia 2 for 23, van Hoogdalem 2 for 24, D. Singh 1 

for 8) 

VCC 90 for 4 (24 overs) (van Kessel 35 not out, D. Singh 13) 

 

May 22nd v. HCC (home) Lost by 6 wickets 

VCC 149 all out (27.1 overs) (van Kessel 50 retired, Azizi 37, A. Verbeek 15) 

HCC 153 for 4 (26.2 overs) (Mogrelia 2 for 17, van Kessel 1 for 18, Azizi 1 for 33) 

 

June 7th v. Ajax (home) Lost by 5 wickets 

VCC 134 for 8 (30 overs) (M. Singh 29 not out, Mogrelia 12 retired, Azizi 11) 

Ajax 135 for 5 (25.3 overs) (Azizi 2 for 22, Tomlinson 1 for 1, Kent 1 for 16, Mogrelia 1 for 21)  

 

June 13th v. VRA (away) Lost by 63 runs 

VRA 212 for 3 (30 overs) (M. Singh 1 for 21, Azizi 1 for 34) 

VCC 148 al out (30 overs) (E. Price 30 not out, Kent 22, A. Verbeek 11, D. Singh 10) 

 

June 20th v. HBS (home) Won by 5 wickets 

HBS 180 for 9 (30 overs) (E. Price 3 for 33, A. Verbeek 2 for 22, van Kessel 1 for 15, Azizi 1 for 44) 

VCC 182 for 5 (28.5 overs) (van Kessel 53 retired, A. Verbeek 23, E. Price 18 not out, J. Singh 11) 

 

June 27th v. Ajax (away) Lost by 9 wickets 

VCC 59 for 7 (all out) (17.2 overs) (Kent 15) 

Ajax 61 for 1 (11 overs) 
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THE STATISTICS 

 

BATTING 

    M I NO Runs HS Avge 50 

J. van Kessel   3 3 3 138 53* - 2 

L. Verbeek   1 1 1 4 4 - - 

E. Price    3 3 2 52 30* 52.00 - 

A. Verbeek   4 4 1 53 23 17.66 - 

R. Mogrelia   3 2 1 13 12* 13.00 - 

N. Azizi    5 5 0 61 37 12.20 - 

D. Singh    3 3 0 28 13 9,33 - 

A. Kent    4 4 0 37 22 9.25 - 

M. Singh   6 6 1 42 29* 8.40 - 

C. van Hoogdalem  5 5 3 16 8* 8.00 - 

B. Price    1 1 0 4 4 4.00 - 

J. Singh    6 6 0 23 11 3.83 - 

J. van der Let   4 4 1 5 2* 1.66 - 

J. Tomlinson   3 2 0 2 2 1.00 - 

J. Postma   4 2 0 1 1 0,50 - 

J. Bouter   2 1 0 0 0 0.00 - 

C. Hoppener   1 1 0 0 0 0.00 - 

J. McDuling   2 did not bat 

 

M = number of matches, I = number of innings, NO = not outs, HS = highest score, * = not out 

 

N.B. Joost van Kessel batted three times and was not out all three times, twice being forced to retire at 50 

according to the KNCB rules. 

 

BOWLING 

 

   O M R W BB Avge  SR ER 

J. Tomlinson  1 0    1 1 1-1 1.00 6.00 1.00 

R. Mogrelia  12 0  61 5 2-17 12.20   14.40 5.08 

J. van Kessel  15 1  49 4 2-16 12.25   22.50     3.27 

N. Azizi   28.2  1         146        8          3-13 18.25   21.25     5.15 

E. Price   13 1  70 3 3-33 23.33 26 5.38   

D. Singh   4.3 0  26 1 1-8 26.00 27        5.78 

F. van Hoogdalem 12 0  87 3 2-24 29.00    24         7.25 

A. Verbeek  9 0  59 2 2-22 29.50    27         6.56 

M. Singh  10 0  69 1 1-21 69.00    60         6.90 

A. Kent   22 1  95 1 1-16      95.00   132       4.32  

J. Singh   1 0   6 0                                    6.00 

J. Postma  1 0   6 0                                             6.00  

L. Verbeek  1 0   8 0                                             8.00 

J. Bouter  2 0  15 0                                             7.50 

B. Price   4 0  20 0                                    5.00 

J. van der Let  7 0  57 0                                             8.14   

 

O = overs, M = maidens, R = runs conceded, W = wickets taken 

BB = best bowling analysis, Avge = average number of runs per wicket taken 

SR (strike rate) = average number of balls per wicket taken 

ER (economy rate) = average number of runs conceded per over 
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VCC U15 in 2009  

 

NEDERLANDSE VERSIE 

 

In 2008 was ons Under 15 team sterk, één van de sterkste in Nederland.  In 2009 echter, waren we Philip Kingma, 

Tom Bollemeijer, Kasim Kazmi en Robin Schoew kwijt naar het Under 18 team.  Overgebleven waren vier Dutch 

Lions – James Hardy, Vivian Kingma, Guidy Schoew en Kaushal Marthi – en Stefa  de G aaff, Coe  d A o a, 
Hamza Iqbal en Abhi Dhavle, met Maarten Mansveld (nieuw lid).  Bijkomend probleem was dat Viv en Guidy er de 

voorkeur gaven in het under 18 tem te spelen met hun broertjes.  Viv en Guidy speelden uiteindelijk vier van de 

zes wedstrijden maar we moesten steeds lenen van het Under 13 team om het Under 15 team compleet te krijgen.  

Uiteindelijk waren twee van de U de  s – Adriaan Verbeek en Joost van Kessel – twee van onze sterkste spelers: 

Adriaan (pas 12 jaar!) was de enige batsmen met meer dan 100 runs en Joost (13 jaar aan het begin van het 

seizoen) had hett beste bowlinggemiddelde en beste economy rate.  Twee grote talenten! 

 

In feite twee van de wedstrijden (België uit en Dosti uit) zijn uiteindelijk niet gespeeld - voorkeur is toen gegeven 

aan de Under 13 en/of Under 18 teams die op dezelfde dagen wedstrijden hadden.  Op een bewuste dag in juni 

hebben drie U de  s Eddie P i e, Ale  Ke t e  Ad iaa  Ve eek  zelfs ee  Under 13 wedstrijd gespeeld in 

Amstelveen, gevolgd door een Under 15 wedstrijd (toevallig in de middag gepland) in Haarlem!  Ondanks al deze 

logistieke en selecti problemen wonnen we twee van de zes wedstrijden en een derde verloren met twee runs 

(door een slechte lbw op Joost en een hele domme stumping). 

 

James Hardy nam 14 wickets met een heel goede strike rate (een wicket per twee overs), inclusief een 5 voor 26. 

Joost nam ook een 5-voor, alle 5 wickets die vielen (voor 16) in de verloren wedstrijd tegen de Antwerp Indians 

die o e ige s Nede la ds atio aal  ka pioe  is ge o de ! , aa  e o ig jaa  ook oo  ee  hele lage totaal 
aan de kant stonden – een lange reis voor 58 all out. Jammer dat Jai Dhavle slechts een westrijd kon spelen (hierin 

had hij de topscore van 23 en 2 wickets voor 13).   

 

Dank is verschuldigd aan iedereen die hielp met de organsatie, lunches, scoren, vervoer etc. met name Onno van 

Kessel, Balkumar Marthi en Mark Verbeek. Het seizoen was kort maar gezellig en zeker de moeite waard. 

 

Dave Hardy 

 

ENGLISH VERSION  

 

The under 15 team in 2008 was very strong, one of the best in Holland. In 2009, however, Philip Kingma, Tom 

Bollemeijer, Robin Schoew and Kasim Kazmi all moved up to the under 18 age group. This left us with four Dutch 

Lions - James Hardy, Vivian Kingma, Guidy Schoew and Kaushal Marthi - plus the likes of Stefan de Graaff, Coen 

d A o a, Maa te  Ma s eld, Ha za I al a d Abhi Dhavle. An additional problem here was that Viv Kingma and 

Guid  S hoe  p efe ed to pla  i  the u de  s ith thei  othe s. Vi  a d Guid  did i  the e d pla   of the 
at hes ofte  dou li g up ith the u de  s i  the afte oo  ut e had to o o  f o  the u de  s 

(mainly Adriaan Verbeek and Joost van Kessel) to complete the team. In fact Adriaan and Joost were anything but 

out of place in the under 15 team: Adriaan (12 years young!) was the only batsmen to top 100 runs and Joost (13 

years old at the beginning of the season) had the best bowling average and economy rate of the leading bowlers. 

Two great talents to watch in the future. 

 

In fact two of the matches (v. the Belgian team and Dosti both away) were in the end not played because of a 

shortage of players (on both days preference was given to filling the under 13 and under 18 teams). And on one 

fine day in June Adriaan, Eddie Price and Alex Kent all played an under 13 match in the morning in Amstelveen and 

an under 15 match in Haarlem in the afternoon. Despite all these logistical and selection problem we managed to 

win 2 of the 6 and only lost a third by 2 runs (due to a very poor lbw decision against Joost and a stupid stumping 

at the end).  

 

James Hardy took 14 wickets at a great strike rate, a wicket virtually every two overs, including 5 for 26. Joost was 

another to take a 5-for, taking all 5 wickets to fall (for 16) in the away match against the Antwerp Indians (who 

i ide tall  o  the Dut h atio al  ha pio ship , he e e as last year were bowled out for a pathetic score – 

a long way to go for 58 all out. Pity Jai Dhavle could only play one match, in which he top scored with 23 and took 2 
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for 13. Thanks to everyone who helped with the organisation, food, scoring, transport etc., especially Onno van 

Kessel, Balkumar Marthi and Mark Verbeek. It was a short season but very worthwhile and good fun. 

 

Dave Hardy 

 

 

Results (35 overs matches): played 6: won 2, lost 4  

 

May 9th v. Rood en Wit (home) Won by 109 runs 

VCC 179 for 4 (35 overs) (van Kessel 21 not out, Verbeek 19, Kent 16 not out, Marthi 14, Kingma 14) 

Rood en Wit 72 all out (18,4 overs) (Hardy 5 for 26, Verbeek 1 for 1, Kingma 1 for 13, Kent 1 for 14, van Kessel 1 for 

16) 

 

May 16th v. Dosti (home) Lost by 2 runs 

Dosti 139 for 9 (35 overs) (Hardy 3 for 25, van Kessel 2 for 12, Kingma 2 for 28) 

VCC 137 all out (27.4 overs) (Schoew 44, Kingma 30, Iqbal 10) 

 

May 30th v. Antwerp Indians (away) Lost by 5 wickets 

VCC 58 all out (22.4 overs) (Verbeek 26) 

Antwerp Indians 59 for 5 (10.4 overs) (van Kessel 5 for 16) 

 

June 13th v. Rood en Wit (away) Lost by 4 wickets 

VCC 100 all out (24.5 overs) (Verbeek 24 not out, Marthi 11) 

Rood en Wit 102 for 6 (19.1 overs) (Schoew 2 for 15, Hardy 2 for 36, Kent 1 for 19) 

 

June 27th v. HCC (away) Won by 71 runs 

VCC 214 for 8 (35 overs) (Schoew 31, Kingma 25, Marthi 24, Verbeek 21, Hardy 19, de Graaff 15) 

HCC 143 all out (28, 2 overs) (van Kessel 2 for 20, Kingma 2 for 21, Hardy 2 for 23, Schoew 1 for 25) 

 

July 14th v. Antwerp Indians (home) Lost by 44 runs 

Antwerp Indians 171 all out (28.3 overs) (Kingma 4 for 32, J. Dhavle 2 for 13, van Kessel 2 for 34, Hardy 2 for 39) 

VCC 127 all out (28.5 overs) (J. Dhavle 23, van Kessel 18, Verbeek 18, Kingma 16) 

 

 

 
It s relati ely si ple: re o e the Quee  a d the rest will follow. 
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THE STATISTICS 

 

BATTING U15 

 

   M I NO  Runs HS Avge  

A. Verbeek  6 6 1 109 26 21.50 

G. Schoew  4 4 0 92 44 23.00 

V. Kingma  4 4 0 85 30 21.25 

K. Marthi  5 5 0 54 24 10.80 

J. van Kessel  5 5 1 50 21* 12.50 

J. Hardy   6 6 2 44 19 11.00 

S. de Graaff  6 5 0 26 15 5.20 

J. Dhavle  1 1 0 23 23 23.00 

A. Kent   3 3 1 21 14* 10.50 

H. Iqbal   3 3 0 11 10 3.66 

A. Dhavle  6 5 2 5 4* 1.66 

C. d A o a  5 4 0 3 2 0.75 

M. Singh  1 1 0 1 1 1.00 

M. Mansveld  4 3 1 1 1 0,50 

N. Azizi   3 3 0 1 1 0,33 

E. Price   1 1 0 0 0 0.00 

R. Mogrelia  1 did not bat 

 

M = number of matches, I = number of innings, NO = not outs, HS = highest score, * = not out 

 

BOWLING U15 

 

   O M R W BB Avge SR ER 

J. Hardy   29.2    1     165 14 5-26 11.78   12.57   5.63 

J. van Kessel  28 4 98 12 5-16 8.17    14     3.50 

V. Kingma  25 2 94 9 4-32 10.44   16.67 3.76 

G. Schoew  22 3 83 3 2-15 27.66   44    3.77 

J. Dhavle  2.3 0 13 2 2-13 6.50 7.50 5.20 

A. Kent   7 1 33 2 1-14 16.50 21     4.71 

H. Iqbal   1 0 2 1 1-2 2.00 6.00 2.00 

A. Verbeek  6.4 0 39 1 1-1 39.00   40    5.86 

E. Price   3 0 21 0    7.00 

N. Azizi   8.4 0 45 0    5.19 

S. de Graaff  7.1 1 53 0    7.40 

 

O = overs, M = maidens, R = runs conceded, W = wickets taken 

BB = best bowling analysis, Avge = average number of runs per wicket taken 

SR (strike rate) = average number of balls bowled per wicket taken 

ER (economy rate) = average number of runs conceded per over 

 

CATCHES 

 

Marthi 6 (3 ct. + 3 st) 

De Graaff 4 

Hardy, Van Kessel 3 

Verbeek, Kingma 2  

J. Dhavle, Schoew 1 
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VCC U18 in 2009 

 

NEDERLANDSE VERSIE 

 

In 2008 moesten we het Under 18 team na twee wedstrijden terugtrekken omdat we er uiteindelijk achter 

kwamen dat er te weinig spelers beschikbaar waren. Dit seizoen waren er geen problemen in dit opzicht.  Philip 

Kingma, Tom Bollemeijer, Kasim Kazmi en Robin Schoew kwamen allemaal van het Under 15 team en Floris Kingma 

kwam voor het eerst in jaren uit voor een VCC-jeugdteam, na jarenlang bij HBS in de jeugd gespeeld te hebben.  

We hadden wel problemen (zoals alle andere clubs) in de beginfase wegens examenverplichtingen maar in het 

algemeen hadden we meer dan genoeg spelers. Hassan Bukhari en Tauqeer Yasir waren beiden nieuw, Lucas 

Knijnenburg speelde weer na een aantal jaren weggeweest te zijn, en Anu Mudannayake was beschikbaar toen hij 

met vakantie terug in Nederland was na zijn studieverblijf in London.  Zes westrijden zijn gespeeld in de eerste 

ronde van de competitie (één tegen Excelsior zou verplaatst worden maar is uiteindelijk nooit gespeeld).  Drie 

werden gewonnen, wat betekende doorgaan naar de tweede ronde van nog drie wedstrijden.  Helaas gingen de 

eerste twee hiervan verloren.  De eerste, tegen HCC, was eigenlijk op verzoek van HCC verplaatst van de reguliere 

zaterdagmiddag naar een woensdagavond. En wat bleek?  We hadden geen compleet team en zijn helemaal 

weggespeeld door de aanstaande nationaal kampioen.  De tweede wedstrijd tegen Quick werd ook verloren en de 

derde (tegen HBS) is niet gespeeld (alweer te weinig spelers). 

 

Dit jaar schreven we VCC wel in voor het Flamingotoernooi, altijd gehouden in de derde week van augustus met 

voorrondes, halve finales en een finale in dezelfde week.  Ik leefde in de hoop dat we de halve finales konden 

bereiken. We zaten in een groep met HBS en Hercules (Kampong trok zich op het laatste moment terug).  Dat 

betekende dat we beide wedstrijden moesten winnen om door te gaan. We won wel gemakkelijk van Hercules, 

maar tegen HBS deed een hele slechte battingbeurt (geen van de topbats maakte runs) – 123 all out in slechts 24 

overs – ons de das om (we veroverden wel zeven wickets, maar 123 was veel te weinig).  

 

Individueel gezien: Floris had een uitstekend seizoen, 400 runs (meer dan drie keer zoveel als wie ook) met vijf 

scores van 40 of meer in zijn eerste vijf innings!  Jammer dat hij dit zelfvertrouwen en deze agressie nog niet kon 

brengen in de Hoofdklasse of bij het Nederlandse Under 19-team, want talent heeft hij natuurlijk wel.  Van de rest 

scoorden alleen Hassan Bukhari (hardslaande batsman) en Philip Kingma meer dan 100 runs.  Usama Liaqat was de 

meest succesvolle bowler.  Hoewel hij slechts zes wedstrijden speelde, nam hij de meeste wickets (gelijk met 

Philip) en was de enige bowler met meer dan drie wickets in een innings – twee keer zelfs: 5 voor 8 v VOC (als 

zevende bowler aangezet!) en 4 voor 21 v Hercules (als openingsbowler).  Usama heef veel all-round talent maar 

heeft eigenlijk tot nu toe te weinig in de senioren gespeeld.  Tijd dat hij meer discipline toont en laat zien wat hij 

kan!  Hij is nu al 18.  Van de overige bowlers waren de twee jongere Kingma s - Philip en Viv (de laatste nog altijd 

pas 14 jaar!) – duidelijk de beste. 

 

Veel dank is verschuldigd aan Jack Kingma, die voor het overgrote deel van het seizoen de leiding van het team, 

inclusief het vervoer en de lunches, op zich nam. 

 

De logistiek was niet altijd eenvoudig.  Guidy Schoew en Viv Kingma speelden bijvoorbeeld soms op een dag zowel 

voor het Under 15-team (zaterdagochtend) als het Under 18-team (zaterdagmiddag).  Guidy heeft zelfs een keer 

s ochtends in Antwerpen gespeeld e  s iddags i  De  Haag!  Ook da k aa  Mohsin Salman en Shezad Anwar 

voor hun hulp. 

 

Dave Hardy 
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ENGELSE VERSIE 

 

UNDER 18 TEAM 

 

In 2008 we had to abandon the under 18 team after two matches due to a sudden shortage of players. This season 

there was no danger of that, with Philip Kingma, Tom Bollemeijer, Kasim Kazmi and Robin Schoew all moving up 

from the under 15 age group and Floris Kingma coming back from HBS to play in a VCC junior team for the first 

time in years. We did, however, have problems getting a team out early in the season (as all clubs did) because of 

school examinations but generally we had more than enough players to choose from. Hassan Bukhari and 

Tauqueer Yasir were both new to the club, Lucas Knijnenburg made a welcome return and Anu Mudannayake was 

available when he came back from university in London. 6 matches were played in the first round of the 

o petitie  o e . E elsio  as postpo ed a d i  the e d ot pla ed ,  of hi h e e o , hi h e a led us to 
qualify for the a o petitie  of th ee additio al at hes. Unfortunately we lost the first two of these three 

matches, which meant we had no chance in the third of progressing to the finals. The first match of the 

a o petitite , e sus HCC, as o ed f o  a Satu da  to a midweek evening - at HCC s e uest - only to find we 

could not field many of our regular players due to work commitments and we got slaughtered by the eventual 

under 18 national champions! Quick also won comfortably in the second play-off match and the third, a dead 

match versus HBS, was not played (we were again missing a lot of players). 

 

This year we entered a team in the Flamingo tournament, held always in the third week in August, with qualifying 

group matches early in the week leading to semi-finals and final at the end of the week. I had high hopes that we 

could make it through the qualifying group to the semi-final. We were drawn in a group with HBS and Hercules 

(Kampong dropped out at the last minute) but we had to beat both to qualify. We did beat Hercules easily but that 

was after we had lost the first match to HBS, unnecessarily. Batting first, we used up only 24 of the alloted 40 

overs, making only 123 all out. All our best batsmen failed completely and although we captured 7 HBS wickets we 

lea l  had t s o ed e ough u s. 
 

Individually Floris was outstanding with the bat, particularly at the beginning of the season, scoring three times as 

many runs as anyone else, including 5 successive scores of 40 and over in the first five matches. Pity he ould t 
transfer this confidence and aggression to the Hoofdklasse and the Dutch under 19 team because there is no 

doubt that he has a lot of talent. Of the others only Hassan Bukhari (hard-hitting batsman) and Philip Kingma 

scored over 100 runs. Usama Liaqat was outstanding with the ball, equal highest wicket-taker although playing in 

only 6 matches, with the best average and highest strike rate. He was the only bowler to take more than 3 wickets 

in an innings and did that twice – 5 for 8 v VOC (came on as 7th bowler!) and 4 for 21 v Hercules (as opening 

bowler). Usama is a talented all-rounder who has played very little senior cricket above 3rd class level. Time for him 

to buckle down and develop but he is already 18. The two younger Kingma brothers - Philip and Vivian (the latter 

still only 14 years old!) - were easily the best bowlers of the rest, both in terms of wicket-taking and accuracy.  

 

Thanks to Jack Kingma for organising and leading the team for most of the matches, organising the transport and 

providing lunches on more than one occasion. The logistics were not always easy. Viv and Guidy Schoew for 

example tried to play in both under 15 and under 18 teams, mostly with success. Guidy even managed to play in 

Antwerp in the morning and arrived back in time to play at Quick in the afternoon! Also thanks to Mo Salman and 

Shazzy Anwar for occasionally helping out. 

 
Hihi… de o ler il effe ete  of je goed erzekerd e t. 
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Results (in principle 40 over matches): Played 10, Won 4, Lost 6 

 

Normal league matches 

 

May 9th v. VOC (home) Won by 45 runs 

VCC 227 for 5 (40 overs) (F. Kingma 79 not out, Bukhari 49, P. Kingma 46, R. Butt 12) 

VOC 182 for 8 (all out) (39.2 overs) (P. Kingma 2 for 20, F. Kingma 1 for 20, Liaqat 1 for 20, Bollemeijer 1 for 29, V. 

Kingma 1 for 31) 

 

May 30th v. Quick (away) Lost by 4 wickets 

VCC 190 for 5 (40 overs) (F. Kingma 92 not out, P. Kingma 26, R. Schoew 17, S. Butt 13) 

Quick 194 for 6 (39.1 overs) (P. Kingma 2 for 38, G. Schoew 2 for 38, V. Kingma 1 for 24, F. Kingma 1 for 45) 

 

June 13th v. Hermes DVS/Sparta (away) Won by 5 wickets 

Hermes DVS/Sparta 115 for 8 (all out) (25.3 overs) (P. Kingma 3 for 29, S. Butt 2 for 11, V. Kingma 2 for 22) 

VCC 118 for 5 (22.5 overs) (F. Kingma 40, Bollemeijer 22, Bukhari 14 not out, R. Butt 13) 

 

June 18th v. HCC (home) (25 overs match) Lost by 77 runs 

HCC 184 for 8 (25 overs) (S. Butt 3 for 53, F. Kingma 2 for 24, V. Kingma 1 for 30) 

VCC 107 all out (24.3 overs) (F. Kingma 50, Bukhari 21, P. Kingma 10) 

 

June 20th v. HBS (home) Won by 29 runs 

VCC 190 all out (36.4 overs) (F. Kingma 42, Bukhari 36, S. Butt 19, R. Butt 17, R. Schoew 14, G. Schoew 11) 

HBS 161 all out (36 overs) (Liaqat 5 for 8, P. Kingma 2 for 26, F. Kingma 2 for 40), G. Schoew 1 for 15) 

 

June 27th v. VOC (away) (30 overs match) Lost by 62 runs 

VOC 204 for 6 (30 overs) (G. Schoew 2 for 41, V. Kingma 1 for 26, Liaqat 1 for 37, F. Kingma 1 for 38) 

VCC 143 for 9 (30 overs) (S. Butt 29 not out, R. Schoew 27, G. Schoew 23, Liaqat 15, R. Butt 13 not out) 

 

Nacompetitie 

 

July 1st v. HCC (away) (25 overs match) Lost by 9 wickets 

VCC 56 for 9 (all out) (19.4 overs) (G. Schoew 14, F. Kingma 12, Mudannayake 10) 

HCC 57 for 1 (7.2 overs) (P. Kingma 1 for 14) 

 

July 4th v. Quick (home) Lost by 7 wickets 

VCC 123 all out (39 overs) (F. Kingma 24, K. Kazmi 11 not out) 

Quick 126 for 3 (24.2 overs) (Liaqat 2 for 18, V. Kingma 1 for 21) 

 

Flamingo-toernooi 

 

August 18th v. HBS (away) Lost by 3 wickets 

VCC 123 all out (24 overs) (Liaqat 28, V. Kingma 13, Verbeek 13, G. Schoew 12) 

HBS 124 for 7 (30.1 overs) (V. Kingma 3 for 24, P. Kingma 2 for 18, Verbeek 1 for 7, Mudannayake 1 for 11) 

 

August 19th v. Hercules (home) (30 overs match) Won by 50 runs 

VCC 147 for 6 (30 overs) (F. Kingma 54, G. Schoew 31 not out, V. Kingma 13, S. Butt 10, R. Schoew 10 not out) 

Hercules 97 all out (27.4 overs) (Liaqat 4 for 21, Verbeek 1 for 4, S. Butt 1 for 4, Bollemeijer 1 for 8, V. Kingma 1 for 

9, P. Kingma 1 for 11, Hardy 1 for 14) 
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THE STATISTICS 

 

BATTING U18 

 

   M I  NO Runs HS 50 Avge 

F. Kingma  10 10 1 400 92* 4 44.44 

H. Bukhari  7 7 1 134 49 - 22.33 

P. Kingma   10 10 0 107 46 - 10.70 

G. Schoew  7 7 2 94 31* - 18.80 

R. Schoew  7 7 1 79 27 - 13.17 

S. Butt   6 5 1 72 29* - 18.00  

U. Liaqat  6 6 0 64 28 - 10.67 

R. Butt   9          7          1         64    17         -         10.67  

T. Bollemeijer  7 6 0 42 22 -  7.00 

V. Kingma  9 7 0 40 13 -  5.71 

A. Mudannayake  3 3 1 17 10 -  8.50 

A. Verbeek  5 4 0 15 13 -  3.75 

K. Kazmi   5 4 4 14 11* -  - 

L. Knijnenburg  5 4 0 7 4 -  1.75 

T. Yasir   6 3 0 6 6 -   2.00  

J. Hardy   3 2 1 1 1* -  1.00 

J. Dhavle  1 1 0 0 0 -  0.00 

N. Dowlath  1 1 0 0 0 -  0.00 

N. Azizi   1 dnb 

 

M = number of matches, I = number of innings, NO = not outs, HS = highest score, * = not out 

 

BOWLING U18 

 

   O M R W BB Avge SR ER 

U. Liaqat  29 2         118 13 5-8 9.08      13.38  4.07 

P. Kingma  52.3 4         205        13  3-29 15.77    24.23     3.90 

V. Kingma               54.1     5         208        11        3-24     18.91     29.55     3.84 

F. Kingma  41.2      1         221         7         2-24      31.57    35.43    5.35 

S. Butt   25         0         155         6         3-53     25.83     25         6.20 

G. Schoew                  27         0         140    5         2-38     28.00     32.4      5.19 

T. Bollemeijer       17        0           89          2          1-8       44.50     51         5.24 

A. Verbeek  8.4        0         55           2         1-4       27.50     26         6.35 

A. Mudannayake    7         0           24           1        1-11     24.00     42         3.43 

J. Hardy   7.2        0          39           1         1-14 39.00     44         5.32 

T. Yasir   1         0           10          0      10.00  

N. Azizi                    4         0           13          0     3.33 

R. Butt                     1         0           16          0                                              16.00  

L. Knijnenburg        1         0           23          0                                              23.00  

K. Kazmi        3.2       0           27          0     8.11 

H. Bukhari     5.1       0           37          0                                          7.16 

 

O = overs, M = maidens, R = runs conceded, W = wickets taken 

BB = best bowling analysis, Avge = average number of runs per wicket taken 

SR = strike rate: average number of balls bowled per wicket taken 

ER = economy rate: average number of runs conceded per over 

 

CATCHES 

 

F. Kingma 10 (5 ct, 5 st), P. Kingma 7 (6 ct, 1 st), Bukhari, S, Butt, V. Kingma, Liaqat & G. Schoew 2, R. Butt, 

Knijnenburg & Verbeek 1 
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Eigentijds communiceren (1) 

 

----- Original Message -----  

 

From: "Mark Steffelaar" <m.steffelaar@luna.nl> 

To: <dorith@planet.nl> 

Sent: Tuesday, June 16, 2009 11:37 AM 

Subject: VCC culinair 

 

Hallo Dorith, 

Mijn voorkeur gaat uit naar een op houtskool geroosterde fazantenbout  in 

een pittige marinade (svp minimaal 12 uur vantevoren marineren).  Licht 

geroosterde pantocan aardappeltjes (even invliegen vanuit  Brazilie) met 

verse gesnipperde exotische kruiden. Als groente graag lamsoren met een 

dressing met frambozen, subtiel geroosterde pijnboompitten en vers 

gekruimelde Italiaanse Milanello kaas. Als nagerecht zou daar een verse 

vruchtenterrine met een sausje van Bulgaarse yoghurt, Cointreau en 

vanillesuiker uitstekend bij smaken. Afronden met cappuccino en een zeer 

oude Grappa zou de maaltijd compleet maken. Mocht dit niet mogelijk zijn, 

lijkt me een currymaaltijd van restaurant Sangam een perfekt 

alternatief! 

 

Groeten, 

Mark Steffelaar 

 

N.B. Top dat je dit weer organiseert! 

 

 

From: Dorith van der Laan 

To: Mark Steffelaar 

Sent: Wednesday, June 17, 2009  10:37 AM 

Subject: Re: VCC culinair 

 

beste mark -- aangezien het wildseizoen nog niet is begonnen, moeten wij je 

helaas teleurstellen. het huidige aanbod van fazant kan onze strenge 

kwaliteitseisen niet doorstaan, aangezien zij veel te veel vlieguren hebben. 

zoals je als connaisseur van de verfijnde keuken ongetwijfeld weet, gaat dat 

ten koste van de textuur van dit doorgaans zo mooie gerecht. 

mocht je desalniettemin willen vasthouden aan deze bizarre menukeuze, dan kun 

je altijd zelf komen kokkerellen. wel moet je alle ingrediënten zelf 

meenemen. vergeet ook vooral de houtskool niet. een lucifer kun je lenen van 

vcc tegen betaling van 5 euro borg aan mw a. martienus, de onvolprezen 

treasurer van onze Vereeniging. 

 

dorith 

 

fazantenbout voor veeleisende fotografen

mailto:m.steffelaar@luna.nl
mailto:dorith@planet.nl
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VCC 1 in 2009 

 

ENGLISH VERSION 

 

It was going to be a difficult year in Hoofdklasse with the top level in Holland going down to eight teams so 

potential three teams could go down. Our ranks were weakened with the retirement of Tim De Leede and the 

transfer of Atse Buurman to VRA. Also Zafar was nowhere to be seen at the start of the year. On the other hand we 

had a new allrounder as coach Mohamed Hafeez replacing Steve Nottle. There was hope we could get 

improvement from the younger players, Wilfred Diepeveen, Floris Kingma and Sham Chaudry. Marc Nota and Tim 

De Leede were going to help with coaching at training which was identified as a problem last year. 

 

VCC v Quick - Qui k, last ea s fi alist. We o led a stead  li e ith Shazzie ope i g the o li g /  off . 
Wasim Abbass gave three free hits costing 19 runs but finished with 47/2 off 9. The spinners Hafeez bowled 

economically 27/1 off 8 as did Rafi 19/1 off 10. Adriaan Kroonenberg was the pick of the bowlers with 23/4 off 10 

overs. Quick were 69/2 off 20 overs but lost 6 wickets for 29 runs in the next ten overs and were 98/8 off 30 overs. 

Without a strike bowler Quick got up to 143 off 46 overs. VCC lost three early wickets but got to 72/3 off 22 overs. 

We then lost 7 wickets for 27 off the next 15 overs to be all out for 99 with Rafi making 30 and Floris 10 not out. 

Another disappointing batting effort, after being in a good position at 72/3. 

 

VOC v VCC - We batted first. Another good start and we were 75/2 off 20 overs. Hafeez (22) and John Sist (28) 

went out in quick succession as Michael Dighton, after being hit for 9 in his first over, got 5-22 and VCC were all out 

for 124. VOC made the runs in 31 overs with Sham being the best of bowlers with 2-19. 

 

VCC v VRA – VRA batted first and again tight bowling from Shazzie 12 off 10 overs and Wasim got wickets 26/3 off 

9 overs. VRA were 39/3 off 18 overs. Namibia international Gerry Snyman and Ed Swarczynski put on 71 runs and 

with late hitting from ex VCC players Raja and Buurman got the score up to 166, not a large score. Again we started 

well with 84/2 off 24 overs. John Sist made 17, Mo Salman 28, Hafeez 35 and Rafi 21 all got starts and after being 

122/4 we fell 13 runs short to be all out for 153 and 8 overs left! 

 

Excelsior v VCC – After getting an early wicket and dropping Cleary in the second over, we were treated to a 

batting mater class by Daan van Bunge and Mark Cleary. They batted beautifully for a 173 run partnership in 26 

overs at 7 runs an over. Daan ended up with 155 not out and Excelsior made 313 off their 50 overs. John Sist went 

se o d all a d it as t lo g efo e e e e /  of  o e s. Wilf ed Diepe ee  hit a e  good  a d Joha  
Claassens made 37 to get the score up to 146 but we were outclassed. 

 

VCC v HBS – After playing the top 5 sides in the first 5 games we finally got to play a lower side. We put HBS in and 

got an early wicket. Runs were coming slowing and we got a couple of wickets and HBS were 70/4 after 25 overs. 

Their coach was not out at the time and was looking comfortable. Rafi and Hafeez bowled a few overs in the 

iddle ut did t get a i ket a d HBS had o ed to  afte   o e s. Adriaan Kroonenberg came back to bowl, 

his first spell was 2-24 off 6 overs and the second spell of 4 overs was a bit expensive with 27 runs but he picked up 

three wickets to finish with 5-51 off his 10 overs. Shazzie got the coach out for 112 and finished with 2-22 off 8 

overs. The next biggest score was extras with 14 and HBS made 184. Johann opened the batting and made 32 and 

Mo Salman went for 22 and we were 77/3 at drinks. Hafeez (40) and Rafi (22) put on 65 and got the score up to 

142 when both went out. Floris (18) and Wilfred (11) finished it off in 43 overs and we won the first game of the 

year. 

 

VVV v VCC – Full of confidence after the first win and another at the 20/20 we headed off to VVV. We batted first 

and were 80/1 when Mo went for 25. John Sist was out for 43 and the score was 95/3 off 25 overs, a good base for 

a large score. Unfortunately the next three batsmen got a start but went out for twent , the tail ould t get past  
and we were all out for 163 with more than 5 overs left. Eight of the batsmen bowled which showed some 

technical weaknesses. Shazzie bowled well and got 3-24 off his 10 overs and VVV were 59/3 off 20 overs. Hafeez 

(0-25) and Adriaan (0-29) bowled tightly cut Sham Chaudry went or 37 off his 7 overs including 20 wides! Rafi 

brought us back into the game with 3-22 of 8 overs but VVV got the target in the 47th over. We bowled 34 wides 

and that went a long way why we lost the game on top off not batting 50 overs. Overall a very poor performance.  
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VCC v ACC – After a demoralising loss the previous week we went into this game without Rafi, Wasim and Shazzie 

due to a death in the family. I decide to go for youth with Philip Kingma for his first game, Tamin and Mark Nota! 

Tamin got the early wicket but was hit for 19 off his 4 overs. Ryan Maron and Zulfiqar put on 50 when Adriaan got 

the next breakthrough Sham came on to bowl and got the third wicket with score at 74, ACC then lost the next six 

wickets for 34 runs to be 108/9. Sham was the main destroyer with 4-34 and Philip Kingma got two wickets in his 

first over in Hoofdklasse. Sham picked up the last wicket and finished with 5 for and ACC was all out for 127. Mo 

Salman got 3 catches and a stumping. A couple of early wickets and we were 28/2. Mo put on a 40 run partnership 

with Wilfred Diepeveen. Wilfred then blossomed and put on an unbeaten 52 run partnership with Floris Kingma. 

Wilfred ended up with 66 not out and Flo 15 not out and we got the score in 37 overs, a comprehensive win. 

 

Hermes v VCC – Full of confidence we put Hermes into bat. After a slow start we got the first wicket in the 9th 

over. Wasim bowled through and got 31/3 off his 10 overs ant at drinks Hermes were 54/4 off 16 overs. Their 

coach was still and it took a brilliant direct hit from Floris Kingma to run him out and Hermes was 98/6.off 27 overs. 

Hafeez bowled a tight spell and got 1-13 off his 10 overs and with Rafi getting a couple of wickets Hermes were 

137/9 off 43 overs. We leaked 27 runs off the last 7 overs and Hermes were all out after 50 overs. Rain started 

during the lunch break and it was a number of hours before we could start. The target was revised to 113 off 27 

overs when we went out to bat but the rai  a e agai  a d e did t get sta ted. It as de ided  the u pi es 
that to complete the game we it had to stop raining at 6.15pm. So 6.15pm came and it was still raining a little so 

the game was called off. As it happens it was sunny 10 minutes later and the umpires got the time mixed up. We 

only need 91 off 20 overs and the ground was fast, every other game was played but at least we got one point. 

 

VCC v HCC – Rain was another factor in this game at the start and it was reduced to a 40 over per side game. HCC 

batted first and Wasim got the first wicket and we had them 49/2 off 16 overs at 3 runs per over. HCC upped the 

tempo and it took the toll on some bowlers but wickets still fell, Rafi went for 7 runs an over but picked up three 

wickets. Hafeez got 2-27 off 8 and HCC ended up with 171 off the 40 overs with only 4 wides. Rafi and Johann 

Claassens opened the batting but both were back in the clubhouse with 25 on the board. Mo and Hafeez put on 56 

u s he  Mo s fit ess ga e out a d he e t fo  . Hafeez was 32 not out at this stage and Wilfred came in and 

went on with his free flowing batting. He outscored Hafeez with 43 not out while Hafeez sat back but still finished 

ith  ot out. We passed HCC s s o e i  the th o e  ith the loss of th ee i kets. 

 

Quick v VCC – looking to continue the unbeaten run to four games we took on one of last years finalists Quick 

Haag. Shazzie was injured so Steffen Mulder came into the side. We put together an awesome opening hour of 13 

overs and Quick were 57/7. Wasim picked up 4-22 in his first 6 overs and Steffen Mulder had 3-8 in his first 14 

balls. Steffen was hit around a bit after that and finished with 3-24 off 5 overs. Adriaan cam back and finished off 

the tail (3-20 off 6 overs) and Quick were all out for 85 off 23 overs. John Sist went first ball and Mo and Rafi soon 

after and we were 14/3 off 10 overs! The in-form Wilfred came in and joined Hafeez who had faced 32 balls for 6 

runs. This did t o  Wilf ed a d he sta ted ith a o e  d i e fo  t o. Schiferli had 1-7 off 6 overs but his 7th 

over went for 12 runs with Hafeez taking 8 and Wilfred 4. Mol came on to bowl next and Wilfred took 16 off his 

first over. After 12 overs we were 20 runs and the next two overs we made 28 runs. Wilfred continued quickly and 

we made the 90 runs required in a quick 22 overs, 70 runs off the last 10 overs and Wilfred again made 47 not out 

and Hafeez 27 not out. We were on a roll.  

 

VCC v VOC – I finally lost the toss and VOC put us in. Rafi opened with Sham and went for 17. John was run out for 

 as a othe  i ti  of a Sha  o all . We got the s o e to /  off  o e s a d looki g good. Sha  e t 
for one too many and went out for 28. Bas Zuiderend came onto bowl and got Wilfred straight away on a wide 

long hop that Wilfred hit straight to point. Hafeez went soon after and we were 124/5 off 27 overs. We got 76 off 

the remaining 23 overs with Floris making 30 not out and Adriaan 19 and the total was 200. Michael Dighton hit 

two fours in the first over and the other Aussie batsman another 4 in the next over and VOC started quickly. The 

ever reliable Wasim was hit around and went for 47 off his 7 overs. The two Aussie batsmen ended up putting on 

179 for the first wicket and had the game had gone. The best bowling was, wait for it, Wilfred Diepeveen got 2-34 

albeit from only 14 balls but the strike rate looks good. 

 

VRA v VCC – We won the toss and put VRA and Tim got the first three wickets for 25 including Peter Borren on the 

last ball of his spell and VRA were 82/4 off 20 overs. VRA had flown in Johann Myburgh for the game. After a slow 

start he put on big partnerships with Barresi and Raja and VRA 248 off 49 overs. Wasim got three wickets at the 

end to finish with 3-49 off 9.5 overs. Most other bowlers went for more than 6 an over expect Adriaan who got 

1-25 off his six overs. We started badly losing 4 wickets for 24 runs with Sham, Mo, Hafeez and Floris out early.  
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Tim and Rafi put on a 60 run partnership but when Rafi went out for a well made 57 the other wickets went 

cheaply and we were 97/8. Adriaan (17) and Wasim 24 no put up a rear guard action but we were out for 148 off 

41 overs. Five batsmen were bowled and three l s so e kept issi g the st aight o es. 
 

HBS v VCC – We won the toss and put HBS in on their new artificial pitch. An early wicket for Wasim was followed 

by some lucky batting from Smit. Tim got 2-19 off his 10 overs and Wasim 1-14 from 6 overs and HBS were 62/3 off 

 o e s.  Shazzi s fi st  o e s e t fo   ut the e ai i g  o e s e t fo   to fi ish with 0-36 off 10 overs. 

Hafeez 2-31 off 10 and Sham 3-28 off 6 were the other wicket takers. HBS got to 188 off 50 overs helped by 20 

wides. Some good batting for Sham and Rafi got us to 66/1 off 11 overs but a mini collapse happened with Rafi, 

John and Wilfred going out in quick secession and we were 71/4 off 16 overs losing 3 wickets for 5 runs in 5 overs. 

Hafeez was joined by Tim and after a cautious start they started to play their shots with both batsmen getting to 

50 and HBS score in the 36th over. Hafeez finished with 54 and Tim 57 not out. 

 

VCC v VVV – We were planning to pay back VVV for the loss early in the year. John was away and Johann Claassens 

pulled out at the last minute so Tamin was called into the side by the acting captain. Both opening bowlers bowled 

well and VVV were 40/3 after 13 overs with Tim getting 3-13 after 6 overs. Then a crucial turning point of the game 

he  Shadi  as plu  l  off Wasi s o li g as gi e  ot out. Sha i  e t o  to ake  a d so e late 
hitting got the score up to 231/4 off the allocated 47 overs. We again started well to be 58 off 10 overs but back to 

back wickets at 60 (Rafi 27 and Sham 27) and 100 when Wilfred (11) and Hafeez (15) went out. Tim was still there 

but no one supported him, Flo 4, Mo 3, Adriaan, 2 Wasim 0 and Tamin 0 all went out lbw and bowled to their 

captain Wain. We were all of a sudden 160/9 from being 100/2 with Tim 43 not out. Shazzie stayed a while with 

Tim and the score got to 189 when Tim holed out on 66 with 40 needed of the last 7 overs. Wain finished with 6-20 

off 8 overs. Again lack of technique/training showed with loss of quick wickets being bowled and lbw. 

 

VCC v Hermes – With three games to go we were in the relegation zone. A win over VVV the previous week would 

have put us clear but now we were only half a game clear. We should have won against Hermes last time but John 

Sist was away with work so Binsy came in as captain. Binsy last the toss and Hermes put us in. Rafi went early, Mo 

made 12 and Hafeez only1 39/3 off 14 overs. Wilfred only made 4 but put on 30 with Sham, 68/4 off 23 overs. Tim 

joi ed Sha  a d ea l  put o   he  Ti  fell to the I  ot u i g Sha  all  a d as u  out fo  . Bi s 
and Sham got the score to 144 for 5 off 38 overs. A score over 200 was possible but Binsy (19) went out the same 

way as Tim. Sham went out for a well made 82 but we loss 5 wickets for 6 runs to be all out for 150. No early 

wicket this time, although we had chances, and they put on 122 for the opening partnership and passed our score 

1 wicket down. Sham topped off a good game bowling 9 overs for 18 runs. 

 

VCC v Excelsior – A double weekend was upon us with a win in at least two games to avoid the relegation playoff 

and other results going our way. We sent Excelsior into bat and we started very well getting then 52/5 off 22 overs 

with Tim De Leede getting 3-21 off his 10 overs and Hafeez got Mark Cleary lbw so we were right in it. We went 

into the match with only 5 full time bowlers (Rafi and Wasim unavailable) and it bite us as Adriaan had an unlucky 

day 0-40 off 6 overs and Wilfred 3-23 off 3 and Excelsior were let off the hook and progressed to be all out for 177 

off 47 overs. Shazzie bowled tightly 0-27 off 10, Hafeez 2-18 off 8 and Sham 2-40 off 10. In the other game VVV had 

only made 100 against ACC so early in our game we knew we were destined for playoffs. With Cleary injured it 

should have made our task easier but Malik Hussain got rid of Mo and Sham in his first two overs. We got to 48/4 

and then lost three quick wickets to be 49/7 and all out for 65. A below average batting effort against a good side 

who made a modest score. 

 

HCC v VCC – A game with nothing to play for both sides ended up to be a final game benefit match for J.J. Esmeijer 

and Derk Rijkens from HCC. With Ramadan taking effort Mo and Shazzie took a rest and Floris took over the 

keeping duties. We batted first for a change and Sham and Rafi put on a 59 run partnership when Rafi went for 12. 

As happened most of the year Sham soon followed when a wicket fell and was out for 38, 63/2 off 16 overs. The 

score ticked along but we kept losing wickets. The next 5 batsman got a start but failed to make double figures and 

we were 112/7 after 35 overs. Wilfred, batting down the order after his recent low scores, made a confident 18, 

Flo let loose and made 27 with Adriaan and Wasim chipping in with 12 and 14 we got the score up to 186 off 49 

overs. The last four batsmen put on 74 in 14 overs but it was never going to be enough. We started with a maiden 

but the next four overs e t fo   u s ith Flo is d oppi g a sitte  ehi d the stu ps. It did t ost too u h 
when Myburgh went soon after. Rafi and Sham bowled a few overs without effect and Adriaan got two wickets in 

three overs but at a cost off 28 runs. HCC called the power play so we brought on our best bowler on, John Sist. 

The first over went for 1, two edges for four followed by a maiden during the power play was a grand end to his 

bowling career. Hafeez got hit around at the other end and HCC made the 187 off 37 overs. 
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The playoffs v Rood & Wit 

 

Game 1 - I o  the toss a d ele ted to at as s o e o  the oa d  is al a s good a d R&W atted fi st he  
gi e  the optio  du i g the ea . Wilf ed a d Bi s  e e u a aila le due to Sea  T ou s a helo  pa t  so Da e 
Dormits came in. There was a lot of rain overnight and the wicket was wet. R&W started with a wide and Sham hit 

a four next ball so we started well. Hafeez opened this game as Rafi was put down the order. The wicket was 

getti g so e i ked ou e ut it as t affecting Sham as he played some big shots and we were 71/0 at Drinks 

off 17 overs. Sham got his 50 soon after and was outscoring Hafeez 3 to 1. Sham started to slow done due to the 

effects of no eating or drinking and was requesting a runner but it was not allowed as the laws of cricket allow 

runners for an injury – ot fo  ti ed ess. Hafeez the  ade a all fo  a si gle a d fell to the I  ot u i g Sha  
all  a d Sha , although e hausted, efused to u  a d the  u  pa t e ship e ded ith Hafeez o  47. It was 

no surprise that Sham went soon after as did Mo and we were 139/3 off 29 overs. Tim got an awful lbw from 

umpire Kamerbeek and we were 147/4. Harold was bowled with a straight one. As I came into bat umpire 

Kamerbeek asked me what beauty treatment I took to look so good for my age, what vitamins I was taking - this as 

I was preparing to face my first ball. This is not what umpires should do but no excuse for the cow corner shot I did 

and the score was 180/6 off 42 overs. With eight overs to go, and a power play, a score over 220 was possible. Rafi 

went out soon after and we lost 4 wickets for 4 runs and were all out in the 45th over for 184. Leaving five overs 

out there was inexcusable but the wicket was playing up.  

Tim and Abbas both got an early wicket and R&W were 30/2 off 10 overs. Shazzie come on to bowl and was hit for 

15 off his first two overs, after a few good overs was hit for 15 so finished with 0-38 off 6 overs and R&W were 

83/2 off 23 overs. In a strange event Kamerbeek gave Nkwe out lbw, although high, and then called him back as he 

was walking off after Englefield said something to him. Englefield and Nkwe put on 100 runs when Adriaan got the 

breakthrough in the 33rd over and the score was 132/3. In the next 6 overs Hafeez got lost two more wickets for 

10 runs and the game was on. Then there was a game turning moment when Mo Salman took a great catch down 

leg side and Englefield was clearly caught off the glove, Kamerbeek then he said it hit nothing, then asked why he 

didn't call a wide then said it hit his arm. It could not have anything to do with the fact that umpire Kamerbeek 

u s all his i e heap off E glefield… I  the th o e  R&W e e /  eedi g  off the last  o e s. Hafeez 
was hit for 6 and then Wasim bowled 5 wides and another 6 off Tim ended the game and R&W made the score in 

46 overs – one more over than we took. Tim was the best of the bowlers with 1-30 off 10, Hafeez 2-25 off 7 and 

Sham 0-23 off 8 overs.  

  

Game 2 – Wilfred was back in but Binsy was doing bar duty at his football club so was unavailable and Floris was in 

Ca ada ith the U s.  This ti e R&W o  the toss a d put us i . Sha  a d Hafeez ope ed this eek a d this 
ti e Sha  did t u  out Hafeez, Hafeez got hi self out. Ti  a ted to e up the o de  a d went in 3, he knew 

Sha s u i g st le, hi h o fused sha  a d he a  hi self out fo  . a d the s o e as /  off . Rafi 
joined Tim and they put on 84 on which Rafi made 19 and we were 143/3 off 32. We also took an early powerplay 

and got 26 off the 5 overs. Wilfred made 11 before he too ran himself out. Mo, batting down the order, put on 50 

with Tim before Tim finally went out for a magnificent 122 and the score was 219/5 of 45 overs. Sardha rueing the 

chance he gave Tim at 30. The last 5 overs were a slog affair with Mo making 31, his highest score for the year and 

Harold 17. We made 251 off the 50 overs with the last 10 overs producing 65 runs – if only we did that the week 

before. Wasim got Englefield second ball and R&W were on the back foot. Tim then got three quick wickets and 

R&W were 36/4 off 10 overs. Sardha and the Kiwi exchange player put on 65 runs before Adriaan got the Kiwi and 

Shazzie, yes Shazzie ran out Sardha 132/8. The last few batsmen had some fun and got the score up to 187 but the 

job was done. 

 

Game 3 – This game was at Bloemendaal and with Binsy not available again there was no change to the side. 

Wasim hurt his shoulder at training on Thursday but still played. We won to toss and decided to bat. Wilfred 

opened with Sham but Sham went early slogging across the line. Wilfred and Tim were going well when Wilfred 

missed one and was bowled. Drinks were at 19 overs and we were going well at 67/2. Both Tim and Hafeez were 

going well. First ball Tim went out to a good catch at cover and Hafeez went in the same over and we were 67/4. 

Rafi and Mo put on 20 but they both went out within a few balls of each other 99/6 off 32 overs.  John was there 

ut did t e ei e u h suppo t f o  Ha old , Ad iaa   Wasi   a d Shazzie  a d as left on 32 not out 

and 4 overs left. There were 6 overs to be bowled before lunch and R&W were on a flyer. Matt Reynen, who had 

missed the first few game with injury, hit 26 off 14 balls and Sardha went next over and they were 39/2 off 6 overs 

at lunch. Wasim bowled the first over after lunch and went for 9 so finished with 1-28 off 3 overs, his shoulder 

injury was worse than thought. Sham came on and was equally bad with 0-32 off 3 but there were a few leg side 

wides that should have been stopped with a more agile keeper. Tim finally got Englefield and R&W were 79/3 off 
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13 overs. Tim got another wicket, Nkwe, and he finished with 3-32 off 10 overs. R&W were 90/4 and soon 98/5 

when Hafeez got a wicket but only 19 overs were bowled and R&W needed 53 off 31 overs. They only made 26 

u s off the e t  o e s, i ludi g  off o e Sha  o e , ut the  did t lose a i ket. It as t lo g efo e the  
broke free and passed the target in 36 overs. We made it easy for them with 8 byes and 19 wides which is 

unacceptable. So still in Hoofdklasse next year but not in Topklasse! 

 

Twenty20 results 

 

Round 1 v HBS - Player availability is always a problem for the 20/20 games. I brought in Nissar Ali from the thirds 

for the first game against HBS. He opened the batting with Hafeez and Nissar got 10 off the first over. Hafeez 

followed up 12 off the next over and we were soon 45 off 4 overs. The next 4 overs only went for 36 runs and 31 

off the next four 112/0. 39 off the next four before the first wicket went for a record 149 run partnership in 20/20 

for Voorburg. Hafeez went for 69 and Nissar made 76. Kanishka Majumder (10), Rafi (17) and Wilfred 4 got the 

score to 188/4. Wasim got a few early wickets but Tamin got hit for 39 off his 4 overs. Rafi bowled well 2- 25 as did 

Hafeez 2-19 off 4 and Sham 2-18 off 3. Wasim got 3-37 and HBS were all out for 135 with Mo taking three catches. 

 

Round 2 v Quick – Reekers came in from the World Cup side to help Quick so we opened with Rafi. Rafi got the first 

wicket but it was Johann Claassens that got Reekers. Rafi went for 38 but Johann went for 34 off 2 overs. Sham 

went for 57 off his four as Gareth Hopkins made 109. Tamin dropped Hopkins and he made him play by hitting 19 

off Ta i s o l  o e . Hafeez o led ell ith /  off  ut Wasim was expensive with 43 off 4 and Quick made 

a respectable 235. VCC scorecard only has one score in double figures but we managed 195 runs in the chase. 

Hafeez hit Schiferli for 24 in his first over and ended up with 127 out of 179 runs, 9 was the next highest score. 

 

Round 3 v HCC – We had to win this game to win the group and more consistent bowling saw Rafi with the best 

figures of 1-18 off 4. Philip Kingma, Sham, Stef Mulder and Hafeez all went for some 30 runs off their 4 overs and 

HCC made 153 of the 20 overs. Six batsmen made double figures this time but none got to 20. At the halfway mark 

we were 75/4 but the last six wickets went for 8 runs we only made 86 off 13 overs. 

 

Statistics 

 

Batting – We actually had a better runs per wicket in 2009 of 18.5 as we made 3,090 runs for the loss of 167 

wickets. Last year it was 2,650 runs for 152 wickets @ 17.4. Hafeez was clearly the highest run scorer with 476 runs 

at 28 and he was only one of two to play all 21 games. Sham was the other players to plat 21 games and made 360 

runs at an average of 22.5 (2008 – 183 @ 16.6) and was an improver from last year. Wilfred was next with 332 runs 

@ 23.7 (2008 – 16 @ 2) and was averaging over 50 at the halfway mark. Rafi had a similar year was next with 331 

@ 18.4 (2008 – 227 @ 18.2). Tim had the best average but only played 9 games 327 @ 40.9 (2008 – 486 @ 28.6). 

Mo Salman had a slightly better year 213 @ 11.8 but with a highest score of only 31 (2008 – 36 @ 9). John Sist was 

averaging 20 before he hurt his knee at the half way mark but had a disappointing year batting down the order 170 

& 11.3 (2008 – 283 @ 18.9). Floris made 141 with 5 not out to average 15.7 (2008 – 98 @ 24.5). All the rest were 

less than 100 with Adriaan winning the tailenders award averaging 7.4 v Wasi s .  a d Shazzi s . . 
 

Bowling was the strength this year with reduced runs per over of 3.9 v 4.4 in 2008. Also the overall average was 

25.4 v 30 in 2008. Strike rates also improved @ 39.1 v 40.9 in 2008. Wasim was the leading wicket taker with 27 

wickets off 152 overs @ 3.9 runs per over and average of 22 (2008 – 5w, 23o, 4.2, 20). Adriaan was next with 24 

wickets of only 118 overs @ 4.2 rpo and 20.5 average (2008- 3w, 31o, 5.8, 60). Sham also improved this year with 

20 wickets off 120 overs @ 4.6 rpo and 27.6 ave (2008 – 3w, 35o, 6.4, 74). Tim was next with 18 wickets off 81 

overs @ 3.0rpo and 13.6 average (2008 – 17w, 121o @ 3.3, 24 ave). Hafeez bowled the most overs got 16 wickets 

off 154 overs @ 3.3rpo and 32 average. Rafi got 13 wickets off 114 overs @ 4.1rpo (2008 – 7w, 84o @ 3.9) and 

Shazzie was economical with 10 wickets off 113 overs @3.2 rpo (2008 – 4w, 540 @ 3.6rpo). Most bowlers 

improved with Zafar Gondel out of the picture. 

 

Mo had a good year with 25 catches and 4 stumpings, although a large number of byes and leg side byes blotted 

his keeping a bit. John Sist had 10 catches with Wilfred and Hafeez taking 8 catches and Rafi 7 and Floris 6 catches. 

 

Special thanks to Gonny and Marjolein for sharing the scoring duties during the year and Carola and Agnieta for 

preparing the lunches at the home games. Also belated thanks to Pat Moon who I forget to thank last year for her 

scoring service over the years. 
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NEDERLANDSE VERSIE 

 

Quick Hg komt met de schrik vrij  

Op het nog koude veld presteerden onze bowlers in de eerste wedstrijd uitstekend. Adriaan Kroonenberg nam 4 

wickets voor 23 runs in tien overs. Shazad Anwar was zuinig met 0-23 in 9.3 en Waseem Abbas wat duur met 2-47 

in 9. Ook Rafi (1-19) en coach Hafeez (1-27) kregen weinig runs tegen. Het venijn zat in de staart, want Bob van 

Gigch werd topscorer met 24 runs en tailenders Thijs van Schelven en Somesh Kohli zorgden ervoor dat Quick 

zichzelf een kansje gaf op een overwinning.  

VCC startte prima, totdat John Sist run out ging op een te scherpe call van Sham Chaudry. De nieuwe VCC-coach 

Muhammad Hafeez begon met een perfect getimede slag voor vier, maar kon deze veelbelovende start niet 

voortzetten. Mohammed Rafi (31) en Wilfred Diepeveen (12) leken de zaak te gaan beslissen met solide batten. 

Maa  et toe  aa  de ou da  het oo d atu it  iel, loge st afte de -jarige Diepeveen deze 

karakterisering. Zijn slag verdween in de handen van een veldspeler. Wonderlijk genoeg deed Rafi kort daarop 

hetzelfde. Hij kreeg de bal op de onderkant van zijn bat en werd eveneens gevangen. Ook Mohsin Salman sloeg de 

bal met wind tegen in de hand van oud-VCC e  Jo  a  Bu ge. Allee  de -jarige Floris Kingma zette een prijs op 

zijn wicket. Hij moest echter aan het dode wicket toezien hoe VCC zijn laatste vier wickets voor slechts tien runs 

verloor. Toen Schiferli de nummer 11 (Kroonenberg) cleande, had VCC de 100 net niet gehaald.  

 

VCC kansloos tegen VOC 

Voor de competitiewedstrijd tegen VOC kon VCC wederom geen beroep doen op Johan Claassens, die moest 

werken. Eerstbattend gaf VCC net als vorige week niet thuis. Er kwamen slechts 124 runs in de boeken. De 

Voorburgers hadden geen enkel verweer op de medium pace van allrounder Michael Dighton, die 5-22 nam en 

onbespeelbaar leek. Alleen Hafeez (22), Sist (28) en Kingma (15) maakten wat runs. Hafeez was erg teleurgesteld 

dat hij caught behind werd gegeven.  

Dighton opende tevens de innings met Tony Barca en was ook als batsman goud waard voor zijn club. Barca (38) 

opende aardig tot hij door Diepeveen knap werd gevangen op short extra cover. Dighton (52) leek de wedstrijd 

samen met Maarten van Ierschot te gaan beslissen, zeker toen Kroonenberg een lastige running catch niet onder 

controle kreeg. De speler/coach sloeg kreeg echter haast. Floris Kingma rekende hem in met een goede vang op 

mid on. Toen de nummer vier Free ook nog over een bal heen maaide, waren er echter nog maar een paar runs te 

gaan voor Rotterdamse winst. International Bas Zuiderent sloeg meteen een straight drive voor vier en dat was 

dat. Sham Chaudry 2-30. 

 

VCC laat VRA ontsnappen 

Hoewel VCC VRA om een uur of drie volledig in de tang had, ging de Amstelveense landskampioen van 2007 er 

toch met de winst vandoor. Door regen kon pas rond 13.00 uur worden begonnen. VRA kwam moeizaam uit de 

startblokken. VCC had VRA in de tang, vooral dankzij de uitstekend bowlende Shazad Anwar (0-12 in negen overs). 

Geholpen door Mohamed Rafi (1-  i   epe kte Shazzie  VRA tot / / . Behal e E i  Sz a z ski  e  
Snyman (43) was het batten van VRA niet veel soeps. Het was aan de oud-VCC e s Atse Buu a   ot out  e  
Adeel Raja (20 not out) en een belangrijke gemiste vang te danken dat VRA nog 166 runs in 43 overs in de boeken 

bracht. Waseem Abbas excelleerde met 3–26 in negen overs.  

Na een regenbui resteerde VCC de Duckworth/Lewis-target van 175 runs in 43 overs. VCC gooide direct twee 

zwaargewichten in de strijd, John Sist en Johan Claassens. Dat ging goed, tot Claassens direct na de eerste change 

in Borrens eerste over werd gecleand. Kort daarna sloeg Sist sloeg ee  halft a ke  a  G a dia i  de ha de  a  
point. Hafeez (35) en Mohsin Salman batten prima en de score liep op, waarbij VCC vóórliep op de 

Duckworth/Lewis par score. Bij 84/2 was er nog geen vuiltje aan de lucht, tot Mohsin Salman (28) Adeel Raja ging 

reverse sweepen. Deze actie luidde het begin in van een collapse. Van 84/2 werd het 134/8. Wilfred Diepeveen, 

Mohamed Rafi, Floris Kingma en Sham Chaudry (1e bal) waren geen van alleen in staat VCC (153 all out) naar de 

winst te loodsen. 
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Excelsior uit 

In 2002 maakten Daan van Bunge en Malik Hussain deel uit van het team van VCC dat landskampioen werd. 

Kwaliteit heeft zijn prijs, want op Hemelvaartsdag bepaalden juist deze twee spelers, met professional Cleary, het 

lot van hun oude club. Geholpen door een handvol gemiste vangen (waarvan Cleary in de eerste over en 

vervolgens op 68 op long off, Van Bunge op 27 in de slips) schroefden zij het tempo steeds verder op. De gemiste 

a ge  Op ij  o le  ijf ged opt i  t ee edst ijde , oppe de Moha ed Rafi terecht) bleken dure 

missers, want beide huurlingen wilden van geen wijken weten.  

Te  e dedigi g a  VCC zou og ku e  o de  aa ge oe d dat de pit h zo dood als ee  pie  as; ee  flat t a k  

waar voor een seamer geen eer te behalen leek. Tijdens de VCC-innings bewees oud-VCC e  Malik Hussain echter 

het tege deel. Vo ig jaa  lea de hij d ie VCC e s et i s i ge s; dit jaa  liete  de Voo u ge s zie  zi h daa  iets 
van te herinneren. Hussain eindigde met 4-40 in tien overs. VCC kwam nog niet tot de helft van de Schiedamse 

score (146 all out). Alleen Wilfred Diepeveen en Johann Claassens bleven overeind; Diepeveen met een solide 47; 

Claassens met 37 (als nummer 9).  Daan van Bunge maakte zijn feestje overigens compleet met 3-13 en twee 

vangen, waarvan één op eigen bowlen. 

 

VCC v HBS – VCC herpakt zich na afstraffing 

Na gewonnen toss koos HBS voor eerst batten. De start was erg voorzichtig; na zeven overs stonden er negen runs 

i  de oeke  e  as S it al ee  te ug LBW Wasee  A as  ithout t ou li g the s o e s . Bij de ee ste d i ks 
break was VCC nog steeds on top (41/3/17), dankzij twee wickets van Adriaan Kroonenberg. De viermansaanval 

Sham Chaudry, Mohamed Rafi, Shehzad Anwar en Waseem Abbas bowlde netjes en HBS kwam er maar moeizaam 

doorheen. Bij /  had VCC HBS olge s aptai  Joh  Sist o  toast , aa  oa h C ook ukte i  de laatste d ie 
overs een paar keer uit en bracht nog zijn century binnen. Hij nam hiermee bijna twee derde (!) van de Haagse 

runproductie voor zijn rekening. VCC-speler/coach Hafeez nam vier vangen, waarvan twee op long on. Adriaan 

Kroonenberg eindigde met 5-51. HBS 184. 

VCC kende een flitsende start met 30/0/4, 60/1/10 en 80 na 17. Toen vielen er een paar snelle wickets (140/3/35). 

Direct na de tweede drinks break werd Hafeez bovendien gevangen op mid wicket en rukte Rafi uit. Five down met 

zo   u s op het o d. Flo is Ki g a e  Wilf ed Diepe ee  sloege  e hte  eide  t ee ie e , aa doo  VCC 
opee s og aa  zo   u s odig had oo  de i st. Ki g a  s eu elde nog, maar Diepeveen en Chaudry 

zorgden ervoor dat de punten in Voorburg bleven. Chaudry maakte de wedstrijd in stijl uit, uit met een zes.  

 

Twenty20 

Twenty20 heeft in hoog tempo de wereld veroverd. Op 5 juni speelde O a je op Lo d s oo  het WK tege  gastland 

Engeland. Oud-VCC e  Daa  a  Bu ge stond in de basis. Het stadion was zo goed als vol, and the rest is history: 

Oranje schreef wereldnieuws door op de laatste bal dankzij een overthrow te winnen. 

 

VCC laat het liggen tegen VVV 

Tegen VVV in Amstelvee  atte VCC ee st. Dat leek iet ee oudig op de e u hte za d ak  a  VVV. Joh  Sist 
(43) en Salman (25) konden nog iets voor hun team betekenen. Hafeez (21) kwam niet echt los tegen zijn oude 

team. Acht clean bowleds geven wel aan dat het hard werken was en geen battingfeest, daar bij VVV. VCC was 

voor 166 all out en gebruikte maar 43.5 overs. Dat zou hun later op de middag duur komen te staan. Wain nam 3-

17 in 10 overs. 

VVV overtuigde aan bat niet, maar VCC deed er alles aan om de punten in Amstelveen te laten. Vooral Sham 

Chaudry bowlde erg veel down leg. Dat esultee de i   =  du e ides, i  totaal zelfs  ides e   e t a s. 
Dat gevoegd bij de extra overs die VVV nog had, kreeg VVV de overwinning bijna aangereikt. Atiq Rehman Bhutta 

werd voor VVV topscorer met 49 runs. Shehzad Anwar nam 3-22 in 10, Mohamed Rafi 3-21 in 8. 

 

Chaudry en Diepeveen loodsen VCC langs ACC 

De oom van Shehzad Anwar overleed zondagnacht, dus Shehzad ontbrak, en Mohamed Rafi en Waseem Abbas 

moesten werken. Tamim Faqiri, Philip Kingma en oudgediende Marc Nota namen hun plaatsen in. Daarnaast werd 

Johann Claassens vervangen door Nissar Ali. Marc Nota mocht de bowling openen. Met 0-30 in 7 stond de 44-

jarige offspinner maar weinig runs toe. Toch was de start van ACC goed, 60/1/10. Toen kreeg Kroonenberg Zulfiqar 

(21) LBW en werd Maron (47) achter het wicket gevangen. Captain John Sist beloofde Sham Chaudry telkens een 

extra over als hij een wicket zou nemen. Na zijn eerste acht overs stond zijn teller op vier. ACC had inmiddels de 

goede opening als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Bovendien was de allereerste bal van de 16-jarige 

offspinner Philip Kingma in de hoofdklasse weliswaar niet best, maar de slag van F. Bukhari verdween wel keurig in 

de handen van broer Floris, die op mid wicket stond te fielden. Enkele ballen later nam Philip zijn tweede wicket en 

was het feest voor de familie Kingma compleet. Vader Jack zal er ongetwijfeld een extra borrel op hebben 
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gedronken. Philip Kingma (2-5 in 4 overs) had een droomdebuut, Sha  Chaud  as de u likel  he o  et -35. 

ACC een miezerige 127 all out in 38.1 overs. Keeper Mohsin Salman had drie vangen een een stumping. 

VCC batte nog 12 overs vóór de break. Ali kon zijn Twenty20-faam niet waarmaken. Na het vertrek van zijn collega-

opener Hafeez waren het Mohsin Salman en Wilfred Diepeveen die een solide partnership neerlegden. Ter 

beëindiging daarvan sloeg Salman een korte bal van legspinner Younis in de handen van mid wicket Maron, 69/3. 

Diepeveen en Floris Kingma gingen rustig verder, waarbij de 23-jarige Wilfred Diepeveen met een aantal mooie 

straight drives de target dichterbij bracht. Floris Kingma (15 not out) steunde hem goed. ACC nam geen wickets 

meer en Wilfred (66 not out) kwam als de grote held van het veld. 

 

Hermes uit 

Na de regen moesten Hermes DVS en VCC uiterlijk om 18.25 uur het veld in om nog een resultaat te kunnen 

boeken. Daarom moest er om 18.10 uur een beslissing worden genomen over wel of niet verder spelen. De keus 

viel op stoppen. Daarmee was Hermes - VCC de enige hoofdklassewedstrijd die geen resultaat kende. 

Dat was een hard gelag voor VCC, want de Voorburgers hadden Hermes na 49.2 overs voor 164 all out. Alleen 

Harro Seelaar (35) en speler/coach Stewart (31) maakten scores van betekenis. Zes VCC- bowlers bowlden 

economisch en effectief. Medium pacer Waseem Abbas was met 3-31 in 10 overs het meest succesvol. Dankzij drie 

vangen achter het wicket van Mohsin Salman en een direct hit run out van Floris Kingma hield VCC steeds de druk 

op de ketel. Left arm spinner Hafeez was bovendien ultrazuinig met 1-13 in 10. Tot een antwoord van VCC op de 

164 Schiedamse runs kwam het niet.  

 

Voorburg CC verrast regerend landskampioen HCC 

I  e a d et de ege al s o hte ds e d VCC – HCC ingekort tot 40 overs. Tom de Grooth (22) had na zijn 

agist ale at h i i g  tege  E gela d op Lo d s eel alle  odig op de VCC-aanval. Hetzelfde gold voor 

Stepha  M u gh . Vele HCC e s hadde  ee  sta t, aa  ie a d ko  a ele e e .  
Speler/coach Nevin (26) sloeg een full toss van VCC 4-offspinner Marc Nota in de handen van de short fine leg.  

Adriaan Kroonenberg werd in zijn eerste over voor 11 runs geslagen, maar kreeg in de zeven overs daarna nog 

maar zes runs tegen en eindigde met 1/17/8. Ook Waseem Abbas (1/22/8) en Muhammad Hafeez (2/27/8) 

bowlden goed. 171/9 in 40 overs was zeker geen superscore. 

Mohsin Salman (17) had met Hafeez een aardig partnership. Hafeez en Wilfred Diepeveen batten vervolgens 

uitstekend, hoewel zij ook  werden geholpen door matig bowlen en fielden van de Hagenaars. Er lagen oceanen 

van singles en beide batsmen maakten daar gretig gebruik van. De score liep snel op en de run rate was geen 

moment een probleem. Hafeez (71 not out) en Diepeveen (43 not out) werden beiden nog simpel gemist in het 

outfield. Het paste een beetje in het beeld van een futloos ogend HCC, dat zichzelf niet in de wedstrijd liet komen. 

Op een steenkorte bal maakte Hafeez de wedstrijd uit met een pull shot voor vier.  

 

Voorburg CC verslaat ook koploper Quick ruim 

De doorgaans zo sterke battingside van de Hagenaars, met klinkende namen als Hopkins, Allema, Stokkers en 

Brand, werd door Waseem Abbas (4-36), Steffen Mulder (3-24) en de dit jaar ijzersterk bowlende Adriaan 

Kroonenberg (3-20) in 23.1 overs uitgegooid voor een beschamende 85. Het enige partnership van enige betekenis 

was 25 runs voor het achtste wicket door Stokkers en Schiferli. Abbas nam de top-drie voor zijn rekening, Mulder 

ruimde de middle order op en Kroonenberg richtte zich op late middle order en de staart. Mohsin Salman nam drie 

vangen achter het wicket en bracht zijn seizoentotaal op 11 (negen vangen en twee stumpings). 

VCC verloor direct John Sist en korte tijd later ook Rafi en Salman, maar Hafeez en Diepeveen zorgden ervoor dat 

de punten zonder verder wicketverlies mee naar Voorburg gingen. Vooral Wilfred batte indrukwekkend, onder 

andere met zes perfect getimede vieren in twee overs. Somesh Kohli nam 2-13 en Edgar Schiferli bowlde zoals zo 

vaak goed (1-22 in 8 met drie maidens), maar gezien de bescheiden target konden Hafeez (27 not out) en 

Diepeveen (47 not out) alle tijd nemen en op de mindere goden wachten. 

 

VCC – VOC 0-2 

De 200 runs die Voorburg CC in de boeken bracht leek op papier best een aardige score. Sham Chaudry werd 

topscorer aan VCC- zijde met 38 runs. Rafi (17), Sist (16) en Hafeez (28) kenden allemaal een start, maar geen van 

hen kon het team op sleeptouw nemen. Floris Kingma (30 not out) en Adriaan Kroonenberg (19 runs als nummer 

10) brachten het totaal nog van 154 voor 8 naar 193/9. verder werd VCC geholpe  doo   e t a s, aa a   
wides. Michael Dighton nam 3-37. Jelte Schoonheim en Bas Zuiderent namen ieder twee wickets, Dighton, Free, 

Boers en Van Everdingen ieder twee vangen. 

In het antwoord op de 200 VCC-runs kwam VOC vlot uit de startblokken. Vooral Waseem Abbas (0-46 in 7 overs) 

werd hard aangepakt. Het fielden was slap en VOC-huurlingen Dighton (108) en Free (82) profiteerden daar 

optimaal van. Parttime-legspinner Wilfred Diepeveen mocht het uiteindelijk een keer als bowler proberen. Hij nam 
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de enige twee wickets die VOC verloor, maar was wel wat duur: 2-34 in twee overs een twee ballen. Al na 31 overs 

en twee ballen kon VOC de punten meenemen naar Rotterdam. 

 

VRA – VCC: routinier Tim de Leede kan VCC onvoldoende helpen 

Hoewel Tim de Leede drie wickets nam, kon hij niet het verschil maken tegen VRA: 248 – 141. De man in vorm, 

Wilfred Diepeveen, had zich om privéredenen afgemeld. Gezien de staat van dienst van de meeste overige spelers 

haalde Tim de Leede zijn spullen dus maar weer van zolder. Aangezien coach Snijman van VRA kampt met een 

blessure, had de club Johann Myburgh ingevlogen. Die bleek zijn gewicht in goud waard, want de Zuid-Afrikaan 

was met 76 runs de backbone van de Amstelveense innings. Waseem Abbas nam 3-49 en Tim 3-25. 

Het antwoo d a  VCC o e tuigde iet. Na  o e s as de s o e zo  /  e  op ja ht aa   u s is dat iet 
veel. Alleen Mohamed Rafi (57 runs) kon op het graswicket goed uit de voeten. De Pakistaan liet zijn eerste halve 

century van het seizoen noteren. Vier VCC e s hadde  gee  e ee  op Bhatti, die -31 nam. 

 

VCC 1 laat het afweten tegen VVV 

VVV zette een fraaie 231 neer. Ondanks 66 runs van Tim kwam VCC (189) daar niet in de buurt. 

Door regen in de ochtend moesten de teams ruim een uur wachten. De wedstrijd werd ingekort naar 47 overs 

each. John Sist en Johann Claassens ontbraken bij VCC. Tamim Faqiri en Shehzad Anwar stonden in de basis. Net 

als in de wedstrijd tegen HBS kon VCC beschikken over Tim de Leede. Hij nam gelijk de eerste drie wickets, 

waardoor VVV op 50/3 kwam. Na de val van het wicket van Wain (30) namen Sadiq (100) en Akram (52 not out) 

echter het heft in handen. Geholpen door matig vangen en slechte ground fielding tilden deze twee batsmen de 

score naar een solide 231 voor 4 uit 47 overs. 

Een zware kluif voor VCC, zo zou blijken. De start van de innings was wederom goed, dankzij Rafi en Chaudry. 

Daarna kwam het vooral op de schouders van Tim terecht. Hij kreeg echter geen steun van zijn partners. Batsmen 

als Kingma, Faqiri, Waseem Abbas en Kroonenberg waren niet bij machte af en toe een single te drukken en De 

Leede de strike te geven. Dat kwam door Rauf Wain, die fantastisch bowlde. Niemand had antwoord op zijn 

strakke legspinners en googlies. Dat hij uiteindelijk ook De Leede (66) caught behind kreeg was dan ook meer dan 

verdiend. VCC 189 en Wain 6 voor 20. 

 

Gijs Bins loodst cricketers VCC langs ACC  

Op zijn tandvlees kroop VCC langs directe concurrent ACC. Na de innings van ACC zag het er niet naar uit dat het 

spannend zou worden, want ACC batte allerminst overtuigend en kwam tot slechts 113 runs. VCC deed dat echter 

ook niet en keek op een zeker moment tegen een tussendstand van 84/6 aan. Dankzij het geduld van Floris 

Kingma, Gijs Bins en Adriaan Kroonenberg gingen de punten toch nog mee in de tas naar Leidschendam-Voorburg. 

ACC kwam er maar niet in op de verrassend sterk bowlende Voorburgse aanval. Serieuze partnerships waren er 

nauwelijks, en achter het wicket verrichtte keeper Mohsin Salman goed werk met vier vangen. Medium pacers 

Sham Chaudry en Waseem Abbas namen ieder drie wickets. 

Na een goede start had VCC wederom alle mogelijke moeite om het totaaltje van 113 te maken. Muhammad 

Hafeez en Mohsin Salman leken de wedstrijd te gaan beslissen met een partnership van 58 runs, maar sneuvelden 

beiden. Langzaam probeerden invaller Gijs Bins en Floris Kingma vervolgens de runs bij elkaar te sprokkelen. 

Kingma ging nog uit, maar Adriaan Kroonenberg en Gijs Bins loodsten VCC naar de overwinning (114/7).  

 

Kansloos verlies van Hermes DVS  

Na een redelijke start zetten we een eindtotaal neer van slechts 149 runs. Hermes DVS batte geconcentreerd en 

had geen enkele moeite met deze score: 150/1. Van anonieme late middle order pinchhitter heeft lefthander 

Sham Chaudry (82) zich ontwikkeld tot aanvallend openingsbat.  Toen Tim de Leede en Gijs Bins na een redelijke 

start van hun innings beiden run out gingen, keerden de kansen. De Hermes-aanval ruimde in recordtempo de 

Voorburgse staart op en hield VCC op 149. Hoewel beide openers vroeg in hun innings werden gemist, maakten 

Harro Seelaar en Nick Statham een vastberaden indruk. Staham (61) ging na het bereiken van zijn halve century 

nog wel uit, maar Seelaar (51 not out) maakte de job af.  

 

O odig erlies tege  Excelsior 20 

Sommige wedstrijden moet je snel vergeten. Excelsior komt na 56-6 nog  tot 177 dankzij een wagging tail. Tim drie 

wickets. 177 lijkt een gettable score. Met nog 25 overs te gaan en vijf wickets down hebben we zeeën van tijd en 

dan is het bijna een prestatie als we drie run outs op rij weten te realiseren. Het einde komt op 65 a.o. Coach 

Cleary wordt door de umpire volgens enkele Excelsior-spelers ´lachwekkend´ LBW gegeven. Als VCC coach Hafeez 

daarna een bal op zijn been krijgt, steekt dezelfde umpire zonder nadenken zijn vinger op. Voor de zekerheid krijgt 

Wilfred Diepeveen dezelfde behandeling. Volgens sommige neutrale toeschouwers is dit marchanderen van het 

zuiverste water. 
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HCC - VCC 187 - 186 ao 2 - 0 

Een dag later is VCC wederom kansloos, nu tegen HCC. Dankzij Sham Chaudry en wat sprokkelwerk en wat extra´s 

komen er nog 186 runs in de boeken. Het bowlen en fielden is ronduit slecht. HCC gaat in 37 overs naar de zege. 

 

Rood en Wit – VCC: the umpire strikes back 

Mooi weer, veel publiek en er stond iets op het spel, te weten een plek in de Topklasse. Op papier waren beide 

teams zeker aan elkaar gewaagd. Aan alle randvoorwaarden voor een mooie cricketdag leek dus te zijn voldaan. 

Sham Chaudry en Muhammad Hafeez openden voortvarend voor VCC. Beide lefthanders lieten schitterende slagen 

zien en runden goed tussen de wickets. Na 30 overs stond de teller op 130/0. Een misverstand zorgde ervoor dat 

beide heren op een zeker moment aan het levende wicket stonden. Hafeez (47) werd het eerste slachtoffer. Kort 

daarna werd Chaudry (81) zelf gevangen op long leg na een mislukt hook shot. Met 138/4 en Tim en Rafi op de mat 

leek er voor VCC nog geen vuiltje aan de lucht. Dat veranderde echter snel. Tim werd LBW gegeven door de zwak 

leidende umpire Kamerbeek - ook volgens Rood en Witters een slechte beslissing.  

Het as zo de  e ige t ijfel het kee pu t i  de edst ijd. Rood e  Wit as o  top  e  de o e ige VCC e s a e  
volledig de kluts kwijt. De resterende batsmen als waren niet in staat de 50 overs vol te maken. Na een superstart 

was VCC voor 184 all out. 

Rood en Wit startte aan bat niet overtuigend. Na 30/2 stonden de danger men Englefield en Nkwe op de mat. 

Englefield overleefde een overtuigend LBW-appeal van Sham Chaudry, werd op de eerste bal van Anwar in de gully 

gemist door diens landgenoot Rafi en overleefde later ook een massaal caught behind appeal op het bowlen van 

Hafeez. Het dieptepunt kwam toen Tim de Leede een LBW-appeal zowaar door Kamerbeek gehonoreerd zag. 

Duidelijk zichtbaar voor de honderden toeschouwers hief Kamerbeek zijn rechterwijsvinger. Terwijl VCC 

feestvierde en de batsman naar de kant liep, bestond Kamerbeek het tegen De Leede te zeggen dat hij bedoelde 

dat de bal over het wicket zou zijn gegaan. Een minuut later had hij tegen captain Sist alweer een andere 

e kla i g: I ha ged m  i d . Even later gaf hij overigens bij wijze van compensatie Atkinson LBW. De batsman 

stond echter een meter of vier uit zijn crease en ook hij had nooit uitgegeven mogen worden. Bartholomeusz werd 

knap gevangen aan de square leg boundary door Chaudry, Kroonenberg cleande Nkwe en Elvin Roach werd 

ge a ge  doo  K oo e e g. Het as e hte  alle aal too little too late , a t a dit ooit ee de  e too de 
scheidsrechterlijke geklungel was er van een wedstrijd allang geen sprake meer. 

 

Laatste strohal … 

In de tweede play-offwedstrijd maakte Tim de Leede het verschil. De 41-jarige routinier maakte ongeveer de helft 

van het VCC-totaal van 251 runs. Hij werd op een persoonlijke score van 27 runs gemist in de slips en dat kwam 

Rood en Wit duur te staan. De Leede spurtte naar de zoveelste century van zijn carrière (121). Verder droegen 

Mohsin Salman (31) en Harold Vogelaar bij tot de zeer goed verdedigbare Voorburgse score. 

Bij het antwoord van Rood en Wit verschalkte Waseem Abbas al op de tweede bal Jarrod Englefield (0), die bij het 

vorige treffen nog zijn bat door de innings droeg. Tim was aan de andere kant onbespeelbaar met zijn leg- en 

offcutters. Daarmee pakte hij en passant drie wickets (voor dertien runs), waaronder dat van Nkwe. 

Na Fahraad Sardha, die een solide maar wel wat trage (30 overs) 51 op de mat legde, lieten alleen Elvin Roach en 

de pas 15-jarige Michiel de la Mar aardig batten zien. Er was een goede slipcatch van Sist, een vang achter het 

wicket van Mohsin Salman, een LBW van De Leede en een prachtige direct hit run out van Shazad Anwar. 

Uiteindelijk bezegelde een slipcatch van Tim het lot van de Haarlemmers (187 all out). 

 

Doek valt voor VCC 

In de laatste wedstrijd op Bloemendaal trok R&W aan het langste eind. Eerstbattend maakten we er niet veel en 

R&W passeerde ons totaal voor het verlies van vijf wickets. Direct na afloop ontstond de discussie of het nu wel zo 

erg is, degraderen. We kunnen in 2010 opnieuw gaan bouwen met een jonge generatie die aan het niveau kan 

wennen en niet onder druk staat. 
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VCC 1 in cijfers – Hoofdklassecompetitie incl. play-offs tegen R&W 

 

BATTEN  2009 1e elftal        

         

Speler runs h.s.  inn no ave. ct st 

M.Hafeez           476 71 * 20 3 28,00 8   

E.Chaudry  360 82   17 1 22,50 5   

W.Diepeveen        332 66 * 18 4 23,71 8   

M.Rafi             331 57   18 0 18,39 7   

T.de Leede         327 122   9 1 40,88 2   

         

M.Salman           213 31   18 0 11,83 25 4 

J.Sist             170 43   16 1 11,33 10   

F.Kingma           141 30 * 14 5 15,67 6   

J.Claassens        83 37   6 0 13,83 3   

A.Kroonenberg      74 19   13 3 7,40 4   

         

G.Bins             67 19   6 1 13,40 2   

W.Abbas            56 24 * 12 3 6,22 4   

H.Vogelaar         48 17   5 0 9,60 1   

S.Anwar            23 8 * 10 4 3,83 1   

S.Mulder           8 5   3 0 2,67 1   

         

D.Dormits          3 3   2 0 1,50       

N.Ali              2 2   2 0 1,00 1   

S.Trouw            0 0   1 0 0,00       

T.Faqiri           0 0   1 0 0,00       

P.Kingma           dnb            

         

M.Nota             dnb            

         

 2714   191 26 16,45 88 4 

 

 

BOWLEN  2009 1e elftal            

             

Speler overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave. econ. balls 

W.Abbas           152    15 598 27 6 17 3 1 22,15 3,93 912 

A.Kroonenberg     117 5 8 492 24 7 14 2 1 20,50 4,18 707 

E.Chaudry 120    14 552 20 5 15           27,60 4,60 720 

T.de Leede        81    18 244 18 2 14 2      13,56 3,01 486 

M.Hafeez          154    24 509 16 2 6 8      31,81 3,31 924 

M.Rafi            114 2 11 471 13 2 9 1 1 36,23 4,12 686 

             

S.Anwar           113    15 365 10 3 6 1      36,50 3,23 678 

S.Mulder          17         101 4 2 2           25,25 5,94 102 

P.Kingma          4         5 2      1      1 2,50 1,25 24 

W.Diepeveen       5 2      57 2      2           28,50 10,69 32 

T.Faqiri          4         19 1      1           19,00 4,75 24 

             

M.Nota            10         52 1      1           52,00 5,20 60 

J.Sist            3 1      12 0                             3,79 19 

S.Trouw           4         34 0                             8,50 24 

             

 899 4 105 3511 138 29 88 17 4 25,44   
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VCC 1 in cijfers – Twenty20-competitie 

 

Batten 

 tot. 

Speler runs 

M.Hafeez 209 

Nissar Ali 76 

M.Rafi 36 

H.Vogelaar 24 

W.Diepeveen 23 

J.Claassens 21 

K.Majumder 14 

M.Salman 11 

F.Kingma 9 

T.Faqiri 8 

E.Chaudry 5 

 

VCC 1 T20 2009   

Boundaries   

 fours sixes 

Speler vieren zessen 

M.Hafeez 21 10 

Nissar Ali 6 2 

M.Rafi 4 0 

J.Claassens 2 0 

H.Vogelaar 2 0 

K.Majumder 1 0 

W.Diepeveen 1 0 

F.Kingma 1 0 

T.Faqiri 1 0 

E.Chaudry 0 0 

M.Salman 0 0 

 

Bowlen  

 Speler wkts runs 

 M.Hafeez 5 75 

 M.Rafi 4 81 

 E.Chaudry 4 105 

 W. Abbas 3 77 

 J.Claassens 1 34 

 K.Majumder 0 14 

 Ph. Kingma 0 30 

 S.Mulder 0 39 

 T.Faqiri 0 58 
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VCC 2 in 2009  

 

VCC 2, in 2008 gedegradeerd uit de eerste klasse, kende nu een vrij goed jaar en eindigde als vierde. 

Uitschieters waren respectievelijk Harold Vogelaar en Kanishka Majumder (batten) en Steffen Mulder, 

Philip Kingma en Tamin Faqiri (bowlen). Captain Harold Vogelaar doet verslag. 

 

Het afgelopen seizoen was er een met ups and downs voor het tweede van VCC. Zo moesten voor de eerste 

wedstrijd de 11 spelers nog bij elkaar geschraapt worden, maar in latere wedstrijden hadden we soms zelfs zulke 

luxe problemen dat er geknokt moest worden voor een plekkie.  

In totaal hebben we vijf wedstrijden met tien man gespeeld, (12 spelers met meer dan zes wedstrijden en 28 

invallers), en wegens diverse omstandigheden moesten we een aantal vaste krachten (Ed Loomans, Peter Moran) 

missen. Daar stond tegenover dat we een welkome aanvulling kregen in de persoon van Kanishka Majumder, de 

breedlachse speler die weldra door iedereen op de club gewaardeerd werd, zowel op het veld, als erbuiten. 

 

Matige start 

De eerste drie wedstrijden ging om verschillende redenen verloren, ondanks half centuries van Kanishka en Dave 

Dormits, laten we het de personele bezetting noemen. De vierde wedstrijd wonnen we echter van VVV, dit was het 

begin van een zeer positieve streak. De verdere zeven wedstrijden van de eerste helft van het seizoen verloren we 

geen wedstrijd meer. Een aantal spraakmakende optredens waren daar debet aan; Tegen VRA 2 claimde Steffen 

Mulder 4 graswickets, het schamele totaal van 107 werd vervolgens voor één wicket gepasseerd. Abbas Zaidi nam 

 u s oo  z  eke i g.  
De week erna was ACC het slachtoffer van de praktijken van Tamim Faqiri (4 voor 25 in 9) terwijl Philip Kingma al 

wekenlang zuinig bowlde (rond de 2 à 3 per over en evenveel wickets per wedstrijd). Kanishka aakt z  t eede 
halve honderd samen met Harold Vogelaar en de goede moed zat er dus weer in.  

 

Guinness Book of World Records 

Vervolgens stond Hengelo uit op het program, we probeerden Kanishka uit te leggen dat twee uur rijden, zonder 

Nederland te verlaten, erg uitzonderlijk is. Zeker als zich aan het eind van die trip nog een veld blijkt te bevinden 

waar gecricket wordt. Afijn, lang verhaal kort, Hengelo had/heeft weinig te zoeken in deze klasse en het VCC-

ratjetoe dat deze keer ten tonele verscheen (o.a. Peter Moran afgestoft, Dave Hardy meldde zich vrijwillig aan) , 

wist dat haarfijn duidelijk te maken. Op een veld groter dan twee voetbalvelden legden Kaniskha (86) en Peter (78) 

175 runs in 25 overs voor het eerste wicket neer. Daar dient bij vermeld te worden dat het veld zo groot was dat 

ou da ies s haa s a e , o e die  o d Ka ishka het el leuk o  z  su stitute u e  Guid  Shoe  at te 
doen te geven. Het totaal werd nog wat opgekrikt door de slaglieden die zich aan de kant hadden zitten te 

e gape  e  op ete  a ee  ag ik , zo ei digde  e op  a . 
 

Vanaf dit moment was het zaak om de jongens snel uit te gooien, regen en onweer hingen namelijk boven ons 

hoofd en nogmaals een retourtje Hengelo zagen we niet zitten. Sean en Steffen deden daar niet moeilijk over en 

ripten door de Hengelose verdediging heen (8 ducks en verder scores van 1, 3 en 8 not out). Het klasseverschil van 

welgeteld 317 runs verschil is het grootste ooit in de Nederlandse Cricketgeschiedenis. De reis terug duurde 

weliswaar langer dan hun gehele innings, maar we kwamen toch voldaan weer thuis. 

 

Stijgende lijn, regen spelbreker 

Inmiddels was het zelfvertrouwen gaan groeien en ondanks de wisselende samenstelling van het team, en om 

bovenin mee te draaien diende er gewonnen te worden van United, dat tot dan toe alles gewonnen had. Geheel 

tegen de afspraak verloren we de toss en werden we aan bat gestuurd. Dit pakte echter wonderwel goed uit. 

A as t apte af et ee  goede s o e, aa  k a  helaas tje te ko t oo  z  50, Harold batte gecontentreerd 

aa  e d op  ge o led doo  ee  ed su a i e . De ei ds o e a   as ee  ijzo de  goede 
uitgangspositie, ware toen de Pluvius echter de hemelpoorten wijd open gooide en elke vorm ons edele cricketspel 

onmogelijk maakte. Evenwel het zelfvertrouwen steeg weer een puntje. 

 

Ondanks de nederlaag tegen CCN in de eerste wedstrijd wisten we dat we van ze konden winnen. Dit maal was 

o ze su p ise a t e  i alle  Ti otheus je ku t e altijd elle  de Leede. Nadat Ka ishka z   vierde half century 

had laten aantekenen waren het de nummers 8 en 9, het duo Tim de Leede (45) en Philip Kingma (40 not out), dat 

de s o e a  atig  aa  zee  goed  iste  te tille . De  u se  a e  te eel oo  de a e  uit 
Nieuwegein, zeker omdat man of the match Philip Kingma ook nog eens vijf wickets nam. 
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Een dipje 

We begonnen serieus mee te doen om een plek bij de beste twee, wat zou betekenen dat we komend jaar zouden 

promoveren naar de betere klasse. De weken erop stonden Jinnah en Dosti op het program. Bij Jinnah was er één 

figuur die veel te goed (en hard) bowlde voor ons, zeven scalps aan het eind van de dag. En ondanks verwoede 

pogingen van Gijs Bins (44 not out) en David Dormits bleken de 237 runs uiteindelijk onhaalbaar.  

 

Net als de ee ste kee  e d ede o  a  Dosti e lo e , o da ks Sea s  u s. VRA as ook de t eede kee  
geen probleem. Zonder al te veel problemen werden de 133 runs gemaakt door Kaniska en Harold (beiden 

59 not out). Eerder op de dag had Martin Steyn al drie wickets oo  z  eke i g ge o e , Steffe  Mulde , 
Sajjad Ali en Andy Collingwood allen twee.  

 

Koploper bijna (maar net niet helemaal) gepakt 

ACC thuis leverde ook geen verdere problemen, zodat in de wedstrijd tegen VVV 2 serieus om de punten gestreden 

ging o de . Zij sto de  ee ste, ij ilde  het o de . Met de ete s hap dat e zo  + u s zoude  isse  
omdat Kanishka inmiddels weer terug was naar India, traden we aan. 

Geheel tegen onze wil werden we het veld ingestuurd, maar zoals reeds eerder dit jaar pakte dat vrij aardig uit. 

Wat zeg ik, een wervelstorm genaamd Steffen Mulder ging door de bovenste batting line-up van VVV, drie wickets 

binnen in het bereik van 4 ballen! VVV wist niet meer waar ze het zoeken moesten. Aangevuld van de andere kant 

met drie wickets van Sajjad Ali.  Allee  e e N. Aktha  hield z  koppie e ij e  s h oefde de s o e la gzaa aa  op, 
totdat hij op ee galoze ijze i  de o e s e d ge a ge  doo  Vi ia  Ki g a e hte o e hoek, KLATS, die 
zit! . De ei ds o e  a  oo  7) was net wat meer dan we gehoopt hadden.  

Evenwel moesten we een mooi rond getal scoren en dat rekende makkelijk. Helaas vielen de eerste wickets te snel 

en te regelmatig, ondanks geconcentreerd batten. Alle hoop was gevestigd op Dave Dormits die de laatste weken 

cricketballen voor meloenen aanzag. Het geluk van eerder op de dag keerde zich echter tegen ons en Dave kreeg 

enome krampen. Hij moest het veld verlaten, en hoewel hij later weer terugkwam was de wedstrijd reeds gelopen. 

We strandden op 158, terwijl we nog zeven overs over hadden... Dit keer trokken we aan het korste eind, precies 

op de verkeerde dag. 

 

Geen promotie, wel een mooie affiche voor de cricketsport 

Na het verlies tegen VVV was ons promotieplekje wel verkeken, desondanks speelden we nog een aantal 

bijzondere potten, onder andere tegen Quick Nijmegen. Spannend was het al op de heenweg, bij gebrek aan 

enthousiastelingen om de reis naar Nijmegen te ondernemen stonden we met negen man, maar gelukkig vonden 

we (wederom) Jaap Mulder bereid om z  ou e  op te st ope  e  ee te doe . Tot o e aat a  a p 
moesten we ook beginnen met fielden. Philip Kingma nam op sluwe wijze het wicket van hun dangerman Marc 

Muis, het duizelt Marc nog steeds vanwege een bal die hij nooit gelezen heeft. Verderop nam ene Emile van der 

Burg onze bowlingattack echter onder handen. Wij bowlden niet bijzonder inteligent en hij maakte er ware 

battingshow van (94 runs) totdat hij door Guidy Schoew gebowled werd (Guidy Schoew, dames en heren, was 

inmiddels gepromoveerd tot vaste invaller). En zo werd onze target op 256 gesteld.  

Na bijdragen van Abbas en Sajjad, bouwden Harold (72) en Gijs (37) geconcentreerd aan een partnership. Het was 

nog een lange weg, maar langzaam maar gestaag kwam het doel dichterbij. Met nog 58 benodigd  uit negen overs 

kwam Philip naar het midden. In de 45e over forceerde hij 19 runs, eerst een beheerste coverdrive en kreeg 

vervolgens drie wides die ook voor vier rolden. Helaas ging ook Philip uit, de volgende twee batsmen gingen run 

out en zo stonden in de voorlaatste over Jaap en Steffen Mulder op de mat, vader en zoon.  

Nog drie runs om te winnen, nog negen alle  e  last a  sta di g  Jaap is aa  slag, de spa i g is o  te s ijde . 
Jaap eet de este e de d ie alle  uit z  i ket te houde . De volgende over is Steffen aan bat, we krijgen een 

wide cadeau en vervolgens slaat Steffen de bal over de covers! Vader en zoon komen met gestrekte armen als 

winnaars het veld af en dat was een prachtig resultaat na een zinderende finale! How about that for a team effort! 

 

Fantastisch en veelzeggend einde! 

Maar het werd nog mooier, de laatste wedstrijd was tegen United. En we hadden nog wel wat recht te zetten, 

nadat we voor 119 uitgegooid in de eerste wedstrijd. 

VCC verloor de toss en werd gedwongen te gaan batten. Reeds vroeg viel het eerste wicket door fantastisch 

bowlen van de heer Irfan Bhoelan (linksover swing). Jan-Willem de Groot liet degelijk batten zien, helaas gingen de 

overige batslieden snel uit, wederom door een flink aantal goede ballen van de familie Bhoelan. Het vervolg kwam 

van Phiroze Mogrelia en J-W de G. (49 partnership), Azeem Hussain 16 en daarna was het klaar 101 all out, nog 

minder dan de vorige wedstrijd! 
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United wilde het snel afmaken met overseas speler R. Starr (waarschijnlijk Ringo). Dat leek in eerste instantie ook 

te gaan lukken. Het eerste wicket viel op 31 en het tweede op 44 runs. Toen Starr op 61-3 gevangen ging, 

begonnen de oogjes van VCC 2 te sprankelen, kan het dan toch? Beetje praten met de heren op de mat, super 

bowlen van Andy Colingwood, Sajjad Ali, Ivo Wever, de gebroeders Kingma's en niet te vergeten last-minute 

opgeroepen James Agar.  Een paar overs later stond het 81-6... 

We wisten dat  een kans hadden, want de jongens op de mat gaven toe dat het pas hun tweede innings van het 

seizoen was (slimmerds). Batsman nr. 8 ging volop voor boundaries en runde in alle commotie en spanning ook 

nog z'n collega uit (intelligentia)! 

Wellicht is het goed om te vertellen dat United kampioen kon worden. Daarvoor hadden ze nog tien runs nodig 

met twee wickets in handen. Het terras werd steeds voller want men wilde met eigen ogen te zien welk mirakel 

zich hier afspeelde. Batsman nummer 9 ging caught behind  door een goed keepende Hussain. Vivian mocht het 

afmaken, samen met Ivo. Eén run, twee runs , één run en een wide, we werden zenuwachtig! Viv maakte 

het sprookje echter waar, door nr. 10 te cleanen. Super prestatie van een 'bij elkaar geschraapt' tweede! En oh wat 

smaakte het bier lekker, na de wedstrijd.  

 

Een typerend einde van het seizoen. Een seizoen met ups and downs, een met vlagen goed presterend tien- of 

elftal a  eestal ee  i p o ised tea . Ee  jaa  et dieptepu te  als het o  t ai i gsopko st e  o it e t 
gaat, afgewisseld met mooie persoonlijke en teamprestaties! 

 

Harold Vogelaar, captain for one day 

 

 

 

 

 

 
 

 

Goedendag, ik ben Sir Haroldus Birdman, skipper van de reserves van de Grote Veurburgsche.  

Vertel s e e , ra e orst, zitte  ij hier ij de He gelose CC? 
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VCC 2 in cijfers 

 

BATTEN  2009 2e elftal        

         

Speler runs h.s.  inn no ave. ct st 

H.Vogelaar         485 90   15 2 37,31 8   

K.Majumder         407 86   11 2 45,22 3   

A.Zaidi            325 51 * 13 1 27,08 10 2 

D.Dormits          308 52   12 2 30,80 6   

P.Kingma           206 40 * 15 3 17,17 6   

         

G.Bins             173 39 * 8 1 24,71 6   

S.Trouw            150 53   8 1 21,43 5   

P.Moran            141 78   6 1 28,20 3 2 

S.Ali              121 25   15 1 8,64 8   

T.Faqiri           88 40   9 0 9,78 5   

         

G.Schoew           60 14 * 7 2 12,00       

N.Ali              55 37   3 0 18,33       

M.B.Sarfaraz       45 21   4 0 11,25 2   

T.de Leede         45 45   1 0 45,00 1   

A.Hussain          36 16   3 1 18,00 5   

         

S.Mulder           34 15 * 7 3 8,50 1   

M.Butt             27 27   1 0 27,00       

P.Mogrelia         23 23   1 0 23,00       

J.W.de Groot       22 22   1 0 22,00       

E.Loomans          17 17   1 0 17,00       

         

V.Kingma           16 8   6 1 3,20 2   

R.Schoonheim       12 8 * 2 2  2   

A.Collingwood      6 4   3 0 2,00       

Substitutes        5 5   2 1 5,00       

S.Anwar            4 4   1 0 4,00       

         

R.Sharif           3 2   3 0 1,00 1   

G.Beekhof          3 3 * 1 1  2   

I.Wever            2 2   1 0 2,00       

J.Agar             2 2   1 0 2,00       

M.Steyn            1 1   1 0 1,00       

         

D.Hardy            0 0 * 1 1        

R.Beekhof          0 0 * 1 1  1   

A.Othieno          0 0   1 0 0,00       

M.Nota             dnb        

P.White            dnb      1  

         

 2822   165 27 20,45 78 4 
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BOWLEN  2009 2e ELFTAL          

            

Speler overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave. econ. 

S.Mulder          99 5 12 334 27 15 8 4      12,37 3,35 

P.Kingma          120    10 508 24 9 11 2 2 21,17 4,23 

T.Faqiri          105    13 417 21 6 15           19,86 3,97 

S.Trouw           82 5 11 338 16 4 11 1      21,13 4,08 

S.Ali             132 2 9 493 16 5 9 1 1 30,81 3,73 

            

V.Kingma          36 1 3 149 9 4 4 1      16,56 4,12 

G.Schoew          21 2 2 89 8 2 5 1      11,13 4,17 

J.Agar            7    1 8 4 2 2           2,00 1,14 

K.Majumder        24 3 1 139 4      3      1 34,75 5,67 

M.Steyn           4 2      15 3      2 1      5,00 3,46 

            

T.de Leede        10    1 33 3 3                11,00 3,30 

A.Zaidi           8    1 45 3      2 1      15,00 5,63 

A.Collingwood     14    1 55 3 1 2           18,33 3,93 

N.Ali             5         33 2      2           16,50 6,60 

I.Wever           3    2 2 1 1                2,00 0,67 

            

P.White           5         17 1      1           17,00 3,40 

E.Loomans         10         39 1      1           39,00 3,90 

M.Butt            7         54 1           1      54,00 7,71 

P.Moran           12         85 1 1                85,00 7,08 

R.Sharif          20         122 1           1      122,00 6,10 

            

Substitutes       0 4      4 0                             6,00 

P.Mogrelia        2         8 0                             4,00 

M.B.Sarfaraz      2         14 0                             7,00 

S.Anwar           8    1 24 0                             3,00 

            

 740 0 68 3025 149 53 78 14 4 20,30  
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VCC 3 in 2009 

 

Na in 2008 gedegradeerd te zijn uit de Overgangsklasse kende VCC 3 wederom een moeizaam jaar. Tegen het einde 

van het seizoen kwam het derde er beter in. Captain John Colbran reports. 

 

Game 1 : VCC3 101-9 off 40 overs TIE with Salland 101 a.o. 

Toss won, opposition inserted on a damp and bumpy looking pitch. Their skipper was LBW to a long hop that rolled 

along the floor and Peter Arnfield struck first ball with a yorker. A brief rally until Ben Wharton snaffled a wonder 

at h o e ha ded at slip. Thei  oa h ou e NOT supposed to ha e oa hes i  the e klasse!  st ikes a fe  ig hits 
but wickets are tumbling at the other end as Ivo Wever picks up 3-14 off 8. Eventually the coach nicks to slip and 

Peter Moran cleans up the tail to bowl them out for 101. 

We stutter to 17 for 3 and 41 for 4 but JW and JC seem to be seeing us home until John gets out at 74. Again 

wickets tumble but JW stays in showing us his full repertoire of forward defensive shots. Somehow it comes down 

to 3 to win off the last over. JW blocks 3 balls, gets a single off the 4th, Sono misses ball 5 and then gets a single off 

the last ball for a tie. A point lost or a point gained? There are differing opinions within the team! 

 

Game 2 : Punjab 2 298 – 5 BEAT VCC3 291-5 

The notorious Sohail Gul was amongst the opposition, famous for letting out a loud roar as he tries to hit the ball 

into next week. A dangerous customer if he gets was the opinion of most that have played against him before. So 

we were very happy when he edged to gully where Mark Verbeek held a good low catch, actually trapping the ball 

on top of his shoe. However he refused to alk, the u pi e did t see it …. He e e go agai . He the  slashed, 
smited and swatted his way to 155 and all of the bowlers took some punishment whilst he continued to roar like a 

wounded Rhinoceros. When he finally holed out we did well to rally and keep them below 300 – it had looked like 

400 at one stage – Ma ti  Ste s  -49 off 8 easily the best figures. 

In reply, Bilal (62) and David (21) started well and we raced to 51 in no time. JW (68) again looks solid but we are 

falling behind the rate. Qui k a eos f o  Joh   a d Di esh  get us a k i  the ga e ut e just a t 
quite get up with the run rate and finish 7 runs short.  

 

Game 3: VCC3 108 a.o. LOSE TO Kampong 2 (212-8) 

Well beaten by the eventual league winners. We bowl too short and do t take ou  at hes.  is too a  o  a 
poor track and Nissar and Hamed (both finishing with 3-  off  do t ha e u h suppo t. Nissa  ats ell fo   
but the rest crumble. We need a win!! 

 

Game 4: Jinnah2 169 a.o. BEAT VCC3 (147 a.o.) 

We bowl pretty well but again drop too many catches. The two James (Hardy 3-46 off 10 and debutant Agar 4 -39 

off 9) have the best figures but their tail wagged meaning what could have been a target of around 120 ended up 

being 170. In reply we lost three early wickets but Peter Moran (27) and John Colbran (37) were seeing us home 

until Peter was needlessly run out. Again wickets began to fall until John and Peter Arnfield got us back on track. 

With  still eeded oth got out ui kl  a d the t o Ja es s got i  a i  up. We REALLY need a win. 

 

Game 5: VCC3 241 - 9 LOSE TO CC Arnhem (256-9) 

Again we lack discipline with bowling and fielding and fail to put any pressure on the opposition batsmen. Ivo 

Wever (10 overs 2 for 37) is the notable exception. In reply David Cousins scores a typically quirky 53 and JW plays 

positively for 39. The run rate is climbing though until Sono (19) and Ben (31) start to open their shoulders. We 

need 91 off the last 9 overs but John scores a rapid 31 and Peter Arnfield also hits a couple of big sixes and the 

opposition are worried. Agai  though too it s too little too late a d e go do    u s. Nul Poi ts 

 

Game 6: Hercules 2 88-2 BEAT VCC3 (86 a.o.) 

A sele to ial ess up lea es us ith  e .  a.o. does t i  a  ga es.  
This was no exception. Did I mention we could use a win? 

 

Game 7: VCC3 -168 a.o. LOSE TO De Kikkers (169 -3) 

Stand in skipper Ben Wharton plays a captains innings of 91 but with very little support. Eventually Tom 

Bollemeijer (15) stays with him and a total of 168 is posted. Our bowling is ragged and Kikkers cruise to victory in 

24 overs. To  B is also the pi k of the o le s!! It eall  is ti e fo  a i … 
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Game 8: Salland (149 – 7) BEAT VCC3 (129 -9) 

This one was reduced to 30 overs thanks to some heavy rain. We bowled well on a good turf wicket and had them 

101-6 with only 4 overs left. James Hardy bowled well to pick up 3 for 43 and Peter White and Phiroze also put in 

good spells. However their coach was still batting and went on the attack to convert a par score into a good score 

in the last few overs. In reply we kept losing wickets at crucial times, and three very avoidable run outs took the 

wind out of our sales. Guest player Guus Beekhof (jr) top scored with 31 and Ben Wharton scored 21. We finished 

up 9 down and 20 runs short. 1 point from a possible 24 means we are justifiably bottom of the league. 

 

Game 9: VCC3 (106 – 0) BEAT Punjab 2 (103 a.o.) 

Finally, a WIN. We bowl first and everyone hits their line and length. Crucially we also hold our catches. Anu is the 

star with 5-  off .  ut it s a tea  effo t a d I o a d Ja es oth o led e  good spells. In reply Nissar 

smashed a very quick 70 not out well supported by Jan Willem (18 not out) and the job was done in 13 overs. This 

is Jan Willems first ever victory at VCC!! Maybe we can stay in the league? 

 

Game 10: Kampong 2 (223 a.o.) BEAT VCC3 (98 a.o.) 

Back down to earth with a bump. Kampong race along to 117 for no wicket and JW dislocates a thumb. When we 

do finally break through we keep on top and take all 10. Ivo is again the stand out with 4 for 47 off 10. James and 

Anu also bowl well. In reply David C (13) and John C (17) put on 39 for the first wicket, and Ben Wharton (28) and 

Patrick De Leede (11) continue the work taking us up to 94-3. The tail is then blown away as 7 wickets fall for 5 

runs. Back to the drawing board. 

 

Game 11: VCC3 (142 - 2) BEAT JINNAH 2 (140 a.o. ) 

A must win game against fellow strugglers Jinnah. We get things write in the bowling department as Viv Kingma (3-

29 off 7) and Ivo Wever (1-26 off 8) support Raza (4-16 off 8). A total of 140 should be gettable! Not to many 

alarms as John C (66 not out) shares good partnerships with David (10), Ben (15) and Raza (18 not out) for a 

comfortable 8 wicket win. We are back in the race to avoid relegation. 

 

Game 12: VCC3 (112 - 4) BEAT Hercules (111 a.o. ) 

Another good win which makes it three home wins on the trot. This time Peter White (4-30 off 9) and Anu (3-10 off 

6) share the wickets but are well supported by Viv Kingma, Ivo Wever and Mike Vroom. We are also starting to 

take some catches which helps! In reply we bat positively on a tricky pitch and never let them put much pressure 

on us. John C (28), Ben W (17 not out) ,Patrick (14) and Dinesh (10) score the bulk of the runs. 

 

Game 13: De Kikkers (176 a.o. ) LOST TO VCC3 (181 -3) 

In what proved to be our final game of the season we secured our first away victory. We did well to restrict them 

to 176 with Peter White leading the way with 5 -53 off 10 overs - all bowled! Ivo Wever (1-32 off 10) and Hamed 

Altaf (3-26 off 9) also bowled well. In reply we lost an early wicket before Hamed (34) and John (13) took us up to 

65 for 1. When they both fell in quick succession, Peter Moran (62 not out) and JW (30 not out) put together our 

best partnership of the season as we raced home with two overs to spare. 

We never got to play our final game against CC Arnhem which meant we finished 1 point short of safety in the final 

relegation position. Thanks to everyone in the team for keeping going through a difficult season. We did finish 

strongly winning 5 of our last 6 games. Hopefully the improvements shown in the back end of the season can be 

carried forward to 2010. Bowl line and length, take your catches and bat in partnerships. Simple! Also thanks to 

the VCC4 guys for the cooperation throughout the season and special mention to the youth players (Viv Kingma, 

James Hardy, Tom Bollemeijer, Guidy Schoew, Adriaan Verbeek) who all showed lots of promise for the future! 

 

John Colbran 
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VCC 3 in cijfers 

 

BATTEN  2009 3e elftal       

         

Speler runs h.s.  inn no ave. ct st 

J.Colbran          249 66 * 10 1 27,67 6   

H.Wharton          227 91   10 1 25,22 7   

J.W.de Groot       209 68   9 5 52,25 1   

D.Cousins          119 53   10 0 11,90 7 1 

N.Ali              117 70 * 2 1 117,00       

         

P.Moran            94 62 * 3 1 47,00 1   

M.B.Sarfaraz       62 62   3 0 20,67       

D.Joshi            55 45   2 0 27,50       

P.Arnfield         53 17   5 0 10,60       

S.Zaidi            41 19   5 0 8,20 1   

         

H.Altaf            34 34   2 0 17,00       

G.Beekhof          31 31   1 0 31,00 1   

P.de Leede         25 14   2 0 12,50 2   

R.Sharif           18 18 * 1 1        

A.Othieno          16 15   2 0 8,00       

         

G.Schoew           16 16   1 0 16,00       

T.Bollemeijer      13 13   2 0 6,50       

P.Mogrelia         13 13   1 0 13,00       

M.Verbeek          12 12 * 2 1 12,00       

I.Wever            10 5   4 0 2,50 2   

         

U.Razzaqi          10 5   3 0 3,33       

K.A.Khan           10 10   1 0 10,00       

J.Stinchcombe      8 7   3 0 2,67 5 2 

M.Steyn            8 6   5 2 2,67 2   

M.Qadar            8 8 * 1 1        

         

M.Vroom            7 7   1 0 7,00       

R.Maruf            3 2   2 0 1,50 1   

K.Kazmi            3 3 * 1 1        

P.White            3 3   1 0 3,00       

N.Price            2 2   3 0 0,67 2   

         

J.Agar             2 1 * 4 1 0,67 2   

L.Falade           2 2   1 0 2,00       

A.Collingwood      0 0   1 0 0,00       

J.Hardy            0 0 * 2 2        

S.Butt             0 0   1 0 0,00       

         

A.Mudannayake      0 0   1 0 0,00 1   

U.Liaqat           0 0   1 0 0,00       

V.Kingma           dnb      1  

D.Hardy            dnb            

A.Verbeek          dnb            

         

 1480   109 18 16,26 42 3 
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BOWLEN  2009 3e ELFTAL            

              

Speler overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave. econ. balls  

I.Wever           67    10 206 13 3 5 5      15,85 3,07 402  

P.White           32    2 145 12 8 4           12,08 4,53 192  

A.Mudannayake     29 4 2 128 11 6 4      1 11,64 4,31 178  

M.Steyn           30         169 8 4 4           21,13 5,63 180  

J.Agar            43    2 204 8 5 3           25,50 4,74 258  

              

H.Altaf           19         68 6 4 1 1      11,33 3,58 114  

J.Hardy           23    1 142 6 2 2      2 23,67 6,17 138  

P.Moran           11    2 45 5 4 1           9,00 4,09 66  

R.Sharif          8    1 14 4 2 2           3,50 1,75 48  

N.Ali             18    4 79 4 1 2 1      19,75 4,39 108  

              

V.Kingma          20 5 1 80 4      4           20,00 3,84 125  

J.Colbran         15    1 116 4 1 3           29,00 7,73 90  

P.Arnfield        25    1 130 4 1 3           32,50 5,20 150  

M.Vroom           7    2 21 2 1 1           10,50 3,00 42  

S.Zaidi           33         200 2 1      1      100,00 6,06 198  

              

G.Schoew          1         8 1      1           8,00 8,00 6  

T.Bollemeijer     4         15 1      1           15,00 3,75 24  

P.Mogrelia        8         21 1 1                21,00 2,63 48  

S.Butt            5         29 1           1      29,00 5,80 30  

U.Liaqat          4         29 1 1                29,00 7,25 24  

              

D.Joshi           6         48 1      1           48,00 8,00 36  

U.Razzaqi         12         84 1 1                84,00 7,00 72  

K.Kazmi           2         15 0                             7,50 12  

K.A.Khan          3    1 16 0                             5,33 18  

L.Falade          2 2      17 0                             7,29 14  

              

M.B.Sarfaraz      2         24 0                             12,00 12  

M.Verbeek         5         40 0                             8,00 30  

A.Collingwood     5         47 0                             9,40 30  

              

 440 5 30 2140 100 46 42 9 3 21,40    
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Eigentijds communiceren (2) 

 

----- Original Message -----  

 

Van  Marc Nota  

Aan  Mike Vroom  

Datum  1 april 2009  

 

Ik wil dit seizoen de 10.000 runs halen.  

 

Later.nl 

 

Noot 

==================================================================================== 

Van  Mike Vroom  

Aan  Marc Nota 

Datum 2 april 2009 

 

Noot - Ik stel voor dat jij en ik steeds 10 en 11 ingaan. Vervolgens laat ik je niet aan bat komen. 

 

ikganootstoppen.nl.  

 

Mikey 

==================================================================================== 

Van  Marc Nota 

Aan  Mike Vroom 

Datum 3 april 2009 

 

je bedoelt zeker ikgastoppen.nl of ikganooitstoppen.nl. 

want als je iets anders bedoelt, ga ik op je zitten. 

 

Noot 

 

Hetmoetnietgekkerworden.nl  
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VCC 4 in 2009: wie onthoudt de groentjes? 

 

 

Humor in VCC 4 

 

I   deg ees Phi oze is l i g flat o  his a k: Aaah, it s so hot…   
A d  C.: Fo  God s sake Phi oze, ou e f o  I dia!!  

 

Een VCC4-bowler bowlt rommel en wordt vervangen door Marc Nota, die ze wel op het spotje gooit. 

Een fielder roept: Goed zo Noot, da s a de e koek! 

Colin: Ja, ge ulde … 

 

Lezers aag: ho said: It s u g, it ut a d it spu , it as the est all of the at h . 
 

Phiroze: I like to think of myself as a fighter. 

 

Patrick slaat een vier. Partner Rutger Beekhof staat opeens naast hem.  

R: Is ie eruit dan? 

P: Ga je mij nou staan beledigen? 

R: Ja duh, je bent Tim niet. 

 

Het heeft geregend. Veld en pitch zijn nat, maar Rhoon wil toch graag spelen.  

Captain Colin gaat akkoord, mits het geen gevaar oplevert voor de bowlers.  

Rhoon wil toch weer niet spelen. 

Guus: Da  he e  ze zeke  Piete  Pijpe  a  zie  d aaie .  

 

VCC 4 noemt de valuables de vegetables.  

Phi oze oefe t zij  Nede la ds: Wie o thoudt de g oe tjes?  

 

 

VCC 4 – de wedstrijden 

 

PDCCR uit, altijd lastig… 2-0 

De eerste wedstrijd van de VCC 4 legends was tegen PDCCR uit. Het kostte Colin wat moeite genoeg mensen op de 

been te brengen, maar gelukkig was daar de hulp van onder anderen Kanishka Majumder, Bilal Sarfaraz en new 

kid  Tony Krijger. Onze innings was (na gewonnen toss) niet om over naar huis te schrijven (getuige tussenstanden 

van 31/2/11 en 118/5/30). Alleen vaste krachten Marc Nota (40), Andy Collingwood (26) en Phiroze Mogrelia (een 

quickfire 16) deden leuk mee. 163 all out in 38 overs!...  

Wij hadden maar twee medium pacers en die werden gelijk keihard aangepakt: 86/1/10 en PDCCR cruising. 

Phiroze 0-38 in 3 en Andy 0-40 in 5 in hun eerste spells... Met de spinners Kanishka (2-35 in 10 waaronder een 

schitterende linkshandige slipcatch van Noot) en Marc Nota (3-25 in 10) kwam de rust terug en gingen we ook wat 

wickets pakken (117/5/21). Helaas misten we op long on de uiteindelijke matchwinner. Phiroze cleande de 

nummer acht nog wel, maar het was helaas too little too late. 

 

Rood en Wit 2 – VCC 4 2-0  

Wij gaan eerst batten. Dat gaat aanvankelijk best aardig (46/1/9) maar dan komt de klad erin en opeens staan we 

87/6/22. Onze nieuwe aanwinst Azeem Hussain bat positief (17 uit 19 ballen) maar de innings wordt gered door 

Mark Verbeek die weliswaar 20 ballen nodig heeft om off the mark te komen maar uiteindelijk met 34 not out 

blijft. Ook Phiroze (19) heeft een strike rate van rond de 50. Mike mist eerst acht ballen en heeft vervolgens 2 6 6 

uit. James Hardy geeft Mark Verbeek goed de strike waar mogelijk. VCC 4 178/8 na 40 overs. 

Guidy Schoew opent met een paar wides en bowlt opeens out of the blue een beauty die meteen door Mark 

Verbeek in de slips wordt opgepikt (3/1). Oudgediende Barnhoorn houdt het ook al niet lang uit en Nawijn wordt 

gevangen door Dinesh Joshi. Na een domme run out hebben we R&W op 79/5. Alleen de leeftijdgenoot van Guidy, 

ene Mats Prenen (72) krijgen we niet uit. Uiteindelijk toch, hij slaat een bal in de handen van de long on, 142/6. We 

ruiken een kansje (en Noot een wicket) als good old Ravenhill op het bowlen van leggie James Hardy een bal flat in 

de richting van mid wicket slaat. Daar staat Phiroze die geen centimeter hoeft te bewegen en zijn vang vervolgens 

viert als Andrew Flintoff die zojuist de Ashes heeft gewonnen. James bowlt prima en ook Phiroze en Colin zijn niet 

al te duur. Het wordt spannend bij 156/9. Helaas houden Piet Paardenstaart en de nummer 11 het hoofd koel en 



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2009 

 

63 

wint R&W mede dankzij onze 28 wides met één wicket. Een leuk potje. James Hardy 3-27, Guidy Schoew 2-24, 

Andy Collingwood 2-37. 

 

VCC 4 – Bloemendaal 2: unlikely win 

Op de matige tweede pitch gingen wij eerst batten. Het was moeilijk batten en Bloemendaal bowlde netjes en 

fieldde goed. We waren voor 130 all out. Mike opende met 29. In de late middle order en de staart hadden Rutger 

en Guus Beekhof en Colin goede partnerships die uiteindelijk cruciaal zouden blijken. Pim Kruyt nam voor 

Bloemendaal 3-16 in 10. 

We begonnen vol goede moed met fielden, want op deze pitch zou het ook voor Bloemendaal geen eitje zijn om 

ons totaal te passeren. Het was een verademing om de snelle gebroeders Beekhof in het team te hebben. Guus 

gooide er een run out, Marc Nota ving de danger man op eigen bowlen en Phiroze cleande de altijd gevaarlijke Pim 

Kruyt. Daarna was het verzet gebroken en al rond de 100 runs was het einde oefening. Een onverwachte maar 

welkome overwinning na onze matige innings. Dinesh Joshi 2-20, Noot 4-16 in 10! 

 

Sparta 2 – VCC 4: team effort 

Het was wederom schitterend weer. Sparta won de toss en ging batten. Al in de tweede over sloeg bowler Andy 

Collingwood toe. Bij een stand van 140/1 na plm 25 overs bereikte Spartaan Jan-Willem Das zijn century. Mike 

Vroom bowlde goed en zuinig (1-27 in 8). Daarna vielen er wat wickets en in plaats van de gevreesde 250 kwamen 

er slechts 215 in de boeken. De pas 12-jarige Adriaan Verbeek bowlde prima en nam 3-22, waaronder het wicket 

van topscorer Das. Pieter Pijper stond goed en alert te fielden op mid-off. 

Ro  d  A o a e  Pat i k de Leede ope de  lot, geholpe  doo  at e t a s, totdat Kaki e  ee tje i  de ha de  
van de mid on sloeg (37/1/7). Mike sloeg drie opeenvolgende ballen van Das voor vier en eindigde met 28. Ook 

Andy (19) liet het scorebord tikken en Adriaan (11) sloeg twee mooie vieren. Bij 110/6 waren we eigenlijk te veel 

wickets kwijt, maar Phiroze Mogrelia en Dinesh Joshi (34) werkten aan een uitstekend partnership. Toen Dinesh 

zichzelf uitrunde, kwam Tom Bollemeijer in. Hij speelde een juweel van een innings: 22 not out in 14 ballen! Aan 

Phiroze (47 not out) de eer om drie overs voor tijd de winnende vier te slaan.  

 

VCC 4 heeft niets in te brengen tegen HCC 3  

Wij batten eerst en ondanks het snelle kunstgras brengen we slechts 139 runs in de boeken. Andy Collingwood 

opent goed met 24, Dinesh bat goed met 29 en de staart kwispelt dankzij Pieter Pijper (15) en Colin Ewen (14). HCC 

raast in 20 overs over onze score heen. Anu(radha) Mudannayake laat zich niet gek maken en neemt 2-36 met zijn 

left arm spinners. Rewnizad Mogrelia neemt een prachtige vang op extra cover op het bowlen van zijn vader 

Phiroze! 

 

VOC 3 v VCC 4 135 ao - 217 ao  0-2 

Mike V oo  e  Ro  d A o a ope de  es heide , et  e  . Toe  Rutge  Beekhof e  Pat i k de Leede hu  
50-partnership bereikten, had Kaki er welgeteld 8 van gemaakt, die ouwe prikdoos. Later ging Kaki gas geven 

omdat hij te moe was om te lopen en maakte hij er toch nog 80. Rutger (36) had goed gebat en werd afgelost door 

zijn grote broer Guus, die er 25 maakte. Van 208/4 struikelden we vervolgens aa   all out! B ai s as op z  
Schots gezegd not amused. Na zijn donderpreek in de kleedkamer (not) gingen de oude mannen van het vierde 

dan ook wat beduusd het veld in. Rob pakte al gauw de nummer twee van achteren op het bowlen van Colly en 

oud zami-spelert Frank van Lent tuinde in een leggie van onze Aap. Telkens als een partnership een beetje 

gevaarlijk dreigde te worden, pakte we weer een vangetje, waaronder drie van Rob van achteren, streepjes voor 

Kaki en Guus aan leg en een uppert voor Brains. We bowlden maar acht wides i.t.t. VOC 29. Andy (2-16), Phiroze 

(2-30), Mike (3-46) en Azeem (2-10).  

 

Knappe winst op Rood en Wit 2 

Mike (16) en Rob (37) openden vlot (42/1). Noot, Dinesh en Phiroze maakten scores van in de 20. 173/7 na 

40 overs was niet superveel, maar wel verdedigbaar.  

Rood en Wit kwam er nooit echt lekker in. Via 21/1 werd het 99/7. Ontluikende partnerships werden steeds in de 

kiem gesmoord, door vangen van Rutger Beekhof (2x) en Marc Nota (3x, wanneer was dat voor het laatst?!). De 

teruggekeerde Donny Maharaj bowlde gelijk goed, maar Alex Kent (2-21) en Phiroze Mogrelia (2-26) namen de 

meeste wickets. Rood en Wit was voor 129 all out. 

 

VCC ook thuis te sterk voor VOC 3  

Mike Vroom 49, Ivo Wever 54 not out en Martin Steyn 22 zorgen voor 196 runs.  

VOC zet er 116 tegenover. Mo Qadar neemt 3-26. 

 



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2009 

 

64 

Unlikely victory op Sparta 2 

Sparta 2 was met twee maal Das, Keukelaar en niet te vergeten oud Testspeler Mohammed Waseem op papier te 

sterk voor VCC 4. Maar met teamspirit en enthousiasme kom je ook een heel eind. Onze 141 leek niet veel, maar 

gezien de dramatische pitch en het hoge gras zo slecht nog niet. Guus Beekhof batte goed, een geduldige 37.  

Patrick 27. Dankzij een kwispelende staart (Colin 12) kwamen er toch nog 141 runs in de boeken. 

Sparta speelde met ons, zeker toen Waseem en veteraan Moenna op de mat stonden. Bovendien werden er wat 

vang- en runoutkansen gemist. Toch kregen we Waseem uiteindelijk run out. De late middle order van Sparta 

maakte wat domme schoten en wij gingen onze vangetjes vasthouden. Dankzij goed bowlen en sterke ground 

fielding (drie run outs van Guus Beekhof) trokken we toch nog aan het langste eind. Sparta 132 all out. Dinesh Joshi 

3-16, Donny M 2-18 in 10. 

 

VCC 4 – HCC 3: gauw vergeten  

Door vakanties missen we Rob, Andy, Phiroze, Colin en door het hockey Marc Nota. Guus Beekhof 46 not out en 

Umair Razzaqi een snelle 28 not out als nummer 10 zijn de enigen die overeind blijven op de dramatische pitch. Zij 

zorgen ervoor dat wij toch nog 132 runs in de boeken brengen en dat is al eens eerder voldoende gebleken. Dit 

keer echter niet, want ondanks twee vroege wickets van Donny Maharaj laten we een van de openers er 50 not 

out maken. We laten wat vangen en run out-kansen liggen.  

 

WCR 1 – VCC 4  

Tussen de innings gedenken we in aanwezigheid van Mark Wever, Ivo Wever en hun moeder, tijdens een 

indrukwekkende minuut stilte onze makker Jaap Wever, die elf jaar geleden overleed op het veld van Rood en Wit.  

Gelegenheidscaptain Patrick leads by example door een first ball duck (caught behind, uiteraard zelf lopen!).  

Ben Wharton (42) en invaller Frits Nossbaum een vlotte 23. WCR krijgt ons matige totaal dankzij een hardslaande 

lefthander al gauw in het vizier. Dan stumpt keeper John Colbran de lefthander op het bowlen van Mike Vroom. Hij 

is een meter of twee uit zijn crease, maar wordt niet gegeven. De vlam slaat in de pan. Een onwaardig einde aan 

een innings die zo waardig begon. 

 

Bloemendaal 2 – VCC 4 leuke pot, maar wel verloren 

In Bloemendaal treffen we Maurits Overdijk en Gonzalo Bouter van HCC en Huib van Walsem van Rood en Wit. Of 

ze mee mogen doen. Natuurlijk, wij zijn de beroerdsten niet.  Bloemendaal maakt er 205, Pim Kruyt 52 slaat Mike 

(2-33) op het rieten dak van een belendende villa. James Hardy 2-32. Dinesh 39 en Andy 36 batten positief, maar 

halen doen we het niet. Een sportieve en leuke wedstrijd, ondanks het resultaat. 
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VCC 4 in cijfers 

 

BATTEN  2009 4e elftal        

         

Speler runs h.s.  inn no ave. ct st 

P.de Leede         198 80   11 1 19,80 9   

D.Joshi            180 36   12 1 16,36 3   

M.Vroom            175 49   12 0 14,58 2   

P.Mogrelia         160 47 * 10 2 20,00 2   

A.Collingwood      153 39   9 0 17,00 3   

         

G.Beekhof          142 46 * 8 1 20,29 2   

M.Nota             109 40   5 0 21,80 6   

R.Beekhof          86 36   9 0 9,56 4   

R.d'Ancona         79 37   5 0 15,80 4   

I.Wever            69 54 * 3 1 34,50 3 1 

         

M.Verbeek          59 34 * 5 1 14,75 2   

H.Wharton          42 42   1 0 42,00       

C.Ewen             37 14   6 2 9,25 3   

P.G.Pijper         30 15   4 2 15,00       

U.Razzaqi          28 28 * 1 1        

         

T.Bollemeijer      25 22 * 2 1 25,00       

F.Nossbaum         23 23   1 0 23,00       

A.Hussain          22 17   6 0 3,67 5   

M.Steyn            22 22   1 0 22,00 2   

D.Cousins          20 17   2 0 10,00 1 1 

         

G.Schoew           13 9   3 0 4,33       

J.Hardy            12 8   3 2 12,00 1   

A.Verbeek          11 11   1 0 11,00       

J.Colbran          9 9   1 0 9,00       

D.Maharaj          7 1 * 1 1        

         

M.B.Sarfaraz       6 6   1 0 6,00       

A.Mudannayake      3 3   1 0 3,00       

A.Kent             3 3 * 1 1        

T.Krijger          2 2   1 0 2,00       

M.Holland          2 2   1 0 2,00 1   

         

D.Hardy            2 2   1 0 2,00       

R.Mogrelia         1 1 * 1 1  1   

K.Majumder         0 0   1 0 0,00 1   

S.Butt             0 0 * 1 1        

S.v.Wissen         0 0   1 0 0,00       

         

L.de Leede         0 0   1 0 0,00       

M.Qadar            dnb        

         

 1730   133 19 15,18 55 2 
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BOWLEN  2009 4e elftal           

            

Speler overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave. econ. 

A.Collingwood     65 3 2 362 11 2 7 2      32,91 5,53 

P.Mogrelia        65    3 313 10 3 6 1      31,30 4,82 

D.Joshi           40    2 144 8 2 5 1      18,00 3,60 

M.Nota            29    3 80 7      6      1 11,43 2,76 

J.Hardy           24    2 99 7 2 5           14,14 4,13 

            

M.Vroom           36         198 7 2 4      1 28,29 5,50 

D.Maharaj         31    4 98 6 2 4           16,33 3,16 

G.Schoew          9 2      76 4      4           19,00 8,14 

A.Verbeek         5    1 22 3      3           7,33 4,40 

M.Qadar           5         26 3 1 2           8,67 5,20 

            

A.Hussain         10 5      41 3 3                13,67 3,78 

R.Mogrelia        4    1 10 2 1 1           5,00 2,50 

A.Kent            3 1      21 2 1 1           10,50 6,63 

S.Butt            6         27 2 1 1           13,50 4,50 

K.Majumder        10         35 2 1 1           17,50 3,50 

            

A.Mudannayake     5         36 2 1 1           18,00 7,20 

C.Ewen            18 2 1 78 2      2           39,00 4,25 

M.Verbeek         3         16 1      1           16,00 5,33 

U.Razzaqi         8    1 26 1      1           26,00 3,25 

T.Krijger         1         5 0                             5,00 

            

P.G.Pijper        1         12 0                             12,00 

M.Steyn           5    1 13 0                             2,60 

I.Wever           6    2 20 0                             3,33 

M.Holland         5         21 0                             4,20 

T.Bollemeijer     4 5      40 0                             8,28 

            

 401 0 23 1819 83 22 55 4 2 21,92  
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VCC 5 (zomi) in 2009 – Nederlandse versie 

 

Dit jaar maakte een nieuw VCC5-team zijn debuut. De KNCB startte een nieuwe competitie, de ZoMi, waarin 35-

overwedstrijden werden gespeeld. VCC 5 was een combinatie van spelers van het oude VCC 5 en VCC 6. Dit was 

dus een mix van oudere spelers en enkele jongere, zelfs een paar U15 spelers – allen verenigd in de wens om met 

plezier te cricketen! 

 

Dit jaar hebben de teamcaptains en de wedstrijdsecretaris (Ivo Neuerburg) getracht een geïntegreerde benadering 

voor teamselectie van VCC 3-5. Dat werkte redelijk goed. We probeerden een regelmatige kern voor elke team te 

hebben. Toch kan moeilijk worden gezegd dat deze kern er voor VCC 5 ook echt was. Iedere week hadden we toch 

fli k at a iatie. Dit aakte eslisse  o e  atti g e  o li g o de s… i te essant. 

 

We begonnen en eindigden het seizoen met overwinningen, maar helaas zat daar nog maar één zege tussenin. Dat 

bracht ons resultaat op zes punten uit twaalf wedstrijden, een zesde plaats. In de eerste helft van het seizoen was 

Rob Schamper captain, maar halverwege het seizoen verliet hij de club vanwege een meningsverschil. In de 

tweede helft heb ik de captaincy overgenomen. 

 

Gezien de diversiteit van het team lag het voor de ha d dat o ze i po ts  uit hoge e tea s het est p estee de  
voor VCC 5. Dave Cousins begon maar gelijk met een 50.  De meest memorabele innings was die van Mark Verbeek 

in de wedstrijd tegen VOC 4 ZoMi, tijdens welke hij zijn bat door de innings droeg met een briljante 150 not out uit 

een totaal van 223.  Wetende dat er 29 extras in de innings waren, kunt u zich voorstellen dat Marks prestatie 

uniek was! Het was overigens vergeefs aangezien we de pot verloren met zes wickets. Mark maakte een deel van 

zijn uitstekende werk zelf ongedaan door in de enige over die hij bowlde 26 runs tegen te krijgen! Een wedstrijd 

van records, aangezien we in totaal vijf cricketballen verloren rond het zeer kleine veld. 

 

Op ons derde veld werd kunstgras aangelegd, daarom moesten wij onze meeste thuiswedstrijden spelen op een 

belachelijk klein veld na ij de ha d al elde . De afsta de  aa  de s ua e ou da ies a e  zo   – 35 yards – 

dus veel zessen en verloren cricketballen! Een goede zaak dat we volgend seizoen gewoon weer op het derde veld 

terecht kunnen. 

 

Voor een team dat niet gewend is aan winnen, was onze laatste wedstrijd het hoogtepunt. We wonnen niet alleen, 

we wonnen met overmacht. Na 242 voor 7 te hebben gemaakt in 35 overs, bowlden we Hermes uit voor 66 runs – 

ee  e o e o e i i g! Het as leuk het seizoe  o  a high  te ku e  ei digen. 

 

De meest memorabele wedstrijd die we speelden was de uitwedstrijd tegen Hermes (die, ja!). Na eerst te hebben 

ge at e  e  zo   te he e  ge aakt, begon het flink te regenen. Na vele uren inactiviteit, werd de wedstrijd 

uiteindelijk afgeblazen. Tijdens de stop deed zich een misverstand voor tussen Rob en enkele spelers, wat tot het 

uitwisselen van enkele harde woorden leidde. Rob Schamper besloot uiteindelijk de club te verlaten. Een onnodig 

incident, maar zo gaan die dingen soms. 

 

Zoals men zich zal kunnen voorstellen, brachten de overige wedstrijden, waarin we meestal een patroon volgden 

van redelijk bowlen en matig batten, niet veel highlights. 

 

Tot slot denk ik dat het belangrijk is rekenschap te geven van de bijdragen van alle spelers aan het team. Oké, we 

wonnen dan niet veel wedstrijden en verloren soms van beter teams, maar iedereen legde zijn ziel en zaligheid in 

zijn spel. Het was goed om te zien dat jonge spelers zoals Umair Razzaqi, Sono Zaidi, Usama Liaqat, Saqib Butt, etc. 

steeds beter gingen spelen. Met deze jongens erbij hadden we nogal wat mogelijkheden, zowel met batten als met 

bowlen. De voornaamste les die ze zullen hebben geleerd is geduldiger zijn en een innings opbouwen. 

 

Zelfs de zeer jonge U15- en U13-spelers droegen bij. Kaushal Marthi begon als onze wicketkeeper en toonde 

geweldige progressie in zijn keeperswerk. Dit seizoen echter dacht hij lang en diep na en kwam tot de conclusie dat 

hij keepen toch niet zo leuk vond en zich liever op zijn batten wilde concentreren. Een moedig besluit  en als vader 

ben ik trots op de manier waarop hij tot zijn besluit kwam. Mark Verbeek gaf een nieuwe dimensie aan ons batten 

als hij meedeed – helaas niet al te vaak! 

 

Ik kan me er altijd weer over verbazen hoe schijnbaar kleine zaken ons zo kunnen inspireren. Bijvoorbeeld het 

enthousiasme en de energie die iemand als Kees Hoppener het team brengt. Dit seizoen begon hij pas met 
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cricketen en ondanks blessures geeft hij altijd 100%. Voor jonge spelers zoals Kaushal, Rewi Mogrelia, Adriaan en 

Laurens Verbeek, Ed Price en Joost van Kessel moet het toch wel intimderend zijn geweest om te moeten batten 

op bowlers die twee keer zo groot waren als zijzelf! Maar ze klaagden nooit en gingen door. Rewi had een 

gedenkwaardige laatste wedstrijd met de bowlingcijfers twee wickets voor één 1 run van 1.2 overs – onze beste 

bowlingprestatie van het seizoen! 

 

Als captain en spelers droeg ik niet veel bij met bat of bal (sommigen zouden zeggen: zoals gebruikelijk!). maar ik 

heb ten volle genoten van de kans om VCC5 te leiden en ik denk dat we heel veel lol hebben gehad. Ik hoop dat 

volgend jaar weer te kunnen doen, hopelijk met dezelfde kern van vorig jaar. Ik ben ervan overtuigd dat VCC 5 een 

prima plaats is om jong talent tot wasdom te laten komen en wat ervaring te laten opdoen met wedstrijden tegen 

volwassenen, en dat we dit kunnen gebruiken als een treetje op de ladder naar hoger cricket. 

 

Dank aan Dennis Zuiderwijk die mij iedere wedstrijd heeft geholpen met het scoringboek, e-cricket en de 

jaarstaten, en tevens fungeerde als penningmeester voor thuiswedstrijden. Het was ook plezierig werken met 

Dave Hardy, Colin Ewen, John Colbran en Ivo Neuerburg op het vlak van teamsamenstelling.   

 

Tot slot veel dank aan alle VCC 5-teamleden, ik kijk ernaar uit jullie weer te zien in 2010! 

 

Balkumar Marthi 

 

VCC 5 – zomi – English version 

 

This year, a  new  VCC 5 team made its debut. KNCB have started a new league called the ZoMi, in which the 

matches are 35-overs each. VCC 5 was a combination of players from the old VCC 5 and VCC 6. So, this was a team 

with a mix of older players and some youngsters, including a few U15s – all united by a desire to have fun while 

playing cricket! 

 

This year, the team captains and the match secretary (Ivo Neuerburg) attempted to have an integrated approach 

to team selection for VCC 3- , a d this o ked easo a l  ell. We t ied to ha e a o e  of egula  pla e s fo  
each team. It is difficult to say that there was a constant core group for VCC 5, though. Thus, we did have quite 

large variations each week.  This made deciding batting and bowling orders quite interesting. 

 

We started and ended the season with wins, but, unfortunately, there was only one more win in between. So, our 

tally was 6 points from 12 games, placing us 6th overall in the ZoMi League. For the first half of the season, Rob 

Schamper captained the team, but he left the club mid-way through the season because of a disagreement (more 

on this later). During the latter half, I took over the captaincy albeit for 4 games. 

 

Given the di e sit  of the tea , it as to e e pe ted that ou  i po ts  f o  the highe  leagues a tuall  e e the 
ones that performed the best for VCC 5.  Dave Cousins started it off in the first game with a 50.  The most 

memorable innings of all was in the game against VOC 4 ZoMi, where Mark Verbeek carried his bat through for a 

brilliant 150 not out in a total of 223.  Considering that there were 29 extras in the innings, you can imagine that 

Ma k s as p ett  u h a lo e ha d! It as, ho e e , all fo  othi g as we lost the game by 6 wickets.  Some of 

his brilliant work was undone by Mark himself when he gave away 26 runs in the only over he bowled! This game 

set a record of sorts as we lost a total of 5 cricket balls on the very small cricket ground. 

 

Our third ground was under repair so we had to play most of our home games on the ridiculously small ground 

near the handball courts. The distances to the square boundaries on both sides of the wickets were just about 30 -

35 yards – so a lot of sixes and lost cricket balls! It is good that we will be back on the regular 3rd field next season. 

 

For a team not used to winning games, the last match was the greatest highlight.  Not only did we win the game, 

but we won big. After having scored 242 for 7 in 35 overs, we bowled Hermes out for 66 runs – a massive victory! 

So it was nice to end the season on such a high. 

 

I guess the most memorable match we played was the away game against Hermes (the same!).  After we had 

batted first and scored around 220, the rain came down heavily.  After long hours of inactivity, the game was 

finally called off. It was during this time that a misunderstanding occurred between Rob and some of the team 

members, which led to some heated words being exchanged. Rob Schamper ultimately decided to leave the club.  

A  u e essa  a d u sa ou  i ide t, ut that s ho  thi gs happe  so eti e. 
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As can be imagined, there were not many highlights from the rest of the games, where we followed a pattern of 

reasonably good bowling with some not very good batting. 

 

Finally, I think it is important to acknowledge the contributions of all our players to the team.  Yes, we did not win 

many games, losing sometimes to better teams, but everyone participated whole-heartedly. It was very good to 

see youngsters such as Umair Razzaqi, Sono Zaidi, Usama Liaqat, Saqib Butt, etc. showing so much improvement in 

their games.  With these guys, we had quite some bowling AND batting options. I guess the main lesson to be 

learnt by them is to be more patient and build an innings.  

 

Even the younger U15 and U13 players we brought in contributed to the games.  Kaushal Marthi started out as our 

regular wicket-keeper and has shown tremendous improvement in his wicket-keeping abilities.  This season, 

however, he thought long and hard and decided that he did not enjoy keeping as much and wanted to concentrate 

on his batting. It was a courageous decision and I (as his Dad!) am proud about the way he made the decision. 

Mark Verbeek, of course, brought a new dimension to our batting whenever he played, but sadly, he played very 

few games for us! 

 

I am always amazed by how even seemingly little things can inspire us so much. For example, the enthusiasm and 

energy that someone like Kees Hoppener brings to the team. He started playing cricket only this season and 

relatively late in life, and despite injury, he always gives 100% in the game. It must also be very intimidating for the 

young players like Kaushal, Rewi Mogrelia, Adriaan & Laurens Verbeek, Ed Price and Joost van Kessel (who played 

for us in a few games and span the age spectrum of 10 years to 14 years) to face up to bowlers twice their size! But 

they did this, never complained, and got on with it. Rewi had a memorable last game when he returned bowling 

figures of 2 wickets for 1 run off 1.2 overs – our best bowling performance, I think! 

 

For me, as captain and player, I did not contribute much with bat or ball (some would say as usual!). But, I 

thoroughly enjoyed the opportunity to lead the VCC 5 team and I think we had quite a lot of fun. I hope to be back 

e t seaso , a d hopefull  e ill uild o  the o e  tea .  I also thi k that VCC  is a  e elle t pla e fo  ou  
developing junior talent to get some experience playing against adult teams, and this can be used as a step to 

moving up the leagues. 

 

I would like to thank Dennis Zuiderwijk who helped in every match with the scorebook, e-cricket, collecting the 

money for home games (always a difficult task), and also filed the year report for the KNCB. It was also very good 

to work with Dave Hardy, Colin Ewen, John Colbran and Ivo for team selection.  It brought a lot of structure to the 

process and reduced a lot of the uncertainty. 

 

Finally, big thanks to all VCC 5 team members and look forward to seeing you all in the 2010 season! 

 

Balkumar Marthi 
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VCC 5 in cijfers – team performances 

 

Highest individual score: Mark Verbeek – 150 not out against VOC4 

Best bowling figures: Rewi Mogrelia – 1.2-0-1-2 against Hermes 4 

 

Summary of Results 

 

Date Opponents Home/Away Score VCC Score 

opponents 

Result 

10/05/2009 Hermes DVS 

ZoMi 1 

Home 144 for 7  143 all out VCC 5 won by 3 

wickets 

17/05/2009 Quick 4 

ZoMi 

Home 103 all out 236 for 5  Quick 4 won by 

133 runs 

21/05/2009 VOC 4 

ZoMi 

Away 98 all out 190 all out VOC 4 won by 

92 runs 

24/05/2009 VRA 4 

ZoMi 2 

Home 127 for 9  129 for 2  VRA 4 won by 8 

wickets 

07/06/2009 Hermes DVS 

ZoMi 1 

Away 220 all out Did Not Bat Abandoned due 

to rain 

21/06/2009 Quick 4 

ZoMi 

Away 231 all out 304 for 8  Quick 4 won by 

73 runs 

28/06/2009 VOC 4 

ZoMi 

Home 223 all out 228 for 4  VOC 4 won by 6 

wickets 

12/07/2009 VRA 3 

ZoMi 1 

Home 87 all out 88 for 6 wickets VRA 3 won by 4 

wickets 

19/07/2009 VRA 3 

ZoMi 1 

Away 105 all out 209 for 6  VRA 3 won by 4 

wickets 

09/08/2009 VRA 4 

ZoMi 2 

Away 122 for 8  120 all out VCC 5 won by 2 

wickets 

23/08/2009 HCC 4 

ZoMi 

Away 145 for 6  148 for 5  HCC 4 won by 4 

wickets 

30/08/2009 Hermes DVS 

ZoMi 1 

Away 242 for 8  66 all out VCC 5 won by 

176 runs 

 

 

 
      Da id Cousi s thrilled his fa s ith a u er of listeri g k o ks… 
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VCC 5 (zomi) in cijfers – individual performances 

 

BATTEN  2009 5e elftal        

         

Speler runs h.s.  inn no ave. ct st 

M.Verbeek          195 150 * 2 1 195,00       

U.Razzaqi          121 49   6 0 20,17       

A.Hussain          102 51   3 0 34,00       

M.Qadar            94 32   7 1 15,67 1   

C.Ewen             79 53   4 0 19,75 2   

         

A.Mudannayake      72 38   3 0 24,00 1   

D.Cousins          64 50   2 0 32,00     2 

A.Zaidi            58 58   1 0 58,00       

D.Zuiderwijk       57 21   11 1 5,70 2   

K.Marthi           57 28   6 0 9,50 1   

         

S.v.Wissen         56 29   3 2 56,00       

T.Iqbal            56 49   3 0 18,67       

S.Butt             54 18   6 0 9,00 2   

M.Holland          49 16   7 1 8,17 3   

S.Zaidi            45 45   2 0 22,50 2   

         

S.Malik            45 18   7 2 9,00       

U.Liaqat           42 19   4 0 10,50 1   

A.Nota             33 23   2 0 16,50       

A.Bacon            30 25   4 0 7,50 1   

I.Neuerburg        30 18   3 0 10,00 1   

         

Y.Nota             29 20   2 0 14,50 1   

M.Steyn            26 26   1 0 26,00       

J.Hardy            26 26   1 0 26,00       

K.Kazmi            24 15   4 1 8,00       

H.Witteveen        24 16 * 5 1 6,00 1   

         

B.Marthi           23 18   5 2 7,67       

P.Arnfield         18 18   1 0 18,00       

G.Schoew           15 15   1 0 15,00       

M.van Outeren      15 9   2 1 15,00       

K.Hoppener         14 12   5 2 4,67       

         

E.Price            13 7   2 0 6,50       

Substitutes        11 11   1 0 11,00       

M.A.Paulson        6 6   1 0 6,00       

R.Schamper         5 3   4 3 5,00       

J.W.de Groot       4 4   1 0 4,00       

         

T.Bollemeijer      1 1   1 0 1,00 1   

R.Mogrelia         1 1   1 0 1,00       

A.Verbeek          1 1   2 0 0,50       

R.Butt             0 0   1 0 0,00 2   

T.Krijger          0 0   1 0 0,00       

         

M.Vroom            0 0   1 0 0,00 2   

N.Dowlath          0 0   1 0 0,00 1   

N.Price            0 0   1 0 0,00       

R.Maruf            0 0   2 0 0,00 1   

L.Verbeek          dnb        

totalen 1595   133 18 13,87 26 2 
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BOWLEN  2009 5e ELFTAL          

            

Speler overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave. econ. 

U.Razzaqi         28    2 105 6 2 4           17,50 3,75 

M.Holland         32 1 5 179 5 1 2 2      35,80 5,56 

S.Butt            22         141 4 2 1 1      35,25 6,41 

M.Qadar           18         141 4 2 1 1      35,25 7,83 

A.Bacon           4         8 3 2 1           2,67 2,00 

            

T.Bollemeijer     12         40 3 1 1      1 13,33 3,33 

S.Malik           8         63 3 2 1           21,00 7,88 

B.Marthi          10         72 3 1 1 1      24,00 7,20 

K.Kazmi           14         75 3 2 1           25,00 5,36 

U.Liaqat          20 2 3 83 3 2 1           27,67 4,08 

            

C.Ewen            16         98 3      1 2      32,67 6,13 

D.Zuiderwijk      34         257 3 2 1           85,67 7,56 

A.Verbeek         3 2      6 2 1 1           3,00 1,80 

P.Arnfield        5         9 2 1 1           4,50 1,80 

G.Schoew          7         21 2 1      1      10,50 3,00 

            

J.Hardy           9 5      31 2 1           1 15,50 3,15 

R.Mogrelia        5 1      35 2 1 1           17,50 6,77 

A.Hussain         7         36 2 1 1           18,00 5,14 

L.Verbeek         3         37 2 2                18,50 12,33 

E.Price           7    1 41 2      2           20,50 5,86 

            

R.Maruf           12         88 2 2                44,00 7,33 

S.Zaidi           1 3      7 1 1                7,00 4,67 

M.Steyn           4         20 1      1           20,00 5,00 

A.Nota            2         25 1 1                25,00 12,50 

M.van Outeren     4         41 1      1           41,00 10,25 

            

K.Marthi          8         42 1 1                42,00 5,25 

N.Dowlath         4 3      42 1      1           42,00 9,33 

A.Mudannayake     14    1 70 1      1           70,00 5,00 

T.Iqbal           14    1 82 1 1                82,00 5,86 

R.Butt            1         15 0                             15,00 

            

R.Schamper        3         15 0                             5,00 

M.A.Paulson       1         21 0                             21,00 

Substitutes       3         23 0                             7,67 

M.Vroom           2         23 0                             11,50 

M.Verbeek         1         26 0                             26,00 

            

 340 5 13 2018 69 33 26 8 2 29,25  
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VCC zami in 2009 

Wegens een groot aantal opzeggingen waren dit jaar Zami 1 en 2 samengevoegd. Het merendeel van de spelers 

van Zami 2 was doorgegaan, maar ondanks enige versterking konden we dit jaar weinig potten breken/winnen. 

Slechts 3x werd er gewonnen, waarvan een keer vriendschappelijk. De overwinning op VRA dankzij een briljante 

innings van Marek en goede team-effort was toch wel het zoetst. Op de laatste bal winnen na een wat onsportieve 

thuiswedstrijd is toch altijd lekker. Al was de kansloze century van Sander uit op HCC ook een absoluut hoogtepunt 

van het seizoen. Hopelijk hebben we volgend jaar wat meer van dat soort wedstrijden, en mooie individuele en 

teampresetaties. Hieronder een samenvatting van enkele wedstrijden. 

Door fantastisch bowlen van Yves Nota (4-19 in 8) en een bijna century van zijn oom Marc (96) werd de eerste 

wedstrijd tegen Groen-Geel gewonnen en dat was een goede opsteker voor de rest van het seizoen. In die eerste 

innings maakte Freek de mooiste vangbal van het seizoen. Dat bleek ook de enige te worden, want Freek is daarna 

helaas de rest van het seizoen geblesseerd afwezig geweest. In de eerste over van de 2e innings  vielen er al 2 

wickets en in de derde over zat ook nummer drie al aan de kant, maar gelukkig hebben we op die momenten altijd 

wel een batsman die het wel kan, en deze dag waren dat Marc en David. Echter een week later waren we kansloos 

tegen Kampong. We verloren met 80 runs. Tegen HCC begonnen we voortvarend Ivo (1), maar zelfs deze ene run 

van Ivo en een prachtige vang op het bowlen van Mark v. O was niet voldoende om HCC te verslaan.  

Tegen VRA liepen de gemoederen hoog op; de zelfingenomen wijsheid op het gebied van de laws van enkele VRA-

spelers wekte grote irritatie op bij Marc N. Nog net op tijd kon een veldslag worden voorkomen. Maar de toon 

voor de rest van het seizoen was gezet. En dan te bedenken dat je tegen twee teams van VRA moet spelen, 

gezellig! Remco wist echter het hoofd koel te houden en maakte een mooie 82. Daartegenover konden wij negen 

bowlers inzetten en met deze variatie wisten de VRA-spelers zich geen raad. Desondanks werd de wedstrijd nipt 

verloren. Een week later tegen het andere VRA verliep zonder grote incidenten, maar als je je beroept op de laws, 

moet je die natuurlijk wel kennen. Enkele VRA-spelers kennen de helft, waarvan ze de helft niet snappen; uiteraard 

wekte dit de irritatie van een van de meest ervaren internationals in ons team. Marek zette een fraaie 88 (no) op 

het bord, maar ook de anderen (Yves 32, Remco 18) droegen bij aan het totaal van 195. VRA had slechts 28 overs 

en 2 wickets (Yves) nodig om ons totaal te overtreffen.  

 

Vouw in de broek, fantastisch gemiddelde, betaalt ruim op tijd zijn contributie… 
ik háát die vent! 



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2009 

 

74 

Tegen Rood en Wit had Ivo (57 in 25) een superdag. Ook Yves en Sander vulden het totaal aardig aan met resp. 15 

en 13 runs. Rood en Wit had 17 overs en een schamel wicket (Mark V) voor nodig om de derde innings in te luiden. 

Een innings die bij Rood en Wit tot genoegen van beide teams wordt gespeeld. De volgende wedstrijd tegen VRA 

waren wij natuurlijk geïnspireerd door onze eigen David die Goliath op eigen terrein versloeg met een run op de 

laatste bal. VRA zetten voor 3 wickets een totaal van 231 op het bord. De tweede innings begon Ivo nog 

voortvarender dan de eerste keer (23). Onze ster van de dag was echter Marek (103 n.o) en Auke (40). Op de 

laatste bal kwam ook de verlossing (232 v.5). Bij de returnwedstrijd tegen Rood en Wit, die wederom in Haarlem 

werd gespeeld, konden wij niets anders concluderen dan dat thuis spelen zijn voordeel moet hebben. Ondanks het 

goede batten van David (60) en Ivo en Sander (ieder 21) en de verrassende bowlers Auke (3) en Sander pakte er 

ook 3, verloren we de wedstrijd. De derde innings was natuurlijk wel weer erg gezellig en werd gelukkig wel 

gewonnen!  

In verband met het nogal wisselvallige weer van 18 juli was er besloten om er tegen Kampong een 20/20 van te 

maken. Wij zetten een redelijk totaal neer van 98 runs. Kampong had daar echter niet veel moeite mee en na 16 

overs zaten we weer aan de kant. Op een onbekende datum hebben we nog een friendly gespeeld tegen het 

andere team van HCC (andere Zami-poule). Sander kwam in de elfde over in en bleef de hele innings staan. Aan 

het einde prijkte zijn eerste century op het bord (101 n.o). Mo maakte er nog 23 en ook Mark V. overtrof zichzelf 

en alle totalen van voorgaande seizoen bij elkaar opgeteld door er 19 (n.o) te slaan. Ook de tweede innings verliep 

soepel. HCC werd na 24 overs aan de kant gezet met een totaal van 155 tegen 209 van ons. Mark V. had sowieso 

zijn dag want hij nam nog 4 wickets in 7 voor 28. Maar ook Michiel (2) pakte zijn gebruikelijke wickets mee. Dit was 

de laatste fantastische prestatie van ons team dit seizoen; de laatste twee wedstrijden tegen HCC en Groen-Geel 

werden verloren. Bij beide wedstrijden hebben we verzuimd om alle teamleden van de tegenstander te laten 

batten en zelf gingen we er iets te gemakkelijk af. Mo haalde tegen Groen-Geel echter wel zijn seizoensrecord (35). 

De laatste wedstrijd tegen Groen Geel was tekenend voor het seizoen. Leuke pot, maar kansloos verloren. De 

derde innings was zoals zo vaak wel een groot succes en het werd al weer licht toen de laatsten naar huis gingen. 

Mark Veliscek en Ivo Neuerburg 

 

 

 
 

Het zami-gevoel… 
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Zami in cijfers 

 

BATTEN  2009 Zami        

         

Speler runs h.s.  inn no ave. ct st 

M.Molenbuur        281 103 * 6 2 70,25 3   

D.Cousins          188 60   6 0 31,33 3 3 

M.Nota             164 96   5 0 32,80 3   

I.Neuerburg        150 57   10 0 15,00 5   

A.Nota             125 40   10 1 13,89 1   

         

M.Qadar            116 35   8 1 16,57 3   

Y.Nota             107 32   9 1 13,38 2   

R.de Graaff        102 82   7 1 17,00       

S.v.Wissen         57 21   4 1 19,00 2   

M.van Outeren      54 25   10 0 5,40 1   

         

M.Veliscek         51 18   10 3 7,29       

Er.Janssen         33 18   4 0 8,25       

S.Malik            24 12 * 7 1 4,00 3   

P.Mogrelia         24 24   1 0 24,00       

M.Holland          17 11 * 3 2 17,00       

         

K.A.Khan           15 15   1 0 15,00       

A.Bacon            14 14 * 1 1        

F.v.d.Steen        13 13   1 0 13,00 1   

M.A.Paulson        7 2   8 2 1,17       

Substitutes        5 5   1 0 5,00 1   

         

A.Verbeek          4 4   1 0 4,00       

R.Mogrelia         3 3   1 0 3,00 1   

R.Averink          1 1   2 0 0,50       

T.Weber            1 1   1 0 1,00       

F.Holleman         0 0   3 0 0,00 1   

         

S.de Graaff        dnb            

         

 1556   120 16 14,96 30 3 
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BOWLEN  2009 Zami           

            

Speler overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave. econ. 

Y.Nota            53    1 274 12 4 4 3 1 22,83 5,17 

M.Qadar           51    1 254 9 5 4           28,22 4,98 

M.van Outeren     49         257 9 4 5           28,56 5,24 

M.Veliscek        49    1 239 6 2 4           39,83 4,88 

S.Malik           25 2      182 5 1 4           36,40 7,18 

            

M.A.Paulson       36 4      227 4      3      1 56,75 6,19 

A.Nota            5         38 3 3                12,67 7,60 

S.v.Wissen        7         44 3 1 1      1 14,67 6,29 

P.Mogrelia        4         9 2 1      1      4,50 2,25 

S.de Graaff       4         23 2 1 1           11,50 5,75 

            

K.A.Khan          3         24 2 1 1           12,00 8,00 

M.Holland         15         63 2      1 1      31,50 4,20 

M.Molenbuur       7         47 1      1           47,00 6,71 

Er.Janssen        24         114 1      1           114,00 4,75 

M.Nota            23         120 1 1                120,00 5,22 

            

F.v.d.Steen       3         17 0                             5,67 

A.Verbeek         3         25 0                             8,33 

T.Weber           7         27 0                             3,86 

R.Mogrelia        4         27 0                             6,75 

I.Neuerburg       4         39 0                             9,75 

            

F.Holleman        5         45 0                             9,00 

            

 382  3 2095 62 24 30 5 3 33,79  

 

 

 
 

Fijn dat je mee wilt doen,  k ul…  
Tsja, waar zal ik jou nou s verstoppen… 
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Bijzondere prestaties 

 

 

Batten (scores van 50 of meer)    

      

 batsman  score   tegen 

VCC 1 T.de Leede 122   R&W 

VCC 1 E.Chaudry M 82   HDVS 

VCC 1 E.Chaudry M 81   R&W 

VCC 1 M.Hafeez 71 *  HCC 

VCC 1 W.Diepeveen 66 *  ACC 

VCC 1 T.de Leede 66   VVV 

VCC 1 M.Rafi 57   VRA 

VCC 1 T.de Leede 57 *  HBS 

VCC 1 M.Hafeez 54 *  HBS 

      

VCC 2 H.Vogelaar 90   United 

VCC 2 K.Majumder 86   Hengelo 

VCC 2 H.Vogelaar 72   Quick (N) 

VCC 2 K.Majumder 68   ACC 2 

VCC 2 K.Majumder 59   CCN 

VCC 2 K.Majumder 59 *  VRA 2 

VCC 2 H.Vogelaar 59 *  VRA 2 

VCC 2 S.Trouw 53   Dosti 2 

VCC 2 D.Dormits 52   Dosti 2 

VCC 2 K.Majumder 51   CCN 

VCC 2 A.Zaidi 51 *  VRA 2 

VCC 2 H.Vogelaar 50 *  ACC 2 

VCC 2 D.Dormits 50 *  VVV 2 

      

VCC 3 B.Wharton 91   Kikkers 

VCC 3 N.Ali 70 *  Punjab 2 

VCC 3 J.W.de Groot 68   Punjab 2 

VCC 3 J.Colbran 66 *  Jinnah 2 

VCC 3 P.Moran 62 *  Kikkers 

VCC 3 M.B.Sarfaraz 62   Punjab 2 

VCC 3 D.Cousins 53   CCA 

      

VCC 4 P.de Leede 80   VOC 3 

VCC 4 I.Wever 54 *  VOC 3 

      

VCC 5 M.Verbeek 150 *  VOC 4 

VCC 5 A.Zaidi 58   Hercules 4 

VCC 5 C.Ewen 53   Quick(H) 4 

VCC 5 A.Hussain 51   Hercules 4 

VCC 5 D.Cousins 50   HDVS 4 

      

Zami 1 M.Molenbuur 103 *  VRA   

Zami 1 M.Nota 96   GroenGeel 

Zami 1 M.Molenbuur 88 *  VRA 2 

Zami 1 R.de Graaf 82   VRA 

Zami 1 D.Cousins 60   R&W 

Zami 1 I.Neuerburg 57   R&W 

 * betekent not out      
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Bowlen (vijf wickets of meer)     

      

 bowler wkts  runs tegen 

VCC 1 E.Chaudry M 5 v. 35 ACC 

      

VCC 2 P.Kingma 5 v. 40 CCN  

      

VCC 3 A.Muddanayake 5 v. 30 Punjab 2 

VCC 3 P.White 5 v. 53 Kikkers 

      

      

Fielden (drie vangen/stumpings of meer)   

      

 fielder / keeper ct st tot. tegen 

VCC 1 M.Salman 3 1 4 ACC 

VCC 1 M.Salman 4  4 ACC 

VCC 1 M.Salman 3  3 Quick (H) 

VCC 1 M.Salman 2 1 3 VRA 

VCC 1 M.Salman 3  3 R&W 

VCC 1 M.Salman 3  3 R&W 

      

VCC 2 P.Moran 2 2 4 CCN 

VCC 2 D.Dormits 3 0 3 CCN 

VCC 2 A.Zaidi 1 2 3 VVV 2 

VCC 2 A.Zaidi 3 0 3 VVV 2 

VCC 2 A.Hussain 3 0 3 Quick (N) 

      

VCC 3 J.Stinchcombe 2 1 3 Salland 

      

VCC 4 R. d'Ancona 3 0 3 VOC 3 

VCC 4 M.Nota 3 0 3 Rood&Wit 2 
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Partnerships > 75 runs in 2009  

 

 voor            

van wkt score van  tot door      datum  tegen 

             

VCC 1 2 77 3 80 J.Sist 43  M.Salman 25  31-5-2009 VVV 

VCC 1 4 93 81 174 M.Hafeez 71 * W.Diepeveen 43 * 14-6-2009 HCC 

VCC 1 4 76 14 90 M.Hafeez 27 * W.Diepeveen 47 * 21-6-2009 Quick (H) 

VCC 1 5 118 71 189 M.Hafeez 54 * T.de Leede 57 * 19-7-2009 HBS 

VCC 1 1 129 0 129 E.Chaudry 81  M.Hafeez 47  29-9-2009 R&W 

VCC 1 3 84 59 143 T.de Leede 122  M.Hafeez 47  29-8-2009 R&W 

             

VCC 2 1 175 0 175 K.Majunder 86  P.Moran 78  1-6-2009 Hengelo 

VCC 2 3 78 28 106 A.Zaidi 49  H.Vogelaar 90  7-6-2009 United 

VCC 2 8 80 151 231 T.de Leede 45  P.Kingma 40 * 21-6-2009 CCN 

VCC 2 2 132 1 133 K.Majunder 59 * H.Vogelaar 59 * 19-7-2009 VRA 2 

             

VCC 3 3 92 51 143 B.Sarfaraz 62  J.W.de Groot 68  21-5-2009 Punjab 

VCC 3 1 111 0 111 D.Cousins 53  J.W.de Groot 39  1-6-2009 CCA 

VCC 3 1 106 0 106 N.Ali 70 * J.W.de Groot 18 * 28-6-2009 PDCCR 

VCC 3 4 120 61 181 J.W.de Groot 30 * P.Moran 62 * 16-8-2009 Kikkers 

             

VCC 4 3 90 27 117 R.Beekhof 36  P.de Leede 80  28-6-2009 VOC 3 

             

VCC 5 5 76 80 156 K.Marthi 28  A.Hussain 51  7-6-2009 HDVS 4 

VCC 5 3 82 101 183 C.Ewen 53  T.Iqbal 49  21-6-2009 Quick(H) 4 

             

VCC z 2 103 50 153 M.Molenbuur 103 * A.Nota 40  13-6-2009 VRA 

VCC z 3 75 47 122 R.de Graaff 82  M.Molenbuur 38  23-5-2009 VRA 

VCC z 4 138 7 145 D.Cousins 38  M.Nota 96  2-5-2009 Groen Geel 

             

 

Vetgedrukt betekent een verbetering van het vorige record. 
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Record partnerships 1932 - 2009  

 

 

VCC 1 

wkt runs van tot batsman score  batsman score  datum tegenstander 

1 306 0 306 K.Jackson 209  M.Houben 76  16.05.93 VOC 

2 231 5 236 A.Zulfiqar 75  T.de Leede 135  06.08.00 Kon.UD    

3 247 39 286 J.van Bunge 172 * T.de Leede 102  23.05.99 Sparta 

4 205 33 238 T.de Leede 128 * M.Nota     57 * 20.08.95 Kampong 

5 151 168 319 M.Nota 67 * L.de Leede 100  15.07.89 HCC 2 

5 151 98 249 T.de Leede 132  B.Crighton 64  03.07.05 Hermes DVS 

6 138 124 262 H.Boerstra 154  L.de Leede 47 * 27.05.85 HCC 3 

7 107 66 173 R.v.d.Giessen 61  E.J.Rohlfs 33  09.08.81 Quick(H) 2 

8 78 124 202 M.Vroom 53  C.Ewen 23  11.06.89 ACC 

9 107 91 198 T.de Leede 133  M.Vroom     26  07.08.94 VRA 

10 56 132 188 R.d'Ancona 63 * J.Jochemsen 5 * 13.07.86 HDVS 

 

VCC 2 

wkt runs van tot batsman score  batsman score  datum tegenstander 

1 201 0 201 W.Diepeveen    128 * A.Kroonenberg     80  01.08.04 Jai Swad. 

2 172 8 180 W.Diepeveen  70 * H.Vogelaar 80 * 21.08.05 HBS 2 

3 170 62 232 Pe.Kors 83 * J.Jochemsen 84 * 15.05.89 Concordia 

4 189 75 264 A.Nijhuis 103  J.v.Bunge 96  16.05.93 VOC 3 

5 139 30 169 G.Bins      94  C.van Bunge 49  01.06.00 HBS 2 

6 148 87 235 M.Molenbuur 63  H.Boerstra 77 * 08.08.04 HBS 3 

7 98 72 170 M.Steffelaar 29  E.Rohlfs 59 * 23.07.77 Concordia 

8 98 35 133 P.Wolfs 79  W.Kroes 25  17.06.62 Ajax 2 

9 86 140 226 P.Moran     82 * C.Ewen   25 * 02.07.00 VOC 2 

10 89 113 202 W.Khan 18  E.Loomans 31 * 10.07.04 JaiSwadesh 

 

VCC 3 

wkt runs van tot batsman score  batsman score  datum tegenstander 

1 168 0 168 J.Cousins 85  M.Lambers 68  12.05.96 TAC'90 

2 196 20 216 Ro.Sukdeo 46  M.Molenbuur 153  24.06.90 MOP 2 

3 209 72 281 W.Hargan 155  H.J.Rinner 88  20.08.89 HBS 5 

4 102 23 125 M.in 't Hout 49  R.v.Schelven 46  06.06.93 Excelsior 4 

5 144 nk nk M.Molenbuur 88  F.v.d.Steen 50  27.07.03  Punjab CC 2 

6 100 146 246 M.Mieras 82  H.Witteveen 24 * 11.06.84 VUC/GG 3 

7 157 54 211 M.Mieras 102  J.Thoenes 69  13.05.73 Victoria 3 

8 120 76 196 I.Wever 102 * F.v.d.Steen 33  01.06.03 TAC  

9 68 19 87 R.Gebel 23  L.de Leede 46  30.06.79 VOC 7 

10 87 216 303 M.Vroom 48  P.de Leede 40 * 01.07.07 Sparta 3 
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VCC 4 

wkt runs van tot batsman score  batsman score  datum tegen 

1 166 0 166 D.Smittenaar 131  A.Fraay 55  08.07.84 MOP 2 

2 145 5 150 M.Vroom 74  A.Collingwood 54  25.05.08 Punjab 2 

3 140 33 173 D.Joshi 60  M.Nota 88  08.06.08 HDVS 3 

4 150 48 198 E.v.d.Spek    81  A.de Geer    97 * 05.09.99 VRA 4  

5 207 44 251 P.Schellekens 83 * H.J.Rinner 102  25.06.89 Gr.Geel 2 

6 104 84 188 EJ.Voordijk 53  HJ.Rinner 82 * 13.08.95 Success 2 

7 84 42 126 M.B.Sarfaraz 49  R.v.Oorschot 49 * 23.05.04 Quick(H)4 

8 102 88 190 H.Boerstra 73 * S.Mulder 39  11.05.08 VOC 3 

9 85 84 169 A.v.Berkum 39 * Ra.Sukdeo 35  02.08.92 HCC 5 

10 65 153 218 H.Witteveen 36 * J.Mulder 38  13.08.88 Gr.Geel 2 

 

VCC 5  

wkt runs van tot batsman score  batsman score  datum tegenr 

1 96 0 96 M.Molenbuur 64  G.Beekhof 24  22.06.08 Wanica Star 

2 101 6 107 H.Witteveen 15  M.Smith              67  13.06.99 Hercules 5 

3 102 14 116 B.Holden 79  A.Bacon 23  15.06.97 Baarn 

4 192 7 199 J.P.Moran 66  C.Cousins 106  08.06.96 HBS 4 

5 137 84 221 H.Witteveen 59 * S.Sukdeo 70 * 21.06.92 Kieviten 3 

6 132 48 180 P.Mieras 113 * M.Mieras 34  09.05.91 Kikkers 

7 110 74 184 A.van Berkum  55  M.Nanda 22   15.08.99 Hercules 5 

8 92 63 155 JP.Moran    49  M.Hes 55  16.07.95  VOC 5 

9 61 73 134 S.v.d.Arend 29  S.Jurawon 14 * 14.07.90 HCC 5 

10 101 78 179 P.Schellekens 76 * P.Smittenaar 40 * 12.07.86 HDVS 3 

 

VCC 6 

wkt runs van tot batsman score  batsman score  datum tegen 

1 112 0 112 M.Steffelaar 59  K.v.Hilten 29  09.06.96 HDVS 4 

2 100 0 100 A.Bacon 32  R.Butt 40  08.06.08 Ajax 3 

3 111 35 146 M.Steffelaar 100  B.Holden 41  20.08.95 Hilversum 5 

4 92 69 161 P.Mieras    70  J.Schellekens 15  27.05.97 Hilversum 4 

5 96 64 160 M.Steffelaar 61  JM.v.Thuijl 39  05.06.95 Ajax 3 

6 74 40 114 H.Nijhuis 36  R.Jharap 55  04.05.97 VOC 5 

7 156 158 314 D.Cousins 108 * S.Zaidi 100 * 06.07.08 CCN 2 

8 28 57 85 P.Mieras 48  G.v.Krevelen 3  22.07.95 Kikkers 2 

9 31 152 183 M.Holland 27 * D.Zuiderwijk 4 * 15.06.08 R&W 4 

10 36 113 149 G.Devilee 31  I.Neuerburg 6 * 20.07.97 TAC90 2 

 

Veteranen 

wkt runs van tot batsman score  batsman score  datum tegen 

1 166 0 166 G.Moon 100  F.de Leede 59  13.07.91 Hilversum 

2 78 24 102 D.Brigden 61  N.Schepman 50  26.05.84 Hilversum 

3 111 33 146 A.Nijhuis 76  G.Moon 62  15.08.92 VRA 

4 113 64 177 F.de Leede 59  D.Brigden 82  16.07.83 Hermes  

5 111 153 264 E.Rohlfs 75  G.Kors 43 * 02.07.83 Groen Geel 

6 108 76 184 Pe.Kors 45  D.Sollis 61  09.08.86 VOC B 

7 57 106 163 N.Schepman 88  S.Harewood 38 * 05.07.86 ABN 

8 58 110 168 G.Kors 49 * G.v.Krevelen 12  21.05.88 VRA 

9 102 87 189 J.Jochemsen 46 * C.Ewen 51 * 01.06.91 CCG 

10 46 46 92 K.v.Hilten 14 * C.Nota 29  17.05.80 Alkmaar 
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VCC Zami 1 

wkt runs van tot door   en   datum tegen 

1 133 0 133 D.Cousins 49  I.Wever  53 * 30.06.07 HCC 3 

2 134 nk nk F.Mazer 40  M.Molenbuur 73  13.05.06 Sparta 

3 106 29 135 H.Nijhuis 36  J.Cousins 55 * 06.09.92 Le Guichet 

4 138 7 145 D.Cousins 38  M.Nota  96  02.05.09 Groen Geel 

5 117 61 178 M.Molenbuur  103 * E.Price 11  31.05.08 Groen Geel 

6 103 60 163 M.Molenbuur 62 * M.Nota   22 * 11.08.07 Kampong 

7 71 48 119 C.Ewen 48 * R.de Graaff 28 * 25.05.91 Quick(H) 

8 87 75 162 J.Scott     63 * R.de Graaff 25  05.07.97 Quick(H) 

9 56 91 147 E.v.d.Spek  85  J.Wagemakers 8  23.05.98 Excelsior 

10 49 135 184 Er.Janssen 19 * J.Sist     32  10.08.02 Groen Geel 

 

 

VCC Zami 2 

wkt runs van tot door   en   datum tegen 

1 92 0 92 M.Qadar  42  S.van Wissen 32  24.05.08 HCC 

2 53 1 54 M.Qadar 21  Y.Nota 24  30.08.08 HCC 

3 186 76 262 S.van Wissen 92 * F.v.d.Steen 47 * 22.05.04 DSCC 

4 112 70 182 T.Weber 78 * M.Nota 74  22.07.06 HCC 

5 70 43 113 M.Nota 125  K.Khan 24  05.05.07 Groen-Geel 

6 105 74 179 M.Nota 101 * B.S.v.d.Sterre 42  21.06.08 VCC zami 1 

7 67 130 197 F.Kingma 110 * F.Bastinck 11 * 18.08.07 VCC zami 1 

8 76 68 144 M.Nota 44 * K.Khan 27  03.06.06 Groen Geel 

9 48 77 125 P.van Aller 33  S.v.Wissen 19  05.05.05 Rood&Wit 

10 50 80 130 S.van Wissen 49  F.v.d.Steen 13 * 07.06.08 VRA 2 
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Bekers en bokalen 

 

 

 
 

Dat? Oh, da s ee  onbeduidend ekertje dat ik ooit s et ri ket he  ge o e . 
 

 

De Openingsbokaal 

Deelnamecriterium voor deze door openingsbatsmen fel begeerde bokaal is ten minste vijf maal openen. Wie 

heeft dan de hoogste score? Dit jaar deed zich het wonderlijke fenomeen voor dat er weliswaar twee centurions 

waren, maar dat deze niet aan het frequentiecriterium voldeden. Kanishka Majumder zou er met deze bokaal 

vandoor zijn gegaan, ware het niet dat hij alweer is gevlogen en in India zit. 

 

De volgende personen hebben vijf of meer maal geopend: 

 

aantal malen  hoogste score 

geopend 

K.Majumder          8               86 

E.Chaudry          12               82 

P.Moran                  6                78 

N.Ali                          6                70 

B.Sarfaraz               6                62 

D.Cousins             16               60 

I.Neuerburg          5                57 

M.Rafi                      9                57 

A.Zaidi                    11               51* 

M.Vroom                7                49 

 

Buiten de prijzen vallen helaas: 

M.Molenbuur      2               103* 

M.Verbeek           3               150*  
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De Joop van Thuijl Beker 

De batsman (met ten minste vijf innings) die de grootste vooruitgang in battinggemiddelde boekt ten opzichte van 

de drie voorafgaande jaren, wint deze beker.  

De onbetwiste winnaar is dit jaar Marek Molenbuur. Hij is vader geworden en speelde niet al te vaak, maar net 

voldoende om te voldoen aan het criterium van vijf innings. Zijn gemiddelde over de vorige drie seizoenen was al 

e o , da  is het e t a k ap als je og ee s zo  oo uitga g eet te oeke . 
 

  

gem. drie 

voorafgaande 

seizoenen  

gem. 

2009  verschil 

1 M.J.Molenbuur 42,72  70,25  27,53 

2 P.Moran  17,45  33,57  16,12 

3 T.de Leede 28,88  41,33  12,46 

4 H.Vogelaar 18,36  29,61  11,25 

5 W.Diepeveen 15,68  23,71  8,04 

6 S.van Wissen 17,41  22,60  5,19 

7 M.Veliscek 2,19  7,29  5,10 

8 D.Zuiderwijk 1,95  5,70  3,75 

9 G.Bins  16,68  20,00  3,32 

10 A.Nota  11,58  14,36  2,79 

 

Het démasqué van de oudere jongeren in VCC 4 

Geen beter vermaak dan leedvermaak, daarom laten we ook degenen zien met een lekker grote achteruitgang. 

Toevalligerwijs zijn dit allemaal spelers van VCC4. Hoe kan dat?  

a. Ze worden een dagje ouder. 

b. Hun gemiddelden over de laatste drie jaar waren veel te hoog, het moest een keer misgaan. 

c. Die ***pitch van het tweede veld. 

d. Ze kunnen het niveau niet aan. 

e. A de s, te ete  … 

Inzendingen graag naar de redactie van het jaarverslag. 

 

  

gem. drie 

voorafgaande 

seizoenen  

gem. 

2009  verschil 

M.Vroom  44,33  13,00  -31,33 

M.Nota  52,36  27,30  -25,06 

P.deLeede 38,05  18,58  -19,46 

R.Beekhof 26,06  9,56  -16,51 

G.Beekhof 36,88  22,00  -14,88 

 

 

De Bowlingbeker 

Dit jaar waren er drie overduidelijke gegadigden voor de bowlingbeker, te weten Steffen Mulder, Waseem Abbas 

en Adriaan Kroonenberg. 
Waseem bowlde in 2008 nog in het tweede en nam nu in 2009 in VCC 1: 27-598 @ 22.15.  
Adriaan as a Joseph  ee  hele aal te ug et 24-492 @ 20.15. 
Steffen Mulder echter nam 31-435 @ 14.03 en dat is uitzonderlijk.  Er kan dus maar één winnaar zijn.  

Van harte gelukgewenst, Steffen! 
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De Wicketkeepersbeker 

Mohsin Salman, keeper van VCC 1, nam 25 vangen en maakte vier stumpings. Hij won de  beker echter al in 2008; 

was er niet een getalenteerde, bij voorkeur jonge keeper die eruit sprong? Nou, eigenlijk niet, om heel eerlijk te 

zijn. Daarom besloot het bestuur de beker dit jaar wede o  uit te eike  aa  dege e die  t eest e die de. 
Proficiat Mo! 

 

Wicketkeepers 2009 

 ct st 

M.Salman           25 4 

D.Cousins          11 7 

A.Zaidi            10 2 

A.Hussain 10 0 

 

 

De Fieldingbeker 

Heel zelden komt het voor dat een jaarverslagredacteur in de prijzen valt. Om de schijn van bevoordeling te 

voorkomen, moet je dat tot een minimum beperken. Soms echter ontkom je er niet aan: elf upperts  temidden 

van fielders die hem in de afgelopen jaren al eens wonnen, zoals John Sist en Harold Vogelaar.  

Een oproep derhalve aan iedereen om in 2010 veel vangen te pakken, want hoewel natuurlijk volkomen terecht, 

voelt het toch licht ongemakkelijk. 

 

Fielders 2009 

      ct  

P.de Leede         11   

J.Sist             10   

H.Vogelaar         9   

M.Nota             9   

G.Bins             8   

M.Hafeez           8   

S.Ali              8   

W.Diepeveen        8   

 

 

De Jeugdbeker 

Dit jaar werd besloten twee jeugdbekers uit te reiken; één voor de leeftijdsgroep U9-11 en één voor de 

leeftijdscategorie U13-18. VCC heeft een sterke jeugd. Voor de jeugdbekers waren er dan ook diverse gegadigden, 

in alle leeftijdscategorieën. Bij de U9/10/11 speelden onder anderen Bas de Leede (als 9-jarige in de U11) en Floris 

de Lange (topscorer in U9 en U10) zich in de kijker. Floris was topscorer bij zowel de U9 als de U10 en maakte dan 

ook de meeste aanspraak op de trofee. Bij de U13/15 vielen vooral de prestaties van Adriaan Verbeek (als 12-jarige 

in de U15) en Joost van Kessel op.  Laatstgenoemde presteerde het meest constant, is één van de beloften voor de 

toekomst en mag zich dit jaar dan ook de terechte winnaar van de jeugdbeker noemen. 

 
Béétje ki dera htig, jo ge s… alsof jullie ooit de toss erlieze ! 
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Batten 2009 - alle elftallen 

 

Tien batsmen maakten er meer dan 300, de officieuze graadmeter voor een redelijk seizoen. Da s iet al te eul, 
maar voor een belangrijk deel te wijten aan het matige presteren van VCC-teams en de slecht geplande vakantie 

van Marc Nota. De sterren  van het afgelopen seizoen waren lefthanders Harold Vogelaar en Muhammad Hafeez.  

 

 

BATTEN  2009 Alle  elftallen       

         

Speler runs h.s.  inn no ave. ct st 

H.Vogelaar         533 90   20 2 29,61 9   

M.Hafeez           476 71 * 20 3 28,00 8   

K.Majumder         407 86   12 2 40,70 4   

D.Cousins          391 60   20 0 19,55 11 7 

A.Zaidi            383 58   14 1 29,46 10 2 

         

T.de Leede         372 122   10 1 41,33 3   

E.Chaudry          360 82   17 1 22,50 5   

W.Diepeveen        332 66 * 18 4 23,71 8   

M.Rafi             331 57   18 0 18,39 7   

D.Dormits          311 52   14 2 25,92 6   

         

M.Molenbuur        281 103 * 6 2 70,25 3   

M.Nota             273 96   10 0 27,30 9   

H.Wharton          269 91   11 1 26,90 7   

M.Verbeek          266 150 * 9 3 44,33 2   

J.Colbran          258 66 * 11 1 25,80 6   

         

G.Bins             240 39 * 14 2 20,00 8   

J.W.de Groot       235 68   11 5 39,17 1   

D.Joshi            235 45   14 1 18,08 3   

P.Moran            235 78   9 2 33,57 4 2 

P.de Leede         223 80   13 1 18,58 11   

         

P.Mogrelia         220 47 * 13 2 20,00 2   

M.Qadar            218 35   16 3 16,77 4   

M.Salman           213 31   18 0 11,83 25 4 

P.Kingma           206 40 * 15 3 17,17 6   

M.Vroom            182 49   14 0 13,00 4   

         

I.Neuerburg        180 57   13 0 13,85 6   

G.Beekhof          176 46 * 10 2 22,00 5   

N.Ali              174 70 * 7 1 29,00 1   

J.Sist             170 43   16 1 11,33 10   

A.Hussain          160 51   12 1 14,55 10   

         

A.Collingwood      159 39   13 0 12,23 3   

U.Razzaqi          159 49   10 1 17,67       

A.Nota             158 40   12 1 14,36 1   

S.Trouw            150 53   9 1 18,75 5   

F.Kingma           141 30 * 14 5 15,67 6   

         

Y.Nota             136 32   11 1 13,60 3   

S.Ali              121 25   15 1 8,64 8   

C.Ewen             116 53   10 2 14,50 5   

M.B.Sarfaraz       113 62   8 0 14,13 2   

S.v.Wissen         113 29   8 3 22,60 2   
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Speler runs h.s.  inn no ave. ct st 

G.Schoew           104 16   12 2 10,40       

R.de Graaff        102 82   7 1 17,00       

T.Faqiri           88 40   10 0 8,80 5   

R.Beekhof          86 36   10 1 9,56 5   

S.Zaidi            86 45   7 0 12,29 3   

         

J.Claassens        83 37   6 0 13,83 3   

I.Wever            81 54 * 8 1 11,57 5 1 

R.d'Ancona         79 37   5 0 15,80 4   

A.Mudannayake      75 38   5 0 15,00 2   

A.Kroonenberg      74 19   13 3 7,40 4   

         

P.Arnfield         71 18   6 0 11,83       

S.Malik            69 18   14 3 6,27 3   

M.van Outeren      69 25   12 1 6,27 1   

M.Holland          68 16   11 3 8,50 4   

K.Marthi           57 28   6 0 9,50 1   

         

M.Steyn            57 26   8 2 9,50 4   

D.Zuiderwijk       57 21   11 1 5,70 2   

W.Abbas            56 24 * 12 3 6,22 4   

T.Iqbal            56 49   3 0 18,67       

S.Butt             54 18   8 1 7,71 2   

         

M.Veliscek         51 18   10 3 7,29       

A.Bacon            44 25   5 1 11,00 1   

U.Liaqat           42 19   5 0 8,40 1   

S.Mulder           42 15 * 10 3 6,00 2   

T.Bollemeijer      39 22 * 5 1 9,75 1   

         

J.Hardy            38 26   6 4 19,00 1   

H.Altaf            34 34   2 0 17,00       

Er.Janssen         33 18   4 0 8,25       

P.G.Pijper         30 15   4 2 15,00       

S.Anwar            27 8 * 11 4 3,86 1   

         

M.Butt             27 27   1 0 27,00       

K.Kazmi            27 15   5 2 9,00       

K.A.Khan           25 15   2 0 12,50       

H.Witteveen        24 16 * 5 1 6,00 1   

B.Marthi           23 18   5 2 7,67       

         

F.Nossbaum         23 23   1 0 23,00       

R.Sharif           21 18 * 4 1 7,00 1   

Substitutes        21 11   4 1 7,00 1   

E.Loomans          17 17   1 0 17,00       

V.Kingma           16 8   6 1 3,20 3   

         

A.Othieno          16 15   3 0 5,33       

A.Verbeek          16 11   4 0 4,00       

K.Hoppener         14 12   5 2 4,67       

M.A.Paulson        13 6   9 2 1,86       

E.Price            13 7   2 0 6,50       
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Speler runs h.s.  inn no ave. ct st 

F.v.d.Steen        13 13   1 0 13,00 1   

R.Schoonheim       12 8 * 2 2  2   

J.Stinchcombe      8 7   3 0 2,67 5 2 

D.Maharaj          7 1 * 1 1        

R.Mogrelia         5 3   3 1 2,50 2   

         

R.Schamper         5 3   4 3 5,00       

J.Agar             4 2   5 1 1,00 2   

A.Kent             3 3 * 1 1        

R.Maruf            3 2   4 0 0,75 2   

P.White            3 3   1 0 3,00 1   

         

L.Falade           2 2   1 0 2,00       

D.Hardy            2 2   2 1 2,00       

T.Krijger          2 2   2 0 1,00       

N.Price            2 2   4 0 0,50 2   

R.Averink          1 1   2 0 0,50       

         

T.Weber            1 1   1 0 1,00       

R.Butt             0 0   1 0 0,00 2   

N.Dowlath          0 0   1 0 0,00 1   

F.Holleman         0 0   3 0 0,00 1   

L.de Leede         0 0   1 0 0,00       

         

S.de Graaff        dnb        

L.Verbeek          dnb        

         

 11897   851 124 16,36 319 18 
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Bowlen 2009  - alle elftallen 

 

Bij het bowlen valt op dat eerste- en tweede-elftalspelers het relatief goed doen en dat medium pacers 

oververtegenwoordigd zijn. Uitzondering op de regel is natuurlijk onze rijzende ster Philip Kingma, die met zijn 

steady offspinners een topprestatie leverde. Hij nam niet alleen 26 wickets, maar bleef ook met zijn gemiddelde en 

economy rate binnen zeer acceptabele grenzen. Het harde werken van Steffen Mulder werd beloond met een 

toppositie, zie elders in dit verslag het hoofdstuk bekers en bokalen.  

 

 

BOWLEN  2009 Alle elftallen          

            

Speler overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave. econ. 

S.Mulder          116 5 12 435 31 17 10 4      14,03 3,72 

W.Abbas           152    15 598 27 6 17 3 1 22,15 3,93 

P.Kingma          124    10 513 26 9 12 2 3 19,73 4,14 

A.Kroonenberg     117 5 8 492 24 7 14 2 1 20,50 4,18 

T.Faqiri          109    13 436 22 6 16           19,82 4,00 

            

T.de Leede        91    19 277 21 5 14 2      13,19 3,04 

E.Chaudry         120    14 552 20 5 15           27,60 4,60 

S.Trouw           86 5 11 372 16 4 11 1      23,25 4,28 

M.Qadar           74    1 421 16 8 7 1      26,31 5,69 

S.Ali             132 2 9 493 16 5 9 1 1 30,81 3,73 

            

M.Hafeez          154    24 509 16 2 6 8      31,81 3,31 

G.Schoew          38 4 2 194 15 3 10 2      12,93 5,02 

J.Hardy           56 5 3 272 15 5 7      3 18,13 4,79 

I.Wever           76    14 228 14 4 5 5      16,29 3,00 

A.Mudannayake     48 4 3 234 14 7 6      1 16,71 4,81 

            

A.Collingwood     84 3 3 464 14 3 9 2      33,14 5,49 

P.White           37    2 162 13 8 5           12,46 4,38 

V.Kingma          57    4 229 13 4 8 1      17,62 4,02 

P.Mogrelia        79    3 351 13 5 6 2      27,00 4,44 

M.Rafi            114 2 11 471 13 2 9 1 1 36,23 4,12 

            

J.Agar            50    3 212 12 7 5           17,67 4,24 

M.Steyn           43 2 1 217 12 4 7 1      18,08 5,01 

Y.Nota            53    1 274 12 4 4 3 1 22,83 5,17 

M.van Outeren     53         298 10 4 6           29,80 5,62 

S.Anwar           121    16 389 10 3 6 1      38,90 3,21 

            

D.Joshi           46    2 192 9 2 6 1      21,33 4,17 

M.Vroom           45    2 242 9 3 5      1 26,89 5,38 

M.Nota            62    3 252 9 1 7      1 28,00 4,06 

U.Razzaqi         48    3 215 8 3 5           26,88 4,48 

S.Malik           33 2      245 8 3 5           30,63 7,35 

            

S.Butt            33         197 7 3 2 2      28,14 5,97 

M.Holland         52 1 5 263 7 1 3 3      37,57 5,04 

H.Altaf           19         68 6 4 1 1      11,33 3,58 

D.Maharaj         31    4 98 6 2 4           16,33 3,16 

N.Ali             23    4 112 6 1 4 1      18,67 4,87 
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Speler overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave. econ. 

P.Moran           23    2 130 6 5 1           21,67 5,65 

P.Arnfield        30    1 139 6 2 4           23,17 4,63 

K.Majumder        34 3 1 174 6 1 4      1 29,00 5,04 

M.Veliscek        49    1 239 6 2 4           39,83 4,88 

A.Verbeek         11 2 1 53 5 1 4           10,60 4,68 

            

A.Hussain         17 5      77 5 4 1           15,40 4,32 

R.Sharif          28    1 136 5 2 2 1      27,20 4,86 

C.Ewen            34 2 1 176 5      3 2      35,20 5,13 

A.Nota            7         63 4 4                15,75 9,00 

R.Mogrelia        13 1 1 72 4 2 2           18,00 5,47 

            

T.Bollemeijer     20 5      95 4 1 2      1 23,75 4,56 

U.Liaqat          24 2 3 112 4 3 1           28,00 4,60 

J.Colbran         15    1 116 4 1 3           29,00 7,73 

M.A.Paulson       37 4      248 4      3      1 62,00 6,58 

A.Bacon           4         8 3 2 1           2,67 2,00 

            

S.v.Wissen        7         44 3 1 1      1 14,67 6,29 

A.Zaidi           8    1 45 3      2 1      15,00 5,63 

B.Marthi          10         72 3 1 1 1      24,00 7,20 

K.Kazmi           16         90 3 2 1           30,00 5,63 

S.Zaidi           34 3      207 3 2      1      69,00 6,00 

            

D.Zuiderwijk      34         257 3 2 1           85,67 7,56 

A.Kent            3 1      21 2 1 1           10,50 6,63 

S.de Graaff       4         23 2 1 1           11,50 5,75 

L.Verbeek         3         37 2 2                18,50 12,33 

K.A.Khan          6    1 40 2 1 1           20,00 6,67 

            

E.Price           7    1 41 2      2           20,50 5,86 

W.Diepeveen       5 2      57 2      2           28,50 10,69 

R.Maruf           12         88 2 2                44,00 7,33 

E.Loomans         10         39 1      1           39,00 3,90 

N.Dowlath         4 3      42 1      1           42,00 9,33 

            

K.Marthi          8         42 1 1                42,00 5,25 

M.Molenbuur       7         47 1      1           47,00 6,71 

M.Butt            7         54 1           1      54,00 7,71 

T.Iqbal           14    1 82 1 1                82,00 5,86 

M.Verbeek         9         82 1      1           82,00 9,11 

            

Er.Janssen        24         114 1      1           114,00 4,75 

T.Krijger         1         5 0                             5,00 

P.G.Pijper        1         12 0                             12,00 

J.Sist            3 1      12 0      3,79 

R.Butt            1         15 0                             15,00 

            

R.Schamper        3         15 0                             5,00 

L.Falade          2 2      17 0                             7,29 

F.v.d.Steen       3         17 0                             5,67 

T.Weber           7         27 0                             3,86 

Substitutes       3 4      27 0                             7,36 
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Speler overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave. econ. 

M.B.Sarfaraz      4         38 0                             9,50 

I.Neuerburg       4         39 0                             9,75 

F.Holleman        5         45 0                             9,00 

            

 3204 2 242 14608 601 207 319 57 18 24,31  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

‘Nightwatchman’ 
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Totaalstaten t/m 2009 - alle elftallen 

 

Batten 

 

Bij het batten maakte Tim de Leede zijn 15.000e run. Een prestatie van formaat, zeker als je bedenkt dat dat een 

slordige 50% meer is dan de nummer twee aller tijden, de grote Guus Kors. Bovendien maakte Tim het overgrote 

deel van zijn runs in VCC 1 èn op Hoofdklasseniveau. Marc Nota (9.798 nu) ke de iet zo  goed seizoen als in 

2008, maar is toch hard op weg naar de magische 10.000-grens. Het kleine grut daaronder roert zich en probeert 

desperaat het grote gat te dichten dat altijd bestond tussen Piet Mieras (8.157) en Nico Schepman (5.863).  

Marek Molenbuur (6.325) en David Cousins (5.899) zijn de twee batsmen die we de komende seizoenen in de 

gaten moeten houden. 

 

Top 10  

Speler runs 

T.de Leede         15367 

M.Nota             9798 

P.Mieras           8157 

P.de Leede         6466 

L.de Leede         6376 

M.Molenbuur        6325 

M.S.Alladin        6003 

D.Cousins          5899 

N.Schepman         5863 

H.Boerstra         5550 

 

 

 

 

 
 

            En, be  ik og  plaatsje geklo e ?... 
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Bowlen 

 

Vroeger namen bowlers meer wickets per seizoen, tegen betere gemiddelden en lagere economy rates. 

Tegenwoordig is het zwoegen, tegen aanvallende batsmen, beter materiaal en doorgaans batsmanvriendelijke 

pitches. Tim onttrekt zich een beetje aan deze polderwijsheid, want met 751 wickets vormt hij zo langzamerhand 

een serieuze bedreiging voor Ernst Rohlfs. 

 

Top 10  

Speler wickets 

E.Rohlfs          775 

T.de Leede        751 

P.Mieras          667 

J.Kors            661 

M.Nota            562 

M.Steffelaar      546 

H.Boerstra        526 

M.Vroom           411 

R.de Graaff       387 

G.Devilee         353 

 

 

Fielden en keepen 

 

Dachten we dat iemand eindelijk aan het record van de legendarische Jos Jochemsen kon gaan knabbelen, vertrekt 

Atse Buurman naar VRA. Jarenlang werd er geïnvesteerd in een masterplan om Atse zo snel mogelijk te laten 

oprukken naar 400 vangen en stumpings. Nu kunnen we verdorie weer helemaal opnieuw beginnen. Bij de pure 

fielders is Mike Vroom (271 vangen) ongenaakbaar. 

 

Top 10  

 

Speler ct st totaal 

J.Jochemsen        313 83 396 

M.Vroom            271  271 

T.de Leede         244  244 

L.de Leede         207 10 217 

C.Ewen             207  207 

D.Cousins          148 37 185 

P.de Leede         183  183 

P.Mieras           181  181 

J.Gestman          154 7 161 

M.Molenbuur        157 1 158 
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All Time Greats * All Time Greats  * ALL TIME GREATS 
 

Sinds enkele jaren bestaat deze rubriek. De reden hiervan is dat wij willen voorkomen dat grote VCC e s die door 

de jaren heen onze clubkleuren hebben gedragen, in de vergetelheid raken.  

 

 

Batten en fielden – All Time Greats 

 

 runs h.s.  inn no ave. ct st 

G.Kors             10240 106   527 75 22,65 182   

Joop van Thuijl    4247 100 * 390 47 12,38 93   

P.Wolfs            3684 79   291 37 14,50 90  

G.v.d.Weerdhof     3525 101   316 30 12,33 160 33 

C.de Vries         1996 104 * 126 12 17,51 55 8 

E.Wolfs sr.        1968 70 * 247 21 8,71 53  

G.v.Krevelen       1764 45   270 17 6,97 96  

J.Wils             1727 55   222 20 8,55 92 10 

L.Hogendoorn       1683 75   147 18 13,05 37   

 

 

Let vooral ook op de indrukwekkende bowlinggemiddelden en economy rates van deze generatie(s): 

 

 

Bowlen – All Time Greats 

 

 overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave econ 

            

G.Kors            3562 3 767 10028 875 416 358 90 11 11,46 2,82 

L.Kors            3172 1 964 6452 645 372 222 48 3 10,00 2,03 

G.v.Krevelen      2706 3 826 5705 504 229 217 57 1 11,32 2,11 

E.Wolfs sr.       2452 5 673 5446 432 203 184 41 4 12,61 2,22 

L.Hogendoorn      1818 4 525 3758 400 178 166 44 12 9,40 2,07 

P.Wolfs           1492 1 260 4586 374 176 136 34 28 12,26 3,07 

B.Harkink         1041 2 266 2560 263 131 102 29 1 9,73 2,46 

N.Snel            1407 1 412 2710 241 117 114 10      11,24 1,93 

L.Couturier       861 3 177 2524 240 134 80 26      10,52 2,93 

M.Roos            1318 3 435 2441 233 117 101 15      10,48 1,85 

E.Mooton          647 5 211 1122 212 122 67 23      5,29 1,73 

J.Karis           572 1 183 1054 174 96 63 15      6,06 1,84 

 

 
Zo S el als Ni o zie je ze tege oordig to h iet eer… 



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2009 

 

95 

 

Totaalstaat batten t/m 2009 alle elftallen  

 

Speler runs h.s.  inn no ave. ct st 

T.de Leede         15367 155   478 57 36,50 244   

M.Nota             9798 132 * 471 74 24,68 131   

P.Mieras           8157 120 * 443 52 20,86 181   

P.de Leede         6466 129 * 391 51 19,02 183   

L.de Leede         6376 113 * 342 55 22,22 207 10 

         

M.Molenbuur        6325 153   316 54 24,14 157 1 

M.S.Alladin        6003 114 * 187 26 37,29 58   

D.Cousins          5899 108 * 290 39 23,50 148 37 

N.Schepman         5863 93   354 45 18,97 94   

H.Boerstra         5550 154   284 36 22,38 112 2 

         

M.Vroom            4957 95 * 399 59 14,58 271   

J.Jochemsen        4662 96   336 85 18,57 313 83 

M.Steffelaar       4287 100   334 40 14,58 82   

R.de Graaff        4193 102 * 306 63 17,26 102   

E.Rohlfs           4089 108 * 326 41 14,35 110   

         

J.Kors             3935 88   377 57 12,30 128   

M.Mieras           3752 116 * 212 43 22,20 99   

F.Nossbaum         3558 101   241 31 16,94 94 4 

J.Sist             3469 104   148 17 26,48 112 15 

C.Nota             3458 72   311 31 12,35 73 1 

         

G.Beekhof          3105 88   217 40 17,54 102   

K.v.Hilten         3092 57   392 60 9,31 109   

R.d'Ancona         2868 142   161 15 19,64 91 5 

H.Witteveen        2838 69   236 57 15,85 71   

D.Dormits          2811 85 * 162 25 20,52 52 3 

         

P.Moran            2701 106   182 25 17,20 124 13 

M.Rafi             2621 90   148 8 18,72 49   

F.de Leede         2597 109   110 23 29,85 40   

C.Ewen             2363 59   265 85 13,13 207   

J.van Thuijl       2309 65   201 19 12,69 46   

         

G.Bins             2261 94   162 22 16,15 61   

W.Diepeveen        2216 128 * 120 22 22,61 64   

H.Koderitsch       2212 59   239 21 10,15 132 2 

P.G.Pijper         2204 75   201 29 12,81 75 2 

A.Nijhuis          2196 103   141 26 19,10 45   

         

Pa.Kors            2102 62 * 184 27 13,39 75 4 

W.v.d.Arend        1983 80   283 38 8,09 115 2 

K.Philipsen        1907 66   165 15 12,71 82   

H.Vogelaar         1739 90   87 8 22,01 55   

J.Gestman          1640 57 * 192 24 9,76 154 7 

         

Ph.Schellekens     1638 100   98 11 18,83 36   

F.Makkee           1612 76 * 120 20 16,12 37   

D.Joshi            1586 89   73 8 24,40 27   

F.Masselink        1522 62 * 131 21 13,84 40   

D.Brigden          1448 82   50 7 33,67 13   
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Speler runs h.s.  inn no ave. ct st 

B.Hoogwerff E. 1436 68   129 20 13,17 64   

Y.Nota             1400 81   133 11 11,48 38   

R.Beekhof          1371 83 * 81 11 19,59 28   

A.Kroonenberg      1354 67   164 51 11,98 69   

I.Wever            1299 102 * 106 15 14,27 44 1 

         

J.M.van Thuijl     1234 34 * 294 54 5,14 76   

J.Schellekens      1220 50   163 38 9,76 52   

A.Bacon            1216 59   82 5 15,79 8   

E.Masselink        1147 50   132 20 10,24 106 13 

M.Salman           1131 50   102 6 11,78 100 16 

         

W.Thoms            1101 60   93 9 13,11 66   

A.Nota             1095 59   111 10 10,84 25   

F.v.d.Steen        1089 64 * 103 31 15,13 75   

I.Neuerburg        1077 61   121 9 9,62 52   

Er.Janssen         1072 43 * 135 22 9,49 63   

         

W.Kroes            1065 42   205 31 6,12 37   

H.Schelwald        1001 49   113 16 10,32 44   

S.v.Wissen         969 92 * 83 21 15,63 47 3 

R.Tolk             888 104 * 79 6 12,16 35   

F.Kingma           879 110 * 68 12 15,70 22   

         

P.Mogrelia         822 91 * 48 13 23,49 9   

K.A.Khan           795 57   51 4 16,91 19   

E.Chaudry          783 82   48 6 18,64 13   

G.Devilee          770 41 * 157 51 7,26 43   

R.Averink          765 64   66 16 15,30 23   

         

S.Trouw            731 63   51 9 17,40 23   

S.Mulder           698 44 * 103 27 9,18 36   

A.Philipsen sr.    665 50   112 17 7,00 41   

Substitutes        657 61   110 24 7,64 83 3 

M.B.Sarfaraz       653 62   53 2 12,80 17   

         

A.Zaidi            648 94   25 1 27,00 15 2 

N.Ali              642 71   24 1 27,91 7   

J.L.Jaspers        615 58   66 16 12,30 13 2 

W.Steffelaar       580 36   70 11 9,83 27   

S.Zaidi            555 100   50 4 12,07 16   

         

S.Anwar            537 52   88 38 10,74 19   

T.Weber            507 78 * 59 7 9,75 14 1 

M.Hafeez           476 71 * 20 3 28,00 8   

J.W.de Groot       454 68   25 9 28,38 9 1 

A.Collingwood      450 54   35 1 13,24 9   

         

M.Verbeek          448 150 * 17 3 32,00 6   

P.Kingma           442 70   41 10 14,26 18 4 

D.Maharaj          415 31   65 24 10,12 15   

K.Majumder         407 86   12 2 40,70 4   

M.Qadar            400 45   32 4 14,29 10   
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Speler runs h.s.  inn no ave. ct st 

J.Colbran          399 66 * 25 5 19,95 10   

R.Sharif           383 43 * 42 6 10,64 12   

F.Nota             375 43 * 50 5 8,33 13   

H.Wharton          356 91   24 2 16,18 9   

T.Faqiri           342 55   33 3 11,40 21   

         

S.Butt             339 44   27 4 14,74 9   

U.Razzaqi          337 49   35 9 12,96 5   

E.Loomans          334 31 * 73 39 9,82 29   

F.Nijhuis          323 71   10 3 46,14 9   

M.van Outeren      298 26   63 11 5,73 12   

         

S.Ali              291 51   31 2 10,03 11   

J.Claassens        283 59   17 0 16,65 4   

U.Liaqat           281 29   27 5 12,77 8   

A.Othieno          278 41   17 0 16,35 6   

W.Grootens         254 15   68 10 4,38 10   

         

F.C.Reman          229 43 * 14 4 22,90 1   

T.Grootens         203 27   57 9 4,23 27   

H.Altaf            200 39   16 0 12,50 2   

G.Schoew           186 20   23 4 9,79 4   

B.Marthi           184 28 * 36 7 6,34 8   

         

S.Malik            182 18   44 5 4,67 11   

T.Bollemeijer      178 39 * 22 5 10,47 8   

M.Veliscek         177 18   73 14 3,00 17   

P.Arnfield         166 62 * 14 3 15,09 1   

D.Hardy            164 71 * 10 3 23,43 1   

         

A.Hussain          160 51   12 1 14,55 10   

A.Philipsen jr.    151 23 * 55 16 3,87 8   

M.Steyn            151 46 * 17 3 10,79 6   

M.Holland          146 27 * 28 9 7,68 13   

A.Mudannayake      139 38   14 2 11,58 2   

         

R.Butt             128 40   14 1 9,85 6   

J.Hardy            111 26   18 6 9,25 3   

K.Marthi           106 28   21 3 5,89 3 2 

M.A.Paulson        105 9   102 12 1,17 7   

W.Abbas            100 24 * 21 5 6,25 5   

         

D.Zuiderwijk       94 21   34 5 3,24 11   

R.Schamper         83 23   32 5 3,07 6   

E.v.Naerssen       79 23   21 3 4,39 3   

V.Kingma           76 13 * 29 7 3,45 6   

K.Kazmi            69 15   15 3 5,75 4   

         

G.Beekhof sr.      57 9 * 29 10 3,00 8   

T.Iqbal            56 49   3 0 18,67       

N.Price            54 9   13 0 4,15 5   

A.Verbeek          51 14   13 0 3,92 3   

M.Butt             48 27   6 1 9,60 2   
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Speler runs h.s.  inn no ave. ct st 

W.Ligtenstein      38 15   5 0 7,60       

E.Price            35 11   10 3 5,00 3   

L.Falade           28 24   3 0 9,33       

F.Holleman         27 6   21 4 1,59 10   

P.White            15 8   7 0 2,14 2   

         

K.Hoppener         14 12   5 2 4,67       

R.Schoonheim       12 8 * 2 2  2   

J.Stinchcombe      12 7   5 0 2,40 6 2 

R.Mogrelia         10 3   11 4 1,43 3   

S.de Graaff        6 2 * 7 3 1,50 1   

         

J.Agar             4 2   5 1 1,00 2   

A.Kent             3 3 * 1 1        

R.Maruf            3 2   4 0 0,75 2   

T.Krijger          2 2   2 0 1,00       

P.Turnhout         1 1   2 1 1,00       

         

L.Verbeek          1 1   1 0 1,00       

N.Dowlath          0 0   1 0 0,00 1   

         

 

 

 
 

- Pro eer aar ee  la gza ere, of ee  i s i gi g yorker . 
- E  als dat iet lukt?  

- Da  gooi je gewoon z  kop a  z  ro p.  
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Totaalstaat bowlen t/m 2009 alle elftallen 

 

Speler overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave. econ. 

E.Rohlfs          3998 1 1148 8922 775 419 300 46 10 11,51 2,23 

T.de Leede        4461    936 12707 751 205 478 64 4 16,92 2,85 

P.Mieras          3931 3 1069 9581 667 306 286 72 3 14,36 2,44 

J.Kors            3713 2 1100 7719 661 362 241 56 2 11,68 2,08 

M.Nota            3646 1 636 11472 562 96 411 40 15 20,41 3,15 

            

M.Steffelaar      2725 1 557 7714 546 248 248 47 3 14,13 2,83 

H.Boerstra        3087    563 8935 526 146 323 57      16,99 2,89 

M.Vroom           2657 3 401 8749 411 124 247 20 20 21,29 3,29 

R.de Graaff       1907 4 420 5476 387 164 216 6 1 14,15 2,87 

G.Devilee         1652    241 5669 353 129 184 24 16 16,06 3,43 

            

P.G.Pijper        1477 4 207 5126 296 115 155 24 2 17,32 3,47 

C.Ewen            1546 3 230 4922 291 125 131 32 3 16,91 3,18 

F.Nossbaum        1338 1 249 4039 281 116 153 11 1 14,37 3,02 

J.Schellekens     1703 4 288 4923 277 151 110 16      17,77 2,89 

H.Witteveen       1132 3 183 4168 231 86 114 22 9 18,04 3,68 

            

M.Mieras          1102 4 282 2601 211 94 106 9 2 12,33 2,36 

A.Kroonenberg     1326 5 105 5396 209 49 144 13 3 25,82 4,07 

F.Masselink       959 2 114 3490 200 111 81 7 1 17,45 3,64 

M.Molenbuur       990 2 97 3772 192 92 79 20 1 19,65 3,81 

J.M.van Thuijl    958 4 108 3953 189 81 91 15 2 20,92 4,12 

            

S.Mulder          965    65 4032 168 65 89 13 1 24,00 4,18 

B.Hoogwerff       809 3 131 2692 153 56 87 8 2 17,59 3,33 

D.Maharaj         749    76 2899 153 48 92 13      18,95 3,87 

Y.Nota            629 1 42 3025 132 52 68 10 2 22,92 4,81 

E.Loomans         774 3 98 2628 130 31 81 11 7 20,22 3,39 

            

S.Anwar           876 4 110 3167 129 29 87 6 7 24,55 3,61 

F.v.d.Steen       668 2 56 2829 127 49 69 8 1 22,28 4,23 

G.Beekhof         620 1 87 2063 125 53 67 5      16,50 3,33 

M.Rafi            865 5 66 3326 123 29 78 7 9 27,04 3,84 

F.Makkee          727 5 69 2982 107 55 43 8 1 27,87 4,10 

            

Er.Janssen        420    17 2085 96 26 61 9      21,72 4,96 

W.Thoms           484 4 144 1084 95 49 38 8      11,41 2,24 

H.Schelwald       470 2 95 1509 95 40 50 5      15,88 3,21 

D.Cousins         351 1 16 1594 82 18 52 1 11 19,44 4,54 

D.Brigden         404 1 56 1127 79 41 34 3 1 14,27 2,79 

            

C.Nota            411 4 46 1595 78 31 45 1 1 20,45 3,87 

R.Sharif          330 1 21 1526 77 26 41 8 2 19,82 4,62 

W.Steffelaar      343 5 35 1381 76 24 38 12 2 18,17 4,02 

S.Trouw           439 3 47 1824 75 19 47 9      24,32 4,15 

R.Averink         313 3 15 1871 75 15 50 1 9 24,95 5,97 

            

A.Nijhuis         357    43 1322 73 35 34 4      18,11 3,70 

P.Moran           329 4 47 1272 71 21 48 1 1 17,92 3,86 

T.Weber           325 1 25 1415 66 21 39 2 4 21,44 4,35 

L.de Leede        322 4 63 903 64 20 40 4      14,11 2,80 

M.Veliscek        354 4 23 1802 64 25 37 1 1 28,16 5,08 
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Speler overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave. econ. 

D.Joshi           242 1 15 1153 62 25 34 3      18,60 4,76 

P.de Leede        284    52 885 58 14 33 7 4 15,26 3,12 

P.Kingma          252 5 25 1116 54 18 27 4 5 20,67 4,41 

T.Faqiri          356 3 32 1386 54 19 33 2      25,67 3,89 

S.Zaidi           320 2 26 1525 54 27 24 3      28,24 4,76 

            

P.Mogrelia        308 4 18 1321 52 23 25 4      25,40 4,28 

U.Razzaqi         249 3 21 1095 51 29 20 2      21,47 4,39 

A.Nota            226 4 5 1393 49 26 20 3      28,43 6,15 

W.v.d.Arend       226    21 1063 48 15 26 4 3 22,15 4,70 

J.Hardy           142 5 10 648 47 15 21 2 9 13,79 4,54 

            

I.Wever           276 4 27 1047 46 13 25 7 1 22,76 3,78 

J.Sist            153 2 14 639 45 20 21 3 1 14,20 4,17 

W.Abbas           232 2 30 820 45 10 28 6 1 18,22 3,53 

V.Kingma          218 4 18 893 44 13 27 4      20,30 4,08 

R.Beekhof         168 3 14 800 43 11 23 1 8 18,60 4,75 

            

E.Chaudry         260    25 1249 42 14 22 4 2 29,74 4,80 

A.Collingwood     200    11 948 41 9 26 6      23,12 4,74 

Substitutes       202 5 12 944 40 19 19 2      23,60 4,65 

S.Ali             255    23 1029 37 12 18 5 2 27,81 4,04 

W.Diepeveen       142 2 11 684 35 1 30 1 3 19,54 4,81 

            

T.Bollemeijer     130 5 11 570 34 10 17      7 16,76 4,36 

R.d'Ancona        152 4 25 524 33 14 16 2 1 15,88 3,43 

U.Liaqat          159 2 16 653 32 20 12           20,41 4,10 

M.van Outeren     149 3 4 907 31 13 18           29,26 6,07 

F.Nota            97 3 2 548 30 6 21      3 18,27 5,62 

            

M.Qadar           121    2 658 30 13 14 3      21,93 5,44 

S.Malik           155 1 1 957 30 13 16 1      31,90 6,17 

S.Butt            121 1 3 666 29 13 13 2 1 22,97 5,50 

M.A.Paulson       143 2 3 908 29 10 14 2 3 31,31 6,33 

A.Mudannayake     97    4 448 28 11 13 1 3 16,00 4,62 

            

F.de Leede        147 3 21 529 28 6 17 1 4 18,89 3,59 

F.Kingma          202    21 894 28 4 24           31,93 4,43 

R.Tolk            175 4 45 500 26 17 9           19,23 2,85 

D.Zuiderwijk      139    3 729 25 14 9 1 1 29,16 5,24 

K.A.Khan          183 2 6 1024 25 9 14 2      40,96 5,59 

            

G.Schoew          84 4 5 447 23 6 15 2      19,43 5,28 

M.S.Alladin       141 5 12 641 22 5 13 2 2 29,14 4,52 

F.Holleman        106 2      854 22 2 19      1 38,82 8,03 

H.Koderitsch      98 3 24 271 21 6 12 2 1 12,90 2,75 

A.Philipsen jr.   122    25 447 21 9 11 1      21,29 3,66 

            

B.Marthi          109 5 6 515 21 6 8 4 3 24,52 4,69 

M.Holland         148 4 10 702 21 6 11 4      33,43 4,72 

R.Schamper        97    1 516 20 4 10      6 25,80 5,32 

G.Beekhof sr.     150 4 14 615 20 6 13 1      30,75 4,08 

N.Ali             119 1 12 623 20 5 13 2      31,15 5,23 
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Speler overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave. econ. 

P.White           92    9 385 18 10 8           21,39 4,18 

M.Steyn           71 2 1 419 18 5 12 1      23,28 5,87 

K.v.Hilten        95 3 10 523 18 5 11 1 1 29,06 5,48 

J.Jochemsen       116 5 7 600 18 6 8 2 2 33,33 5,14 

N.Schepman        146 1 34 492 17 5 11 1      28,94 3,37 

            

H.Altaf           98    6 416 16 8 6 2      26,00 4,24 

M.Hafeez          154    24 509 16 2 6 8      31,81 3,31 

D.Dormits         42 1 4 187 15 3 11 1      12,47 4,43 

A.Bacon           55 1 5 347 15 7 4 2 2 23,13 6,29 

P.Arnfield        80 1 3 438 15 3 12           29,20 5,46 

            

E.Price           65 3 3 314 14 6 7 1      22,43 4,79 

M.B.Sarfaraz      95 2 2 547 14 6 7 1      39,07 5,74 

J.Agar            50    3 212 12 7 5           17,67 4,24 

I.Neuerburg       72 2 1 526 12 5 7           43,83 7,27 

S.de Graaff       44 3      239 11 4 6 1      21,73 5,37 

            

K.Philipsen       90 3 26 278 11 2 9           25,27 3,07 

K.Kazmi           67    1 385 11 5 6           35,00 5,75 

R.Mogrelia        37 1 3 230 10 6 4           23,00 6,19 

F.Nijhuis         72 2 11 242 10 2 7      1 24,20 3,35 

J.Colbran         26    1 188 9 2 6      1 20,89 7,23 

            

S.v.Wissen        32 1      256 9 5 2 1 1 28,44 7,96 

Ph.Schellekens    20    2 125 8 3 4      1 15,63 6,25 

A.Zaidi           34    2 202 8 1 6 1      25,25 5,94 

K.Marthi          20 3      115 7 3 2      2 16,43 5,61 

A.Verbeek         34 2 1 163 7 1 6           23,29 4,75 

            

K.Majumder        34 3 1 174 6 1 4      1 29,00 5,04 

A.Othieno         40    1 174 6 3 3           29,00 4,35 

G.Bins            40 3 1 208 6 1 5           34,67 5,14 

F.C.Reman         15    1 57 5 2 1 1 1 11,40 3,80 

A.Hussain         17 5      77 5 4 1           15,40 4,32 

            

Pa.Kors           23    6 79 5      4 1      15,80 3,43 

R.Butt            10         76 4 2 2           19,00 7,60 

W.Kroes           27    3 108 4 1 2      1 27,00 4,00 

J.L.Jaspers       31    5 122 4 3           1 30,50 3,94 

M.Verbeek         16 3      126 4 1 3           31,50 7,64 

            

M.Salman          36 4 1 203 4      4           50,75 5,54 

H.Wharton         3         8 3      2      1 2,67 2,67 

J.van Thuijl      12 3 3 31 3 3                10,33 2,48 

A.Kent            3 1      21 2 1 1           10,50 6,63 

A.Philipsen sr.   11    2 43 2      2           21,50 3,91 

            

L.Verbeek         6         63 2 2                31,50 10,50 

W.Ligtenstein     17         85 2 1 1           42,50 5,00 

R.Maruf           12         88 2 2                44,00 7,33 

M.Butt            19    1 104 2      1 1      52,00 5,47 

N.Dowlath         4 3      42 1      1           42,00 9,33 
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Speler overs  maid runs wick bwd ct lbw st ave. econ. 

H.Vogelaar        8         67 1      1           67,00 8,38 

L.Falade          12 2      72 1      1           72,00 5,84 

T.Iqbal           14    1 82 1 1                82,00 5,86 

T.Krijger         1         5 0                      5,00 

E.Masselink       3    1 7 0                      2,33 

            

E.v.Naerssen      2         8 0                      4,00 

J.Claassens       9 2      61 0                      6,54 
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Boundaryscores 

 

In deze rubriek kun je zien wie er een beetje doorslaat. Onder het otto lo k-block-slog  zij  de ee ste ijf 
spelers van dit overzicht van Pakistaanse komaf (en zeven bij de eerste tien). Dat kan geen toeval zijn.  

Natuu lijk is het p ettig o  ie a d als Shahid Af idi als oo eeld te he e …  
Verder valt op dat het aantal zessen dit jaar mager is. Het feit dat we op grotere velden spelen is daar deels debet 

aan. Alleen Ben Wharton slaat tien zessen, op de voet gevolgd door Marek Molenbuur (maakt bowlers het leven 

zuur). Vogelaar, Majumder en Hafeez zijn de vierenkoningen.  

 

 

   

totaal 

aantal 

totaal 

aantal boundary 

Speler vieren zessen runs 4&6 runs % 

T.Iqbal            9 1 42 56 75,00% 

N.Ali              23 5 122 174 70,11% 

A.Hussain          20 5 110 160 68,75% 

S.Butt             9  36 54 66,67% 

U.Liaqat           5 1 26 42 61,90% 

      

M.Vroom            20 5 110 182 60,44% 

M.Verbeek          37 2 160 266 60,15% 

R.de Graaff        9 4 60 102 58,82% 

S.Malik            10  40 69 57,97% 

T.Faqiri           11 1 50 88 56,82% 

      

M.Molenbuur        27 8 156 281 55,52% 

J.Claassens        9 1 42 83 50,60% 

M.Nota             33 1 138 273 50,55% 

P.de Leede         22 4 112 223 50,22% 

K.Majumder         49 1 202 407 49,63% 

      

M.Qadar            18 5 102 218 46,79% 

R.d'Ancona         9  36 79 45,57% 

H.Vogelaar         56 3 242 533 45,40% 

D.Joshi            25 1 106 235 45,11% 

T.de Leede         37 3 166 372 44,62% 

      

I.Neuerburg        20  80 180 44,44% 

P.Moran            23 2 104 235 44,26% 

S.v.Wissen         8 3 50 113 44,25% 

E.Chaudry          33 4 156 360 43,33% 

M.Hafeez           45 4 204 476 42,86% 

      

A.Collingwood      14 2 68 159 42,77% 

F.Kingma           12 2 60 141 42,55% 

P.Arnfield         3 3 30 71 42,25% 

W.Diepeveen        32 2 140 332 42,17% 

U.Razzaqi          13 2 64 159 40,25% 

      

H.Wharton          12 10 108 269 40,15% 

P.Mogrelia         20 1 86 220 39,09% 

J.Colbran          22 2 100 258 38,76% 

W.Abbas            5  20 56 35,71% 

M.Salman           16 2 76 213 35,68% 
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   totaal totaal boundary 

Speler vieren zessen 

aantal 

runs 4&6 

aantal 

runs % 

M.Holland          6  24 68 35,29% 

A.Kroonenberg      5 1 26 74 35,14% 

K.Marthi           5  20 57 35,09% 

M.Steyn            5  20 57 35,09% 

M.van Outeren      6  24 69 34,78% 

      

D.Dormits          24 2 108 311 34,73% 

G.Bins             19 1 82 240 34,17% 

R.Beekhof          7  28 86 32,56% 

A.Zaidi            28 2 124 383 32,38% 

M.B.Sarfaraz       9  36 113 31,86% 

      

J.W.de Groot       17 1 74 235 31,49% 

A.Nota             12  48 158 30,38% 

M.Rafi             22 2 100 331 30,21% 

P.Kingma           13 1 58 206 28,16% 

G.Beekhof          12  48 176 27,27% 

      

S.Trouw            10  40 150 26,67% 

Y.Nota             9  36 136 26,47% 

J.Sist             11 0 44 170 25,88% 

D.Cousins          23  92 391 23,53% 

S.Ali              6  24 121 19,83% 

      

Overige spelers 50 4 224 1226 18,27% 
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Eigentijds communiceren (3) 

 

Van  guusjr@hotmail.com 

Datum   13 augustus 2009   

Aan   pdeleede@planet.nl  

Onderwerp  a.s. zondag 

 

Patrick, 

  

Mijn vader was al bijna weer in training gegaan. Kun je voortaan dit e-mail adres gebruiken als je mij wilt bereiken. 

Als je nog bowlers zoekt, kun je inderdaad guusbeekhof@hotmail.com blijven gebruiken. Volgens mij was hij best 

zuinig (vooral die langzamere deed menig batsman de das om). 

 

Met vriendelijke groet, 

Guus 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Van   pdeleede@planet.nl  

Datum   13 augustus 2009   

Aan  guusjr@hotmail.com 

Onderwerp  Re: a.s. zondag 

 

Guus -- Het was inderdaad geen vergissing. Zuinige bowlers zijn altijd welkom.  

Bovendien is je pa als ik het goed heb een paar jaar jonger dan Colin.  

Als we subtiel brengen dat hij die langzamere full toss beter achterwege kan laten, voorzie ik geen problemen. 

 

 

 

Eigentijds communiceren (4) 

 
From: Luuk de Leede 

To: Patrick de Leede  

Sent: Thursday, August 13, 2009 10:47 PM 

Subject: Re: vcc 4 v hcc 3 op 16 augustus 

 

Kaki, 

  

Ik doe mee (als er nog plek is). 
Hoe laat verzamelen? 
Toch leuk: vcc4 tegen hcc 3 (is dat geen typfout?) 
Laatste 100 was tegen hcc 3, dus ik wil graag openen... 

  

L. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

From: Patrick de Leede 

To: Luuk de Leede 

Sent: Thursday, August 13, 2009 10:48 PM 

Subject: Re: vcc 4 v hcc 3 op 16 augustus 

 

luuk -- goed dat je een keer meedoet, anders ga je er nog uitzien als ome wim. 

  

openen kan altijd, zelfs met mike. hij loopt alleen geen tweetjes (meer). meestal is het six of nix. 
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Home sweet home… 

 

 


