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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 2018 zag ons ledenbestand er als volgt uit. 

(De aantallen tussen haakjes zijn die van 1 oktober 2017.) 

 

Ereleden      4   (4) 

Spelende senioren    84 (73) 

Niet-spelende leden    32 (28) 

Junioren      70 (71) 

Donateurs      14 (15) 

Dames       14 (12) 

 

Het bestuur werd in 2018 gevormd door: 

Jos Jochemsen    voorzitter 

Karel Philipsen    secretaris 

Geert Rutgers    penningmeester 

Floris van Hoogdalem    wedstrijdsecretaris, commissaris materialen en evenementen 

Willem Ligtenstein   commissaris accommodatie  

Ton Overmeire (tot 5 mei 2018)  jeugdcommissaris 

 

De aanvoerders in 2018 

VCC 1      Tom de Grooth 

VCC 2      Abbass Zaidi  

VCC 3      Prem Saini  

VCC 4 zomi    Guus Beekhof  

VCC zami    Sander van Wissen  

VCC Dames     Chèr van Slobbe 

 

Coaches 2018    Shirtsponsor 2018 

Tom de Grooth    geen 

Tim de Leede      

Matthew Smit 

Clayton Floyd 

Clare Mains 

Steffen Mulder 

 

Redactie en samenstelling jaarverslag 

Dinesh Joshi (cijfers) en Patrick de Leede (letters), met dank aan de co-auteurs (m/v, in alfabetische volgorde): 

Floris van Hoogdalem, Jos Jochemsen, Richard de Lange, Aled Lewis, Ivo Neuerburg, Marc Nota, Carola Vroom, 

Sander van Wissen, Atif Zaka en vele anderen. 

 

Omslag en p. 3 

Mark Steffelaar  

 

Reprografie  

Mike Vroom 
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Eindstanden 2018 - senioren 
 

 

Hoofdklasse 

 

1  VCC 1 18 33 1,83 

2  Hermes DVS 1 18 26 1,44 

3  Rood en Wit 1 18 24 1,33 

4  Groen en Wit 1 18 21 1,17 

5  Bloemendaal 1 18 20 1,11 

6  Kampong 1 18 18 1,00 

7  Dosti 2 18 12 0,67 

8  Salland CC 1 18 12 0,67 

9  VVV 1 18 10 0,56 

10  Punjab CCR 2 18 4 0,22 

 

VCC 1 kampioen – promoveert naar Topklasse 

 

Topklasse T20 

 

1  HBS T20 3 4 1.33 

2  VCC T20 3 4 1.33 

3  Quick Hg T20 3 0 0.00 

4  HCC Twenty20 1 0 0 0.00 

 

Finalegroep: VCC – VOC 0-2 

HBS T20-kampioen 

 

 

Overgangsklasse B  

 

1 HMS CC 1 13 20 1,54 

2 Quick N 1 10 11 1,10 

3 Almere CC 1 13 14 1,08 

4 Qui Vive 2 14 14 1,00 

5 VCC 2 12 12 1,00 

6 Groen en Wit 2 14 13 0,93 

7 Ghausia 2 14 12 0,86 

8 Wanica Star 1 14 8 0,57 
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Derde Klasse A 

 

1  Sparta 3 14 24 1,71 

2  Ghausia 3 11 14 1,27 

3  VCC 3 14 16 1,14 

4  Excelsior'20 3 14 10 0,71 

5  Punjab CCR 4 12 8 0,67 

6  Hermes DVS 3 13 6 0,46 

 

 

Zomi Poule 1 

 

1  Excelsior'20 4 10 16 1,60 

2  ACC 4 8 12 1,50 

3  VCC 4 9 10 1,11 

4  Hermes DVS 4 9 8 0,89 

5  Qui Vive 7 8 4 0,50 

6  Rood en Wit 3 6 0 0,00 

 

 

Zami Poule 2 

 

1  HCC ZaMi 3 12 22 1,83 

2  VRA Zami 1 12 14 1,17 

3  VCC Zami 1 12 12 1,00 

4  Ajax Zami 1 12 12 1,00 

5  VRA Zami 2 11 10 0,91 

6  Concordia Zami 12 8 0,67 

7  Punjab CCR Zami 11 4 0,36 

8  VOC Zami 0 0 0,00 

 

 

Dames T20 Haaglanden/ Rijnmond 

 

1  Quick Hg DT20 3 6 2,00 

2  VCC DT20 3 4 1,33 

3  Excelsior'20 DT20 3 2 0,67 

4  VOC DT20 0 0 0,00 

5  Groen Geel DT20 3 0 0,00 

 

Finaledag:  

 

VCC – Ajax 2-0 

VCC – Quick Hg 2-0 

VCC Dames T20 kampioen!  
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Dames Hoofdklasse (40 overs) 

 

1  VCC D 6 12 2,00 

2  Quick Hg. D 5 8 1,60 

3  VRA D 6 8 1,33 

4  Ajax D 6 6 1,00 

5  VOC D 5 4 0,80 

6  Rood en Wit D 6 2 0,33 

7  Groen Geel D 6 0 0,00 

8  vrij d 0 0 0,00 

 

Play-offs: 

Ajax – VCC 2-0 

VRA – VCC 2-0 

VCC – Quick 0-2 

 

Stand na play-offs: 

 

1  VRA D 3 4 1,33 

2  Quick Hg. D 3 4 1,33 

3  Ajax D 3 4 1,33 

4  VCC D 3 0 0,00 

 

 

Eindstanden 2018 – jeugdteams 

 

U17 - stand na eerste ronde 

 

 

1  ACC/VRA U17 10 20 2,00 

2  VCC U17 9 14 1,56 

3  HCC U17 10 10 1,00 

4  Quick U17 1 10 6 0,60 

5  Excelsior'20 U17 9 4 0,44 

6  Kampong U17 8 2 0,25 

 

 

Kruisfinale Hermes DVS – VCC 0-2 

Finale VCC – ACC/VRA 1-1 

VCC wint Super Over en is kampioen U17 
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U15 – stand na eerste ronde 

 

1  Sparta U15 7 12 1,71 

2  VCC U15 7 10 1,43 

3  ACC U15 7 8 1,14 

4  HCC U15 7 8 1,14 

5  Kampong U15 7 6 0,86 

6  Rood en Wit U15 7 6 0,86 

7  Excelsior'20 U15 1 7 4 0,57 

8  HBS U15 1 7 0 0,00 

 

Stand na play-offs: 

 

1 Sparta U15 9 16 1,78 

2 VCC U15 10 16 1,60 

3 HCC U15 8 8 1,00 

4 ACC U15 9 8 0,89 

5 R&W  9 10 1,11 

6 Kampong 7 6 0,86 

7 Excelsior 8 4 0,50 

8 HBS 8 0 0,00 

 

U13 weekend 

 

1 VCC  

2 Kampong 

3 ACC 

4 Ajax 

 

Finale: VCC U13 – Kampong 2-0 

VCC U13 landskampioen! 

 

U11 woensdag 

 

VCC 6 12 

HCC 1 6 8 

Quick 6 6 

HCC 2 5 4 

HBS 7 0 

 

Finaleronde: HBS-VCC 0-2 

VCC – VRA 2-0 

VCC U11 landskampioen! 
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U9 A (Zuid-Holland, weekend) 

 

Statement KNCB: Uit onderzoek is gebleken dat kinderen sporten met vrienden leuk vinden en een partijtje te spelen met winst en 

verlies. Maar kinderen vinden het niet leuk als ouders en begeleiders het alleen maar hebben over winnen en alles draait om de 

stand in de competitie. In de U9 worden om die reden de wedstrijdresultaten niet landelijk geregistreerd. Zo staan de ontwikkeling 

en het plezier van de jonge kinderen om samen te spelen, centraal. Indien gewenst, kunnen uitslagen en individuele scores door de 

team begeleiders worden bijgehouden. 

  

 

Flamingo Indoortoernooi (FJIT) 

 

Het U15-team werd indoorkampioen 2018 (won finale van Excelsior U15). 

De U13 was verliezend finalist (met twee runs verschil van Kampong). 
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Voorwoord  
 

Wat een geweldig cricketjaar heeft VCC achter de rug! Het is waarschijnlijk niet eerder voorgekomen dat in één 

seizoen zoveel titels zijn behaald. De basis van een succesvolle sportvereniging ligt in een goede jeugdopleiding. 

VCC vormt daarop geen uitzondering. Het afgelopen najaar is VCC binnen de Nederlandse cricketwereld hiervoor 

vaak als voorbeeld genoemd. Maar minstens zo belangrijk is een goede sfeer binnen de vereniging. En ook daar 

heeft VCC in 2018 niet over te klagen gehad. 

 

Sfeer maak met je elkaar. Bijvoorbeeld tijdens trainingen, maar ook voor, tijdens en na de wedstrijd. Onze 

vrijwilligers dragen hier in hoge mate aan bij. Er worden tal van klussen gedaan. Van het rollen van de pitch om 

9 uur op wedstrijddagen tot het beheer van de website. Van inkoop tot administratie, van jeugdtraining 

en -begeleiding tot het bereiden van lunches of avondmaaltijden. Van het schrijven van nieuwsbrieven en 

reglementswijzigingen tot het verven van het clubhuis in de winter. Screens die wit, zwart en dan weer wit moeten 

zijn. En zo kan ik nog even doorgaan. VCC is zijn vrijwilligers veel dank verschuldigd. Zij zijn de drijvende kracht 

achter de club en al die mooie prestaties.  

 

Het lijstje met kampioenen is indrukwekkend: 

VCC-dames:  landskampioen T20; 

VCC 1:  kampioen van de Hoofdklasse; 

U19:  winnaar van het Flamingo-toernooi; 

U17:  landskampioen veld; 

U15:  landskampioen indoor in het voorjaar en gedeeld eerste veld; 

U13:  landskampioen veld en kampioen indoor in de herfst; 

U11:  landskampioen veld; 

U9:  kampioen spelplezier! 

 

Opleiden 

Spelplezier staat voorop in al onze cricketactiviteiten. Dat geldt – naast bij de dames en de jeugd - zeker voor 

VCC 2, VCC 3, de Zami en de Zomi. Maar het is opvallend dat ook een prestatiegericht elftal als VCC 1 een echte en 

hechte vriendenclub is. Een team waarvan de spelers zich ook nog eens inzetten als vrijwilliger. Wat duidelijk is, is 

dat VCC 2 steeds meer een opleidingselftal wordt. Het is goed als VCC 2 op korte termijn een stap omhoog kan 

maken zodat het gat met – nu weer Topklasser – VCC 1 kleiner wordt. Ondanks een goede (trainings)inzet is dat dit 

seizoen niet gelukt, ook al omdat talenvolle jonge spelers vaak in het eerste moesten invallen. 

 

De successen van de jeugd spreken voor zich. Er is afgelopen jaar ingezet op een dubbele bezetting bij de 

begeleiding van trainingen, zodat er naast de elftaltraining ook ruimte was voor de persoonlijke ontwikkeling. 

Daarnaast heeft een gerichte werving geleid tot een forse stijging van het aantal spelertjes en speelstertjes onder 

de negen jaar. Rondom de velden hoor je vaak zorgelijk spreken over de terugloop van het aantal kinderen dat 

i ket speelt. Maa  ook het da es i ket ka  ee  fli ke oost  ge uike . O ze da es k oo de  zi h oeg i  het 
seizoen tot landskampioen T20. Het aantal damesteams binnen de KNCB is klein. VCC heeft een aantal 

getalenteerde (jeugd)speelsters. Maar er moeten wel tegenstanders zijn. En natuurlijk genoeg medespeelster(tje)s 

Het voornemen is dan ook om in het voorjaar weer een gerichte wervingsactie te starten die zich met name ook op 

meisjes en dames richt. 

 

ODI s 

Het afgelope  ajaa  heeft ee  g oot aa tal e se  zi h i gespa e  oo  de id  a  VCC o  i   e   
grote internationale wedstrijden op ons complex te organiseren. Nederland behoort tot de 13 sterkste 

cricketlanden ter wereld en komt uit in de World Cup Superleague van de ICC. Op de valreep van het jaar is bekend 

gemaakt dat VRA in 2020 gastheer zal zijn voor de ODI-wedstrijden van Nederland tegen Pakistan en West-Indië.  

 

In 2021 komen Engeland en Ierland op bezoek. In samenwerking met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en 

Den Haag én de Haagse cricketverenigingen proberen wij gastheer te mogen zijn voor één van deze wedstrijden. 

Het zou toch vreemd zijn als onze regio, het ha t a  het Nede la dse jeugd i ket, zo  g oot e  ooi e e e e t 
aan zich voorbij ziet gaan. 
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Accommodatie 

Ook wat de accommodatie betreft, heeft VCC de nodige voornemens. Het graswicket is in een diepe winterrust, 

nadat het door de vrijwilligers van de groundstaff eind september nog eens extra is vertroeteld. Het drukke 

programma geeft wel aan dat er, als we ook de jeugdelftallen, de dames en de lagere herenelftallen zoveel 

mogelijk op gras willen laten spelen, iets moet gebeuren, zoals meer beschikbare strips. Daar wordt door flink wat 

mensen over nagedacht. Zoals in het overleg met de gemeenten, de beheersstichtingen en de andere clubs die op 

Westvliet spelen wordt gesproken over een betere en grotere beschikbaarheid van de velden. 

 

Financieel zullen de Nederlandse sportverenigingen in 2019 merken dat de wetgeving rond het BTW-tarief is 

gewijzigd. De lasten stijgen en het zal voor alle clubs moeilijker worden de eindjes aan elkaar te knopen. Dit vraagt 

ondermeer om een beter beheer van het clubhuis. De algemene ledenvergadering heeft afgelopen december 

hierover gesproken. Duidelijk is dat de  aanwezige leden zich uitspreken voor het vergroten van de sociale 

controle. Alle leden, maar ook ouders van jeugdleden, moeten zich verantwoordelijk voelen voor- en bereid zijn bij 

te dragen aan taken die de binnen VCC moeten worden verricht. Maar ook externe fondsverwering is noodzakelijk. 

Het bestuur vraagt hierbij steun van de leden. Heeft u ideeën om extra inkomsten te verkrijgen of relaties met 

bijvoorbeeld bedrijven die sponsor willen worden, aarzel dan niet om u te melden! 

 

Ambities 

Zo zij  e  oo   tal a  oo e e s! Alsof het ooit ge oeg is… Maa  late  e iet e gete  dat VCC gee  
upsje  is, aa  ee  loeie de lu . Ee  e e igi g met veel vrijwilligers en talenten! Een trotse vlinder, die geen 

eendagsvlieg wil zijn, maar zijn rood/wit/blauwe vleugels telkens opnieuw wil uitslaan. Daar passen ambities bij. 

Het is aan alle VCC-ers om in 2019 invulling te geven aan die ambities. 

 

Ik wens u veel leesplezier bij het ophalen van - al dan niet persoonlijke - herinneringen aan dat zo opmerkelijke 

seizoen 2018. En een gezond, sportief, succesvol én vooral mooi cricketjaar 2019! 

 

 

Jos Jochemsen, voorzitter 
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In Memoriam  
 

  
 

Loek Wolfs als toeschouwer en supporter met Yvonne Kroes, Hans Koderitsch, Wim Kroes, Watty en Piet Wolfs 

 

 

Loek Wolfs-Kuling 
 
 
Loek Wolfs-Kuling werd geboren op 13 januari 1929. Zij overleed op 26 juli 2018. 

 

Oudere VCC ers zullen zich haar herinneren als de echtgenote van Piet Wolfs. Maar ook als de moeder van Luus, Ed 

en Mariëtte en oma van onder meer Yannick, die evenals Piet allen voor VCC zijn uitgekomen. Dit geldt overigens 

ook oo  de oe  a  Piet: Ed Watt  en diens zoon Harry.  

 

Loek was een hartelijke en warme vrouw. Persoonlijk herinner ik mij nog goed hoe ze ons als jeugdleden bij 

wedstrijden aanmoedigde. Zoon Ed, Ton Philipsen jr., Pim Tonino en ik woonden vlak bij elkaar. Wij verzamelden 

voor wedstrijden vaak in de tuin van of de familie Wolfs of de familie Philipsen, want Ed en Ton waren 

buurjongens. Vaak reed de familie Wolfs ons naar de wedstrijd. Loek Wolfs zorgde er altijd voor dat er iets lekkers 

oo  de jo ge s as ij de thee  die toe  og uit een bekertje ranja bestond, want een boterham nam je zelf 

mee). 

 

Zij was ook een trouw supporter van VCC 1 en sloeg zelden een wedstrijd over. Ook toen haar hoger wordende 

leeftijd het voor haar moeilijk maakte om nog wedstrijden te bezoeken, bleef zij VCC volgen en als donateur 

ondersteunen. 

 

VCC verliest in Loek Wolfs een markante persoonlijkheid. Onze gedachten gaan uit naar Luus, Ed en Mariëtte, hun 

partners en kinderen en overige familieleden.  

 

Jos Jochemsen 
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Mijlpalen senioren 2018 
 

 

 

Batten 

 

De  9.000e run van Marek Molenbuur (9262) 

De  2.000e run van Sono Zaidi (2239) 

De  2.000e run van Sander van Wissen (2173) 

De  1.000e run van Mohit Hongorani (1250) 

De  1.000e run van Ahsan Siddique (1044) 

De  1.000e run van Farukh Janjua (1035) 

De  1.000e run van Tom de Grooth (1030)  

 

 

Bowlen 

 

Het 350e wicket van Steffen Mulder (355) 

Het 100e wicket van Yasir Hamid (103) 

Het  50e wicket van Philippe Boissevain (53) 

 

 

Fielden 

 

De 100e vang van Harold Vogelaar (102) 

De 100e vang van Ro  d Ancona (103+8) 

 

 

 

Verbetering topscore 

 

Waqar Khan   van  38  naar    90 

Prem Saini   van  44*  naar    84 

Tom de Grooth   van  76  naar  115 

Guus Beekhof jr   van  93  naar  121* 

Tapas Das   van  41  naar    66 

Nehaan Gigani   van  21  naar    44 

Richard Hard   van    0  naar    16 

Pranav Madabhushi  van  29  naar    42 

Frits Holleman   van  10*  naar    19* 

Mo Qadar   van  73  naar    82 

Guus Timmermans  van    0  naar     8* 

Kashif Zaffar   van  16  naar    24* 

Philippe Boissevain  van  28  naar    36 

Victor van Koolwijk  van    0  naar     4 

Aryan Dutt   van  88  naar    89* 
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De VCC-jeugd in 2018 
 

De VCC-jeugd wordt al jaren tot de top van Nederland gerekend en kende ook in 2018 weer een uitstekend jaar 

met goede prestaties en vooral veel plezier. Kampioenschappen waren er voor U11, U13, U15 indoor en de U17, 

een geweldige prestatie! 

 

 

 

 

 

        
  

  

 

 

VCC-(jeugd)coaches en –trainers in 2018 

 

Tom de Grooth  

Matthew Smit (U17) 

Steffen Mulder (U15) 

Tim de Leede (U11/ U13)  

Marc Nota (U9) 

David Cousins (U7) 

 

Coördinatie  

U17 Dorith van der Laan 

U15 Peter Hammond 

U9-U13 Richard de Lange 

 

 

 

    
  Tom          Tim         Steffen    Marc 
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VCC U9 in 2018 
 

 

 
 

U9 groeit in aantal en kwaliteit  

21 MEI 2018 

  

Er werd in alle vroegte begonnen in een wolk van mist, maar het duurde niet heel lang tot dat de ballen gebowled 

werden in een heerlijk zomers zonnetje. Dit werkte extra motiverend op het spel van onze Voorburgse helden in 

opleiding. De gebroeders Molenbuur Thijs en Daan, maar ook Quinten, Casper en Gero waren van de partij. Deze 

kee  ij gestaa  doo  toppe tjuhs  Philei e, Lia  e  e  o  Ste e . 
Bij het bowlen en fielden werd duidelijk dat wedstrijdervaring de vooruitgang alleen maar ten goede is gekomen. 

Deso da ks hadde  de Pu ja i s ee  aa dig totaal ee gezet. E hte  ij het atte  as ij o ze kids i  opleidi g 
de grootste vooruitgang te bewonderen, maar uiteindelijk kwamen we net iets te kort om onze eerste overwinning 

van het nog jonge seizoen te e a htige . Da k ee  aa  o ze s o e  Ma ek die het o  o duidelijke  ede  e g 
zwaar had en alles in zijn uppie in de gaten moest houden.  

 

Voorburg CC U9 maakt grote stappen vooruit! 

28 MEI 2018 

  

Punjab U9-1 – Voorburg CC U9 2-0 

Na eerder al tegen Punjab U9-2 thuis gespeeld te hebben, mochtten wij nu in Charlois te Rotterdam-Zuid tegen de 

Pu ja i s a  hu  ee ste U  spele . 
We verloren de toss en mochtten eerst gaan batten. Thijs en Ger probeerde wederom aan vooral de nieuwelingen 

te laten zien, hoe je nu moet batten en vooral runnen tussen de wickets. Thijs liet zien dat hij net zo snel kan zijn 

als Max Verstappen, maar dan zonder in een muur te rijden. Ger was ietwat ongelukkig met de bounce van de bal 

en zijn timing, maar beide heren kregen weer een ruime voldoende. 

Daarna was het de beurt aan Daan en Stefan en ook dit partnership zag eruit als of ze het al jaren samen deden. 

NieuwBoy Stefan sloeg in zijn 2de wedstrijd zelfs 2×4 en 1×6. 
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Casper en Liam deden hun uiterste best en krijgen nu ook echt de smaak te pakken. Als laatste mocht Rushab 

samen met Geâhr , die met hem mee runde, laten zien wat hij kon en onze laatste aanwinst is meer dan alleen dat, 

ook hij is namelijk een Voorburg CC topper in opleiding. 

Het bowlen en fielden was ook deze keer goed verzorgd, maar er blijft voldoende ruimte voor verbetering. We 

namen deze keer 5 wickets netjes verdeeld over ons team. Noemenswaardig was nog de direct hit vanaf de 

boundary van Geronimo die resulteerde in een mooie run out. Prima potje weer in ons ontwikkelingsproces en een 

9+ voor plezier. 

 

Eerste overwinning Voorburg CC U9 is een feit 

4 JUN 2018 

  

De Geweldige Gabbers van Voorburg CC U9 hebben een prachtige wedstrijd gespeeld. Tegen Hermes DVS, uit de 

Ketel 1 stad Schiedam, wer d op ons schitterende hoofdveld, naast de jongens van de U11, zomaar de eerste zege 

van het seizoen geboekt. 

Thijs Molenbuur won de toss en koos voor eerst batten. Dit feit alleen al leverde een zeer enthousiast gejuich op 

van de Geweldige Gabbers. Vervolgens slaagden de Geweldige Gabbers van VCC er in om het totaal te bereiken 

van 135 runs voor het verlies van 1 wicket. Liam (14) , Rusha (27), Gero (25), Thijs (14), Stefan (30) en Daan (4) 

waren de gabbers die hier voor zorgde. Vooral het runnen tussen de wickets was na de training van vrijdag 

ongelooflijk verbeterd, maar ook het wegslaan van de korte en lange ballen was duidelijk zichtbaar vooruitgegaan. 

Bij het fielden was het grondfielden opzienbarend goed verzorgd en iedereen deed zijn uiterste best om 

kaarsrechte ballen te bowlen. Herremus kwam daardoor maar tot 79 runs voor het verlies van 3 wickets en de 

schitterende zege een feit was. Wat een feest! 

 

HBS uit blijft altijd lastig, ook voor U9  

12 JUN 2018 

  

Onze stoere jongens van de U9 tegen de K aaie  a  Houdt B aef Sta t. 
Teamjongste Daan had wat opstartprobleempjes, maar nadat onze Daan de verantwoordelijke job van captain had 

gekregen, bloeide hij helemaal op. Hij won de toss en ik denk dat er maar weinig cricketcaptains in de wereld zijn 

die 100% winst resultaat hebben, ongelooflijk gewoon. Daan is nu al een toppert! 

Zeker ook omdat hij maar gelijk de batting opende samen met Stefan. Er werd goed gerund tussen de wickets en 

Steef sloeg zelfs 2 viertjes. Daan (5), Stefan (15). Daarna volgde de Duits/Zuid-Afrikaanse combi van Casper (8) en 

Liam (10) en zij lieten zien dat zij prima met de bowlerij en elkaar overweg kunnen. Quinten(25) en Geronimo (15) 

lieten echt vuurwerk zien en als laatste liet Thijs (6) met hulp van Casper ook zien dat cri ket ge oo  e ht zo  
mooie sport is. 

Bij het fielden lieten we zien dat we nog steeds heel speels en ongeconcentreerd kunnen zijn, maar da s ook de 

ooiste eige s hap als je de leeftijd he  die o ze U s he e . Allee  als je da  el oplet is het misschien handig 

om wat vaker onze handen te gebruiken in plaats van onze voeten, maar dat levert dan weer oefenstof op voor de 

training. De grootste winst werd gemaakt bij het bowlen, dat ging zoveel beter dan in alle vorige wedstrijden. De 

armen waren bijna allemaal gestrekt en de ballen bijna allemaal recht, echt ongelooflijk. Helaas kwamen de 

Kraaien (163 v 3) op een iets hogere score uit dan de jongens uit Voorburg (119 v  , aa  die teleu stelli g  as 
bij de lunch alweer helemaal vergeten.  

 

Voorburgse U9 en het pannenkoeken mysterie van Mariella 

18 JUN 2018 

  

De Voorburgse Kanjers van de U9 mochten hun thuiswedstrijd spelen tegen de U9 van VOC uit Hillegersberg, zeg 

maar het Wassenaer van Rotjeknor. De uitwedstrijd was met ruime cijfers verloren, maar onze Kanjers wilde maar 

wat graag laten zien dat er vooruitgang is geboekt ten opzichte van de Boys uit 010. 

Stefan won de toss en onder enige druk van de Voorburgse Kanjers werd er gekozen voor batten. Dat is overigens 

altijd een goede keuze, want je weet maar nooit of het gaat regenen, want we spelen toch altijd door met de U9. 

Een ietwat vreemde redenatie, maar hij is dan ook afgeleid van de visie van Hoofdcoach T.B.M. de Leede: Altijd 

eerst gaan batten, want je weet nooit of het gaat regenen en dan heb je in ieder geval lekker gebat in geval de 

wedstrijd toch verregent. Maar goed, dat komt tegenwoordig eigenlijk niet meer voor en dat was dan ook heel, 

heel la g gelede …. 
Thijs (6) en Stefan (18) lieten wederom positieve vooruitgang zien .Daarna was het de beurt van onze 

internationals Casper (22) en Liam (6). Rushab (8) en Daan (11) lieten zien dat er voor hen de taalbarrière geen 
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probleem is. Het oplopen aan het dode wicket van Daan was een genot om naar te kijken. Gero (13) en Quinten 

(21) lieten ouderwets aanvallend batten zien met zeer agressief runnen. Voorburg 166 v 12. 

Bij het fielden en bowlen was er duidelijk zichtbaar verbetering, maar als er dan goede batsmen staan worden die 

ballen dan ook soms weer weggeslagen en dan blijft het moeilijk om als coach uit te leggen dat onze Voorburgse 

Kanjers het toch echt bijzonder goed doen. Deze keer was er de eerste echte mooie vang van Casper en niet één, 

maar twee run outs van Ger met direct hits. Het grondfielden van hard geslagen ballen blijft voor verbetering 

vatbaar, maar soms slaan die batters ook wel heel erg hard. VOC 269 v 6. 

Uiteindelijk ruim verloren van die jongens van 010, maar vergeet niet Voorburg 070 is nog in opleiding en wij 

komen echt eraan. 

 

  Lekker lunchen met de U9 

 

De Cricketdag werd natuurlijk weer afgesloten met een heerlijke lunch, deze keer met vers gebakken 

pannenkoeken van de moeder van Thijs en Daan, Mariella. En wat was nu ook weer het mysterie rond die heerlijke 

pannenkoeken van Mariella? Dat we ze allemaal lekke  he e  opgegete …. 
 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 

3 JUL 2018 

  

De kracht van de herhaling wordt vaak geroemd door marketeers. En in de sport heeft men daar ook een handje 

van. Sommige uitspraken worden zo vaak herhaald dat na verloop van tijd niemand meer zich afvraagt of de 

stelling nog wel klopt. Hier zou ik als sportandragoog en profesor de Cricket een heel betoog aan kunnen wijden, 

aa  eel leuke  is het atuu lijk o  te e telle  hoe o ze koele kikke s  a  de U  zi h ede o  supe  hebben 

e aakt op het hoofd eld a  de Voo u g C i ket Clu , aast de stoe e o s  a  de U . 
We e lo e  de toss e  o hte  a  de Pu ja i s ee st gaa  atte . Welli ht as het ha dige  ge eest als de 
Boys uit Rotterdam-Zuid eerst waren gaan batten, want we moesten nog ff wachtten op de hun laatste twee 

spelertjes. Positief resultaat was al gelijk gehaald voor het begin van de wedstrijd, want ik heb hun coach er nu wel 

van kunnen overtuigen dat zij al hun jongens gingen gebruiken op de manier waarvoor deze spelvorm bedoeld is, 

dat wil zeggen zeggen iedereen bat, bowlt en fieldt. 

Voo u g had ee  p i a sta t et Caspe  , × ! & ×  e  Lia  , × . Thijs , ×  a  als ee  g ote  
broer, bijna volwassen zijn broer Daan (5) op sleeptouw ,waarna Geronimo (19 ,1×5! 2×4) en Stefan (8, 1×6) het 

professioneel afrondden op 126 voor 8. Ondanks een aantal run outs zit er wederom enorme progressie in het 

runnen tussen de wickets van deze youngsters. 

De vooruitgang bij het fielden en bowlen is een ontwikkelingsprocedure of een groei-evolutie die eigenlijk niet 

meer te stoppen is, wat een toppers zijn de Koele Kikkers van de U9 aan de Groene Zoom in Den Haag, maar van 

de Voorburg Cricket Club in Nederland. Het aantal wides is bijna verwaarloosbaar en de zes wickets die we namen 

zijn natuurlijk meer dan noemenswaard. Elke keer weer beloond met een HIGH 5 of een super chillen BOX. 

Uiteindelijk kwam Punjab tot 184 v 6 en zo werd ook deze wedstrijd helaas verloren, maar zoals altijd mocht dit de 

pret totaal niet belemmeren. 

 

 

  

http://www.voorburgcc.nl/wp-content/uploads/IMG-20180617-WA0019.jpg
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Koele Kikkers van de U9 vermaken zich in Schiedam 

10 JUL 2018 

  

Op het schitterende , nog niet helemaal klaar zijnde spo t o ple  a  He e us i  S hieda  gi ge  de Koele 
Kikke s  a  de Voo u g CC op zoek aa  hu  t eede overwinning van het seizoen 2018. 

Thijs verloor de toss en de captaine van Hermes verzocht ons om als eerste te gaan fielden. 

Broer Daan mocht de bowling deze wedstrijd openen en deed dat meer dan verdienstelijk, soms een beetje als de 

Malinga van Sri Lanka en ook wel a la Muralitharan van dat zelfde Sri Lanka, maar gelukkig toch het vaakst als Daan 

Mole uu , zoo  a  de VCC lege d e  s o e  Ma ek A ie  Mole uu . Alleen heb ik zijn vader niet zo vaak op 

de grond zien zitten als Daan, daar is dus de ruimte voor verbetering en ben ik al bezig met oefeningen voor de 

wintertraining om dit een mooie positieve wending te gaan geven. 

Thijs bowlde als een ware captain met af en toe een heuse Jeff Thomson delivery er tussen die af en toe op fine 

legg eindigde. Gero was onbespeelbaar, maar daar zullen zijn moeder Ana of broers Tobias en Alejo ongetwijfeld 

mee te maken hebben. Liam boekt waanzinnige progressie en zal hoogst waarschijnlijk zijn voorbeeld zien in onze 

eerste 11tal speler Brendon Glover, gelukkig laat hij zijn elleboog op de juiste plek en wordt Liam bijna rookvrij 

gestimuleerd door zijn familie. Rushab was unplayable and looked like Hardik Pandya, what a classy player. 

Stefan zou misschien wel het liefst willen lijken op Lebron James, maar had veel meer weg van West Indië 

fastbowler Joel Garner. Wat een topteam en wat een Koele Kikkers en zodoende kwam het Licht Blauwe Team van 

Hermes DVS van Sportpark Harga niet verder dan 86 runs voor het verlies van 5 wickets. 

Enige verontwaardiging was er wel toen naast ons veld werklui in witte pakken en met zuurstofmaskers de oude 

tribune van profvoetbalclub SVV aan het afbreken waren. Even werd er zich toch wel afgevraagd of wij hier nu wel 

echt veilig waren, maar toen we de machinist van de dragline met ontbloot bovenlichaam zagen waren we toch 

weer een beetje gerustgesteld of misschien ook weer niet. 

De kids hebben hier volgens mij niks van meegekregen en wilde niks anders dan gewoon lekkâh batten. 

Thijs (6) opende de batting met Liam (11), waarna Rushab (5) en Daan (6) het goede werk voortzetten. 

Geronimo (17) en Stefan (28) maakte de innings professioneel af, waardoor Voorburg eindigde op 125 voor 2 

wickets en de punten mee terug gingen naar Voorburg. 

 

Marc Nota 

Sportandragoog y Profesor de Cricket 
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VCC U11 in 2018  
 

 
 

Dit team, dat grotendeels bestond uit tienjarigen, speelde op woensdag als U11 en in de weekends als U13. Het 

team kende een topjaar. Onder leiding van Tim de Leede (trainer/coach) en Richard de Lange (manager) werden er 

fantastische resultaten geboekt en - nog veel belangrijker – werd er met veel lol en enthousiasme gespeeld. Zowel 

het weekend- als het woensdagteam werd landskampioen! 

 

Woensdag 16 mei: U11 (woe) start de woensdagmiddagcompetitie met overtuigende overwinning 

Op deze wat winderige en koele woensdagmiddag was de aftrap van het seizoen voor de U11 

woensdagcompetitie. De eerste wedstrijd was tegen HCC 1, een team dat we al goed kenden uit de voorgaande 

jaren en met een paar zeer sterke spelers. VCC startte met batten en Cedric en Tom beten de spits af. Ze waren 

samen meteen goed voor 41 runs in 5 overs. Cedric scoorde maar liefst 5 keer een viertje en dat op een veld dat 

het volledige voetbalveld besloeg. Alejo en Carlijn volgden met 33 runs. Farhaan en Miraj waren het derde 

battersteam en behaalden 31 runs. De laatste batters waren Bo, Paul en Hidde, samen goed voor 18 runs. In totaal 

158 punten (met byes, wides en no balls) en 8 keer uit gegaan. 

Daarna was het de beurt aan HCC. De sterke spelers Teun, Boet en Hayden scoorden samen 53 van de in totaal 97 

runs. Ook hier zaten een paar mooie viertjes bij. Echter het VCC team stond erg goed te fielden en bowlen en 

haalde maar liefst 16 wickets. Hieronder waren vier hele mooi vangballen en natuurlijk de onvergetelijke hattrick 

van Carlijn. Daarmee kwam de eindscore op 155 (HCC) – 206 (VCC). Mooie eerste wedstrijd! 

 

Woensdag 30 mei HCC U11-2 VCC U11 = 0-2 

De tweede wedstrijd op de woensdagmiddag werd ruim gewonnen door VCC. 44-149 zegt alles, net als dat VCC 

slechts 1x uitging en HCC maar liefst 8x. Topscorer battend was Tom met 22 runs en bowlend kreeg Farhaan 

slechts 1 run tegen in 2 overs, waarbij hij ondertussen ook nog twee wickets nam. 

 

Woensdag 6 juni VCC U11 (woe) team maatje te groot voor HBS 

Om 14:00 stond Tim met zijn team (Alejo, Cedric, Carlijn, Fahraan, Miraj, Paul, Shamir, Tom) klaar om in een 

heerlijk zonnetje een potje parencricket te spelen tegen het team van HBS, waar we hartelijk werden ontvangen. 

Hidde kon helaas niet mee doen als gevolg van een blessure, maar omdat Shamir kon invallen waren we toch 

compleet. 

In het team van HBS zagen we nogal wat nieuwe gezichten; navraag leerde dat deze jongens vorig jaar nog U9 

speelden. Maar gelukkig ook nog een aantal bekenden zoals Joris, Roeland en Azzam. Aan hen de schone taak om 

voorop te gaan in de strijd tegen de bezoekers. 

En hoewel het Joris in het sprookje wel lukt om de draak te verslaan, was die uitdaging iets te groot en moest HBS 

zijn meerdere erkennen in de geoliede machine van VCC. 
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Cedric en Tom openden met batten; ze runden heel scherp waardoor het een paar keer maar net goed ging. Maar 

dankzij een aantal viertjes van Cedric en Tom waren zij samen goed voor 39 runs. 

Zij werden afgewisseld door Fahraan en Miraj. Fahraan trakteerde het publiek ook vandaag weer op een zes die dit 

keer gelukkig niet richting een raam ging. Ook bij deze twee jongens viel op dat ze goed communiceerden en zij 

maakten samen 30 runs. Alejo en Carlijn hadden er ook zin in en dankzij 4 viertjes van Alejo, 2 van Carlijn en goed 

oplopen lieten zij samen 40 runs noteren. 

Vervolgens kwamen Paul en Shamir aan bat en die schroefden de score op naar een prachtig totaal van 115. Ook 

bij Paul en Shamir was te zien hoe scherp en slim ze met de mogelijkheden omgingen en het goed oplopen werd 

dan ook beloond met de nodige runs. Met het aantal byes, wides en no balls kwam de totaalscore voor VCC op 

151, terwijl we maar een keer uit gingen. 

Na een korte pauze ging HBS batten en mede door een aantal mooie viertjes bleef HBS goed in de race. De bowlers 

en fielders van VCC waren echter goed op dreef waardoor er 7 wickets vielen, er slechts 11 wides werden gebowld, 

er een wicket Maiden werd gebowled door Farhaan en een maiden door Miraj en ook werd er een aantal viertjes 

voorkomen door de bal net voor de boundary te stoppen. 

Het verschil in ervaring en vaardigheden tussen beide teams bleek aan het einde te groot waardoor HBS 

uiteindelijk uitkwam op 87 (50 runs, 37 extra).  

 

Woensdag 6 juni HBS U11 – VCC U11 = 0-2 

Op wederom een prachtige woensdagmiddag een potje op het kunstgras van HBS. Shahmir maakte opnieuw het 8-

tal vol. HBS batte ee st e  k a  tot  u s a  het at, aa ij VCC zo goed as e   e t a s ij te o le . 
Gelukkig vielen er ook 7 wickets. Farhaan opnieuw onbespeelbaar: 2 v 2 in 2. Battend waren wij de dominante 

partij: 115 runs van het bat, met scores van boven de 20 (uit 16 ballen) van Cedric (26), Alejo (23) en Farhaan (20).  

 

Woensdag 13 juni VCC U11 -met debutant- wint van jeugdig Quick 

Op woensdag 13 juni speelden VCC U11 haar eerste (!) thuis wedstrijd van dit seizoen tegen Quick U11. Dit is een 

relatief jong team dat, zo bleek, nog wat stappen kan maken. 

VCC mocht eerst batten en dat was soms best lastig daar veel ballen net de juiste richting misten dan wel net te 

weinig snelheid mee hadde  gek ege … To h iste  e  u s a  het at te s o e  et Alejo , Ca lij   e  
Farhaan 21 als uitschieters). Philippe, in zijn eerste U12 wedstrijd, met 5 prima ééntjes deed het ook goed! Met de 

e t a s k a e  e tot . E  gi ge  e  kee  uit wat 21 runs voor Quick erbij betekent. 

O s o le  is o e  het alge ee  ij aa dig e  te goed oo  de tege pa tij. Maa  o ze u pi e i dt dat sta d 
e pli ht  e  die is dus at k itis he  als het o  ides gaat. Qui k s oo de  u s a  het at e  ging 10 keer uit. 

Vooral ons fielden was messcherp. Kan zo maar dat iedereen wel een run out heeft gemaakt. Goede vangen van 

Bo en Tom. Paul bowlde na een tip een bijna perfecte tweede over en Miraj kreeg slechts 4 runs tegen in twee 

overs. Quality! Met de e t a s k a  Qui k op  uit. Plus  a  de ge o e  i kets aakt . Wij k ege  og  
pu te  e ij oo  de  ge o e  i kets e  ei digde  zo op . 

 

Woensdag 20 juni HCC U11-1 biedt goed partij tegen VCC U11 (woensdag) 

De eerste wedstrijd uit de terug o de oo  de oe sdag U s koppelde o s ede o  aa  HCC U -1, het team 

dat in de eerste wedstrijd weliswaar verslagen was, maar waar een aantal goede cricketers in zitten. De coaches 

besloten er een uit=uit wedstrijd van te maken (en dus geen EBAB). 

De hemel brak open en een aangenaam zonnetje scheen toen om 14.00 uur werd getosst. Captain Cedric won de 

toss en ging op het hoofdveld als eerste batten. Samen met Farhaan opende hij de bowling. De start was van beide 

batsmen wat shaky. Farhaan mistimede in de tweede over een bal en lepelde in handen van de oudste zoon 

Kloppenburg. Gelukkig bleven Carlijn en Cedric daarna goed staan en bouwden ze aan een partnership van 56 runs, 

alvorens Carlijn werd gebowled (24) door Australier Hayden. Kort daarna ging Cedric met 30 retired. Miraj 

overleefde zes ballen en liep een legbye, maar ging run out. Miraj werd vervangen door Tom en er volgde 

wederom een groot partnership (49). Toen moest ook Alejo zijn meerdere erkennen in een goed gebowlde bal van 

de jongste Kloppenburg (18). Gelukkig zette Tom nog even door met Hidde en ging twee ballen voor het einde op 

een score van 141 retired (32*). Als laatste mocht Philip le Noble -die last-minute was opgeroepen en meteen 

kwam!-  nog even batten. Maar voor hij goed en wel warm was, was de 20e over en daarmee de innings voorbij 

(Hidde 1, Philip 0). Totaal 141 een goed verdedigbare score leek het op een redelijk groot veld. 

Na een korte drinks break mocht HCC het gaan proberen. Ook nu een snel wicket (van Tom). HCC 1 v 2 na 0.3. De 

wickets bleven gestaag vallen, met Miraj en Alejo als grootste boosdoeners met elk twee wickets. Hidde moest 

achter een aantal bijna viertjes aan, maar voorkwam die met goed fielden en Philip streepte een bal die op hem 

afkwam naar de keeper, waardoor de batsman ruim run out ging. Super actie! Farhaan bowlde nog een maiden en 

Carlijn was zoals altijd niet duur en nam een wicket. Philip smaakte nog het genoegen van een caught & bowled. 

De runrate kwam al snel onder de 6 en op 108 was het dan ook all out voor HCC U11-1 in 18 overs. 
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Wederom een mooie overwinning, dit keer met 33 runs. Mooi om te zien hoe Hidde als "beginner" met zijn 

magische bewegingen de ballen keurig recht en verraderlijk aan de overkant krijgt. Hoe Philip met zijn 8 jaar 

schijnbaar moeiteloos aanpikt bij de wat ouderen van de U11 en hoe de rest van het team elkaar aanmoedigt en 

stimuleert. Mooi potje tegen een sportieve en leuke tegenstander en natuurlijk een lekkere fruitlunch na (oké, een 

fruitijsje). 

 

Woensdag 4 juli VCC U11 woensdagteam bindt ook HCC-2 aan de zegekar 

Op misschien wel de warmste dag van de competitie kiezen we er voor om de wedstrijd tegen HCC op gras te 

spelen. De avond ervoor hebben op het jeugdjournaal gehoord over de hoge temperaturen op kunstgras bij 

warme dagen, met +30 graden verschil ten opzichte van natuurgras. 

VCC begint met bowlen. We spelen 16 overs en Alejo begint waarbij hij de stand zet op 2 tegen de bowler. Carlijn 

neemt over en er komen geen punten bij voor HCC. Farhaan draait in en bowlt een wicket! Paul bowlt ook goed en 

de stand is nu 5 runs voor HCC. Miraj gooit op hoog tempo zodat ineens Quinten al weer aan de beurt is. Cedric 

gooit ee  HCC e  uit doo  f aai de al i  het i ket te gooie . Hidde gooit ee  uitje. We zij   o d e  jullie 
verslaggever geniet van de wedstrijd, maar is wel een beetje confuus van de dotjes, rondjes, driehoekjes die in het 

scoreboek komen en de brandende zon. 

HCC gaat nu toch wat beter batten, maar wordt ook wat slordiger in de runs (de run outs lopen op). Cedric heeft 

pe h o dat de al op zij  dui  ko t, aa  tikt og el e e  ee  HCC e  uit. Ca lij  o lt og e e  goed doo  
met diepe ballen en de tussenstand komt op 76, met 15 uitjes. 

Nadat iedereen flink wat water heeft gedronken bijt Quinten het spits af samen met Hidde. Eerste run is voor 

Hidde. Gelijk daa a ee  e  oo  Qui te . Fa haa  e  Ca lij  olge . Fa haa  is hele aal los e  s oo t ie  
viertjes, ko t daa ij ooi o de  de al e  slaat  heel e  het eld uit! 

Het team is vol vertrouwen en het spel vordert vlot, de punten stromen binnen door de inzet van Paul en Miraj. 

Een klein briesje zorgt voor wat verkoeling. Met Cedrics duim gaat het wel weer beter en samen met Alejo 

probeert hij de voorsprong verder uit te bouwen met wat subtiele ballen (2-tjes). Nadat alle wide ballen in de 

laatste over opnieuw zijn gebowled eindigen we met een 1tje voor Alejo om de score te brengen op 176-87 in het 

voordeel van VCC. Well done!! Op naar het clubhuis waar de lunch klaarstaat! 

 

Dinsdag 10 juli Quick zegt af 

Quick is er dusdanig hard afgegaan in de eerste wedstrijd dat ze het niet aandurven nogmaals aan te treden tegen 

o ze ou gste s. I  deze edst ijd is het e s hil a  i ket i eau tusse  VCC e  Qui k de ate g oot dat de 
spelers hun coach hard nodig hebben om te leren. Zonder coach in het veld ontberen de kinderen begeleiding die 

a soluut oodzakelijk is tege  ee  ste ke tege sta de  als VCC.  Die oa h geniet op 10 juli al van de vakantie, een 

0-2 reglementaire overwinning dus. 

 

Woensdag 11 juli VCC U11 (woe) – HBS U11 = 2-0 

Geen liefhebbers voor een ruim verslag, wel wat terug te lezen uit de scorecard. Ruime overwinning (180-82).  De 

U11 wint hiermee de woensdagpoule en mag na de zomervakantie op voor het landskampioensschap door het op 

te nemen van de winnaars van de twee U11-weekendpoules (VRA en HBS). 

 

FINALERONDE wedstrijd 1, zondag 26 augustus: HBS U11 (weekend) – VCC U11 (woe) 

 

VCC U11 naar een klinkende overwinning op HBS in eerste van twee finales 

Op de laatste vakantiedag van de zomervakantie en na de warmste zomer in 300 jaar stonden we met 14 graden 

bij HBS Craeyenhout klaar voor de eerste finale van de nationale U11 competitie. Een halve competitie met drie 

teams, die elk hun U11 poule voor de zomer hadden gewonnen: HBS en VRA in hun weekendpoule en VCC de 

woensdagpoule. En ondanks de frisse temperatuur, was de strakblauwe lucht een voorteken van een mooie dag. 

Om stipt 09.00 was de eer aan de thuisploeg om aan slag te gaan. Alejo zijn eerste bal werd onthaald met een 

ede ho s that  aa  dat leek iets te p e atuu . Ee  paa  alle  late  as het el aak, e  zo o tsto d de 
eerste wicket maiden van de dag. Tom, Carlijn, Farhaan, Paul, Miraj en Quinten volgden met bowlen. Zonder de 

e s, ides e  o alls, as ee  u  ate a  2 per over een keurige start. De strakke fielding droeg daar 

natuurlijk aan bij, met hoofdzakelijk singles. Een snoekduik van Alejo met een mooi catch was nog 

vermeldenswaardig. Met een slotstand van 61 runs voor 9 wickets wist VCC wat hun doel was. 

Als eerst batsman duo gingen Farhaan en Quinten de voetbalmiddencirkel in. Farhaan zijn eerste bal was nog 

af a hte d, aa  toe  as hij a . Ee  , ee  , , , , , … zelfs de toeschouwers waren niet veilig. Samen 

met Quinten hadden ze een zeer solide inni gs a  iet i de  da   u s. Met de i ket-pu te  eegeteld, 
hadden we na vier overs al aan de lunch gekund! Alejo en Paul waren als volgend duo aan de beurt. Ook die wisten 

een indrukwekkende run-rate neer te zetten met 2tjes, 3tjes en een paar fours. Op een score van 102 runs werd 
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het stokje overgedragen aan Cedric en Carlijn. Ook zij wisten een run rate van meer dan 1 run per bal voort te 

zetten. Tot slot was het aan Tom en Miraj voor de eindsprint. Met vier fours en veel losse punten was ook hun 

innings om in te lijsten. Slechts 3 wickets vielen in de VCC innings (twee run outs en een bowled) en daarmee 

waren de administratieve handelingen slechts een formaliteit. Voor het archief dan toch: VCC had 165 voor 3 en 

dus was de eindstand 192 versus 70. Een mooie generale voor de tweede finale op woensdag 5 september tegen 

VRA – op naar de landstitel! 

 

FINALERONDE wedstrijd 2: VCC U11 - VRA U11 (weekend), woensdag 5 september 

 

VCC U11 prolongeert landstitel na overtuigende winst op VRA 

Nadat de eerste wedstrijd in de halve competitie met HBS en VRA al was gewonnen tegen HBS, stond op 

woensdagmiddag 5 september de tweede en beslissende wedstrijd uit de serie op het programma: om 16.00 uur 

zouden we spelen tegen VRA uit Amstelveen. Bij winst was de landstitel zeker gesteld. Het bleek een ongelijke 

strijd en met een verschil van maar liefst 143 runs werd voor het tweede jaar op rij de nationale U11-titel opgeëist. 

's Ochtends zag het er nog niet naar uit dat er überhaupt kon worden gespeeld, maar toen het om 13.00 uur droog 

werd en Tom en Tim met een soaker aan de slag gingen en matten neer hadden gelegd om square en spelers te 

beschermen, bleek er om 16.00 uur toch een prima veld klaar te liggen. 

VRA won de toss en besloot te gaan batten. De bowlerij van VCC bleek echter van hoog niveau, waardoor de runs 

niet echt van het bat kwamen en er met een grote regelmaat wickets vielen. Die werden keurig verdeeld over de 

bowlers (Farhaan 1, Alejo, Paul, Philip, Miraj allen 2 en Carlijn en Tom zelfs 3) en ook keeper Cedric deed leuk mee 

met 3 stumpings en een vang. Er viel slechts 1 boundary te noteren, waardoor de score uiteindelijk op 47 runs 

bleef steken en VCC onderweg 54 bonuspunten oppakte (18 wickets x 3 punten per wicket). 

Dat leek en bleek geen probleem voor de batting power van VCC. Op het trage veld wisten vier spelers Farhaan 

(18), Tom (17), Alejo (16) en Cedric (10) in de dubbele cijfers te komen, terwijl Carlijn (9), Miraj (7), Paul (6) en de 

pas 9-jarige Philip (3) ook een meer dan nuttige bijdrage leverden. Het aantal bonuspunten door wickets dat VRA 

onderweg vergaarde was negen, waardoor er een eindstand van 199-56 op de borden kwam. 

Na de eerdere overwinning op HBS was dat natuurlijk meer dan genoeg voor de dikverdiende titel en die werd dan 

ook na afloop uitgebreid gevierd. Het team heeft geen enkele wedstrijd in de U11 competitie verloren. Patrick de 

Leede had namens de KNCB de eer de beker aan captain Cedric te overhandigen, waarna alle spelers ook de 

kampioensmedaille uitgereikt kregen. 

 

Dit U11-team is de competitie echt ontgroeid. Het steunt op een brede basis van getalenteerde cricketers. Als de 

een het niet doet, doet de ander het wel, waarbij het op alle fronten van het spel de leeftijdsgenoten ver vooruit 

is. Dat is deels te danken aan talent, maar ook aan de wil van de teamleden om te trainen en zich te verbeteren en 

de fantastische coaching van Tim (en soms Marc). 

 

Het commentaar van VRA nadien zegt alles over de kracht van het VCC U11 woensdagteam (en de sportiviteit van 

VRA): Het as hoe da  ook el heel ooi o  te zie  hoe het VCC tea  als éé  geheel opereerde - echt een klasse 

apart. En dat naast alle individuele toppers - fantastische bowlers, goede batters, geoliede fielding en een 

fa tastis he i ketkeeper. Hulde!  

 
Richard de Lange  
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Statistieken VCC U11 woensdagteam 

 

 

 

          

 runs net inn av'ge wkts runs av'ge econ. ct st 

Alejo Nota 149 3 49,67 12 88 7,33 3,67 2  
Bo Ekkelenkamp 44 6 7,33 3 50 16,67 6,25 2  
Carlijn v Koolwijk 128 4 32,00 14 93 6,64 4,23 1  
Cedric de Lange 160 0  0 0  0,00 1 7 

Farhaan Khawaja 200 2 100,00 20 50 2,50 2,50 2  
Hidde Rombouts 5 3 1,67 4 43 10,75 6,14   
Miraj Mahmood 51 7 7,29 12 98 8,17 4,67   
Paul Kuiper 39 2 19,50 8 84 10,50 4,54   
Tom de Leede 115 1 115,00 7 58 8,29 3,41 4  
Philip le Noble 8 4 2,00 4 47 11,75 6,71 1  
Shahmir Butt 4 1 4,00       
Quinten 

Schuttevaar 8 2 4,00 0 36  6,00   
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VCC U13 (weekend) in 2018 
 

Ook dit team werd knap landskampioen! 

 

Zondag 13 mei: U13 opent in Leiden het seizoen 2018 met een overwinning 

Zondagochtend in mei betekent tijd voor cricket. Iedereen stond al aantal weken te trappelen om na de 

wintertrainingen en de leuke Flamingo-toernooien aan het echte werk te beginnen. Het grootste deel van het 

team speelde vorig jaar nog in U11 en was toe aan uitdaging op een niveau hoger. Matthew was de enige met U13 

ervaring en Aldino is ons dit seizoen komen versterken. 

Ajax was deze ochtend de opponent en we werden allerhartelijkst ontvangen. Met het tweekoppige muntje van 

Tim wonnen we de toss en captain Cedric koos ervoor te gaan batten. Samen met Farhaan ging hij voortvarend van 

start en met name Farhaan schoot uit de startblokken. Iets te overmoedig geworden door het gemak waarmee hij 

de bowlers bespeelde ging hij op 7 runs uit met een mooie vang. De beurt was aan Tom en de heren bouwden 

gestaag aan een mooi partnership van 32. Kort na elkaar gingen ze uit op 14 (Cedric) en 18 (Tom). Wat dat betreft 

zaten we nog goed in het parencricket want ook de volgende batsmen, Sarang en Alejo gingen kort na elkaar naar 

de kant maar niet nadat ze samen een prachtige partnership van 45 op de borden hadden gezet. Aanvallend 

batten leverden een aantal mooie viertjes op en ieder 16 runs op. Volgende duo was Carlijn en Matthew. Met 

name runnend onderscheidden zij zich. Elk fieldfoutje werd afgestraft. Met 7 (Carlijn) en 6 (Matthew) eindigden 

we de eerste innings van het seizoen op een keurige 125. 

Dat moest kunnen, was de mening langs de kant maar Dutch Lion Patrick dacht daar anders over en opende 

agressief met drie viertjes in de eerste twee overs. Alejo zag het gevaar en bowlde hem prachtig uit voordat het 

echt gevaarlijk kon worden. Dat haalde de angel uit de aanval van Ajax en hoewel ze daarna nog een aantal mooie 

hits lieten zien, had het VCC veld alles onder controle. Het aantal wides kan nog omlaag maar het is prettig dat er 

nog wat te wensen over is. Vermeldenswaardig waren verder: 

• de prachtige caught and bowled van Aldino 

• de twee uitjes op rij op het bowlen van Tom 

• de mooie Maiden van spinner Farhaan 

• het alerte keepen van Cedric 

• het nette bowlen van Matthew en Sarang 

• het scherpe fielden van Carlijn en Danial. 

Na 18 overs en 86 runs was het Oegstgeester kruit verschoten en werden de overige zeven overs als 

oefenwedstrijd afgespeeld. 

 

Zondag 20 mei: Op een mooie Pinksterdag: VCC U13 wins over VRA U13 (later trekt VRA zich terug uit de 

competitie, dus deze wedstrijd is niet in de stand opgenomen) 

We were told that VRA had just five players and our coach Tim had an innovative suggestion, allowing VRA 

batsmen to bat twice with additional fielders from VCC to assist VRA. The VRA boys were visibly happy with this 

model, as everyone would get to bat twice  :-)  

We won the toss and chose to bat first. Alejo opened with Carlijn for a fantastic start. We lost our first wicket in a 

run out, due to a casual call for the second run and lost the wicket of Alejo (2). Next turn was Aldino, who played a 

stable game in the middle overs. The second wicket fell at the fifth over, when Carlijn (8) was bowled out by Aadi. 

Danial played a brilliant innings in the middle overs along with Aldino. We lost two quick wickets at the 14th and 

15th over. Danial (20) was bowled and Farhaan (2) was run out by a misjudgement call. Next was Matthew, who 

played with the grit to push the score up. Aldino (12) was retired at the 17th over to get the other players into 

crease. Next in turn was Ahan (1) who was bowled by Aadi. Here comes Cedric who played a brilliant innings along 

with Matthew. The duo took the match to the finishing line with couple of brilliant knocks. With Matthew (15*) 

and Cedric (21*), we finished the innings at a decent 141/5 in 25 overs. 

VRA started with an aggressive knock, but Tom struck twice within the first 3 overs. Then came the dangerous spell 

from Farhaan and Matthew, after which VRA were down by 6 wickets at the 10th over. Ahan and Alejo took one 

wicket each and were very economical. Team VCC won the match with a comfortable margin.  

A few highlights: 

• the superb boundary by Carlijn and conceded only 6 runs in 2.3 overs 

• blistering knock by Cedric with one boundary 

• middle over stability by Aldino 

• brilliant running between wickets by Matthew, which added 20 runs to the score-board 

• Tom repeated his previous match feat of the two outings in a row, at 1st & 3rd  over. 

• Farhaan compensated his miss with the batting by superb bowling & 2 wickets. 
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Overall it was a pleasing game and a cheerful second consecutive win of the season. Boys and girls had a good 

lunch. Thanks VRA for the hospitality we hope you bring 10 players and a scorer next time as well! 

 

Zondag 27 mei: VCC U13 continues the winning streak with third consecutive victory 

Sunday May 27 was a perfect day for a cricket match – bright sun-shi e, ge tle eeze a d lush g ee  outfield… 
The ever energetic VCC U13 team against an equally enthusiastic team Kampong – the match was bound to be a 

thriller. Having lost the Flamingo indoor tournament to the Kampong team, the VCC team was determined to play 

better and the Kampong team too was keen on retaining their dominance. 

Kampong team had eight players whereas VCC had ten. So the coaches agreed on two players from VCC not 

playing the game for 4 overs. After each set of 4 overs, these non-playing team members would be replaced by 

other two players. This ensured that all the VCC team members got an opportunity to participate in the match. 

Kampong won the toss and elected to bat. Tom and Alejo gave a magnificent start to the VCC team by bowling 

tight o e s, o edi g just  u s i  thei   o e s. To  took the u ial i ket of Ash it o e of Ka po g s kids in 

the Dutch Lions team) in the first over with just 1 run on the scoreboard. Farhaan and Matthew followed by 

putting pressure on the Kampong team. Kampong had slowly started to gain control and runs started pouring in 

the form of some boundaries and cheeky singles. Farhaan gave another blow to the Kampong team by bowling out 

Samir (another Dutch Lion). Owais from Kampong  took over the reins from Samir and stabilized the team. He was 

ably supported by other team  members. The VCC fielders did a good job – a good throw by Carlijn to keeper 

Cedric managed to run Owais out. The rest of the VCC bowlers Carlijn, Danial, Aadvik, Sarang and Ahan did not give 

any respite to the Kampong team. All bowled a good line and length with very few wides and no balls. Kampong 

steadily increased the pace and kept the scoreboard moving. The final 5 slog overs saw some hard hitting by the 

Kampong team and resulted into setting a decent target of 156 runs to the VCC team. 

With a formidable target of 156 in sight, the VCC team brought in Farhaan and Danial as openers. Kampong got an 

early break-th ough i  the fo  of Da ial s i ket. To  stepped i  a d togethe  ith Fa haa  the s o e oa d 
quickly started moving at a faster pace. Both batsmen did not take any time in settling down – some very good 

strokes in all directions were seen. This partnership added an excellent 63 runs to the score before ending with 

Fa haa s i ket . Ced i  the  joi ed the pa t  alo g ith To . The fi st si  of all the at hes pla ed so fa   
VCC this season came off the bat of Tom. After 13 overs – about halfway through the innings, the score was 

already 105 with still lot of batting to come. Tom retired after hitting a superb boundary with 53 runs to his credit. 

Even in such a strong position, the VCC batsmen showed immense restraint – playing some good shots 

interspersed with some good running between the wickets. Kampong tried all possible strategies, but the VCC 

team was unstoppable. The team achieved the target in the 19th over itself, by a convincing 4 from Cedric (49*). 

The rest of the VCC players were still given a chance to  play the remaining overs. 

 

Zondag 3 juni: VCC U13 ook te sterk voor ACC 

Op wederom een heerlijke zondagochtend vervolgde VCC U13 haar tournee door de noordelijk helft van ons 

cricketland. Deze keer was ACC onze gastheer, een club waar het merendeel van het team zeer goede 

herinneringen aan bewaart. Immers afgelopen september werd op hetzelfde veld het U11 landskampioenschap 

binnengehaald. Zoals gebruikelijk was het welkom allerhartelijkst en konden we na de warming-up aan de slag. 

Captain Cedric tosste, verloor en we belandden in het nog lichtvochtige veld. Onze bowlers hadden hier bij vlagen 

wat last van hetgeen resulteerde in een iets hoger dan normaal aantal wides en no balls. Desalniettemin werd de 

battingside van ACC kort gehouden door het goede fielden. De openingsbatsmen van ACC deden het verdienstelijk, 

maar werden ingerekend door een mooie run out (Alejo en Cedric) en door een prachtige caught en bowled door 

Ahan. Daarmee was een flink deel van het ACC-kruit verschoten. Tom en Cedric produceerden nog een mooie run 

out, net als Matthew, die het in zijn eentje deed. De laatste batsmen deden nog wel een duit in het zakje, maar 

ondertussen had Aldino er nog wel twee ingerekend waarvan een door een mooie vang van Carlijn. Na 25 overs 

stond er een totaal van 112 op de borden en konden we op jacht. 

Deze jacht liep vanaf het begin soepel. Carlijn en Ahan zetten de bowlers meteen onder druk met een aantal 

mooie hits. Ahan ging uit met de eerste clean bowled van de dag, waarna we in de volgende vier overs nog drie 

man verloren. Alejo, Sarang en Matthew stonden niet lang in, maar produceerden in die korte tijd met zijn drieën 

nog wel 18 runs. Bij een van die runs verstapte Carlijn zich en kort nadat Tom het veld had betreden, maakte zij 

met een mooi totaal van 18 retired hurt plaats voor Cedric. Dat Tom en Cedric een gevaarlijk paar zijn, bewezen ze 

vorige week door beiden kort achter elkaar retired te gaan met 50 runs. Ook vandaag trokken de heren de 

gashendel open en sloegen op alles wat bewoog. De nog benodigde 40 runs werden in een over of vijf bij elkaar 

geslagen en met een fraaie 6 van Cedric was het pleit na 17 overs beslecht. 

Normaal stopt een verslag bij het einde van de wedstrijd, zoniet bij de U13. Om iedereen aan de beurt te laten 

komen, werden de resterende acht overs gewoon uitgespeeld. Aadvik en Aldino begonnen en de heren gingen 

door waar Tom en Cedric gestopt waren. Mooie runs en een enkele boundary. Aadvik ging clean bowled en toen 
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mocht Farhaan zijn opwachting maken. Hij beloonde het publiek dat was gebleven met een mooie battingshow. 

Vier zessen werden als prijzen het publiek in geschoten maar het lukte niemand er één te vangen. De 

glasverzekering van het clubhuis van ACC kwam even ter sprake, maar dat bleek net niet nodig. 

 

Zondag 10 juni Youngsters of VCC U13 extend winning streak to five 

After winning the toss and choosing to bat, Tom and Cedric opened the batting for VCC. Cedric started briskly with 

boundaries all around the ground as well as quick singles, with the opening pair notching up 37 in the initial 4 

overs. The 5th over was eventful - Cedric run out for 24 due to a mix-up and Tom getting a life due to a dropped 

catch. Aldino was caught and bowled in the 7th over and replaced by Danial who started his scoring with a 6, but 

fell to a sharp catch at cover. Sarang started with a 4 and continued scoring in boundaries, with the score moving 

from 55/3/8 to 69/3/10 to 80/3/12. Tom retired for a well-made 19 at the end of 13th, and was replaced by Ahan. 

The 14th was a maiden over with Sarang then run out for 16 in the 15th. Farhaan came in and started with a 

boundary of his 1st ball, getting to a score of 99/4/15. Ahan was then cleaned bowled for 1 and Carlijn came and 

struck up a good partnership with Farhaan moving the score along from 111/5/18 to 128/5/20. Farhaan retired to 

give Alejo a chance to bat and once he got out for 4, Tom came back in the 23rd but was caught on the boundary 

without adding to his score of 19. Farhaan came back, hit 3 boundaries in the last over to end with a personal 

score of 44 to take VCC to a very competitive total of 166 in their 25 overs. 

Tom opened the attack for VCC. The Quick openers started strongly getting to 15/0/2. Alejo got the first wicket 

with a well directed yorker which shattered the stumps. Spin was introduced in the 4th over with Farhaan who 

immediately got Valentin out c&b. Carlijn struck 1st ball in the 6th over with Wouter caught by Farhaan. The Quick 

score moved to 32/3/6. Ahan got Bram out for 9 with a c&b. Sarang got another wicket (caught behind) in the 9th 

over and the Quick score moved from 48/5/10 to 77/5/14. The VCC bowlers bowled quite a few wides and no balls 

which helped move the Quick score from 99/5/16 to 122/6/18. At this stage, Quick needed 45 off the last 7 overs 

with 2 wickets remaining. A wonderful diving catch by Ahan at short square-leg to dis iss Qui k s top s o e  Jo as 
for 28 was followed by Carlijn clean bowling Biruk which wrapped up a VCC win by 39 runs in the 19th over in what 

was ultimately a very competitive and high-scoring game. Throughout the overs Aldino managed to stop at least 4 

boundaries in wonderful fashion. Well done VCC! 

 

Zondag 17 juni: Als het gras twee kontjes hoog is: VCC U13 - Ajax U13 

Op een droge dag mochten we op het echte gras van Wilhelmus aantreden tegen de U13 van Ajax. Wij gingen 

ee st atte  e  dat gi g goed. Fa haa  e  Ced i  iste  de st ike te ote e  e  af e  toe ee  ou da  te slaa . 
Ook tikte de wide-teller op volle toeren. Op 83 viel pas het eerste wicket (Farhaan 34). Alejo 15 bouwde de score 

uit tot dat Cedric met 45 retired moest. Aldino was unlucky en Tom kon uiteindelijk eindigen op 20*. Aadvik 3, 

Danial 8 en Ahan batten ook even. Zodat we op 202 eindigden van onze 25 overs. Prachtig resultaat. 

De eerste bal van de Ajax innings ging spijkerhard voor 4. Dat beloofde wat. Maar daar is het eigenlijk bij gebleven. 

To  o lde de U  Dut h Lio  a  Aja  et ee  ooie i s i ge  e  dat eteke de eige lijk dat Aja  het iet 
meer kon halen. Wij bowlden over het algemeen vrij aardig maar nog wel met te veel (onnodige) wides. Iets beter 

concentreren en iets minder moeilijke dingen willen helpt enorm. Op een vang van Cedric na ging iedereen bij Ajax 

bowled. Tom had 4 wickets, Farhaan 2 en Danial en Carlijn 1. Ajax 85 all out. 

 

Zaterdag 30 juni VCC U13 face their first defeat 

After winning the toss and choosing to bat, Cedric and Alejo opened the batting for VCC. Both players started very 

ell a d added  u s fo  VCC i  just fi st  o e s. Ho e e , it did t go too lo g a d VCC lost its first 2 wickets in 

4th and 5th over. Cedric was given LBW out in 4th over and Alejo was clean bowled at the score 35 runs. Tom and 

Farhaan went on scoring some great boundaries and beautiful running between the wickets. They  added a 

partnership of about 90 runs to the VCC score with a total score of 155 runs in 20 overs. Both of them retired after 

thei  i di idual s o e of + u s ea h a d pla ed g eat i i gs. Rest of the ats a  ould t add too u h to the 
score and VCC curtailed its batting with a score of 159 runs in 23 overs. 

Tom and Alejo opened the bowling spell for VCC and contained Kampong players on run rate, however they 

ould t get those e ui ed ea l  i kets i  the at h u fo tu atel . Ka po g ade just  u s i  fi st  overs. 

Then came the sixth over where Carlijn got first wicket for VCC. The pace of visiting team went even lower and VCC 

got its second wicket at the score 32 runs in 8th over also by Carlijn. After losing their second wicket Kampong 

played at a very slow pace and reached their 100 run milestone only in 18th over. However, not getting any 

wickets placed the pressure on the bowlers and there were quite few wide balls and  no balls delivered that 

contributed to visiting team scoreboard. Kampong with 6 wicket at hand started hitting the ball hard. They scored 

quite a few boundaries and couple of sixes in last 5 overs and reached the target with 8 balls still remaining and 

won the match. 
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In general, the VCC team spirit was great on the field and it was wonderful to see the team supporting each other 

when they saw they might loose and pressure was building up. Awesome team play! 

 

Woensdag 4 juli VCC U13 herstelt zich van eerste nederlaag met ruime overwinning tegen Quick 

Op woensdag 4 juli negen goedgeluimde VCC ers naar sportpark Hanenburg om daar aan te treden tegen Quick. 

Helaas was Quick maar met zes, maar met wat geleende fielders kon er toch worden gespeeld. Er werd besloten 

een 20-overpotje te spelen. Quick won de toss en ging batten. Dat ging niet onverdienstelijk, maar ook niet al te 

snel. Alleen dangerman Jonas wist ruim in de dubbele cijfers te komen (23). Verder extra's (9 wides, niet slecht), 

wat het totaal voor Quick op 74 bracht. Mooie cijfers voor Farhaan (5 runs tegen in twee overs), Alejo (1 voor 7), 

Harris (in vier overs slechts zes runs tegen) en Cedric (die vanwege een gekneusde duim het keepen een keer aan 

Tom liet: 4 runs tegen in drie overs). 

Dat leek een haalbaar totaal. Cedric en Aadvik openden. Aadvik had pech dat hij snel run out ging in een poging 

een tweede run te lopen. Ook Sarang trof in de zesde over dat lot, terwijl Carlijn werd gevangen. Alle anderen 

bleven not out of gingen retired. En al ging het niet snel, de runrate lag voortdurend ruim boven het gevraagde en 

in 15 overs was de klus geklaard: 75/3 en VCC wint met 5 wickets. 

 

Zaterdag 7 juli VCC U13 in grootse vorm tegen ACC 

Na de nederlaag tegen Kampong werd het duidelijk dat de eerste plaats in de poule hoogstwaarschijnlijk op 

runrate zou worden beslist. Kampong en VCC wonnen namelijk een keer van elkaar en het was beide teams er wel 

wat aan gelegen om in de kruisfinales het schijnbaar sterke Sparta (dat ongeslagen eerste wordt in de andere 

poule) te ontlopen. VCC werkte in de laatste competitiewedstrijd aan de netto run-rate door ACC met maar liefst 

115 runs te verslaan. 

De bijna jarige Carlijn was vandaag de captain, verloor de toss en VCC werd gevraagd te gaan batten. Tom en 

Farhaan openden en met name Farhaan was on fire. De oh's en ah's van de Amsterdamse supporters gaven blijk 

van hun waardering voor de snelle 45 in 20 ballen (4x4, 3x6). Tom bouwde zijn innings iets rustiger op en ging met 

51 retired (6x4, 2x6). Na vijf overs stonden er 72 runs op de borden! 

Alejo nam het stokje over en ging pas op 31 uit (5x4, 1x6) op een tussenstand van 157 voor 2 na 13.3 overs. Carlijn 

en Danial waren wat ongelukkig, maar in de staart mokerde ook Cedric zich nog snel naar 40* runs (5x4, 2x6), 

daarbij gesteund door Aadvik (6 retired) en Aldino (10*) en ook Sarang voegde nog een nuttige 7* runs toe. Met de 

extra's (56) bracht dat het totaal op een formidabele 247 runs. 

Opvallend was dat met name een van de ouders van ACC het team onvermoeibaar en zeer positief bleef aan 

moedigen. Sportouder zijn is een vak, de heer Shoaib kan er les in gaan geven, of op zijn minst in een 

reclamespotje op gaan treden. 

Het was ACC wel duidelijk dat het totaal te hoog gegrepen was, maar ze weigerden de handdoek te gooien en dat 

sierde ze. Alle spelers verdedigden hun wicket met verve, waardoor het VCC niet lukte meer dan 2 wickets te 

nemen. De rest van de batsmen gingen retired (om de anderen ook een kans te geven te batten) of bleven not out. 

Pick of the bowlers was Aldino met slechts 8 runs tegen in vier overs. ACC strandde na 25 overs op 132. Een mooie 

wedstrijd tegen een leuke tegenstander.  

 

Zondag 2 september (halve finale) - U13 door naar finale na winst op HCC 

Op het kunstgras van Wilhelmus werd de kruisfinale gespeeld tussen VCC U13 en HCC U13. Na een gewonnen toss 

koos VCC ervoor om als eerste te batten. Het openingspartnership leverde 44 runs op alvorens kort na elkaar 

Cedric (14) en Farhaan (7) konden vertrekken. Tom en Danial waren ongelukkig en gingen voor 0 naar de kant. De 

VCC-ers begonnen wat ongerust te kijken, want een score van drie cijfers leek op dat moment ver weg. Maar Alejo 

stond als een koning te batten: op zijn 5e bal al een prachtige 6, en daarna stug en slim doorbattend, daarbij heel 

goed ondersteund door eerst Carlijn (7) en daarna Ahan (13*), die met eentjes voortdurend de strike bleef 

wisselen, daarbij goed kijkend naar de gaten in het veld. Alejo en Ahan bouwden aan een partnership van 66 

alvorens Alejo met 42 runs onder luid applaus het veld verliet. Al met al 83 runs van het bat en maar liefst 74 

e t a s, hetgee  de score op 157 bracht, een totaal dat zeker vroeg in de wedstrijd niet meer was verwacht. 

Na een korte drinks break mocht HCC batten. Al vroeg in de wedstrijd verschalkten respectievelijk Alejo en Farhaan 

de openers. Het partnership voor het derde wicket bleek achteraf het enige substantiële partnership (42) van HCC, 

een partnership dat in de dertiende over gebroken werd door Sarang met zijn eerste caught en bowled van de dag. 

8 overs later herhaalde hij dat kunstje en op 67 voor 4 na 15 overs en begon het er goed uit te zien voor VCC. Het 

team gaf weinig runs weg door goed en alert fielden van o.a. Aldino en Matthew, al bleef de foutenlast door de 

e t a s el ee  zo g. Da ial as daa  zeke  ee  goede uitzo de i g op et de ooie ijfe s -1 in 2! Na 20 overs 

was het 86/7 door wickets van Aldino, Tom en Alejo die een topdag had en daarna nog eens 2 wickets nam, mede 

door een goede vang van Tom. De laatste overs levereden nog 36 runs op, maar met 122 runs was de koek op, HCC 

all out en VCC finalist! 
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Hoewel er van eide zijde  te eel e t a s e de  ge o led o d de !  ee  ooie pot jeugd i ket op ee  
prachtige dag, waarbij VCC zich onderscheidde met scherp runnen en goed en alert fielden. Samen met de 42 runs 

van Alejo zorgde dat voor het verschil. 

 

Zondag 9 september (finale) - VCC U13 grijpt op overtuigende wijze de landstitel 

Bij aanvang van de competitie waren de trouwe volgers van VCC benieuwd hoe de U13 zich zou handhaven in een 

poule waarin ze gemiddeld genomen 1-3 jaar oudere leeftijdsgenoten tegen zouden komen. Een goede leerschool, 

zo werd gedacht. De jeugdige talenten verbaasde echter hun fans, want met slechts één nederlaag in het seizoen 

(tijdens de poulefase) werd in de finale jongstleden zondag beslag gelegd op de nationale titel in een wedstrijd die 

met 31 runs werd gewonnen van Kampong. 

Na de ruime overwinning op HCC vorige week en de minstens zo verrassende overwinning van Kampong op Sparta, 

troffen de Voorburgers in de landelijke finale hun poulegenoot, waarvan ze eerder in het seizoen 1x gewonnen 

(uit) en 1x verloren hadden (thuis). Een spannende wedstrijd dus leek het op voorhand. VCC had het thuisvoordeel 

(de landelijke finales waren al lang voordat de finalisten bekend waren aan VCC toegewezen), maar Kampong won 

de eerste slag door de toss te winnen en ging fielden. Met een nog nat veld leek dat een logische keuze, aan de 

andere kant is het ook altijd fijn om in een finale als eerste een totaal neer te kunnen zetten. 

Voor VCC openden Cedric en Farhaan de batting en dat ging voortvarend. Beide jongelingen, respectievelijk 10 en 

11 jaar oud, lieten verstandig batten zien. Kenmerkend voor het VCC spel was het goed callen en runnen tussen de 

wickets. Met een runrate van zo'n zes à zeven runs per over viel pas in de elfde over het eerste wicket (Farhaan, 

23) op een stand van 68. Cedric kreeg daarna gezelschap van Tom, die ongelukkig run out ging, alvorens Cedric nog 

een partnership met Alejo bouwde van 26 runs en met 50 retired not out ging. Alejo (17) ging daarna nog uit, maar 

Carlijn (11*) en Danial (6*) batten de overs keurig uit en 156 leek op het niet al te snelle veld een goede score.  

Na een pauze mocht VCC vervolgens het veld in. Ook de openingsbatsmen van Kampong bleven lang staan, 

wederom viel pas in de elfde over het eerste wicket. De score was toen 43, op dat moment al 25 runs achter VCC. 

Batsman nummer 1 "at" de ballen op en had 37 ballen nodig voor zijn eerste 10 runs. Hoewel hij op dat moment 

gewisseld werd (retired not out), was het kwaad al geschied. De andere batsmen konden de opkruipende runrate 

niet matchen. Dat kwam ook door de bowlers van VCC, waarbij Danial (2 v 10 in 3), Farhaan (1 voor 6 in 3) en Tom 

(1 v 5 in 3) zich onderscheidden, geholpen door het scherpe fielden van Sarang, Ahan en Matthew. Na 20 overs 

werd al duidelijk dat Kampong een groot wonder nodig had om de pot er nog uit te slepen. VCC werd wat 

slordiger, de teruggekeerde openingsbatsman liet zien dat hij wel degelijk prachtige schoten in huis had (eindigend 

op 47), maar de zege kwam nimmer meer in gevaar voor de Voorburgers. De beker werd vervolgens namens de 

KNCB uitgereikt door Patrick de Leede. 

Nadat eerder in de week door vijf van de negen spelers de U11 titel al was opgeëist, kon nu ook de U13-titel aan 

de palmares worden toegevoegd. Een prachtige beloning voor een schitterend seizoen met heel veel cricketplezier 

voor spelers en ouders. 

 

Richard de Lange 

 

 

Statistics U13 weekend 

 

 

  runs outs gem.  wkts runs gem.  econ. overs ct st 

Ahan Sinha 18 5 3,60 4 76 19,00 4,75 16,00 4  
Aldino Sixthoose 25 4 6,25 4 99 24,75 4,95 20,00 1  
Alejo Nota 134 9 14,89 8 147 18,38 3,37 43,67 0  
Carlijn van Koolwijk 74 6 12,33 8 147 18,38 3,94 37,33 1  
Cedric de Lange 308 4 77,00 0 4  1,33 3,00 3 1 

Danial Razzagi 45 6 7,50 5 126 25,20 5,73 22,00 0  
Farhaan Khawaja 236 7 50,00 8 111 13,88 3,47 32,00 2  
Haris Mahmood 12 0  0 6  1,50 4,00 0  
Matthew Graham 28 2 14,00 1 79 79,00 5,27 15,00 0  
Miraj Mahmood 3 0  0 13  6,50 2,00 0  
Sarang Kulkarni 47 6 7,83 4 97 24,25 4,62 21,00 3  
Tom de Leede 231 4 57,75 14 152 10,86 4,47 34,00 1  
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VCC U15 in 2018  
 

De U15 kende een goed seizoen dat werd afgesloten met een mooie tweede plaats! 

 

Excelsior – VCC (13/5/18) 

Hidde maakt een spijkerharde 46 en Nirav 24 (partnership 63) en we brengen 128 runs in de boeken. Mede dankzij 

45 wides gaat Excelsior eroverheen met 129/3. Merle bowlt prima met 1-14 in drie overs. 

 

HCC -  VCC (20/5/18) 

In onze aanval is legspinner Haris Mahmood de grote ster met 4 v 11 in vier overs. HCC 103 all out. Thijn, Merle, 

Elliot en Nirav bowlen zuinig. Twee vangen voor Thijn en twee voor wicketkeeper Tobias. Tanveer een 

verwoestende 38, Muhammad Butt 20, Tobias 10 not out. 

 

R&W – VCC (27/5/18) 

Het batten gaat niet geweldig, maar dankzij 50 wides halen we toch ruim de 100 (116). Het blijkt voldoende, want 

Tanveer, Haris en Sachall Ur-Rehman nemen ieder twee wickets; Elliot 1-1 in 1! R&W 62 all out. 

 

VCC U15 – Kampong (3/6/18) 

Haris 23 en Tobias 37 zorgen voor 107 runs. Kampong lijkt dat totaal te overtreffen, maar we bowlen en fielden als 

leeuwen en tijgers. Nirav, Tobias, Hidde en Haris nemen ieder een wicket en houden Kampong op 99. 

 

ACC – VCC U15 (10/6/18) 

Harman Marwah 20, Nirav 190, Muhammad Butt 12, Sachall 10 en vooral Tanveer 63 retired dragen bij aan een 

monsterscore: 193. Ook bij ACC gaat een batsman retired met 60 maar het is onvoldoende voor hen, omdat Nirav 

Kulkarni de sterren van de hemel bowlt met 4-21. ACC 158. 

 

VCC – HBS (17/6/18) 

Thijn 29, Tanveer 26, Haris 21 en Muhammad 22* halen mooie scores en worden geholpen door een groot aantal 

wides (52), waardoor ons eindtotaal 199 bedraagt. HBS (100 all out) komt daar niet aan, dankzij prachtig bowlen 

van Emma Lawrence 1-12, Tanveer 3-14, Sachall 3-13 en Hidde 1-12. 

 

 

Van de play-offs hebben we helaas geen bijzonderheden ontvangen: 

 

30/6  VCC – HCC  2-0 

 

7/7  ACC – VCC  0-2 

 

14/7  Sparta – VCC  0-2 
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VCC U15 batting & fielding inclusief play-offs 

 

 M Inn R HS  NO Ave Ct 

Tanveer 8 8 267 63 * 2 44,50 1 

Tobias 9 9 196 60 * 4 39,20 4 

Nirav 10 8 147 60 * 2 24,50 1 

Hidde 8 7 126 46  0 18,00 2 

Hasnain 8 8 87 22  2 14,50 1 

Haris 9 7 55 23  0 7,86 2 

Thijn 7 7 55 29  3 13,75 3 

Sachall 6 6 27 16  1 5,40  
Harman 7 6 21 20  1 4,20  
Elliot 8 5 18 18  1 4,50 1 

Merle 4 2 4 3  0 2,00  
Emma 7 5 1 1  1 0,25  

         
 

VCC U15 bowling inclusief play-offs 

 

 O R W Ave Ec.R 

Nirav 42 136 13 10,46 3,24 

Tanveer 31 137 10 13,70 4,42 

Haris 32 143 9 15,89 4,47 

Sachall 17 78 6 13,00 4,59 

Tobias 27 119 5 23,80 4,41 

Hidde 15 114 4 28,50 7,60 

Thijn 21 73 2 36,50 3,48 

Elliot 10 53 1 53,00 5,30 

Merle 12 56 1 56,00 4,67 

Harman 14 88 1 88,00 6,29 

Hasnain 16 63 1 63,00 3,94 

Emma 9 63 1 63,00 7,00 

 

 

 
 

Of-ie snel is?... Hij heeft er wel het figuur voor. 
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VCC U 17 in 2018  
 

 
Voorburg CC U17, landskampioen 2018. Staand: Thomas v Beuge, Stijn de Leede, Aryan Dutt, (deels zichtbaar) 

Floriaan Cordesius), Michael Bacon, Guus Timmermans, coach Steffen Mulder. Knielend: Annemijn van Beuge, 

Babette de Leede, Jasper le Rûtte, Nehaan Gigani, Wouter Rutgers. Op de foto ontbreekt Philippe Boissevain. 

 

In een spannende competitie leek de ACC/VRA-combinatie het sterkste team te zijn. In de groupsfase versloegen 

zij ons twee keer, al was bij het resultaat van de uitwedstrijd wel een kritische kanttekening te plaatsen.  

In de halve finale zetten we Hermes DVS, de winnaar van de andere poule, vrij eenvoudig opzij. De finale tegen 

ACC/VRA (op ons eigen veld) werd door allerlei regeltechnisch gedoe een chaotische vertoning. Na een 

spectaculaire tie en een dito super over trokken wij uiteindelijk aan het langste eind! In de laatste vier jaar haalde 

onze U17 de finale, waarvan er drie werden gewonnen. 

 

VCC v Excelsior U17 – 13 mei 2018 

Eerstbattend bracht Excelsior 174 runs in de boeken. Dat hadden we aan onszelf te wijten; het bowlen was matig. 

We bowlden 37 wides e  i lusief de du eltelle s e  gelope  u s esultee de dat i   e t a s! Het positie e dat 
we hierover kunnen melden is dat het alleen maar beter kan worden. Verder was positief dat U15-invaller Thijn 

Dutch Lion Matthijs Schewe inrekende met een prachtige hoge vang en later ook Niels Etman met een clean 

bowled. Thomas (3 voor 36) cleande Dutch Lion Stan van Troost en ook daarmee werden vele extra runs 

voorkomen. 

Voorlopig moesten we echter wel bijna zes runs per over maken. Nehaan en Philippe gingen voortvarend van start. 

Excelsior bowlde minder wides dan wij, maar bijna alle ballen waren te kort of te lang. Nehaan en Flippie timeden 

de ballen fantastisch en ook het runnen tussen de wickets was uitstekend. Toen Nehaan (60, 1x6, 8x4) aan de 

boundary werd gevangen, opende Aryan Dutt zijn account met een prachtige straight drive. De Schiedamse 

koppies gingen hangen en in 16 overs en 5 ballen was de klus geklaard. Flip 68 not out (9x4). 

 

VCC U17 v ACC/VRA - 27 mei 2018 

Tosswinst betekende eerst batten. Helaas verloren we al snel Michael Bacon (1). Met Nehaan kwam er herstel en 

op 57/2 waren de vooruitzichten redelijk. Nehaan (25) werd echter gevangen achter het wicket. Philippe stond 

inmiddels prima te batten. Hij had steun nodig van iemand die niet uit ging. Wouter begreep dat. Hij maakte zelf 

weliswaar maar 4 runs, maar regelde daarmee een partnership van 44! Zo doe je dat. Zo brachten we toch nog 140 

runs in de boeken. Flip een mooie 64. 

Starten met je beste bowlers, snel door de early order heen en we zouden een kans hebben. Flip startte echter tot 

iede s e azi g als keepe … ACC/VRA aakte daa  ge uik a  e  ukte s el op et zo   u s pe  o e . Dat 
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konden we ons niet permitteren en iedereen wachtte op het moment waarop de legspinner die op zaterdag 

vijf wickets in VCC had genomen, de bal ter hand zou nemen. Dat moment kwam echter niet, hoewel Aryan Dutt 

prima bowlde (0-12 i  . ACC/VRA aakte het, geholpe  doo   e t a s, zo de  i ket e lies.  
 

Kampong U17 v VCC - 3 juni 2018 

Verloren toss betekende eerst batten op een graspitch die we niet kenden. Babette en Michael keken dus eerst 

even de kat uit de boom (6/0/3), maar begonnen al gauw te versnellen (40/0/8). Michael (22) sloeg drie mooie 

vieren, maar liet zich verrassen door een bal met wat extra bounce (cb, 72/1/12, excellent opening partnership). 

Babette (een prima 56, 1x6, 4x4) en Aryan zetten het goede werk voort met een partnership van nog eens 67 runs 

voor het tweede wicket (139/2/22). Ook Aryan bereikte nog zijn 50 (6x4). Eindscore 181 in 30 overs. Kampong had 

ee  goede aa al die  ides o lde i lusief du eltelle s  . 
Hoewel wij veel meer wides bowlden (22, inclusief dubbeltellers 48), waren wij wel effectiever. Zes bowleds en 

t ee LBW s e  ee  a g a  Stij  op poi t zo gde  e oo  dat Ka po g s el i kets e loo . Op  a  lage  zij 
vóór op onze run rate, maar waren zij al vier wickets kwijt. Philippe nam 3-24, Michael en Floriaan hadden 

identieke cijfers: 2 voor 6. Kampong 124 all out.  

 

VCC U17 v HCC – 8 juni 2018 

Dankzij Philippe (56) en Aryan (40*) brengen we 174 runs in de boeken. HCC kent een goede start (34/0/6), maar 

geconcentreerd fielden leidt tot drie vangen en een run out. Wouter bowlt weliswaar zes wides, maar komt toch 

met de mooie cijfers 3-24 van het veld. Stijn 2- . HCC  aa a   e t a s! 

 

VCC U17 v Quick – 10 juni 2018 

Quick wint de toss en gaat batten. Quick bat netjes, maar wel wat langzaam. In 28.4 overs komen ze tot 101 runs. 

Het feit dat zes bowlers ieder één wicket nemen (en Guus twee), geeft aan dat we sterk zijn in de breedte. We 

gooien de batting line-up om. Daarom vallen er nog zes wickets alvorens Flip 18 en Nehaan 31* de Haagse score 

overtreffen. 

 

E elsior  u   VCC - 17 juni 2018 

Na overleg met coach Marcel Schewe besloten we 35 overs te spelen, maar helaas kwamen we daar niet aan toe. 

Excelsior won de toss en ging eerst batten. Stijn nam de eerste vier (!) wickets voor zijn rekening, onder wie Niels 

Etman (golden duck) en Stan van Troost (0 LBW). Stijn eindigde met 4-9 in 6! De anderen bowlden ook netjes, veel 

minder wides dan aan het begin van het seizoen. Excelsior strugglede naar 76/7 na 21 en het was aan hun nummer 

zes te danken dat er nog 115 runs in de boeken kwamen. Aryan en Nehaan ieder twee wickets. Jasper had maar 

vier ballen nodig voor zijn wicket en mocht vervolgens openen met Babette. Ze verdedigden goed op de snelle 

Etman en legden een solide 38 neer voor het eerste wicket (in tien overs). Babette en Flip maakten het kundig af in 

19 overs en vier ballen. Babette wachtte de slechte ballen af en strafte ze prima af (31 not out). Flip had maar 

vijftien ballen nodig voor zijn 27 not out. 

 

VCC U17 v HCC - 23 juni 2018 

Verloren toss betekende eerst fielden en dat ging wisselend. Matige overs werden afgewisseld met uitstekende, 

zoals een maiden van Michael Bacon en een wicketmaiden van Jasper le Rûtte. Maar even terug naar het begin. Na 

12/0/1 herpakten we ons (b Guus, 31/1/7) en 62/2/12. Toen pakte Jasper een cruciale caught and bowled 

(Dietmar Hennop). Boris Gorlee batte heel goed, maar werd na 64 runs gestumpt door Flip op het bowlen van 

Nehaan. Ook onze andere spinner, Aryan, was succesvol door opener Sebo te bowlen. 140/5 en 145/6, en we 

waren back in the game. Ons geheime wapen Wouter, die heel enge, venijnige inswingers bowlt, nam een wicket 

met zijn eerste bal en sloeg daarna nog twee keer toe. 3-17 was het resultaat, super gebowld. En als team goed 

teruggeknokt!  

 leek ee  edelijke s o e e  e ht aa digde dat ij et t ee top gu s  o ze i i gs ego e . Foutloos 
batten van Flip en Aryan, die HCC alle hoeken van het veld lieten zien. Aryan is veel beter gaan runnen en Flip heeft 

(sinds hij bij een echte topclub zit) een enorme progressie doorgemaakt. We moeten een ledenstop invoeren, 

anders wil iedereen naar VCC. De schoten van beide heren waren een lust voor het oog; bij Flip vooral de cover 

drives en lofted straight drives, en bij Aryan de wristy, goed geplaatste on drives. Lang verhaal kort, Aryan 85* en 

Flip 65*. VCC 180/0/20! 

 

ACC/VRA U17 v VCC – 30 juni 2018 

De vorige keer was VRA/ACC de betere partij. Nu hadden wij de winst verdiend. Het is te prijzen dat wij bleven 

knokken tot het eind en ons correct bleven gedragen. VRA/ACC leek op een monsterscore af te stevenen, maar 
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door scherp te blijven fielden, hielden we hen net onder de 200. Guus, Philippe en Jasper namen ieder een wicket. 

Een belangrijke vang voor Thomas (de topscorer) en twee voor Nehaan, waarvan één heel mooie. 

Optimistisch en vlot startten Aryan en Babette aan ons antwoord. Babette (12) sloeg twee mooie vieren (25/1/3). 

Aryan (42) en Nehaan lieten een fantastische battingshow zien die helaas werd beëindigd door een LBW 

(109/2/15). Philippe, tot nu toe goed voor een gemiddelde van 99, werd voor 0 run out gegeven. Na ducks voor Flo 

en Guus leek daarmee de winst te zijn veiliggesteld door ACC/VRA. Nehaan en nr 7 Stijn gaven zich echter niet zo 

maar gewonnen en batten prima, waarbij Stijn Nehaan zo veel mogelijk de strike gaf. Helaas ging Nehaan uit na 

een geweldige innings van 66 (136/6). Nu was het Wouter (14) die een prima innings speelde. Stijn (24 not out) en 

hij kwamen met een partnership van 50 voor het zevende wicket dicht bij de zege, maar moesten wel 16 runs in de 

laatste over maken. Dat lukte helaas niet. 

 

VCC U17 v Quick - 14 juli 2018 

Philippe en Nehaan deden met VCC 1 mee en Babette de Leede met het Nederlands damesteam. Samen zijn deze 

drie spelers dit seizoen goed voor 600 runs. Dus winnen van Quick zou lastig worden. Gelukkig kregen we wel 

versterking van Gerrit Badenhorst en Taine Richards. 

Qui k o  de toss e  koos oo  atte . Teu  La dhee  as de a  to get out  e  a at ides lea de Stij  he  
zo maar. Neef Hubert hield het wat langer vol, maar onze Zuid-Afrikaanse aanwinst Gerrit Badenhorst (2-11) 

bowlde hem voor 15. Dankzij sterk bowlen van Wouter (2-7), Annemijn, Jasper en Aryan kwam daarna geen enkele 

Quicker meer in de dubbele cijfers. 78 all out was helaas ee  gee  ste ige  ta get. Die paa  u s le e de  da  
ook geen problemen op. Taine Richards 34 not out met zes vieren, Jasper 20 not out, Thomas 10.  

 

 
Omdat Floriaan niet goed zichtbaar op de teamfoto staat, verdient hij een eigen actiefoto 

 

Kruisfinale Hermes DVS U17 v VCC – 2 september 2018 

De innings begon prima met Flip 35 en Michael 18 (66/1/12). Na 17 overs was het echter 99/6 door een falende 

iddle o de . T ee pa t e ships a   zo gde  og oo   u s aa a  aa  liefst  e t a s. 

Het batten van Hermes was op de matige pitch nog slechter dan het onze 16/2/5 en 32/4/9 kwamen ze niet meer 

te o e . C u iaal a e  de aa zi ige a ge  aa ee Flo iaa  e  Woute  hu  da ge  e  uits hakelde . 
Hermes 67 all out en VCC U17 voor het vierde achtereenvolgende jaar in de finale! 
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Finale: ACC/VRA U17 v VCC U17 (op VCC) 

 

Hoewel Matt Smit en Tim de Leede pleitten voor eerst batten, maakte captain Nehaan een andere keuze die 

overigens vrij goed zou uitpakken. De zeer sterke batting line-up van VRA/ACC werd namelijk knap op 171 

gehouden. Aryan zorgde in de negende over voor de eerste doorbraak (41/1). Goed grondfielden resulteerde in 

een fantastische direct hit van Floriaan op hun topbatsman Shreyas Potdar, 45/2. Stijn zorgde voor wicket nummer 

drie, een mislukt pullshot werd in de handen geslagen van alweer Nehaan op short mid wicket, 56/3 in de 

dertiende over. Inmiddels stond de ons bekende Jamieson goed te batten. Hij timede de bal prima en maakte een 

half century. In de negentiende over nam Floriaan een belangrijk wicket (cb Babette). Op 117 en 121 was het 

wederom uitblinker Flo die twee run outs verzorgde; 121/6. 171 was de eindscore van VRA/ACC; een mooi totaal, 

maar niet onhaalbaar. 

 

Philippe en Babette (17) zorgden voor een solide opening (72/1). In de veertiende over werd Philippe (38) gebowld 

door collega-legspinner Lancelot Bloemen. In de middle order deden Nehaan, Thomas en Aryan het goed. Tegen 

het einde van onze innings ontstond er een discussie over de regels; moest de speler die niet had gebat een 

tweede over bowlen? Uiteindelijk niet, en hun beste bowler mocht de slotover bowlen in plaats van de minste. In 

deze laatste over moesten we nog maar een paar runs maken om te winnen. Guus sloeg een daverende drie en 

ging toen uit. Twee runs uit twee ballen. Stijn miste zijn eerste bal en sloeg op de laatste een single: een tie! 

 

Op zich het gedroomde resultaat van een spannende wedstrijd waarbij de teams elkaar goed partij gaven. Maar 

deze uitslag plaatste de umpires voor een nieuwe opgave: wat te doen? De regels van de KNCB gaven geen 

uitsluitsel. Na telefonisch overleg met de KNCB werden beide teams voor de keuze gesteld: een Super Over zoals in 

de T20 wel voorkomt of de landstitel delen. VCC wilde de Super Over, maar bij VRA/ACC speelde de complicerende 

factor dat beide clubs het eens moesten worden.  

 

Na geruime tijd hakte een ACC-bestuurslid de knoop door: we spelen de Super Over. Beide teams wijzen drie 

batsmen aan en één bowler. Wie de meeste runs maakt, wint. Twee uit betekent all out. Philippe en Nehaan 

zetten voor VCC een solide 9 runs neer. In de over van VRA/ACC zorgde de combi Philippe/ Babette voor een 

razendsnelle stumping. VRA/ACC kwam te kort en uiteindelijk was het toch VCC dat de grote cup mocht optillen: 

een prachtige prestatie. De U17 heeft nu vier jaar op rij de landelijke finale gehaald, die driemaal werd gewonnen.  

The futu e s ight! 
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U17 in cijfers 

 

 

Batting and fielding 

 

 

 Name played inn. n.o. runs h.sc.  avg ct st 

Philippe Boissevain 10 9 3 371 68 * 61,83 3 1 

Aryan Dutt 11 8 4 259 85 * 64,75 2  
Nehaan Gigani 10 8 2 230 66  38,33 4  
Babette de Leede 7 6 1 120 56  24,00 3 1 

Michael Bacon 10 6 0 63 22  10,50 1  
Taine Richards 1 1 1 34 34 *    
Jasper le Rûtte 9 5 2 30 20 * 10,00 2  
Thomas v Beuge 8 6 1 30 13  6,00 1  
Stijn de Leede 9 6 3 25 24 * 8,33 1  
Annemijn v Beuge 6 2 2 22 16 *    
Wouter Rutgers 9 3 0 19 14  6,33 6  
Floriaan Cordesius 9 4 0 9 9  2,25 1  
Guus Timmermans 10 4 0 9 6  2,25 1  
Gerrit Badenhorst 1 0 0 0 0   1  
Thijn le Rûtte 1 0 0 0 0     

           

     1221    26 2 

 

 

 

 

Bowling 

 

 Name overs balls runs wickets avg. balls ec.rate 

Wouter Rutgers 29 4 153 10 15,30 178 5,16 

Stijn Leede 25 0 116 8 14,50 150 4,64 

Aryan Dutt 31 0 126 6 21,00 186 4,06 

Nehaan Gigani 15 0 79 5 15,80 90 5,27 

Jasper Rûtte 20 4 97 5 19,40 124 4,69 

Philippe Boissevain 8 0 44 4 11,00 48 5,50 

Michael Bacon 20 1 90 4 22,50 121 4,46 

Guus Timmermans 25 0 166 4 41,50 150 6,64 

Thomas Beuge 21 0 169 4 42,25 126 8,05 

Floriaan Cordesius 16 0 64 3 21,33 96 4,00 

Gerrit Badenhorst 4 0 11 2 5,50 24 2,75 

Annemijn Beuge 9 1 33 2 16,50 55 3,60 

Thijn Rûtte 4 0 24 1 24,00 24 6,00 

          

  228 4 1172 58     
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VCC U  i t Fla i go Ju iores  Toer ooi 
 

Met overmacht won VCC op vrijdag 13 juli 2018 de finale van het traditionele Flamingo Junioren Toernooi van 

titelverdediger Rood & Wit. 

 

De T20-finaledag met de winnaars van de 3 poules Hermes/VOC, Rood & Wit en VCC, begon op het terrein van de 

titelverdediger in Haarlem met de strijd tussen Hermes/VOC-Rood en Wit. Rood en Wit stoof meteen uit de 

startblokken en behaalde een totaal van 134 (A. de Graaff 31, K. Roelfsema 22, R. Elenbaas 2-24-4). Daar had 

Hermes/VOC geen antwoord op en strandde op 91 ao (T. Dickmann 2-22-4).  

 

Ook in de tweede wedstrijd ging Hermes/VOC onderuit met 96, een totaal dat VCC gemakkelijk passeerde. 

Hermes/VOC ging batten. Bas 2-1 en Floris 2-12 lieten zien dat dat geen goede keuze was. Remco 23, Nehaan 28*, 

Taine Richards 19*. 

 

In de finale kwam VCC eerstbattend tot een totaal van 120 (Bas 33, 3x6, Floris 21), een handje geholpen door het 

fieldende Rood & Wit, dat zichtbaar onder de indruk was van het professioneel draaiende VCC. Rood & Wit kwam 

battend nimmer meer in de wedstrijd en strandde op 62 all out, al maakte de benjamin van het team C. Domhoff 

indruk in de staart met een onverschrokken 13 runs (Gerrit Badenhorst 4-7 in 4, Richard Hard 2-15, Remco twee 

vangen, niet als keeper).  

 

Hulde aan Hermes/VOC dat als verliezende halve finalist sportief de cricketvrienden van VCC en Rood & Wit bleef 

aanmoedigen. 

 

Individuele prijzen gingen naar Ralph Elenbaas van Hermes/VOC (beste allrounder), Aryan Dutt van VCC (beste 

bowler), Alexander de Graaff van Rood & Wit (beste batsman) en Gerrit Badenhorst van VCC (man of the final). 

Daarna reikte de voorzitter van CTC De Flamingo s J. Wulf van Alkemade de mooie historische plaquette met de 

zilveren vogel uit aan de captain van de verdiende kampioen VCC, Bas de Leede (foto). Links onze Willem, tweede 

van links Alex de la Mar (KNCB), zittend rechts Philippe Boissevain. 
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VCC Dames in 2018 
 

 

 
 

VCC Dames, T20-kampioen van Nederland in 2018. 

Staand: Julia Corder, Patty Pijper, Inge Martens, Donna Polet, Merle Overmeire, Milou van den Berg. 

Midden: Chèr van Slobbe, Sterre Kalis 

Voor: Clare Mains, Annemijn van Beuge, Babette de Leede, Caroline de Fouw. 

 

In 2018 namen we voor het eerst deel aan zowel de 40- als de 20-overcompetitie. Daarbij kregen we onder meer 

versterking van internationals Denise Hannema, Chèr van Slobbe en Juliët Post en onze overseas Clare Mains, een 

left arm seamer die enkele belangrijke wickets zou gaan nemen. 

 

In de 40-overcompetitie haalden we weliswaar de play-offs, maar konden we nog niet echt potten breken. Alle 

duels in de play-offs werden verloren, enkele mooie individuele prestaties ten spijt. 

 

In de 20-overcompetitie daarentegen haalden we de finaledag. Daar werd eerst Ajax verslagen. In de finale 

kwamen we Quick weer eens tegen. Het werd een spannend duel. Onze speler/coach Caroline de Fouw moest een 

een slaan op de laatste bal en deed dat ondanks een dijk van een run-outkans. VCC KAMPIOEN! Voor het eerst in 

de cricketgeschiedenis. 

 

Naast deze mooie resultaten speelden onze internationals ook een belangrijk toernooi, een T20 World Cup 

Qualifier op Kampong en VRA. Helaas gingen hier alle wedstrijden verloren tegen landen als Oeganda, Bangladesh 

en de Verenigde Arabische Emiraten. 
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Twenty20 Dames 

 

Quick v VCC – 5 mei 2018 

VCC bat eerst en komt dankzij een prima innings van Juliët Post (45) tot 91. Nieuwkomer Chèr van Slobbe (2 v 22) 

kan niet voorkomen dat Quick de winst paket. Vangen voor Inge Martens en Merle Overmeire. 

 

Groen Geel v VCC – 12 mei 2018 

Groen Geel maakt er maar liefst 103 en dat is een beetje boven par, ondanks wickets van Sanne Vroom en Donna 

Polet. Juliët Post blijft met 29 not out als wij het totaal chasen. Milou vd Berg en Annemijn van Beuge ieder 19. 

 

VCC v Excelsior - 25 mei 2018 

Excelsior weet zich versterkt met Miranda Veringmeier die een mooie 94 not out produceert op een totaal van 

135. Toch passeren we deze hoge score dankzij Babette 50 en Clare 31, die er 79 maken voor het eerste wicket. 

 

Ajax v VCC – 2 juni 2018 

Op de finaledag maakt Ajax er maar 70 omdat we A.B. Yates snel uit hebben. Fouw 1-3, Chèr 2-9, Sterre 2-14. 

Sterre maakt er 16 en Juliët 21. Weer winst, we staan in de finale!  

 

VCC v Quick – 2 juni 2018 

Quick is erg voorzichtig en weet slechts 78 runs te maken. Als openers Sterre (18) en Babette (39) beiden LBW 

worden gegeven, wordt het nog lastig, zeker als Chèr en Annemijn run out gaan. Een run van de laatste bal voor de 

winst, Caroline de Fouw aan bat, Quick mist een enorme runoutkans en VCC Dames is voor het eerst kampioen! 

 

 

Dames Hoofdklasse (40 overs) 

 

Groen Geel – VCC 9 juni 2018 

Groen Geel gaat niet all out maar scoort tergend langzaam: 89/7 in 40. Annemijn bowlt sterk, 3 v 5 in zeven overs! 

Ook Clare, Donna, Merle en Fouw zijn succesvol. In iets meer dan de helft van de overs passeren wij deze score 

(Merle 11, Babette 44 not out). 

 

VCC v Quick – 16 juni 2018 

Zes scores van boven de tien (waaronder Sterre 46 en Babette 24) brengen een mooie 157 in de boeken. Quick 

denkt dat te passeren maar heeft buiten onze openers Chèr en Clare gerekend die met 3 v 10 en 3 v 15 orde op 

zaken stellen. Quick 121. 

 

R&W v VCC – 23 juni 2018 

Volgens het formulier winnen we de toss en sturen we R&W in. Dat kan zeker met de pitch te maken hebben (zie 

VCC 1 Mannen). R&W 38 all out (Clare 2 v 9, Chèr 3 v 3, Fouw 3 v 1!), en ook wij verliezen nog vier wickets alvorens 

Denise van Deventer (16*) de winnende runs slaat. 

 

VCC v VRA – 30 juni 2018 

Babette (50 speelt een prima innings en ook Caroline de Fouw (24) doet van zich spreken. 162 is een verdedigbare 

score. Fouw krijgt de nu bij VRA opduikende Miranda Veringmeier voor 2 LBW. Dat scheelt: VRA 83 all out. Fouw 3 

v 11, Annemijn 1 v 15 en wat dacht je van Merle Overmeire? 3 v 12 in vier overs. 

 

VCC v Ajax – 15 juli 2018 

Juiët (41), Annemijn (45), Denise (33, Chèr (34*) en Ana (16*) doen er alles aan om de 200 te passeren en dat lukt. 

Ajax (89/8) is kansloos, vooral door toedoen van Chèr 2 v 17 en Donna 2 v 30. 

 

VOC v VCC – 19 juli 2018 

Ook tegen VOC wordt het niet spannend. 99 is de target nadat Clare (2 v 10) en onze gastspeelster Lisa Klokgieters 

(1 v 5) de boel onder druk hebben gehouden. Drie run outs helpen de Rotterdammerts ook al niet. Chèr loodst VCC 

in veilige haven met een solide 64. Nikki 11 not out. 
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Play-offs: Ajax v VCC – 11 augustus 2018 

Zo gemakkelijk als alles leek te gaan in de poulefase, zo moeilijk werd het in de play-offs. Ajax maakt er 137 en dat 

lijkt haalbaar. Babette (37) en Denise (34) batten prima, maar krijgen alleen steun van een heroïsche Ana (16). VCC 

(120) delft het onderspit tegen tight bowlen (elf wides versus onze 40) en vijf vangen van Yates. 

 

VRA v VCC – 18 augustus 2018 

Miranda V. is weer on song en beukt er 103 bij elkaar, gesteund door oud-international Caroline Salomons. VRA 

212 (Clare 3 v 49, Merle 2 v 26). Babette 25 en Denise 69 geven ons een goede start. Verderop doet gastspeelster 

Marloes Braat 36 duiten in het zakje en invaller Dorit 24*. Het is helaas onvoldoende: VCC 176/7.  

 

VCC v Quick – 25 augustus 2018 

Wide 25, Babette 22 en Chèr 26 zijn de topscorers in onze 106 in 40 overs. In deze extreem hete zomer kan toch 

een buitje vallen en de DL-target van Quick is 91. Dat halen ze net, ondanks goed bowlen van Marloes Braat (2 v 

10). 

 

Uiteindelijk werd VRA kampioen van de 40-overcompetitie. 

 

 

Make-up heb ik nog, maar mijn man vraagt of u ook ruwe lijnzaadolie verkoopt?... 
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VCC Dames in cijfers – seizoen 2018 

 

Batting en fielding -  40 overs 

 

 Name played inn. n.o. runs h.sc.  avg ct st 

Babette de Leede 6 6 1 202 50  40,40 4  
Denise Deventer 6 6 1 174 69  34,80 4  
Cher v Slobbe 7 6 2 155 64  38,75 3  
Annemijn v Beuge 6 5 0 77 45  15,40 2  
Clare Mains 9 6 1 47 16  9,40 4  
Sterre Kalis 1 1 0 46 46  46,00 2  
Juliët Post 4 2 0 45 41  22,50 1  
Marloes Braat 2 2 0 39 36  19,50 2  
Caroline de Fouw 6 4 1 37 24  12,33 4  
Ana Margueirat 2 2 2 24 16 *  3  
Dorith vd Laan 1 1 1 24 24 *    
Donna Polet 7 7 0 20 8  2,86 1  
Nikki Vroom 2 2 1 17 11 * 17,00   
Merle Overmeire 7 6 0 17 11  2,83   
Inge Martens 3 3 0 11 8  3,67   
Julia Corder 3 3 0 4 3  1,33   
Laoise Neuman 1 1 1 2 2 *    
Rose Neuman 1 1 0 0 0  0,00 1  
Carola Vroom 8 4 0 2 1  0,50   
Aukje Keilholz 2 1 1 1 1 *    
May den Braber 2 1 1 1 1 *    
Carlijn v Koolwijk 1 1 1 1 1 *    
Leonie Hoitink 2 1 0 1 1  1,00   
Lisa Klokgieters 1 0 0 0      
Stella Onbag 2 0 0 0      
Patty Pijper 1 0 0 0      
Sanne Vroom 2 1 0 0 0 * 0,00   
Petra Spek 5 1 0 0 0 * 0,00 1  

           
Bowling 40 overs 

 

 Name overs balls runs wickets avge balls ec.rate 

Clare Mains 56 0 151 12 12,58 336 2,70 

Cher v Slobbe 28 0 78 9 8,67 168 2,79 

Caroline Fouw 38 0 70 8 8,75 228 1,84 

Merle Overmeire 38 0 120 8 15,00 228 3,16 

Babette de Leede 19 0 73 5 14,60 114 3,84 

Annemijn v Beuge 27 0 44 4 11,00 162 1,63 

Marloes Braat 13 0 46 4 11,50 78 3,54 

Donna Polet 19 0 141 3 47,00 114 7,42 

Lisa Klokgieters 4 0 5 1 5,00 24 1,25 

Laoise Neuman 3 0 13 1 13,00 18 4,33 

Juliët Post 6 2 21 1 21,00 38 3,32 

Nikki Vroom 5 0 37 1 37,00 30 7,40 

Leonie Hoitink 2 0 13 0  12 6,50 

Denise v Deventer 1 0 16 0  6 16,00 

May den Braber 3 0 22 0  18 7,33 

Carlijn v Koolwijk 2 0 22 0  12 11,00 

Carola Vroom 6 4 29 0  40 4,35 

Sterre Kalis 6 0 29 0  36 4,83 
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Batting en fielding – T20 Dames 

 

 

 Name played inn. n.o. runs h.sc.  avg ct st 

Juliët Post 4 3 1 95 45  47,50   
Babette de Leede 4 3 0 91 50  30,33  1 

Cher Slobbe 5 5 3 76 38 * 38,00 2  
Clare Mains 5 5 1 44 31  11,00   
Sterre Kalis 2 2 0 34 18  17,00   
Annemijn v Beuge 5 4 1 22 19  7,33 1  
Milou vd Berg 3 3 0 22 19  7,33   
Caroline de Fouw 3 2 1 10 9  10,00 1  
Ana Margueirat 1 1 1 5 5 *    
Julia Corder 2 2 0 4 4  2,00   
Inge Martens 4 1 0 1 1  1,00 1  
May den Braber 2 1 1 0 0 *    
Divya Krishnan 2 1 0 0 0  0,00   
Merle Overmeire 5 1 0 0 0 * 0,00 1  
Sanne Vroom 2 0 0 0      
Patty Pijper 1 0 0 0      
Donna Polet 4 0 0 0      
Nikki Vroom 1 0 0 0      

           
 

 

 

 

Bowling – T20 Dames 

 

  Name overs b runs wkts avg balls ec.rate 

Caroline de Fouw 12 0 28 4 7,00 72 2,33 

Cher v Slobbe 19 0 82 4 20,50 114 4,32 

Clare Mains 10 0 40 3 13,33 60 4,00 

Sterre Kalis 5 0 21 2 10,50 30 4,20 

Merle Overmeire 18 0 87 2 43,50 108 4,83 

Donna Polet 1 0 8 1 8,00 6 8,00 

Sanne Vroom 5 0 39 1 39,00 30 7,80 

Babette de Leede 2 0 1 0  12 0,50 

Juliët Post 2 0 10 0  12 5,00 

May den Braber 6 0 58 0  36 9,67 

Annemijn v Beuge 20 0 92 0  120 4,60 

         

  100 0 466 17  600  
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VCC 1 in 2018  
 

 
 

Staand v.l.n.r. Chris Schinkel (scorer), Mohit Hingorani (wk), Matthew Smit, Floris de Lange, Brandon Glover, Remco 

van der Giessen, Philippe Boissevain, Nehaan Gigani. 

Zittend v.l.n.r.: Clayton Floyd, Bas de Leede, Tom de Grooth (captain), Steve Nottle, Steffen Mulder. 

 

Een fantastisch seizoen werd afgesloten met een verdiend kampioenschap van de Hoofdklasse. Na negen jaar 

afwezigheid mag VCC in 2019 weer eens uitkomen op het hoogste niveau. Alleen van Hermes (uit) werd verloren, 

maar toen was de buit al binnen. 

 

Met de terugkeer (na tien jaar) van Steve Nottle, de komst van diverse overseas (Matthew Smit, Clayton Floyd en 

later ook de snelle Brandon Glover), de prestaties van Bas de Leede bij het Nederlands elftal en de doorgroei van 

youngsters als Yasir Hamid, Philippe Boissevain, Mohit Hingorani, Remco van der Giessen, Floris de Lange en 

Nehaan Gigani, waren de verwachtingen bij VCC voor het nieuwe seizoen hooggespannen. Die verwachtingen 

e de  ui s hoots aa ge aakt. I   gaat VCC  et als i  de glo ietijd  op het hoogste i eau spele . 
 

VCC v Kampong - 5 mei 2018 

Captain Tom de Grooth won de toss en koos ervoor om als eerste te gaan batten op een veld dat er na de 

renovatie door de gemeente als een biljartlaken bijlag. Battend liet de top order zich te weinig gelden, al bouwden 

Steve Nottle en Bas de Leede aan een mooi partnership. Dat eindigde echter na 54 runs door een onnodige run out 

(Bas 36). Steve gi g op  uit op o le  a  oo alig VCC e  Adriaan Verbeek. Daarna maakte Mohit Hingorani 

een snelle 31, maar in de middle en lower order liet alleen Philippe Boissevain (20) zien dat hij een allrounder 

wordt. VCC 186 na 48 overs. 

Ka po g ego  oo zi htig, oo al geholpe  doo  eel e t a s uitei delijk  ides! . Toe  het i ket a  oa h 
Malik viel (na 35 runs LBW op Flip), leek de strijd gestreden. De staart van de Utrechters stribbelde echter tegen. 

Nana (20) en captain File (28) maakten het spannend, maar strandden in het zicht van de overwinning. Matt Smit 



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2018 
 

 

45 

kon mooie bowlingcijfers overleggen (3/34/10) en nam het hoogtepunt van de dag voor zijn rekening door een 

waanzinnige eenhandige vang die in de IPL niet zou hebben misstaan. 

 

Rood en Wit v VCC - 11 mei 2018 

Op Hemelvaartsdag reisden wij naar het vorig jaar nieuw in gebruik genomen sportcomplex van Rood en Wit in 

Haarlem. Na een voortvarende start werd Rood en Wit voor 83 ao aan de kant gezet in een kleine 40 overs. Een 

hoofdrol was er voor Steffen Mulder, die vijf wickets nam. Battend was het niet overtuigend, maar wel ruim 

genoeg. Na 19 overs was de klus geklaard voor het verlies van vijf wickets en was de tweede overwinning een feit. 

Captain Tom koos er deze keer voor te beginnen met fielden om te zien hoe de pitch speelde. Die bleek niet erg 

regelmatig, want de wickets vielen met de regelmaat van de klok en lange tijd liep het aantal runs gelijk met het 

aantal overs (18/7 na 19m overs!). Pas toen de Zuid-Af ikaa se oa h Jeff Case isi o s gi g e e  e d de s o e 
snel opgevoerd. Ondanks een snelle 56 kon ook hij het niet bolwerken en op 83 runs zaten de rood-witten all out 

na 39.1 overs aa  de ka t. Naast Case a e  e  allee  og at e t a s te ote e  , a t de op ee  a este 
batsman had vijf runs. 

De pitch speelde ook VCC parten. Tom de Grooth, Matt Smit, Bas de Leede, Steve Nottle en Nehaan Gigani 

verloren allemaal nog hun wicket alvorens VCC de pot in de 19e over besliste en met vijf wickets won. Topscorer 

was Steve (35). 

 

VCC 1 v Punjab 2 - 12 mei 2018  

Tom koos voor batten. Het veld lag er schitterend bij na de renovatie door de gemeente en de pitch ook, dankzij 

de inspanningen van de groundstaff. De captain gaf het goede voorbeeld met een klasse-innings. Hij liet zijn eerste 

century van het seizoen aantekenen. Aan de andere kant speelde Matt Smit een fantastische innings. Pas op 262 

werd Tom gebowld voor 102 runs. Tien runs later bereikte Matt zijn 150. Bas had nog maar een paar overs, maar 

voegde een zeer vlotte 24 toe. Aan de overkant stopte de teller bij zijn partner op 185 runs. Onder een ovationeel 

applaus kwam de Zuid-Afrikaanse lefthander van het veld. VCC-score: 329 voor 1. 

Direct na de start van de Punjab-innings was left arm spinner Clayton Floyd succesvol. Hij kreeg opener Reyhan 

Faiz gevangen door Steve Nottle. Even later rekende hij ook de andere openingsbatsman, Adnan Bhatti, in. 

Medium pace Yasir Hamid sloeg drie maal toe en racete door de middle order. Steffen Mulder mocht nu de staart 

opruimen en deed dat zeer effectief: 3 voor 18. Hamid 3-19 en Floyd doeltreffend en superzuinig met 2 voor 6 in 

zeven overs (met vier maidens)! Punjab 73 all out.  

 

VVV v VCC - 21 mei 2018 

Het muntje viel weer eens goed voor Tom en tot opluchting van de vaste schare VCC-supporters koos hij op de 

prachtige tweede Pinksterdag voor eerst batten. Hij zorgde voor een vlotte start. Op 58 werd hij gevangen achter 

het wicket. Tom had zelf het merendeel van deze runs (44) gescoord. Bas (een zeer goede 87) en Matt Smit 

bouwden vervolgens aan een partnership van 165 runs voor het tweede wicket. Tanwir Afzaal ving Matt op eigen 

bowlen, kort na het bereiken van diens tweede century van het seizoen. VCC zette een solide 283 op het 

scorebord. 

Na de eak  ope de VCC et Cla to  Flo d. Ee  ta tiek die goed uitpakte, a t al s el lea de de left a  
spinner opener Akhtar en rekende hij de nummer 3, Qadeer Bhatti in. Vervolgens verscheen Steffen Mulder ten 

tonele, tot nu toe de meest succesvolle bowler van VCC. Die naam en faam maakte hij volledig waar, want de ene 

na de andere VVV-batsman verkeek zich op zijn inswingers en de variaties daarop. Tien overs later zat de innings 

van VVV (103 all out) erop en kwam Steffen met de schitterende cijfers 6-28 van het veld. Omdat Hermes DVS ook 

eenvoudig won van Dosti 2, delen VCC en Hermes nu de koppositie met acht punten uit vier duels.  

 

Bloemendaal v VCC - 26 mei 2018 

Waar het einde vorig seizoen nog een nipte overwinning werd (met vijf runs), was VCC deze keer veel te sterk: 

voor het verlies van slechts één wicket passeerde VCC het totaal van Bloemendaal van 116 in net iets meer dan 15 

overs. Na een lange reeks van gewonnen tosses verloor Tom een keer de toss en kon zijn team eerst gaan fielden. 

Het leek iet eel uit te ake . Na zo  t ee uu  e   o e s zate  alle Bloe e dale s al ee  aa  de ka t. Met 
name Philippe (5-24 in 7.3 overs) en Yasir (4-25 in acht) bowlden fantastisch. 

Na de pauze mochten Tom (24) en Matt bewijzen dat de pitch niet zo slecht was als de Bloemendaal-score deed 

vermoeden. Binnen vijf overs stonden er 40 runs op het bord. Bas kwam voor hem in de plaats en samen met Matt 

batte hij het keurig uit in iets meer dan 15 overs. Matt 63 not out, Bas 26 not out. Nog meer goed nieuws kwam 

later op de dag uit Schiedam, waar concurrent Hermes DVS nipt verloor tegen Salland, waardoor VCC nu als enige 

nog ongeslagen is in de Hoofdklasse.  
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VCC v Hermes DVS – 2 juni 2018 

Deze eerste serieuze test werd een prachtige wedstrijd met prima cricket van beide kanten, waarin wij uiteindelijk 

aan het langste eind trokken. Door regen was het nodig geweest de square af te dekken. Helaas bleek een van de 

zeilen te hebben gelekt, waardoor er een natte plek was ontstaan. Daardoor werd er na een uur wachten voor 

gekozen om op de kunstofmat te spelen. Het muntje viel goed voor Tom, die Hermes verzocht te gaan batten. 

Hermes DVS is zijn team opnieuw aan het opbouwen na de degradatie van 2017 en beschikt over een goede mix 

van talent (de broers Elenbaas, Kunst), ervaring (McRae, Statham, Braat) en twee goede overseas (Minhas en 

Shahzad). Het vroege wicket van McRae (LBW) op bowlen van Clayton Floyd was dan ook een meevaller voor VCC. 

De Schiedammers leken van slag en na 35 runs waren zij al vijf wickets in 10 overs kwijt. Even leek het of VCC het 

team van Hermes DVS op zou rollen (94 voor 7), maar Olivier Elenbaas en Lokendra Bohra zetten een mooi 

partnership neer voor het negende wicket. De beide batsmen lieten geen run liggen en maakten goed gebruik van 

de ruimte op het veld. Het partnership werd pas na 66 runs gebroken, toen Bohra (28) het slachtoffer werd van 

Steffen Mulder. Elenbaas hielp Hermes DVS aan een totaal van 173 runs. Geen hoge score, maar toch meer dan 

eel VCC e s zulle  he e  geda ht e  gehoopt, oeg op de dag. 
Bij de start van de innings sloeg VCC de schrik om het hart toen Smit in de eerste over uitgleed in een poging een 

extra run te lopen. De Grooth was inmiddels al ruim uit de veilige zone en bood de fielders een niet al te moeilijke 

kans op een run out. Gelukkig voor VCC werd de bal naast het wicket gegooid en dat bleek een dure misser. Onze 

openers kregen de kans zich te nestelen en dat deden ze met verve. Pas op een stand van 76 ging De Grooth (35) 

uit. Smit (55) wist nog zijn half century aan te tekenen, maar zag na een mislukt pull shot de palen vallen net 

voordat de score de 100 had aangetikt. Steve en Mohit kregen voor het eerst dit seizoen de ruimte hun kunnen te 

tonen. Door verstandig batten bleef de thuisploeg de gehele wedstrijd voorlopen op Hermes DVS. Zelfs toen Nottle 

(34) in de 45 over alsnog gebowld werd, bleef men rustig en Nehaan (9*) tikte de wedstrijd samen met Mohit (21*) 

bekwaam uit. 

 

Salland v VCC – 9 juni 2018 

Na verloren toss moest en we gaan fielden. We begonnen scherp en na 12 runs en 6 overs zaten batsmen 1 en 3 al 

weer aan de kant. De Deventenaren lukte het maar tergend langzaam om de runs bij elkaar te sprokkelen, terwijl 

er geregeld wickets vielen. Slechts Van der Molen (11), overseas Pasternatsky (17) en R. Lubbers (22) kwamen in 

de dubbele cijfers. Salland was na 30.5 overs all out voor slechts 76 runs. Bij de prachtige bowlingcijfers vielen 

vooral Steffen Mulder (3 v 20 in 9) en Philippe Boissevain (3 v 21 in 6) op. 

Na de pauze begonnen we rustig aan de inhaalrace. Matt en Mohit gingen via 25 voor 0 in 10 overs, 50 voor 0 na 

17 overs en 70 voor 0 na 20 overs naar de overwinning die uiteindelijk in de 21e over werd behaald, zonder 

wicketverlies (Matt 38*, Mohit 26*).  

 

VCC v Dosti 2 - 16 juni 2018 

Op zaterdag was de eerste vraag of Matt Smit fit zou zijn. Door een knieblessure, opgelopen tegen Quick in de T20, 

werd hij vrijdagavond vervangen door twaalfde man Floris de Lange. Matt nam het zekere voor het onzekere en 

bleef op zaterdag aan de kant.  

Helaas won het door het Suikerfeest gehavende Dosti de toss en ging het eerst batten. Na de vrij redelijke 

tussenstand 123/3 was Dosti plotseling all out. Left arm spinner Clayton Floyd nam maar liefst vijf wickets voor 23 

runs. Dankzij Amitoze Singh (87) kwamen er nog 140 runs in de boeken en hadden we iets te chasen. 

Openingsbatsman Tom de Grooth profiteerde en maakte een foutloze 71 not out. Hermes DVS verloor op deze dag 

van Rood en Wit. 

 

Kampong v VCC – 24 juni 2018  

Tom won de toss en ging batten. Na het vertrek van Mohit (19) werd het tempo wat opgeschroefd. Rond 110/1/28 

bereikte Tom alweer een halve century. Bas en hij bouwden verder aan wat een goede score leek te worden. Op 

183 capituleerde Bas (49), maar Tom had de smaak te pakken en liet zijn tweede century van het jaar aantekenen. 

VCC eindigde op 218. 

Dat die score verdedigbaar was, werd zonneklaar na elf overs. Kampong wist zich geen raad met onze gevarieerde 

aanval en strompelde naar 33 voor 5. De late middle order zorgde voor een kleine maar betekenisloze opleving. 

Kampong was voor 93 all out en daarmee bedroeg de winstmarge maar liefst 125 runs.  

 

VCC v R&W - 1 juli 2018 

We kenden een slechte start: in de eerste over werd Tom LBW gegeven. Bas pakte de draad op en stond na twintig 

overs op 40 not out. Inmiddels was wel zijn partner Mohit (21) vertrokken. Bas kreeg gezelschap van Steve. Ze 

maakten 70 runs voor het derde wicket (Steve 33). VCC zat daarmee weer in de wedstrijd, al bleef het 

scoringtempo laag. Bas, inmiddels vergezeld van zijn leeftijdgenoot Floris de Lange, gooide er een versnelling in. De 
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jonge batsmen runden scherp en de score liep op. Bas werd na een prachtige innings van 86 runs knap gevangen 

achter het wicket door keeper Bakas. Floris en Philippe lieten ook al goed runnen zien en bepaalden de eindscore 

op 179. Geen hoog totaal, maar VCC had zichzelf een kans gegeven op de winst. 

De openers van R&W begonnen geduldig. Bij een tussenstand van 44/0/15 waren de beste papieren zonder twijfel 

voor de Haarlemmers. Kort daarna kosste een glijpartij Charumbira echter zijn wicket: Yasir Hamid benutte de run 

out-kans optimaal met een fantastische ingooi. 

Inmiddels hadden we al vijf bowlers in de strijd geworpen. De zesde was Bas. Aan hem de taak om de gevaarlijke 

overseas Jeff Case te verschalken. Case versloeg zich toen hij nog maar vijf runs had en op long off maakte Nehaan 

geen fout. De kansen waren aan het keren, zeker toen Flip ook opener Bakas LBW kreeg. Bas bleef gevaarlijk 

bowlen van de andere kant. De nummers 5, 7 en 8 kwamen niet tot scoren. Resteerde alleen nummer 6 Ben 

Thornton, die voor zijn schoten ging. Vooral spinners Floyd en Boissevain werden aangepakt. 

Langs de kant waren de supporters het er wel over eens dat een snellere bowler waarschijnlijk succesvoller zou 

zijn. Hun wens werd ingewilligd, want inderdaad was het Brandon Glover die twee wickets nam in de slotfase, 

waaronder dat van topscorer Thornton (44).  

 

 
Spelmoment VCC v R&W (1 juli 2018) 

 

Punjab 2 v VCC - 8 juli 2018 

Punjab ging voor zijn schoten en met succes. Na drie overs stonden er al 26 runs op de borden. Hoewel de runrate 

daarna daalde, viel het tweede wicket pas op 144 runs. Via 189 voor 4 na 39 ging het naar 257 na 50 overs. Op een 

klein veldje zeker niet onhaalbaar, maar toch veel meer dan waar de Voorburgse fans vooraf op hadden gehoopt. 

Mohit en Tom openden de batting. Pas op 59 na 10 overs ging Mohit uit. Maar vijf overs later en op 91 zaten Tom 

(run out) en Bas (caught) ook al aan de kant. Voor het aanwezige Voorburgse publiek was het duidelijk dat vandaag 

de breedte van het team getest zou worden. Steve Nottle voegde er een zeer nuttige 60 toe en de youngsters Van 

der Giessen, Gigani en De Lange allen tussen de 15 en 20 runs. Boissevain deed 35 runs in het zakje, maar de 

wickets bleven vallen en de target was nog niet in zicht.  

Met nog vijf overs te gaan moest VCC nog 19 runs maken, nine down. Het kwam aan op de twee laatste batsmen 

Dinusha Ranasinghe en Steffen Mulder. Twee overs voor het einde hadden ze 11 runs van het vereiste totaal 

afgehaald, zodat er nog acht runs uit twee overs resteerden. De op een na laatste over ging voor vijf. Punjab had 

inmiddels alle goede bowlers gebruikt in de hoop het laatste wicket te nemen, waardoor een wat minder ervaren 

bowler de laatste over moest bowlen. Die bowlde vervolgens drie wides, waardoor de zege ons alsnog in de schoot 

viel. Rivaal Rood en Wit had een off-day (100 all out) en verloor verrassend van Kampong.  
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VCC v Groen en Wit - 15 juli 2018 

Op papier was het een serieuze nog te nemen hobbel voor VCC, dat iedere week een stapje dichter bij het 

kampioenschap van de crickethoofdklasse komt. Groen en Wit nam voor de wedstrijd immers een verdienstelijke 

vierde plaats in met twaalf punten uit elf wedstrijden en het team wist eerder dit seizoen onder andere te winnen 

van Bloemendaal. Groen en Wit maakte deze faam echter allerminst waar: 114 all out. VCC had vier wickets en 25 

overs nodig om dit totaal te passeren. 

Brandon Glover brak na 27 runs het openingspartnership met een LBW, direct gevolgd door alweer een LBW van 

speler coach Craig Andre Thyssen (0). Deze klap kwam Groen en Wit niet meer te boven, hoewel oud-VCC e  
Mohamed Rafi een goede 40 liet noteren. Brandon Glover verliet het veld met de fantastische cijfers 4-19 en 

Clayton Floyd ruimde effectief de staart op (2-22). Bas zette zijn uitstekende vorm voort met 3-13. 

Na de pauze liet aanvoerder Tom de Grooth de opening over aan Clayton Floyd. De Zuid-Afrikaan profiteerde van 

het buitenkansje en maakte er 33. Bas de Leede werd op zijn eerste bal gemist. Hij sloeg een full toss in de handen 

van de mid wicket, die de kans echter verprutste. Na deze misser kwam Bas beter in zijn spel en liet hij weer 

ouderwets batten zien. Op zaterdag was hij caught en bowled gegaan, waarna hij van vader Tim te horen had 

gek ege : Die had je o e  de s ee  oete  legge .  Het as duidelijk dat Bas het ad ies a  pa te  ha te a , 
want op zondag belandden twee ballen in de sloot. Bas bleef met 52 runs ongeslagen en haalde (weer) de winst 

binnen voor VCC. 

 

G&W v VCC - 21 juli 2018 

G&W won de toss en ging batten. Dat ging het Amsterdamse team aanvankelijk niet goed af; al snel sloeg Brandon 

Glover toe. Vangen van Mohit, Floris en Brandon zorgden ervoor dat G&W na 16 overs op 53 voor 4 stond. Voor 

het vijfde wicket werkte Groen en Wit echter aan een groot partnership, dat pas op 212 werd gebroken door 

Philippe Boissevain. In de resterende acht overs voegde G&W nog 42 runs toe, waarmee de teller op maar liefst 

254 runs stond. Twee batsmen lieten hun beste seizoenprestatie uitgerekend vandaag aantekenen: Craig Andre 

Thyssen (116 runs) en Musa Ahmad (63 runs). 

Tom en Mohit zagen deze keer geen kans een goede basis neer te leggen, omdat De Grooth al in de eerste over 

werd gebowld door de uitblinkende Raja Ali. Hoewel VCC daarna een tijd lang geen wickets verloor, scoorde het 

uiterst langzaam (9 voor 1 na tien overs). Toen ook Bas zijn wicket verloor, begon het er somber uit te zien. Steve 

Nottle en Mohit lijmden de boel echter met een geweldig partnership van 167 runs voor het derde wicket. Op een 

persoonlijke score van 88 werd Mohit gevangen. Steve ging door, nu met steun van Clayton Floyd, die direct twee 

zessen sloeg. Toen Steve (104) zijn century had bereikt, werd ook hij gevangen. 

Door de trage start moesten er steevast zeven runs per over worden gescoord en dat was voor de staartbatsmen 

geen gemakkelijke opgave. Vier Voorburgers gingen run out in een uiterste poging scherp te runnen. Op de 

allerlaatste bal wisten Brandon en Steffen een gelijkspel uit het vuur te slepen. Dit ene puntje zou belangrijk 

kunnen zijn. 

 

VVV v VCC - 22 juli 2018 

Na gewonnen toss koos VVV voor batten. Bij een tussenstand van 32 runs voor het verlies van vijf wickets leek dat 

geen goede keuze. In onze aanval blonken Brandon (3 v 14) en Philippe (3 v 24) uit. Dankzij enkele redelijke 

partnerships kreeg VCC toch nog met een target van 131 runs te maken. VCC-openers De Grooth en Hingorani 

batten echter rustig en geconcentreerd en maakten optimaal gebruik van de zwakke aanval en het slechte 

veldwerk van VVV. VCC 131/0. 

 

Hermes DVS v VCC - 12 aug 18 

We lieten de kans liggen om het kampioenschap van de Hoofdklasse nog meer glans te geven. In een matig duel 

trokken de Schiedammers aan het langste eind: 148-120. 

Eerstbattend stond Hermes er op 28 voor vier slecht voor. Opener Bohra was toen al voor weinig runs ten prooi 

gevallen aan Steffen Mulder (2-17) en ook Clayton Floyd (3-27) bowlde uitstekend. De broertjes Elenbaas zorgden 

voor herstel met een partnership van 61 runs voor het zesde wicket. Dankzij 35 runs van captain Braat tikte 

Hermes zelfs bijna de 150 aan. Bas voorkwam dat met een geweldige caught and bowled en een dito direct hit in 

de slotfase. 

148 was geen geweldige score, maar gezien het trage, stroperige veld was het meer dan het leek. Toen early order 

batsmen Clayton Floyd en Bas beiden LBW werden gegeven, keek VCC tegen een weinig perspectiefrijke 

tussenstand van 9/3 aan. Mohit en Steve batten brachten de score naar 50 alvorens Steve capituleerde met 27. 

Even later was ook Mohit (26) aan de beurt en bij 75/7 was Hermes nog altijd de bovenliggende partij. Boissevain 

(15) en De Grooth (24) tilden het totaal boven de 100, maar konden niet verhinderen dat VCC zijn eerste nederlaag 

in de reguliere competitie leed en de punten in Schiedam bleven. 
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Tom de Grooth in actie tegen VVV 

 

 

VCC v Salland - 19 augustus 2018 

Omdat VCC al kampioen was en VCC Salland voor slechts 85 runs all out gooide, gaf Tom wederom jonge spelers 

de kans om hun kunnen te tonen. Het pas 15-jarige VCC-talent Aryan Dutt nam de handschoen op en bleef met 26 

runs ongeslagen. 

Al vroeg op de dag bleek dat VCC aan Salland geen al te zware kluif zou hebben. Na 15 overs stonden de 

Deventenaren op 36 runs voor het verlies van drie wickets, alle door Steffen. Dat Steffen met 4-17 een aanzienlijk 

deel van de taart opeiste, was geen verrassing. Dat legspinner Nehaan hetzelfde deed met 4-9, was een mooie 

opsteke . T ee kee  a  hij ee  i ket et ee  googl . P a htig as de al aa ee hij lefthander Lubbers 

achter de benen om verschalkte. Salland bleef steken op 85. 

Mohit (16) en Bas (29) verloren hun wickets nog voordat (na slechts zeventien overs) de winnende runs werden 

geslagen. De 15-jarige openingsbatsman Aryan Dutt (26*) speelde een prima innings.  

 

Dosti 2 v VCC - 26 augustus 2018 

Tegen Dosti 2 kon VCC eindelijk eerst gaan batten. Nehaan en Mohit legden een partnership van 52 runs neer voor 

het eerste wicket (Nehaan 36). In de middle order wist Floris de Lange de schijnwerpers op zich gericht. Net als 

Nehaan had hij tot deze wedstrijd nog geen grote score kunnen laten noteren. In deze laatste wedstrijd van het 

seizoen liet hij zien waartoe hij in staat was en maakte zijn eerste 50 in VCC 1. Samen met de 17-jarige Philippe 

Boissevain (31 runs) maakte Floris 68 runs voor het vijfde wicket. Dankzij 18 runs van Mulder en 19 (in zeven 

ballen) van Tom de Grooth, die zichzelf op 11 had gezet, kwam VCC tot 242 runs. 

Bowlend startten wij met Philippe, een gouden greep. Dosti had geen kaas gegeten van legspin en het herkennen 

a  googl s e  topspi e s leek hele aal o doe lijk oo  de A ste da e s. Na elf o e s as het / . Al 
deze wickets kwamen op naam van Flip, mede dankzij twee stumpings van keeper Mohit. Philippe sloot af met de 

prachtige cijfers 5 voor 15. Daarna vielen middle en lower order ten prooi aan routinier Steffen (3 voor 8 in 5). 

Yasir Hamid was zuinig (0-3 in 7). Meer dan 43 runs wist het gehavende Dosti niet in de boeken te brengen. VCC v 

Dosti 2 werd 242 - 43: VCC wint met 199 runs verschil. 

 

Met sterke jeugdspelers die ieder jaar beter worden naast gelouterde routiniers moet VCC in staat zijn zich in 2019 

te handhaven op Topklasseniveau.  

 

Richard de Lange en Patrick de Leede 
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T20-competitie VCC 1 

 

HCC – VCC – 10 juni 2018 

Topklasser HCC komt slechts tot 78 en dat mag toch wel een verrassing worden genoemd. Bas is onbespeelbaar 

met 4-13; Philippe 2-11, Yasir 2-18. Matt en Tom gaan nog uit, maar Steve en Bas maken het professioneel af: 

82/2. 

 

VCC – Quick – 15 juni 2018 

Een fantastisch battende Matt Smit (88) en Steve Nottle (37) zorgen voor 178/4. Quick (64 all out) heeft geen 

antwoord op de formidabele legspin van Philippe Boissevain (4-18) en de medium pace van Bas (3-8), die tot nu 

toe de seizoenscijfers 7-21 heeft! 

 

HBS – VCC – 22 juni 2018 

Dankzij Barresi (82*) zet HBS een indrukwekkende 186 neer. Ons openingspaar is vlot weg, beiden nul en cb. 

Herstel komt van Steve 39 en Mohit 45*, maar het is te weinig voor de winst. 

 

VCC – VOC – 14 juli 2018 

In de finaleronde bleek VOC te sterk. We houden hen op slechts 1078 dankzij 3-15 van Brandon, 3-23 van Bas en 

drie vangen van Steve, maar vergeten onszelf te belonen, zoals ze dat in de voetballerij zeggen. 97/8 ondanks een 

heroïsche 13* van Floris als nummer 8. 
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VCC 1 in cijfers – 2018  

 

 

Batting en fielding – 50-overcompetitie 

 

 

First name Surname played inn. n.o. runs h.sc.  avg ct st 

Tom de Grooth 17 14 3 553 115  50,27 8 0 

Matt Smit 7 7 3 467 185 * 116,75 5 0 

Bas de Leede 18 16 4 458 87  38,17 9 0 

Mohit Hingorani 18 16 4 395 88  32,92 18 6 

Steve Nottle 17 12 2 381 104  38,10 8 0 

Clayton Floyd 18 11 2 125 46  13,89 4 0 

Philippe Boissevain 16 7 2 119 36  23,80 3 0 

Nehaan Gigani 16 11 1 91 36  9,10 7 0 

Floris de Lange 12 6 1 82 57  16,40 6 0 

Remco van der Giessen 7 4 1 34 18  11,33 2 0 

Steffen Mulder 18 5 3 29 18  14,50 3 0 

Aryan Dutt 4 3 1 27 26 * 13,50 1 0 

Yasir Hamid 11 3 1 20 9  10,00   
Tim de Leede 2 1 1 13 13 *  1 0 

Dinusha Ranasinghe 9 4 2 12 5 * 6,00 1 0 

Brandon Glover 6 2 1 9 5 * 9,00 1 0 

Nick Bett 1 0 0 0    2 0 

Floris van Hoogdalem 1 0 0 0      

           

     2815    79 6 

 

 

 

 

 

 

Bowling – 50-overcompetitie 

 

First name Surname overs b runs wkts avg balls ec.rate 

Steffen Mulder 137 2 378 36 10,50 824 2,75 

Clayton Floyd 127 0 381 28 13,61 762 3,00 

Philippe Boissevain 116 5 480 28 17,14 701 4,11 

Bas de Leede 74 5 219 19 11,53 449 2,93 

Brandon Glover 51 5 103 17 6,06 311 1,99 

Yasir Hamid 81 0 207 15 13,80 486 2,56 

Nehaan Gigani 22 0 68 6 11,33 132 3,09 

Matt Smit 26 1 76 6 12,67 157 2,90 

Floris de Lange 14 0 40 3 13,33 84 2,86 

Tom Grooth 18 0 124 3 41,33 108 6,89 

Nick Bett 4 3 15 1 15,00 27 3,33 

Dinusha Ranasinghe 32 0 145 1 145,00 192 4,53 

Floris v Hoogdalem 2 0 13 0  12 6,50 

         

         

  707 3 2249 163  4245  
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Batting en fielding – T20 

 

First name Surname played inn. n.o. runs h.sc. avg ct st 

Steve Nottle 4 4 1 108 39 36,00 3  
Matt Smit 2 2 0 104 88 52,00 1  
Bas de Leede 4 4 1 62 22 20,67 3  
Mohit Hingorani 4 3 2 57 45 57,00 4 2 

Tom de Grooth 4 4 0 52 23 13,00   
Nehaan Gigani 4 3 1 26 16 13,00 2  
Floris de Lange 2 1 1 13 13    
Clayton Floyd 4 2 0 10 10 5,00 1  
Philippe Boissevain 4 2 1 5 4 5,00   
Brandon Glover 3 2 1 3 2 3,00 1  
Remco vd Giessen 3 1 0 2 2 2,00 2  
Steffen Mulder 4 0 0 0   1  
Atif Aziz 1 0 0 0     
Yasir Hamid 1 0 0 0     

          

          

   28 8 442   18 2 

 

 

 

Bowling - T20  

 

 

First name Surname overs b runs wkts avg balls ec.rate 

Bas de Leede 13 5 82 11 7,45 83 5,93 

Philippe Boissevain 14 0 86 8 10,75 84 6,14 

Brandon Glover 12 0 53 5 10,60 72 4,42 

Clayton Floyd 13 1 77 3 25,67 79 5,85 

Steffen Mulder 15 0 99 3 33,00 90 6,60 

Tom de Grooth 1 0 10 0  6 10,00 
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VCC 2 in 2018  
 

Mede dankzij de versterkte promotie/degradatieregeling promoveerde VCC2 in 2017 naar de Overgangsklasse. 

VCC kende in 2018 een aardige start, maar zakte later wat weg en eindigde in de middenmoot. 

 

Qui Vive – VCC 2 (10 May 2018)  

  

After a long winter VCC 2 finally kicked off their season against Qui Vive away. The morning started with rain and 

due to that the outfield was wet. Therefore Abbas proposed the opposition to delay the start of the match with 30 

minutes. Keeping the conditions of the outfield in mind Abbas won the toss and elected to bat first. Our young 

team was keen to set up a big total. 

Abbas and Kalyan opened the batting. Abbas started beautifully and almost hitting boundaries at will. The peek 

moment was a big six on the leg side. However, after the reasonable start both Kalyan and Abbas left the field 

after soft dismissals. The platform was set for both Aryan and Harold to take the innings further. Aryan, the young 

talent, hit a big six over long off at the beginning of his innings. Harold on the other side provided the stability in 

the partnership. After scoring 76 runs the third wicket of Harold fell. It was now up to our young middle order to 

rebuild the innings. Floris de Lange fulfilled this task beautifully and ensured that Aryan could built his innings 

further. Unfortunately, after scoring a great 45 Aryan was run out. Floris de Lange kept going and was caught after 

scoring 32 runs. The tail end has some difficulties finishing off the innings. However we ended the innings with a 

reasonable score of 178/8. In the end maybe 20 runs short? 

As usual Sonu and Faisal kicked of with the opening spell. The tight lines and the accuracy of both bowlers ensured 

that Qui Vive had no room to score runs. This helped Faisal to take the first wicket. After 10 overs Qui Vive could 

only manage to score 24 runs. Kashif, the leg spinner, took two wickets in his second over. This shows that Kashif is 

a great asset to the second team. Floris van Hoogdalem bowled on the other end and surprised the batsman with 

his slingy action and bounce and took a wicket in his first over. Qui Vive was now 52/6 after 18 overs. You would 

say match in the pocket? No, their number 8 batsman had some other plans and started with some great hitting. 

Aryan bowled a great bal to end his innings. In the end still a great victory as Qui Vive was bowled out for 109. 

Finally, a great start of the season and the first two points of the season are in the bag. We celebrated this win 

with a drink and discussed our approach for the rest of the season. 

 

VCC 2 – Almere CC (13 May 2018)  

  

Sunday 13th of May was the second league fixture for VCC 2 against Almere CC. The game had a late start at 

2.45pm. With the weather being on the chilly side throughout the day and a few changes to the team, captain 

Abbas won the toss and decided to bat first. 

Almere was off to a good start keeping it tidy and claiming the wicket of Aryan in just the second over. However, 

VCC quickly recovered from this and improved the scoring rate with two brilliant partnerships by Nehaan with Atif 

and Abbas. 

Just as VCC looked to post a ig s o e s o i g at  a  o e , so e illia t o li g  Al e e s ui k o le  
allowed them to get back in the game for the first (and probably the only) time. Picking up 4 wickets for just 23 

runs, it seemed like the opposition would restrict a strong batting line up for less than 150. But, realising that they 

just need to see off that one bowler, Sono and Aled did the basics right and put on a useful 34 run partnership 

(with both their wickets being saved by a no ball), followed by another game saving partnership by Sono and Floris 

of 43 runs. With the additional help of the extras, VCC put up a great recovering score of 202. 

After a quick lunch it was up to the VCC bowlers to do their jobs on a pitch that seemed more difficult to bat on 

than was previously thought. 

Sono and Faisal started off well, restricted an attacking Almere batting side to 4 an over, before Faisal claimed the 

first two wickets. Atif Zaka continued with great line and length bowling and generating some pace, which troubled 

the batsmen towards drinks break and allowed him to claim his well deserved 2 for the game. To continue the 

momentum, captain Abbas made a brilliant change of bowling bringing in Floris, who claimed his 2 wickets in his 

second over. At this point there was some resistance by the opposition batsmen, who survived for 10 overs, but 

scoring below the required run rate. Another brilliant bowling change by the captain, allowed Kashif to recover 

from his first spell and bowl the batsman around his leg to get the breakthrough. With the second consecutive 

victory in sight for VCC 2, Sono and Kashif quickly finished off the game, bowling the opposition out for 152, and 

winning the game by 50 runs. 
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HMS 1 – VCC 2 (20 May 2018)  

  

Sunday 20th of May was the 3rd league match for VCC 2 playing away against HMS. 

It was a small football sized ground with the relative short boundaries, especially on the squares. 

VCC captain won the toss and elected to bat first by keeping in mind the excellent batting conditions and shorted 

boundaries 

VCC batsman Abbas Zaidi and Adwit started off decently, going for a run rate of 5 an over, but HMS bowlers looked 

decent and were aware of the conditions well. Adwit got out when score was 21 in the 5th over with his personal 

score of 8 and Aryan to follow without scoring in the 7 over. Abbas kept playing positively and was joined in by 

Harold who tried to stabilize the innings. Abbas was caught at the long on a relatively normal ball when the score 

was 63 in the 17 over with Atif Aziz, Ahsan and Sono to follow cheaply with VCC were 70 for 5 in the 24th over. 

Faisal and Floris added valuable runs and consumed overs to occupy the crease. VCC was eventually bowled out 

112 runs in the 37.1 overs giving a minor total to chase. 

VCC sta ted ith the e  all o le s Atif Zaka a d Faisal. The e as a it of o e e t ut VCC o le s did t 
gave easy runs. HMS to be innovative to get some score. HMS lost their first wicket at 22 when Panneerselvam got 

out while pulling the ball and was well caught by Sono on the bowling of Atif Zaka. S Kakar also followed and was 

clean bowled by Atif Zaka with the score was 27 for 2. 

Ramesh was trapped LBW on the bowling of Atif Zaka with the personal score of 1 and left HMS at 38 for 3. On the 

other hand Faisal was also maintaining his line and length and swinging the ball both ways and was finally 

rewarded for his persistent bowling. At this point HMS was really under pressure and trying to save the wickets 

with VCC bowlers on top. G.Singh and S Donga survived the spell of remaining bowlers and survived the close calls 

to complete the successful chase. 

VCC s ats e  ill e looki g to pla  lo ge  i i gs i  the ga es ahead and score more runs individually after 

being well set with bowlers to be more discipline with extras which can make a big difference. 

 

Atif Zaka 

 

Quick N 1 – VCC 2 (27 mei 2018) 

 

Wij batten eerst en komen tot 167 in 40 overs (Abbas 24, Floris de L 28, Ahasan Siddique 41). Het is ironisch dat in 

deze heetste zomer in decennia juis de verste uitwedstrijd verregent! 

 

VCC 2 – Wanica Star (3 June 2018)  

  

Sunday 3rd of June was the 5th league match for VCC 2 at home against Wanica Star (4th being rained off). It was a 

beautiful sunny day for cricket with the pitch and outfield still being slightly wet in the morning. Based on that 

captain Abbass won the toss and decided to bowl first, hoping that the wicket would dry up as the game 

progressed. 

VCC 2 bowlers started off decently, going for a run rate of 4 an over and getting wickets regularly. At drinks it 

would seem that the opposition would be all out for a low total (where VCC 2 had claimed six wickets). However, 

this is when Wanica Star started to bat sensibly putting a price on their wicket and established a couple of good 

partnerships. With the help of extras (mainly wides) and some dropped catches, the opposition recovered well and 

ended up putting 186 on the board. It was an innings where all bowlers contributed and took wickets. However, 

with his tight bowling, Atif (Zaka) stood out once again claiming 3 for 21 in his 7 overs. 

After lunch and high on confidence, it was time for the batsmen to chase a chasable score on a good batting 

wicket. But, some good line and length bowling by the opposition ensured a low scoring rate, after which VCC 2 

lost the wicket of Atif (Aziz) cheaply. Remco, coming in at, had other ideas and increased the run rate cleverly with 

captain Abbass. However, just when both batsmen seemed settled, Remco (18) lost his wicket. At this point VCC 

was 41 for 2 after 10 overs. Normally opening the batting, Adwait, came in at 4 and put on a good partnership with 

Abbass, helping VCC to recover and continue at a steady run rate. After an important 50 plus partnership, both 

settled batsmen lost their wickets. However, unlike a collapse happening like previous matches, both Sono and 

Alyan established another good partnership, scoring at the required run rate and brought the game closer to a win. 

At the e d it as VCC s lo e  iddle o de  that sa  the ga e o  ith  all to spa e. 
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Ghausia 2 – VCC 2 (10 June 2018)  

  

Sunday 10th of June was the 6th league match for VCC 2 playing away against Ghausia 2. It was a small football 

sized ground with the relative short boundaries, especially on the squares. Ghausia 2 won the toss and elected to 

bat first. VCC o le s Faisal a d So o sta ted off de e tl , goi g fo  a u  ate of  a  o e , ut Ghausia s ats e  
were playing the balls on merit and waited for the bad balls. With a healthy run rate, they were also able to steal 

many quick singles, which ultimately caused pressure on the VCC fielders. 

At drinks the score was 84 for 0 in 17 overs. The opposition tried to capitalize on their situation and started to 

attack the spinners, taking full advantage of the short boundaries. 

Ghausia lost their first wicket in 20th over when left hander Amir tried to play cross the line to a good length 

googly bowled by Kashif, which was caught at deep square by Atif. 

At this moment Azam batsman number 2 changed gears and started hitting the spinners freely he was finally 

aught o  the o li g of A a  afte  aki g  u s. It did t take lo g fo  the e  ats e  to get set, as the  
started hitting the ball cleanly and effortlessly for boundaries almost every over. They were also supported by 

dropped catches and misfields, putting pressure on the bowlers, with one batsmen being dropped 5 times, 

allowing him to reach 80 runs. Ghausia ended up with a total of 306 with 41 extras. 

After lunch it was time for the batsmen to chase 307. It was thought to be achievable due to short boundaries and 

a good batting pitch. Abbas and Kalyan started the innings but lost the first wicket of Kalyan on a loose shot with 

VCC 8 for 1. Abbas tried to be positive by hitting 3 boundaries, but got himself run out after a misunderstanding 

with Aryan, as they were planning to use the same tactics as the opposition by taking those quick singles. At this 

point Ghausia bowlers were on top. Floris and Aryan tried to stabilize the innings and put a good fighting 

partnership of 50 runs before Aryan was caught on 36. Floris (27) continued his job by putting up another 

partnership with Alyan and scoring at a decent pace, however, after two quick strikes, Ghausia was on top once 

again. Looking to score another match winning innings, Sono and Atif showed some resistance, and after another 

solid sta t f o  VCC s ats e  i kets fell o e agai . As the e ui ed u  ate kept limbing, the batsmen had no 

choice but to play some aggressive shots. Although being in vain, Faisal (31) struck some big sixes. At the end the 

target was too big to chase for the batsmen and VCC managed to score 237 in their 40 overs and loosing 8 of their 

wickets. 

Though, the score was 300 plus, the bowlers bowled decently, but were met with better batsmen on the day, who 

apitalised o  the sho t ou da ies illia tl . Most of VCC s ats e  o  the othe  ha d, had good sta ts, ut lost 
their wickets after being well set. 

 

Atif Zaka 

 

VCC 2 – Groen en Wit 2 (17 juni 2018)  

  

VCC wilde graag als eerst fielden en had geluk dat Groen en Wit de toss had gewonnen en ervoor kozen om eerst 

te batten. Dit bleek uiteindelijk geen goede keus te zijn van de captain van Groen en Wit. 

VCC openingsbowler Faisal begon erg sterk aan de wedstrijd. Hij pakte met zijn eerste 2 ballen 2 wickets waardoor 

hij op zijn derde bal al op een hattrickball stond. Een beter begin kon VCC 2 zich niet wensen. Ook Sono begon 

goed aan de andere kant. Groen en Wit stond na 4 overs 8-2. 

De openingsbatsman Aqeel zag er erg solid uit en was goed opzoek naar runs. Hier zou VCC 2 het erg moeilijk mee 

krijgen, dachten we. Maar hier dacht captain Abbas anders over door hem met een geweldige run out (direct hit) 

terug te sturen naar zijn teamgenoten, waardoor Groen en Wit alweer drie wickets had verloren. Batsman 

nummer 6 zorgde er samen met de andere batsman voor dat er nog een degelijke score op het scorebord kon 

komen. Na een partnership van rond de 40 runs kwam er een eind aan de scorende batsmen. Batsman nummer 4 

ging op 22 uit op het bowlen van Atif door een geweldige vang van keeper Remco. Atif die erg sterk bowlde had 

ook het wicket van batsman nummer 6 door hem met een prachtige bal uit te bowlen. Hierna ging het erg snel met 

de batsmen van Groen en Wit mede dankzij het goeden bowlen van Atif die uiteindelijk eindigde met 5-24. Ook 

Alyan, Kashif en Dinusha bowlden netjes. Alyan (1 over 0 runs) Kashif (2 overs 1 run) en Dinusha (3 overs 12 runs). 

Groen en Wit was uiteindelijk all out voor 83 na 24 overs. 

Toen was het aan VCC de beurt om te laten zien wat ze in huis hadden en de wedstrijd gemakkelijk uit te tikken. 

Aryan en Abbas begonnen goed aan de tweede innings. Ze hadden paar mooie boundaries en vooral een aantal 

goede singles. Helaas viel er na 12 overs het eerste wicket van VCC. Abbas (18) ging caught and bowled op het 

bowlen van Shaukat. Dit was een geweldige vang met een hand. Floris de Lange tikte samen met Aryan de 

wedstrijd binnen na 19 overs. Floris eindigde op 21 not out en Aryan een mooie 35 not out. 

Kortom een mooie overwinning van VCC waar erg goed werd gefield.  
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VCC 2 – Qui Vive (24 June 2018)  

  

It was a very cold and overcast day for cricket and based on that captain Abbas won the toss and decided to bat 

first. It was decided by both sides to use the matting wicket as the turf wicket was not in good shape. 

VCC  atti g fi st ha e t had a good start as two wickets fallen with mere 8 runs on board. Just when Aryan and 

Abbas started to build partnership for the 3rd wicket, leading edge of Aryan was caught on mid on with a score of 

16 on board. At this point in time, VCC2 was in a spot of bothe  a d eeded a good pa t e ship. That s he  
Mudassar walked in to bat and started to build a good partnership with Abbas. It was just when VCC was moving 

on with good partnership Abbas lost his wicket and again VCC2 was 63 for 4. Mudassar continued with his patient 

innings and started building partnerships with Kalyan ( 69 run partnership ) with good contribution from Alyan and 

Sono and made sure they build up respectable total of 185 runs. Mudassar, star of the match was unbeaten on 75 

runs. 

After lunch and high on confidence, it was time for the VCC bowlers defend the chasable total. As always, VCC 

bowling started with some very tight overs and while 18 runs on board, there was a chance to get the first wicket 

which was dropped on bowling of Sono Zaidi. Determined to take the wicket, Sono continued with his fiery spell 

and in the same over got his first wicket with 18 runs on board. 

Faisal from the other end continued with his unplayable swing bowling and got the second wicket when 23 runs 

were on board. VCC2 bowlers made sure to put the brakes on the regular intervals making sure the target of 186 

runs gets steeper as game progressed. Unfortunately, there were controversial no balls bowled during the match 

by Atif however they did not produce much benefits for Qui Vive as Atif was quite accurate with the follow-up 

deliveries. 

In the middle between 25 – 32 overs, the match was evenly poised as Qui Vive showed some good fight and at one 

point in time they had a good chance to come back. Some tight bowling in the middle and in the death over by 

Kashif, Alyan, Sono and Faisal made sure the target remained far from reach. 

Finally, Qui Vive were bowled out in 39.2 over for 171 with VCC 2 again leading the charts in the group. 

 

Almere CC 1 – VCC 2 (1 juli 2018)  

  

Excellent all-round performance from both Aryan and Gerrit denied Almere CC a win, with VCC ultimately easing to 

a 97-run victory 

At this time VCC was sharing the second place with three other teams in the league. Quick Nijmegen was at the top 

with 3 games a elled, gi i g the  a good poi t s a e age. This as the se o d e ou te  
between VCC and Almere CC. The first was won by VCC at home by 30 odd runs. 

Hot, sunny weather with a slight wind and excellent batting conditions (small field) had encouraged Abbass to bat 

first upon winning the toss. Unfortunately we were playing from one side as there was only one sidescreen. Also, 

there were no KNCB umpires. 

We spoke before the game of needing at least one or two players to come off in the top order. We tried several 

opening combination in the past games. This time it was up to Aryan and Gerrit. 

Little that we knew our two young openers will give a 100+ opening stand! Classy shots from both put Almere CC 

under pressure right away. VCC at one point going somewhat 10 an over. The first wicket fell on 129 runs. Aryan 

and Gerrit getting to 69 and 62. 

Next in was Harold who just came back from London where he had played two limited over games, as said by 

himself he was in great nick (we ould t fi d a o e to o fi  this o  did Ha old sho  us a  s o e a ds… . Still 
we believed in Harold, unfortunately he got a good one from bowler number 4 and left the crease cheaply. 

Abbass and Mudassar got going and were hitting multiple boundaries every over. They were building a 

healthy runrate and partnership. It seemed like Almere CC had already given up. Later, both got out 

LBW, Abbass getting to 48, with VCC on 243 for five. The lower order chipped in with valuable runs in the last 10 

overs. Adwait played well for his 28 runs, before Faisal unleashed an assault of 4 sixes and 3 fours, getting himself 

to 36 not out. VCC powered to a record total of 330 for 8 in 40 overs. 

After a quick lunch VCC started off with the new-ball pair Faisal and Sono. Almere CC attacked the ball from ball 

one, taking risks and actually getting away with it. VCC was not too bad in the field but we dropped batsman 

number 2, who got going after the dropped catch. Batsmen number 1 looked solid from the start. Both the 

openers managed to go 12+ an over giving Almere CC a promising start. Sono removed batsman number 2 as 

Harold took a great catch at mid-off. 

At 135-1 at drinks (14 overs) the game was pretty much in balance. It got interesting when VCC brought spinners 

into the attack. Aryan and Gerrit, who shined with the bat, made it very difficult for the batsmen. Both used good 

variations and offered flight to the batsmen. After just a couple of overs the pressure mounted and the danger 

man (batsman number 1) got out off the bowling of Gerrit, important catch taken by Faisal in the deep. 
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With the new batsmen not coming off, VCC suddenly believed and really got on top of Almere. We kept on taking 

wickets, which really stalled the momentum for Almere. More good catches were taken by Harold and Aryan. 

Eventually Almere were bowled out for 233 in 28.5 overs, spinners Aryan and Gerrit taking 7 for 97 between them! 

  

VCC 2 v HMS 1 (8 juli 2018) 

 

Aryan 19, Abbas 21 en Faisal 25* kunnen niet voorkomen dat we maar 143 runs maken in 40 overs. C, D, G en R 

Singh van HMS drukken hun stempel op deze wedstrijd met zes wickets en vier vangen between them. Dankzij 

Kashif 3-21, Faisal 2-30 en Atif 3-39 nemen we acht wickets, maar nummer 9 R Singh blijft met 27 not out. 

 

Wanica Star 1 v VCC 2 (5 augustus 2018) 

 

Wanica Star maakt het nog gekker met zeven keer Singh! Wanica maakt 402 runs op het kunstgras voetbalveldje. 

Sono blijft enigszins overeind in de aanval met 3-60. Een kansloze missie voor ons; 73 all out waarbij tegenstander 

Shaukat 7-19 bowlt. 

 

VCC 2 v Ghausia 2 (12 augustus 2018) 

 

Ghausia maakt er maar liefst 299/4. Mudasser Hameed 93 en Abbas 114 maken een record-partnership (238) voor 

het eerste wicket, maar weten de wedstrijd helaas niet te winnen: 257/3. 

 

Groen en Wit 2 v VCC 2 (26 augustus 2018) 

 

Onze dubbele Nelson (222) lijkt een aardige score (Abbas 91, Harold V 35, Faisal 32), maar toch wordt deze na 38 

overs overtroffen door G&W. Sono 1-36 in acht overs. 

 

 

 
 

 

Volgend jaar weer Topklasse!... 
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VCC 2 in cijfers – 2018  

 

 

Batting and fielding 

 

 

First name Surname played inn. n.o. runs h.sc.  avg ct st 

Abbass Zaidi 13 13 0 465 114  35,77 2 0 

Aryan Dutt 10 10 2 226 69  28,25   
Sono Zaidi 13 12 2 210 48  21,00 6 0 

Mudasser Hameed 4 4 1 187 93  62,33 2 0 

Faisal Janjua 12 9 3 119 32  19,83   
Floris de Lange 4 4 1 108 32  36,00   
Adwait Deshpande 7 6 0 96 34  16,00 8 1 

Harold Vogelaar 7 7 0 74 35  10,57 6 0 

Gerrit Badenhorst 3 3 0 70 62  23,33   
Alyan Razzaqi 7 6 1 65 20  13,00   
Floris van Hoogdalem 6 6 2 62 20  15,50 2 0 

Kalyan Rayala 7 5 0 57 25  11,40 1 0 

Atif Zaka 8 5 3 52 42  26,00 2 0 

Ahsan Siddique 7 6 1 51 41 * 10,20   
Nehaan Gigani 1 1 0 44 44  44,00   
Farukh Janjua 1 1 1 36 36 *  1 0 

Atif Aziz 6 4 0 21 17  5,25   
Remco vd Giessen 3 3 0 19 18  6,33 2 0 

Tapas Das 1 1 0 13 13  13,00   
Amiet Soekhoe 3 3 1 13 7  6,50   
Aled Lewis 1 1 0 9 9  9,00 0 1 

Kashif Zaffar 12 6 4 6 5  3,00 3 0 

Walid Raja 1 1 0 4 4  4,00   
Tobias Nota 2 2 0 3 3  1,50 1 0 

Dinusha Ranasinghe 2 1 0 2 2  2,00   
Clare Mains 1 1 1 2 2 *    
Sampath Ayanampudi 1 0 0 0 0     

           

           

   121 23 2014    36 2 
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Bowling VCC 2 

 

 

First name Surname overs b runs wkts avg balls ec.rate 

Atif Zaka 58 0 265 20 13,25 348 4,57 

Kashif Zaffar 66 0 386 17 22,71 396 5,85 

Faisal Janjua 82 1 395 15 26,33 493 4,81 

Sono Zaidi 77 2 402 13 30,92 464 5,20 

Aryan Dutt 34 4 197 6 32,83 208 5,68 

Floris v Hoogdalem 20 0 116 5 23,20 120 5,80 

Gerrit Badenhorst 6 0 68 4 17,00 36 11,33 

Alyan Razzaqi 29 0 168 3 56,00 174 5,79 

Sampath Ayanampudi 7 0 61 1 61,00 42 8,71 

Amiet Soekhoe 3 0 11 0  18 3,67 

Clare Mains 4 0 36 0  24 9,00 

Walid Raja 4 0 50 0  24 12,50 

udasser Hameed 1 0 10 0  6 10,00 

Dinusha Ranasinghe 3 0 12 0  18 4,00 

Abbass Zaidi 4 0 67 0  24 16,75 

Atif Aziz 7 0 58 0  42 8,29 

Farukh Janjua 3 0 32 0  18 10,67 

         

  409 1 2334 84  2455  
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VCC 3 in 2018 
 

VCC 3 behaalde een verdienstelijke derde plaats in de Klasse 3A. 

 

Ghausia 3 v VCC 3 – 6 mei 2018 

Aryan Dutt 41 en Kalyan Rayala 102 beginnen het seizoen goed met 110 runs voor het eerste wicket. Iedereen 

chipt in, Amiet Soekhoe 24, Tapas Das 40, Sono Zaidi 46, 50 (!) wides. Wij 360. Ghausia komt tot 206 door toedoen 

van onze uitblinker Kashif Zaffar 5 v 50. Farukh 3 v 49. 

 

Excelsior 3 v VCC 3 – 13 mei 2018 

Waqar Khan opent met 90 en maakt 56% van de totaalscore (160). Excelsior 161/6. Waqar Kan 3-15. 

 

VCC 3 v Hermes DVS 3 – 20 mei 2018 

We houden Hermes op slechts 126 all out door een team afoort waarin niemand meer dan twee wickets pakt 

(Prem Saini 2-14, Pranav 2-24). Tapas Das top scores met 28 in onze maar net succesvolle run chase (127/8). 

 

Sparta 3 v VCC 3 - 27 mei 2018 

Deze keer maken we zelf maar 126 runs (Sampath Ayanampudi 20, wides 35). Sparta passeert dit vrij gemakkelijk.  

 

VCC 3 v Punjab 4 - 3 juni 2018 

Kalyan Rayala 58 geeft ons een goede start wanneer we de 211 runs van Punjab proberen te chasen (Walid Raja 4-

34). Achtereenvolgende partnerships van 37, 38 en 40 voor de eerste drie wickets vormen een voldoende basis 

voor Prem Saini om het af te maken (49 not out). 

 

VCC 3 v Ghausia 3 - 10 juni 2018 

Ghausia produceert een solide ogende 257 (Pranav Madhabhushi 4-33, Walid Raja 4-76). Tapas Das 66 en Mirweis 

Azizi 49 maken er 80 voor het tweede wicket en lijken de basis te leggen voor een zege. Helaas komen we op de 

laatste bal een run te kort.  

 

VCC 3 v Excelsior 3 - 17 juni 2018 

Excelsior zet dankzij opener Smiulders (96) 179 runs neer als target. Helaas ontbreken insider details en leest u 

scorebordjournalistiek, maar het moet spannend zijn geweest met winst op de laatste bal voor VCC (Pranav 42). 

 

Hermes 3 v VCC 3- 24 juni 2018 

Ricardo Gonacalves is onbespeelbaar en neemt 5-12 in acht overs. De 97 runs van Hermes passeren we dankzij 19 

runs van Mirweis en 21 wides voor maar liefst negen wickets. 

 

VCC 3 v Sparta 3 - 1 juli 2018 

Onze 105 runs (Farukh Janjua 28) vormen nauwelijks een uitdaging voor Sparta. In onze aanval blijft Anand 

Chatkawar overeind met 2-30. 

 

Punjab 4 v VCC 3 - 7 juli 2018 

Wee  zo  agel ijte . Pu ja   houdt fli k huis Sa path -39). Bij 47/5 lijkt het game, set and match, maar 

dan verschijnt Prem Saini ten tonele. Samen met opener Aryan Dutt maakt Prem (84) 120 runs voor het zesde 

wicket, een nieuw record voor VCC 3. Prem gaat nog uit, maar Aryan blijft met 89 runs not out. U17-invaller Guus 

Timmermans 8 not out. 

 

Ghausia 3 v VCC 3 – 29 juli 2018 

Onze 228 (Tapas Das 39, Dinesh Joshi 32) lijkt een mooie score, maar dankzij een century van Kazmi wordt deze 

overtroffen (230/8). Prem, Ricardo en Sampath ieder twee wickets. 

 

VCC 3 v Hermes 3 - 12 augustus 2018 

Tapas (35), Vibor Chopra (32) en vooral Mithun Sharma (53) zorgen voor 177. Geen wereldtotaal, maar blijkens het 

antwoord van Hermes (124) ruim voldoende. Mithun Sharma (3-22) kan ook bowlen. 

 

Sparta 3 v VCC 3 – 2 september 2018 

Sparta zet een challenging 242 neer in de beschikbare 40 overs. Ricardo bowlt 3 v 52, Siam Gnana pakt twee 

vangen. Ondanks een gedegen opening (44/1, Amiet 29) pakt Sparta vrij eenvoudig de punten (VCC 163). 
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Excelsior 3 v VCC 3 – 9 september 2018 

Excelsior gelooft het wel (of is al aan het voetballen), getuige de magere 35 all out. Ricardo 4 v 6, Mirweis 3 v 17. 

Vibhor blijft in de chase met 15 not out. 

 

 

VCC 3 in cijfers - 2018  

 

VCC 3 – batting and fielding 

 

First 

name Surname played inn. n.o. runs h.sc.  avg ct st 

Tapas Das 15 13 1 267 66  22,25 12 1 

Prem Saini 11 9 1 191 84  23,88 2 0 

Kalyan Rayala 3 3 1 171 102 * 85,50 1 0 

Mirweis Azizi 12 11 0 149 46  13,55   
Aryan Dutt 2 2 1 130 89 * 130,00 1 0 

Amiet Soekhoe 13 12 0 129 29  10,75 3 0 

Farukh Janjua 10 8 0 121 35  15,13 2 0 

Waqar Khan 3 3 0 111 90  37,00   
Sampath Ayanampudi 11 10 2 91 20 * 11,38 4 0 

Mithun Sharma 10 8 0 86 53  10,75 1 1 

Vibhor Chopra 5 5 1 77 32  19,25 2 0 

Pranav Madabhushi 3 3 2 71 42  71,00   
Anoop Asranna 7 6 1 48 18 * 9,60 2 0 

Sono Zaidi 1 1 0 46 46  46,00   
Dinesh Joshi 2 2 0 42 32  21,00   
Hamid Barjalay Miakhel 5 4 0 38 24  9,50   
Siam Gnana 5 3 1 32 16  16,00 3 0 

Ricardo Goncalves 5 4 1 32 19  10,67 5 0 

Atif Aziz 3 3 0 30 23  10,00 2 0 

Marc Nota 1 1 0 25 25  25,00   
Anand Chatkawar 4 3 0 25 12  8,33   
Kashif Zaffar 1 1 1 24 24 *  1 0 

Faisel Shah 2 2 0 23 22  11,50   
Ahsan Siddique 1 1 1 22 22 *    
Vishal Patil 3 3 1 18 11  9,00   
Nirav Kulkarni 2 2 1 14 14  14,00   
Walid Raja 11 8 5 9 4 * 3,00 1 0 

Guus Timmermans 1 1 1 8 8 *  1 0 

Vinoo Kumar 1 1 0 4 4  4,00 1 0 

Tobias Nota 1 1 1 1 1 *    
Charu Kawade 1 1 0 0 0  0,00 1 0 

           

           

   135 23 2035    45 2 
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VCC 3 bowling 

 

 

 

First name Surname 

over

s b runs 

wkt

s avg balls 

ec.rat

e 

Ricardo Goncalves 31 0 138 15 9,20 186 4,45 

Walid Raja 60 0 339 13 26,08 360 5,65 

Sampath Ayanampudi 46 0 222 12 18,50 276 4,83 

Prem Saini 66 0 302 12 25,17 396 4,58 

Amiet Soekhoe 45 0 219 8 27,38 270 4,87 

Pranav Madabhushi 15 0 65 7 9,29 90 4,33 

Farukh Janjua 22 0 121 7 17,29 132 5,50 

Mithun Sharma 38 0 153 6 25,50 228 4,03 

Kashif Zaffar 10 0 50 5 10,00 60 5,00 

Mirweis Azizi 8 0 32 4 8,00 48 4,00 

Waqar Khan 8 3 38 4 9,50 51 4,47 

Anoop Asranna 16 0 63 4 15,75 96 3,94 

Aryan Dutt 13 0 93 3 31,00 78 7,15 

Anand Chatkawar 11 0 55 2 27,50 66 5,00 

Nirav Kulkarni 16 0 73 2 36,50 96 4,56 

Tapas Das 12 5 101 2 50,50 77 7,87 

Guus Timmermans 5 0 18 1 18,00 30 3,60 

Vishal Patil 9 0 22 1 22,00 54 2,44 

Sono Zaidi 6 0 26 0  36 4,33 

Charu Kawade 7 0 31 0  42 4,43 

Hamid Barjalay Miakhel 4 0 34 0  24 8,50 

Atif Aziz 9 0 48 0  54 5,33 

         

         

  458 2 2243 108  2750  
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VCC 4 (zomi) in 2018  
 

 
 

Staand: Vishal Patil, Guus Beekhof, Sander van Wisse , Ro  d A o a, Vi tor van Koolwijk, Dinesh Joshi, Richard de 

Lange, David Dormits. Voorste rij Lennaert van Aalst, Guus Timmermans, Floriaan Cordesius. 

Op de foto ontbreken o.m. Charu Kawade, Shiva Gadde, John Coppock, Colin Ewen en (hoewel je normaal 

gesproken nauwelijks om hem heen kunt) Marc Nota. 

 

VCC 4 kende een geslaagd en bovenal gezellig seizoen dat werd afgesloten met een mooie derde plaats in 

Zomi Poule 1. 

 

10 mei VCC-Rood&Wit 

De eerste wedstrijd van het seizoen! Op gras! Op Hemelvaartsdag! Met prachtig weer!  

Helaas belt Rood & Wit woensdagavond om 21.00 uur af: ze hebben maar zes e se … 

 

20 mei ACC – VCC: net te kort 

De vuurdoop voor 2018 dan maar tien dagen later tegen ACC (uit). Vorig jaar in een vriendschappelijk potje 

(daarover later meer) een vernietigende winst voor VCC (ACC all out voor 52, bowlingcijfers voor Charu 6 v 6 in 6!). 

Dat lieten de mannen van ACC niet weer gebeuren en ze zetten een totaal neer van 175 runs (R Balk 69, Colin 

4/32/7 en Charu 2/27/7). In onze innings konden onze guns Beekhof samen slechts 2 runs produceren en hoewel 

Dinesh (52), Marc (38) en Rob (40) mooie totalen neerzetten, strandde de chase op 174! Net te kort dus. 

 

27 mei VCC – Excelsior: hoe maken we meer runs? 

We mochten in de herkansing op het hoofdveld, ook tot vreugde van Excelsior. Dat deden ze daar nooit! Van te 

voren al ingeschat als een sterk team. We mochten eerst batten en net als vorige week konden we geen echt hoge 

scores neerzette , .u. . Ma  die ee  ee s ee  e tu  ot out  otee de. Totaal , geholpe  do   e t a s. 
Excelsior zette daarna alleen maar mooie battingprestaties neer (68, 30, 62*) en alleen Charu was enigszins zuinig 

(27 runs tegen in zes overs). Na 28.1 overs was het voorbij en stonden we eind mei nog steeds op 0 punten. 

 

10 juni Big brother is watching you  

The Zo i s o  thei  fi st ga e of the e  seaso  ith a  i p essi e -run victory over Schiedam side Hermes, 

with the run rate proving decisive. 
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Voorburg won the toss and elected to bat first on the beautifully prepared main ground at sportpark Westvliet, 

where the ground staff gave us the opportunity to bat on grass again. In went the brothers Guus and Rutger, 

achieving a fine partnership that notched up 50 within half an hour. Guus went on to bag the highest score of the 

da , ea i g  u s efo e he as aught a d o led  He es  J. Ve eij. Rutge  a aged a fi e  efo e he 
fell to a LBW some time later from bowler Lisa Klokgieters, ending the sibling partnership on an annoying 99, just 

one short of the magic century. Rene came into bat third and made one run before also suffering a caught-and-

bowled, also from Lisa Klokgieters, He es  o l  fe ale pla e , who proved to be their star with two wickets and 

two catches. No. 4 Marc followed on from his amazing century at the last match by getting just over the half-

century on 54 not out. 

After just over an hour, Voorburg had made 100 at the loss of just two. John was put in charge of keeping the 

electronic scoreboard up to date before he was ruthlessly overthrown by a gang of ten-year-olds when he went for 

a coffee. Young age again proved the mightier force when under-15s player Tanveer proved that he can certainly 

pla  ith the Wize ed Old Men – some of whom are old enough to be his grandfather – by batting fifth and 

getting a handsome 31 before being caught by Klokgieters. It was a ball from bowler Robin ter Plegt that had 

proved too tempting, was skied, and the catch was certainly class. Voorburg would have dropped it of course. 

With less than a few overs remaining following a fine showing from the first five batsmen, Pieter came in and 

managed a run to take the score to 200, before he was bowled LBW by DJ Barnett. Vishal entered the fray as No.7 

and also managed a run, before the game ended with him and Marc not out.  

Our final score a pretty handsome 226-5. We had managed two hours and 15 minutes at the crease, leaving 

Hermes with an impressive (and insurmountable) 227 needed for victory. 

After tea, Hermes came into bat. Opening batsman J. van Giezen was clean bowled for a duck on only the third ball 

f o  Coli , a liste i g uise issile that holl  e o ed the iddle stu p. He es  se o d ats a  M. Beije  
lasted longer, achieving his tea s iggest s o e of the da  of  efo e he as o led  Ta ee . 
Their batting seemed to drag on a bit, achieving just 92 by the water break, leaving what would prove to be an 

unattainable target of eight per over in the second half. And our fielding was good; mostly sharp, and with some 

excellent throwing. John had also realized that consistency is important in cricket, managing a third consecutive 

injury after deciding that stopping balls with his feet was slightly safer than trying to catch it. But not sent off for 

bleeding on the pitch this time. 

Hermes batsman M. van der Graag was caught by wicket keeper Richard off Vishal, who then swiftly removed W. 

van Wijk by clean bowling him for a duck. Teenager T v Giezen proved that age is no match for experience when 

the 13-year-old pla e  as stu ped o   u s  Ri ha d. Vishal e o ed He es  se o d-highest scoring 

batsman J. Verweij before miss Klokgieters was run out for four. 

Managing only 141 runs – far short of the Voorburg tally – it was always an uphill struggle for the visitors, at such a 

slo  u  ate. Ho e e , the  did a age to get  f o  Voo u g s  ides,  es, th ee leg es a d fou  o 
balls. This made our extras their second-highest scorer. And coming at a rate of more than one extra per over, this 

did neatly prove the VCC philosoph  that a  o e  is ot eall  a  o e  u less it has a ide i  it.  

 

17 juni Zomis fight back in the league with a win versus Rood & Wit  

We lost the toss and were asked to field. Dinesh & Pieter opened our bowling attack. Their openers were making 

about four runs an over and after about the 8th over, their scorebook turned into a Sherlock Holmes mystery novel 

and hence my report is based on my feeble memory. 

Guus replaced Dinesh with Charu who managed to get one of their batsmen out for 23 thanks to a superbly judged 

catch by Lailesh. He made a lot of ground running backwards on the long on boundary and catching the ball over 

his shoulder. Lailesh, all fired up by now, then bowled the other opener (24). Charu did the same with their 

number 3 batsmen who went cheaply for 5. 

R&W were scoring at 5 runs an over after 16 overs. The run rate began to fall as Charu and Lailesh tightened the 

screws forcing the opposition to take risks with quick singles. Dinesh was brought back on and continued the 

st a glehold. Fi all , o  Ma s fi st all the  e t fo  o e si gle too a , hi h allo ed Di esh a d Ri ha d, to 
combine and run out their No 5 batsmen. 

At this point, their No 4 decided to up the anti and started to hit out. With hard-hitting and strong running he 

quickly amassed 106* runs by the end of their innings. Their total score was 199 for 4. Dinesh was economical (7 

overs for 15 runs) as was Lailesh who finished on 7-1-21. The other bowlers suffered at the hands of batsmen No.4. 

After lunch, VCC began the chase with Guus and Rob. However, Rob and Dinesh both had an off day and were back 

in the pavilion for ducks. Victor, in his first match, scored 4 before being caught with the score on 22 for 3 after 7 

overs. Rutger joined his brother and between the two they brought us back into the game with a century-plus 

partnership. Guus played sensibly with the highlight of his innings being a soaring 6 straight over the bowler. 

Rutger was more aggressive and played some glorious shots particularly on the off side. Guus fell first being caught 

for a defiant 48 with the score at 137 after 24 overs. 
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Rutger was caught behind 15 runs later having scored 58 valuable runs. At this point we needed another 50 runs at 

about 6 runs an over. The game was finely balanced with most of the recognised batsmen out. Enter 

swashbuckling Nota. Marc began hammering the ball all over the field. He brought the scales in our favour by 

hitting 21 runs in the 27th over. Richard and Pieter supported him and by the 31 st over we had reached our target 

with Marc unbeaten on 42. Victory number 2 was in the bag. Well done lads. 

 

24 juni VCC-ACC: That s ot Zo i ri ket!  
We lost the toss and we had to start in the field. The grass was long and therefor the outfield was slow. Our total 

line-up consisted of the 12 men and this gave us the opportunity to rotate fielders. This was very efficient as Charu 

rotated out and prepared lunch. Very convenient. 

The bowling and fielding (sometimes with the help of the long grass) was tight and ACC was not able to accelerate 

during their batting innings. Only their opening batsmen made a decent score of 63, number two top scorer were 

the e t a s:  i  total. Me o a le o e t i  the field as a u i g at h from Vishal in the deep at long on. 

Marc took 4 v 20 and Colin, Dinesh and Vishal bowled very economically. ACC finished at 147 v 9 after 35 overs. 

The score looked achievable, however the outfield was still slow. 

After lunch Guus and Charu opened the batting. It became clear that the bowling attack of ACC was in perfect 

order and our scoring was quite slow. Also the game itself progressed slowly as ACC was constantly talking in the 

field, making late changes in field placing, still talking during the bowlers run up etc (#needsomeRitalin©?). It led 

to so e i ide ts hi h e e ot i ket . We lost so e i kets quickly, however in the middle order Rob 

d A o a steadied the ship a little a d ade  efo e he as aught. The o li g a d fieldi g of ACC they did 

not miss one catching opportunity, six catches in total) remained tight and VCC never had a chance to win this 

game. VCC finished at 88 all out after 31.3 overs.  

 

 juli Voor urg Zo i s ersus Qui Vi e et ee  Ne ar je  
Voo u g s Zo i s ea ed a comfortable 87-run win over Qui Vive on Sunday, thanks to some memorable batting 

and bowling, and some excellent comedy moments. 

Guus surprised everyone by actually winning the toss and put the Wizened Old Men into bat first, getting the show 

on the road with Rutge  i  the ope i g pa t e ship. The B u e s  did p ett  ell, getti g the  up et ee  
them on the hour, including some lovely fours on the Voorburg back field. 

Guus had a lucky escape on a near run out that provided a lively debate on whether this was possible if the fielder 

hit the wicket with his foot, but only one bail fell off. Other technicalities about this peculiarity of this cricket rule 

that ope ed fo  de ate i luded hethe  the all as i  the fielde s ha d at the ti e; hethe  the foot came 

efo e the ats a s at; hethe  a passi g seagull had i te fe ed ith pla , o  hethe  the e as a  R i  the 
month. However, Guus was eventually legitimately run out on 17, while Rutger was bowled shortly afterwards on 

33, ending a fine partnership of 62, including extras. 

Richard came in as No. 3 and partnered mostly with Dinesh, who notched up one of his finest innings to date, 

hitting a magnificent 46 (not out), including a number of quality fours. Richard was eventually bowled on 12 runs, 

putti g i  Ma  that s ot a d opped at h, Joh  Nota, who became quite determined to prove what a dropped 

catch actually looked like by being dropped twice. 

Marc further proved the point by later dropping his entire self, falling over at the crease in an equal determination 

not to be run out. Amends were duly made though by hitting a superb six – the only one of the match – and 

earning 28 runs (not out) before the 35 overs were up. In the end, Voorburg achieved 168-3, including 32 extras, 

leaving Qui Vive all to play for. 

After a scrumptious lunch provided by Robbie, the West Amsterdam side came into bat, and suffered immediate 

disaster when their opening batsman was caught in the slips by Marc on a fast ball from Charu, for a golden duck. 

Their second bats a  did t last u h lo ge , u  out o  ze o u s, gi i g Cha u t o i kets fo  aught efo e he 
had even finished the first over. 

The next seven batsmen achieved a very slow pace, with two falling to excellent catches at the boundary from 

Guus and Rutger, and others clean bowled by Colin, Dinesh, Lennaert and two from Vishal. With their batsmen 

falling like nine pins, a strategy of making the opposition die of thirst and heat exhaustion seemed to have become 

the Qui Vive policy, with a very late water break o   o e s. Less tha  half of Voo u g s s o e had ee  a assed 
by the time their last batsman – a teenager – came to the crease, needing to score over 80 runs in the remaining 

eight overs. 

Comfortably ahead, and with victory in sight, it was safe to let John bowl. Having made his bowling debut with the 

Za i s ith so e oto iet , deli e i g the o st o e  i  Voo u g histo , hat ould possi l  go o g? 
Teammates waited with baited breath, buttocks firmly clenched, to see what would transpire. The first three balls 

were fine, before nature took its course and five wides duly followed, which added to the three runs scored off a 

legitimate ball gave Qui Vive eight runs for the 11-ball over, or 10% of their entire score. 
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The innings ended even more dramati all  he  Qui Vi e s fi al ats a  as u  out  a all th o  ith su h 
accuracy and force by Guus that it broke the middle stump. The opposition only managed a total of 82 runs, of 

which 43 were extras, making our dodgy bowling comfortably their highest scorer. Still, job done. 

In the traditional third innings, Dinesh celebrated one of his best performances this season by treating his 

teammates to some Caribbean rum, before attention turned to whether England would prevail in the World Cup. 

We hope so, yesh! 

 

 juli Wi st i  de oestij  oor de Zo i s  
O  a hot Su da  VCC Zo i s a i ed at Qui Vi e . Afte  el o e d i ks VCC Zo i s e e ead  to sta t. Captai  
Colin won the toss and -as we expected- he decided to field first. He handed the new ball to Charu in an attempt to 

quickly beat the opening batsman. They did not manage to score quick runs, but withstood the pressure. On the 

other end Colin found better line with good results. Qui Vive wickets start falling with regular intervals and Colin 

was in top form. Charu happily carried on at the other end and kept the run rate down. 

Qui Vives 4th and 5 th wicket partnership looked bit scary, but when Dinesh got the ball in his hand he broke the 

partnership with magic slow ball. Wicket keeping was shared by Rob and Martin. Both had some stunning catches 

and all bowlers got wickets. Qui Vive were all out on 153. 

Afte  the lu h VCC Zo i s se t Le e t a d Ro  to ope  the atti g. The  ope ed the atti g ell ut did ot last 
very long. Third wicket partnership between youngster Thomas van Beuge and Marek was promising. In no time 

VCC were close to 100. Qui Vive broke their partnership and new batsman Shiva came at the crease. Marc Nota 

joined him soon after and they both played some wonderful shots on the concrete hard outfield. The ball was 

traveling like a trace of bullet when on a score of 152 Shiva lost his wicket. Subsequently, VCC lost 3 quick wickets 

and things started to look tight, although we still needed only 2 runs for victory. Charu padded up quickly to join 

Marc. When Marc got the strike again after a few balls that were defended well by Charu, he smashed the ball to 

the cross boundary line. VCC scored 156 and finally after some shocking moments VCC won the match on a very 

hot Sunday. 

 

26 augustus Zo i s erlieze  laatste edstrijd tege  ka pioe  E elsior 

De uitwedstrijd tegen Excelsior liet eenzelfde patroon zien als de thuiswedstrijd. We konden niet genoeg runs op 

de borden krijgen topscorer was wederom Marc met 37 runs. Een totaal van 146 was nog wel verdedigbaar leek 

het, zeker toen we in de eerste twee overs al twee wickets namen waaronder die van Topklasse landskampioen 

aanvoerder Adam Wouterse. Maar net als in de thuiswedstrijd weigerde de heer N. Harmsen aan een collapse mee 

te werken en na 68 runs op Westvliet scoorde hij nu een mooie 74 runs, zodat het wederom in de 30e over 

afgelopen was en de champagne open kon voor de verdiende kampioenen uit Schiedam. Pick of the bowlers 

Tobias Nota met 2 voor 36 in 6.4. 
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Batting & fielding 2018 – VCC 4 

 

First name Surname played inn. n.o. runs h.sc.  avg ct st 

Marc Nota 9 8 5 333 100 * 111,00 2 0 

Rutger A. Beekhof 7 7 1 238 83 * 39,67 2 0 

Guus Beekhof jr. 7 7 0 159 70  22,71 6 0 

Dinesh Joshi 6 6 2 107 52 * 26,75 1 0 

Rob d'Ancona 7 6 0 104 40  17,33 6 0 

Marek Molenbuur 2 2 0 57 41  28,50 2 0 

Vishal Patil 8 7 3 52 22  13,00 4 0 

Charu Kawade 8 6 2 37 20 * 9,25   
Richard de Lange 8 5 1 37 16  9,25 1 2 

Tanveer Khawaja 1 1 0 31 31  31,00   
Shivaji Gadde 1 1 0 26 26  26,00   
Thomas van Beuge 1 1 0 25 25  25,00   
Pieter Pijper 4 4 1 17 12  5,67   
Lennaert van Aalst 8 4 0 15 11  3,75 1 0 

Aled Lewis 1 1 0 14 14  14,00   
Colin J. Ewen 7 3 2 8 5 * 8,00 2 0 

Martin Koster 1 1 0 5 5  5,00   
Victor van Koolwijk 1 1 0 4 4  4,00   
Floriaan Cordesius 1 1 0 3 3  3,00   
Rene Weitering 3 2 0 1 1  0,50   
John Coppock 7 4 0 1 1  0,25   
Tobias Nota 1 1 0 0 0  0,00   
           

  99 79 17 1274    27 2 
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Bowling 2018 – VCC 4 

 

First name Surname overs balls runs wickets avg balls ec.rate 

Colin J. Ewen 44 0 181 15 12,07 264 4,11 

Vishal Patil 47 0 223 11 20,27 282 4,74 

Charu Kawade 55 0 191 10 19,10 330 3,47 

Marc Nota 45 1 244 9 27,11 271 5,40 

Lennaert v Aalst 24 0 163 3 54,33 144 6,79 

Martin Koster 1 0 7 2 3,50 6 7,00 

Tobias Nota 6 4 36 2 18,00 40 5,40 

Dinesh Joshi 28 0 118 2 59,00 168 4,21 

Shivaji Gadde 2 0 16 1 16,00 12 8,00 

Tanveer Khawaja 6 0 32 1 32,00 36           5,33 

John Coppock 1 0 8 0  6 8,00 

Marek Molenbuur 4 0 16 0  24 4,00 

Thomas v Beuge 3 0 21 0  18 7,00 

Rob d'Ancona 7 0 24 0  42 3,43 

Aled Lewis 7 0 30 0  42 4,29 

Pieter Pijper 14 0 107 0  84 7,64 

         

  294 5 1417 56  1733 

 

  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In augustus volgden nog enkele wedstrijden tegen teams uit de andere Zomi poule: 

 

12 augustus Olympia uit: altijd gezellig 

De eerste wedstrijd in deze wat merkwaardige poule was tegen Olympia, een tegenstander die we de vorige jaren 

al een aantal keer waren tegengekomen. Op een warme dag, waar het gras twee kontjes hoog was, maakten de 

Zo i s e  , iet i  het i st doo  de ijd age  a  Ma  , Di esh *  e  Cha u . De tege sta d as 
gering, gezien de 112 all out. Mooie bowlingcijfers waren er voor Vishal (2 voor 22 in 6) en Marc (2 voor 6 in 3). 

Zelfs Rutger waagde zich niet onverdienstelijk aan twee overs (0 v 8). 
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20-8 VCC Zomi beat CCG Zomi at HCC on a drizzly day (in the end the sun did shine) 

As most captains and team managers know it is difficult to field a full strength team during the summer holidays. 

So, thanks to Richard, we were fortunate enough to find five gentlemen willing to join our team against CCG Zomi 

at HCC on Sunday 19th August. Many thanks to Floriaan Cordesius and Guus Timmermans (both from VCC U17), 

Sander van Wissen (VCC Zami), Dave Dormits (ex VCC 1 and 2) and Victor van Koolwijk for not only making up the 

numbers, but also for making excellent contributions with bat, ball and in the field. 

Captain Guus Beekhof won the toss and decided to bat first. He must have had a good feeling about the pitch 

because he would make an impressive 121 and retire with this score, knowing that he made a career best and 

p o idi g the oppo tu it  fo  othe  tea  e e s to ha e a at. Ro  d A o a added a ui k , efore he was 

caught by Ali. That gave Florian the opportunity to play some strokes and he put on 26 runs with some fine 

boundaries. Dave Dormits showed us what a fine player he still is. He admitted that it took him a couple of overs to 

get used to the slower pace of Zomi bowling before hitting the balls as at such speed never seen before during a 

Zomi game (maybe with the exception of some balls hit by Marc Nota). Dave was caught of the bowling of 

Chaudry, the slow pace of the bowling being his downfall in the end. All other batsmen added to the score and 

Di esh s  ot out should e ei e a spe ial e tio . Afte   o e s the g a d total of  u s as o  the oa ds! 

The lunch was taken quickly because several Zomi members wanted to join the VCC 1 celebrations at the Groene 

Zoom and others were eager to have a go at the CCG batsmen. 

 

Vishal Patil was given the new cherry and ended up with outstanding figures of 1-17 after 7 overs. Floriaan and 

Guus T. both bowled 7 overs and made a considerable contribution in keeping the runrate low. Although VCC had 

runs on the board, there was always a chance that one of the CCG batsmen would put on a century on the artificial 

turf at the Diepput. In the end it was Schwandt who would just fall short of his century. He was caught on 97 off 

the bowling of Sander van Wissen. Dinesh and Lennaert both took two wickets each. Rob was given the final over 

and he also ended up with taking a wicket. Victor took a catch and had the black and blue marks to show for it. 

CCG ended up with 193 runs and VCC Zomi were the deserved winners of the match. 

 

 

  Guus Beekhof jr na zijn career best 121* 
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VCC 4 zomi mixed in cijfers - 2018 

 

 

Batting and fielding 

 

First name Surname played inn. n.o. runs h.sc.  avg ct st 

Guus Beekhof jr. 2 1 1 121 121 *  1  
David Dormits 1 1 0 60 60  60,00 3  
Dinesh Joshi 2 2 2 50 26 *    
Marc Nota 1 1 0 37 37  37,00   
Floriaan Cordesius 1 1 0 26 26  26,00   
Charu Kawade 1 1 0 21 21  21,00   
Lennaert van Aalst 2 1 0 13 13  13,00 1  
Rob d'Ancona 1 1 0 12 12  12,00   
Pieter Pijper 1 1 0 12 12  12,00   
Sander van Wissen 1 1 0 12 12  12,00   
Vishal Patil 2 2 0 10 6  5,00   
Rutger A. Beekhof 1 1 0 6 6  6,00 2  
Tobias Nota 1 1 0 6 6  6,00   
Richard de Lange 2 2 2 4 2 *  2  
Victor van Koolwijk 1 1 0 3 3  3,00 1  
Guus Timmermans 1 1 0 2 2  2,00   
Martin Koster 1 1 0 0 0  0,00 1  

           

  22 20 5 395    11 0 

           
 

 

Bowling VCC 4 zomi mixed in 2018 

 

 

First name Surname overs b runs wkts avg balls ec.rate 

Vishal Patil 13 0 39 3 13,00 78 3,00 

Dinesh Joshi 11 0 46 3 15,33 66 4,18 

Marc Nota 3 0 6 2 3,00 18 2,00 

Lennaert van Aalst 6 0 46 2 23,00 36 7,67 

Rob d'Ancona 1 0 5 1 5,00 6 5,00 

Charu Kawade 6 0 7 1 7,00 36 1,17 

Martin Koster 3 0 15 1 15,00 18 5,00 

Pieter Pijper 2 0 15 1 15,00 12 7,50 

Sander Wissen 3 0 28 1 28,00 18 9,33 

Guus Timmermans 7 0 43 1 43,00 42 6,14 

Rutger A. Beekhof 2 0 8 0  12 4,00 

Tobias Nota 6 0 18 0  36 3,00 

Floriaan Cordesius 7 0 43 0  42 6,14 

         

  70 0 319 16  420  
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VCC zami in 2018 
 

Zami tradities, VRA – VCC (0-2)  

15 MEI 2018 

  

Zoals iedereen weet, houde  e ij de Za i s e g a  t adities. De elle oog-cup, het applaus voor 

een wide, de zaiden etc. etc. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat Ivo het seizoen in stijl wilde 

beginnen, en op de eerste bal een top-edge van jewelste produceerde. Beetje jammer dat hij daarbij 

de enige fielder van VRA uitkoos die de zami-regels niet naleefde en de bal vasthield. Gelukkig 

maakte zijn teamgenoten dat later goed door Mo een keer of vier te d oppe … 

Na deze solide zami-start moet ook Yves het veld redelijk snel ruimen voor 9 runs, en stonden we 

gewoon zoals dat hoort, op 15-2. Invallers Guus (46) en Michael (19) namen daarna hun tijd om zich 

in te spelen om later wat meer risico te nemen. Dat resulteerde in een prima partnership van 50 runs 

in 10 overs. Mo (67*) verving Michael en had er zin in. Zijn vizier was echter nog niet helemaal 

scherp, maar hij koos tenminste zijn fielder goed uit als hij een bal de lucht in sloeg. Toen Marek 

(60*) Guus verving ging het opeens snel, omdat ook Mo ze lekker begon te raken. Samen zetten ze 

110* op het bord in slechts 10 overs. 

Na ee  la ge o de eki g og zo  ooie za i-traditie) mochten we om half zes weer de wei in. 

Het duurde eventjes, tot de negende over om precies te zijn, maar toen ging het redelijk snel. Flo brak de 

a  e  pakte zo aa  ee  ee s ee  i ket ij de za i s, aa  e d te e ht afgezet a ee  aide . 
Edje pakte de over erna er meteen 2 en de over daarna nog een: van 49 voor 0, naar 63 voor 4. Byves 

was deze winter op trainingskamp in Nieuw Zeeland en bowlde netjes, en ook Michael mocht nog 

even bowlen en pakte ook 2 wickets. Newcomer John bowled his first over in 30 years, which he 

enjoyed so much, that he made it 11 balls long. De innings kwam ondanks wat latere tegenstand 

nooit meer van de grond, en op 150 waren ze all out. Arnie mocht de staart opruimen en deed dat 

efficient: 3 v 11 uit vier. 

Net zoals (afgezien van bal 0.1) VRA, lieten we zien dat het laten van vallen van vangen erg belangrijk 

is in de zami. Jammer dat Guus (2x) daar niet aan meedeed, anders hadden we tien drops op onze 

naam kunnen zetten.  

Ivo N. 

 

It s all happe i g here, VCC za i – Concordia (0 – 2)  

23 MEI 2018 

  

Er gebeuren soms verwarrende dingen op een zaterdagmiddag. 

De tegenstander stuurt van te voren een bericht dat ze op tijd willen beginnen, alsof wij nooit op tijd beginnen?? 

Het is 11 graden heerlijk weer om te cricketen. Thermoshirts en capuchon truien aan, het was toch een 

zomersport?? 

Co o dia ko t aa  e  egi t als ee  stel Chi ese toe iste  foto s te ake  a  o s veld. Of Voorburg is het 

nieuwe Amsterdam of we doen iets goed met het veld?? 

De captain krijgt van te voren een welgemeend advies vanuit Sardinië doorgeappt van zijn zeer ervaren voorganger 

om te starten met fielden. Dit wordt vervolgens compleet genegeerd, zo eerst lekker batten?? 

A  t ekt ee  oud digitaal o ste  uit z  tas egi t ee  e le gs oe  uit te olle  e  adapte  aa  te sluite  ?? 
hiermee zouden we het wel de hele wedstrijd moeten redden. Blijkbaar gaan we nu digitaal scoren.. Iets met een 

Wagenwheel?? 

Wij staan keurig op tijd in het veld maar de tegenstander is niet compleet nr. 11 van de tegenstander komt heerlijk 

laat aankakken. Verder een goed streven om op tijd te beginnen hoor?? 

8 spelers gaan clean bowled en een ééntje LBW, kunnen ze dan toch echt recht gooien bij de Zami?? 

De debuterende Tom snapt het nog niet helemaal en moet nog even wennen aan de Zami en gaat dan ook als 

enige gevangen?? 

Elke kee  als ie a d a  o s uit gaat ko t Co o dia ij elkaa  e  oept it s all happe i g he e ?? 

Battend niet meer scoren dan 146, niemand meer dan 20 runs?? 

Je veld in zetten wanneer Frits aan slag komt?? 

Uit li ke  F its is o  Fi e  klapt ee  paa  alle  uit het eld o  zo zij  highs o e als spele d lid oo  VCC te 
maken?? We maken niet meer dan 146 runs?? Fielden ging best goed?? 

We missen maar twee vangen of hadden we nou maar twee vangkansen?? 

De umpire staat te appen zodat hij geheel logischerwijs een stumping mist?? Misschien toch een lijntje uitgezet 

door de grijze m*&%ol?? 
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Waarna Aled lichtelijk gefrustreerd op zoek gaat naar een eerste officiële waarschuwing door een batsman van 

Co o dia te liefkoze  …iets et * k# g # t?? 

Michael Bacon gaat lekker als Zami-invaller, loopt een balletje over de boundary en appealt op fine -leg op elke bal 

die in de buurt komt van een been. Ondertussen gooit hij een hattrick met een wide ertussen. Is dat een Zattrick?? 

Ondanks al onze uitspattingen komt Concordia op 147 na 31 v 6 . Komen we nu net wat overs of wat wickets 

tekort? 

Na de wedstrijd wordt door de nieuwe penningmeester Ed even haarfijn uitgelegd aan Frits dat 48 euro te veel is 

oo  de lu h. Hij esluit je k ijgt aa  €  o da ks de appeltaa te ?? 

Cricketen kun je blijkbaar ook na de wedstrijd met een borrelplank bij Bernard?? 

Een e e e e d iddagje! Helaas e lo e  aa  u s ap ik Its all happe i g he e  el at ete !! 

Yves 

Ps. Arnie heeft volgende dag hoofdpijn, misschien was het toch een beamer bitterbal? 

 

 
 

 

Make Voorburg great again?  

16 JUN 2018 

  

Het was de grote dag van de vragen: 

 1. Zou Punjab komen? En met hoeveel? 

 2. Hoe laat zou Punjab komen? 

 3. Moet je met de lunch rekening houden met de Ramadan? 

 4.Is het handig je als je een goede vang op de boundary pakt om vervolgens 10 meter naar achter te lopen? 

 5. Zou iemand een bal kunnen vasthouden welke Ief heeft gebowld? 

 6. Speelt Aled uit zelfbescherming niet tegen Punjab? 

 7. Werk Ed aan zijn run-up op de antillen? 

 8. Kan de laaggelegde BMW van Shujah nog lager ondanks dat ie minder eet? 

 9. Waar was Frits? 

10. Gaat Auke aan kop met je arm uit kom helpen? 

11. ou mr. mini Bacon enig idee hebben wat er gebeurt in het veld nadat ie een bal heeft losgelaten. 

12. Is Mo de nieuwe Mo Salah? 

13. Kan Mark de druk aan nu hij zijn aanvoerdersband heeft afgestaan. 

14.Hoeveel ballen heeft Thom in de slips gehad.? 

15. Doet Sander de grijze mon&%#/ Evert/ Jos vergeten? 

16. Moet Pinky eigenlijk studeren? 

17. Wat deed Ivo in de slips? 

18 .Waar was Marek? 

19. Pet op of Pet af? 

20. Is Voorburg great again? 
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In de Spirit van de Zami (VRA1 – VCC Zami, 0 – 2)  

22 JUN 2018 

  

De zami spirit. Daar wil ik het over hebben. Die was er namelijk weer volop aanwezig op deze bijna zonnige 

zaterdagmiddag. 

Hoet eet je da  de Za i spi it?  hoo  ik je zegge . Daa op is het a t oo d atuu lijk iet . Dat oel je 
namelijk. 

Zoals a ee  de al o e  de ou da  olt adat die olijk o e  I o s iets te laat uitgest ekte oet huppelt. 
Of a ee  de hee  E t as  et  ee  ee s top s o e  a  de oppositie is ge o de . 
Of wanneer er weer eens een Zaiden gebowled wordt. Daar hadden wij trouwens een heleboel van, met zelfs een 

triple zaiden door Shuja(3/17/6.5) of een wicket double door Ed (1/38/7). Ook Richard (3/40/6) en 

Dinusha(0/21/4) voelden de Zami spirit met hun Zaiden bijdragen. 

Mocht je niet weten wat een Zaiden is, klik dan hier (wel ff bij blijven, hè!). 

De Zami-spirit was er echter ook toen Jan-Willem zijn !!vijfde!! caught-behind pakte zonder er eentje te droppen. 

Ja dat voelde ineens als cricket. Maar dat mag ook wel eens. Net als Jonathan(2/41/7) met zijn eerste Zami wicket. 

Of het majestueuze captaining duo – Mo die de field posities van Ivo telkens overhoop gooide en Ivo die de 

perfecte psycholoog speelde: Ff fo us, Ma ti , se o de  oo  Ma ti s i ket Ma ti  [1/18/4] was daarvóor een 

e  al esluit aa digheid: ik stop é ht a deze o e … ou, doe e e  og aa  ee . 
De oppositie kwam uiteindelijk tot 178/10. 

Na de pauze zetten Yves en Arn de inhaalrace in. Er moet wel gezegd worden dat de 9000 careers runs die Arn in 

deze innings behaalde of zijn century in diezelfde innings niet de meest typische Zamivertoning is, maar dat werd 

weer goed gemaakt door Yves die er alles aan deed om zijn 50 maar níet te krijgen. Dat zat zo: met minder runs om 

te winnen dan wat Yves voor zijn 50 nodig had rende Yves zichzelf steeds van strike af en moest Arn de resterende 

ballen van de over blokken om Yves weer aan strike te krijgen. Nadat dat een paar keer was gebeurd zag Arn maar 

ée  uit eg: zij  i ket egge e . Kijk, daa  he e  e  ee , de Za i spi it! 

Uiteindelijk pakte Yves toch zijn 50 met zijn eerste 6 op Nederlandse bodem. 

VCC 183/1 na 26 overs, Marek (106), Yves (53 n/o) 

Ja, de Zami spirit was weer volop aanwezig op deze bijna zonnige zaterdagmiddag. 

Martin 

 

 

  

https://storage.googleapis.com/wikizami.nl/index.html
http://www.voorburgcc.nl/wp-content/uploads/Screen-Shot-2018-06-16-at-10.15.54.png
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Of rabbits, dots and a much needed keeping lesson (VCC – VRA, 0 – 2)  

25 JUN 2018 

  

It had t ai ed o e ight, ut the e e e al ead  a it t a ks o  the g ou d. The de  o e ed the pe i ete  of 
spruce and larch and was already starting to evaporate from the topmost branches when I set out on my 

expedition. Ahead were two piles of sticks on a flat shortly cut field. 

The noise of the boys had faded and as I took my first steps, following a direct path to the middle, a squeak 

escaped from under my left oot. I hoped that ould ot dist a t e f o   task, tha ks o s, do I eed to 
es ue us agai  I hea d self thi ki g. I had reached my destination and was now in that lonely place so familiar, 

so loved, so hated. Check for middle, look around, circle the shoulders, adjust the gonads, 13 balls to come 26 

needed, o e t ate Ma ek. The o le  sta ted his app oa h… 

When we turned up at 12:30 we did look a little like a rabble. Martin in yet another dreadful shirt with his jeans 

pulled up just enough to not require observers to use their imagination, Pinky – still drunk from the night 

before with his junior VCC trousers which stopped halfway down his shins and Aled wearing hot pants. We mostly 

continued this rabble theme when we took to the field with the three exceptions being Yves with his intelligent 

spi  o li g, Pi k  ith his slo  left a   dots off  alls  a d Mo s fi st o e  hi h i luded  Yo ke s. To e 
fair, Jonny (our token African) bowled a very good first ball, Pete only got hit for one six and Shujah looked great in 

his VCC uniform. 

There were certainly positives, only 33 extras – 17 less than the previous week, only one missed stumping (Aled 

again), only one missed catch (Shujah), our captain (Sander) managed to set a good field for the first over and 

there were times when the fielders managed to stop the ball before it went between their legs. Then there was 

Ma ti s o li g hi h as t e a tl  a positi e, ot e a tl  Ge a  p e ision either. 

So all in all VRA got 192 for 8, 25 runs more than they should have. 2 wickets for Shujah and 2 for Mo with one of 

their chaps scoring 85 before Pete cleaned him up. One of their batsmen, resplendent in his Top Gun aviators also 

displayed typical Dutch cricketing spirit by not walking after he edged it into the keepers gloves, good for him. I 

hoped he enjoyed his extra ti e at the ease a d hope he does t fall do  the stai s he  he gets ho e. 
We went in for tucker, very well done it was too. Good on you Fritzgerald. No-one saw him use any sweaty body 

pa ts to i  the salad this eek so e ill just assu e he did t. 
We gathered around our president, who had been orally lubricating himself in the sun for a few hours, and one by 

one we went to bat. After a slow start JW (20) and Sander looked in complete control, Mark replaced JW and made 

24 before being caught. At this point we were on 135 for 2 off 24 overs. Pete (1) and Sander (76) soon lost their 

wickets and the game hinged. Mo got out for 8 but more importantly the overs started to look a little thin. Aled 

was bowled for a duck attempting to heave a straight one and the scene was set for Marek. 

Each team had 12 men with one not batting and another not fielding. Marek was our non fielder and had been 

there for 5 hours, he faced 9 balls scored 4 and was stumped. Token and Martin scored 3 between them and the 

game was gone. The 2 rabbits showed us their fluffy little tails and returned to their bushes. 

Both teams then went to the bar for a very gentle drink. Nothing more of any note happened at all. Nothing. All 

concerned were very well behaved and soon retired home to their beds in very orderly fashion. If anyone mentions 

any debauchery, nudity, swearing, wrestling, putting sticks up our noses or anything else then they are lying and 

should be ashamed of themselves. 

Oh and if JW mentions he took 5 catches last week that is also a lie, he did no such thing. 

Aled Lewis 

 

 

 

Privé: Hersenschimmen: Punjab ZAMI – VCC ZAMI 0:2 

2 JUL 2018 

  

Warming-up 

Pu ja  uit. Ik hoop dat hij zij  e t a ezoek aa  die i ita te gast et z  sofa e geet, da  ka  het og ee  leuke 
zaterdag worden. 
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Spel om indruk te maken bij je teamgenoten 

 

Goedemorgen, heerlijke dag voor een spelletje cricket hè? Va daag aa  die heats , aa  gelukkig speel je i  ee  
leuk team, dus we komen de dag wel door. Heb je eigenlijk nog gevraagd waarom ze zo mat reageerden op je 

fantastische idee van de Zamilympics? Mogen ze je eigenlijk wel? Ze zijn vast jaloers op jouw korte broek. Niemand 

in het team heeft mooiere benen dan jij. Weet je wat? Neem je dat toffe spel mee met die houten blokken. Verzin 

er een mooi verhaal bij over Finland en alle tactieken die er aan te grondslag liggen. Zullen nooit meer beginnen 

over een gedropt balletje. 

  

1 ste innings 

Beginnen met fielden? Dat wil je toch zo graag. Vorig jaar 27 vangen. Laat dat nu ook eens zien dan. Kijk eens 

rechts van je. Heeft de skip nu die wannabee-wicketkeeper naast je gezet. Wacht maar af, binnen drie ballen 

begint hij over die 5 vangen die hij laatst had. Moet je ze zelf ook maar eens vast houden. Su en Ritchie beginnen. 

Kansen genoeg. Hoor je ze lachen? Dat is alweer je tweede drop. Waren dat nu zulke moeilijke ballen? 

Wat zeg je? Iedereen laat vandaag de ballen los? Maar zij hebben geen handschoenen aan. Bovendien heb JIJ de 

eerste twee laten vallen. Zo zet je wel lekker de toon. Kan je wel leuk de hele dag Engels praten terwijl je best 

Nederlands spreekt, maar op een gegeven moment prikken ze door dat masker heen. Je zult meer moeten laten 

zien om de rest van het team te laten geloven dat jij de King of Sports beheerst. 

Gaan jullie nou verliezen? Toch niet van die gasten die overal wides zien die er niet zijn? Als dit partnership niet 

gebroken wordt gaa  jullie e  ge oo  aa . Te ijl e  t ee duidelijke LBW s a e  toe  ze og a pe  ee  u  
hadden gemaakt. 

Zie je wie die belangrijke vang pakt? Dit zal je nog wel weer een tijdje moeten horen. Ook zonder handschoenen 

kan hij het. En dan pakt Martin ook nog dat wicket. Zal niemand het nog over die mooie stops van jou hebben op 

die ballen die drie kilometer wide waren. 

Was dat nou nodig? Dat hele kleine jongentje stumpen op zn eerste bal. Is nou je eigen trots zo belangrijk? Hij had 

er misschien 2 gemaakt, had hij ook een leuke middag gehad. Maar nee. Gefeliciteerd hoor! Je hebt je eerste 

i ket gepakt oo  de ZAMI s. Doo  ie he  je je late  op aaie ? To h iet doo  ij.. :-) 
 

Umpire send-off 

 

2de innings 

Nu heb je de kans. Umpen. Laat maar even zien dat met een Welshman niet te spotten valt. Regels zijn regels. 

Ordnung muss sein, je hebt meer gemeen met Martin dan je denkt. 

Kijk die Mo eens klunzen, zo gaan jullie nooit winnen. Hoe vaak is hij nu al gedropt, twee of drie keer? Jij moet 

ingrijpen, zet de bowlers een beetje onder druk. Maak gewoon wat vervelende opmerkingen met dat irritante 

hoge stemmetje van je. Zei die bowler nou wat terug? Of doe je nu net of je het niet verstaan hebt. 

Ja hoor, hij zei sukkel tegen je. SUKKEL. Je weet best wat dat betekent. Daar is weinig Farsi aan. Kom op sla hem 

oo  z  ek, je e t to h gee  ietje. 
HAHAHAHA. Ben je weggestuurd als umpire? Omdat je het diplomatiek wilde oplossen en hun captain wilde 

aanspreken. En toen liet je je alsnog provoceren? Nu zit er niks anders op dan lekker met je houten blokken te 

gaan spelen. 

http://www.voorburgcc.nl/wp-content/uploads/Spel-om-indruk-mee-te-maken.jpg
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Wat heb je nu bijgedragen aan deze overwinning? Wat zeg je? Mo heeft bijna 90 runs gemaakt omdat jij hun 

bowlers gek hebt gemaakt? Zit er ook een tegenhanger van mij in je hoofd? Die alles van de zonnige kant bekijkt? 

Nu snap ik wel waarom je elke week weer de moeite neemt om naar dat cricketveld te gaan. 

 

3de innings 

Heb je die app gezien? Die eikels zijn nu wel begonnen met de Zamilympics. En ze maken gewoon hun eigen regels. 

Ben jij een keer niet aanwezig bij de derde innings, doen ze dit. Zeker die Van Outeren. Die kan het ook maar 

moeilijk verkroppen dat hij geen captain meer is. En dan zeggen ze dat jij issues hebt. 

 

Cooling down 

Wie ik ben? Een kleine Afanc die rond zwemt. Vol van emoties aan de duistere kant van het spectrum. 

Vergelijking? Heb je Maradonna gezien bij de wedstrijd tegen Nigeria? Zoiets, maar dan in het hoofd van een ZAMI 

speler. Noem me Zaradonna. Genoeg om je een voorstelling te maken? Anders plaats ik wel een foto bij het stuk. 

  

Laws of Zamilympics: 

• De spellen worden gespeeld na een wedstrijd van Zaterdag 1 en moeten aanvangen na 20.30. 

• Op een speeldag wordt het aantal spellen gespeeld dat de helft is van de om 20.30 aanwezige spelers. In 

goed overleg wordt dit naar boven of naar beneden afgerond. 

• Zodra iemand een spel bedacht heeft wordt het ook gespeeld, tenzij meer dan de helft van de spelers 

tegen stemmen. Een tegenstem wordt gegeven doormiddel van het adten van 1 volledig biertje. 

• De winnaar van een spel wordt beloond met 10 punten, de nummers 2 t/m zes krijgen respectievelijk 7, 5, 

3, 2 en 1 punt. Spelers kunnen niet op een gelijke plaats eindigen. Bij gelijke stand spelen de betreffende 

spelers het spel nog een keer om de juiste plaatsing te bepalen. 

• De uitslag per spel wordt in de groepsapp gepubliceerd, bij voorkeur met een foto. 

• Janwillem zal de stand bijhouden en is tevens verantwoordelijk voor de prijsuitreiking aan het einde van 

het seizoen. 

• In het geval de bovenstaande regelementen niet voorzien beslissen de spelers die aanwezig waren bij de 

eerste speelronde van de Zamilympics op 30 juni 2018. 

 

It s o i g ho e, right? VCC Za i – VRA Zami 2 (0 – 2)  

11 JUL 2018 

  

A cloudy, humid morning, tension in the air, the Engels (bar one) dropping out midweek for some reason. The 

squad arrived in good spirits, no-one seemed hungover which is always a good (?) sign with the opposition (VRA 2) 

arriving well on time as well. Which was nice. A lovely green field greeted us and VCC were ready to take on 

anyone. Game well and truly on. 

Sa de  as the pe fe t ge t a d lost the toss. A ui k et sessio  fo  Ma k, ith F its tossi g so e da ge ous  
googlies, set him in the right frame of mind for getting the scorecard ticking over in the opening overs. Yves and 

Mark strode o  i  so e o fide e, let s get ead  to u le. 
First Innings 

We e e all so e hat su p ised to see a s Bjo  Bo g lookalike t u dle i  ith the all i  his ha d, lo d lo ks 
flowing, then suddenly unleash some rather teasing left arm outswing. Mark and Yves channeled their inner 

Boycotts and weathered the storm, with some fairly lenient LBW calls from the truly impartial umpires, until Mark 

as fi all  t apped  the se o d ope i g o le  a fat Ha  Potte  as des i ed  a tea ate, pe haps 
somewhat u fai l … . 
In came Marek and he clearly got a good night sleep as he set about his task of actually scoring some runs for us. 

Bjorn was clearly upset by this and decided that bowling the bodyline was the best approach, the author was lucky 

enough to view all the bruising, poor Marek and Yves. The scoreboard started to really tick over now, Yves was 

unlucky to be bowled by an absolute pie (not a compliment) of a ball (almost definitely a no-ball). Erwin went in 

swinging and helped us along. Floris was next up, his left handedness confused the opponents and some 

impressive running saw Flo and Arnie really push on. It took a remarkable catch to get rid of Floris, credit where 

credit is due and Marek got well into the nervous nineties. After a 4, 4 then 6 Marek decided he had had enough of 

this batting lark and nicked the ball to the keeper on 97. The right call. Sander and Rich finished us off. 215 for 5. 

Respectable. 

Lunch was nobly prepared by Shujah, but if we are honest we only cared about one thing, one sport took our 

focus; Wimbledon was on the TV, glorious stuff. 

Second innings 

The old i ket adage at hes i  at hes  as pe fe tl  e e plified  VCC i  the field; pe haps it as the su  
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lotion in the eyes, or even nerves. Certainly our minds were else he e Russia pe haps? . VRA s ope i g ats e  
had a word with the edge of his bat and was remarkably lucky with the amount of boundaries. Rich eventually was 

ought i  to so t out the p o le . Afte  su tl  stati g I a  ha i g o lu k toda  the e t all he ripped out the 

stumps and we were off. Finally, a catch was held. If I am honest it was a right cracker (I should know, I took it!), 

and the after being asked to target the off stump I humbly ignored the advice and bowled on leg stump, with some 

success! Our friend from a few weeks ago (Top Gun who refused to walk, ask Aled) came and went for a golden 

duck. 

In came our nemesis, Bjorn. A bit sketchy initially he got his eye in and frankly, started to batter us around. Floris 

came back on, pumped up and ready to roll, well backed up by Marek. Wickets began to tumble, the scorers 

managed to erase the scoreboard on numerous occasions, the tension began to mount. It. Was. On. 

Or so we thought. The final overs, Shujah bowling a tight line but it was not enough. 4 runs needed off the final 

over, an aggressive field was not enough. 2 balls to go. So close, almost like missing the crucial penalty in a shoot-

out. Gutted. 

Never mind. It is only a game after all, right? Several beers at the end, no grudges held against the aggressive 

o li g of Bjo . So e o e za il pi s that the autho  issed still ot e ti el  su e I k o  hat this is, ut I ll 
go along with it). 

All safe at home after a good, but somewhat frustrating day, safe in the knowledge of one crucial piece of info: 

It s o i g ho e. 
Jonathan 

 

 

Substitute  
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E hte i aars erlieze …. (Co ordia ZAMI  – VCC Zami 1, 2-0)  

20 JUL 2018 

  

Zami cricket is een sport op zich. Wij voldoen niet aan bepaalde standaarden, waardoor wij soms worden gezien 

als buitenbeentjes. 

Na  seizoe e  Za i i ket, eet ik al ij a de o ale egels  a  het g ote C i ket iet ee . Ik ka  e ht iet 
begrijpen dat men blij kan zijn met een over zonder wides, of waarom je de bal naar de grond probeert te slaan in 

plaats van door de lucht. Waarom zou je elke bal die naar je toekomt vangen en vasthouden? 

Ons Zami team is op dit moment op de goede weg, want er waren nog al wat dingen mis aan onze Zami spirit, de 

laatste 3 jaar. We werden 2x kampioen, mensen maakten ineens 80 runs per wedstrijd, onze bowlers begonnen 

rekening te houden met hun cijfers en de line-up werd zo gemaakt opdat we de grootste kans hadden om te 

winnen. Zelfs deze zaterdag werden er spelers gewoon achtergelaten in het Voorburgsche, terwijl we altijd op 

elkaar wachtten. 

Nu ben ik er na drie jaar achter dat deze ideeën meer horen bij het echte Cricket.  

Bij Zami cricket is hier geen ruimte voor. 

Zo merk ik nu dat de Zami Goden ons aan het straffen zijn. Zo ook tijdens deze wedstrijd. Deze wedstrijd was een 

test, een test om te zien of wij nog wel op de Zami boot van Noach mochten. Zami Cricket moest gered worden. 

Tijdens het fielden werden maidens opgevolgd door overs met 20 runs, bijna elke vang gedropped en hier een daar 

was er een prachtige overthrow. Zowaar konden we als trotse Zami cricketers met 230 runs tegen aan de lunch, 

omdat we graag het WK, de Tour de France en Wimbledon wilden kijken. Tijdens deze lunch realiseerde ik mij ook 

het volgende. Grote winnaars verliezen, ik zag Nadal verslagen worden, Dumoulin een gat laten en onze grote 

vrienden van Engeland niet eens de derde plaats naar huis brengen. Toch worden deze spelers door duizenden 

bejubeld, en ik denk niet dat dit desondanks hun nederlagen zijn, maar toch ook dankzij deze nederlagen. 

Met deze wetenschap in mijn achterhoofd, kon ik daardoor anderhalf uur later netjes als batsman nummer 10 in 

over 22, het veld in wetende dat ik de resterende 130 runs helemaal niet hoefde te maken. Het had wel gekund, 

maar het was niet nodig. In de Zami hoef je niet te excelleren, maar moet je erbij horen. 

Hoogtepunten waren dan ook gewoon de jugs die worden genuttigd, de Zamilympics die worden gespeeld en de 

gezelligheid die iedereen altijd meebrengt. Persoonlijke successen worden ook niet gevierd en bejubeld, want dan 

ga je maar gewoon cricket spelen. Op het veld, welke deze Zaterdag 40 graden was, hebben wij ons namelijk op en 

top Zami cricketers getoond. Misschien wel zo goed dat de tegenstander bij zichzelf ten rade gaat, of zij daar ook 

nog wel bij horen. 

 

Erwin Strating 

 

So we simply handed them the title, VCC Zami – HCC (0 – 2)  

3 AUG 2018 

  

Double the points after 22:30 and 5+ pints 

The last day of the tour de France coincided with the visit of HCC. Out of tradition and respect, Geraint Thomas 

would not be challenged during the last stage to victory. Zami too, is strong on tradition and respect but as captain 

Ivo said, the rivalry, if not the quality, between HCC and Zami is similar to Real Madrid and Barcelona, so no victory 

parade would be given. 

Floris had requested a bat first match, had he inspected the pitch and swing conditions or was he hungover from 

the night before? Either way, we bowled first, and to be exact, who else but Floris bowled first. Martin Koster was 

to enjoy perhaps career best bowling figures. More wickets than wides from 7 excellent overs. 4-22, fantastic stuff. 

De uta t P akash hipped i  ith  hi self. Whe  I sa  de uta t, I do t ea  Za i de uta t, o  e e  Dut h 
debut, I mean cricket debutant. I somehow doubt my cricket debut was as good as this. Michael Bacon was tidy 

and until a late flurry, we looked to have them in the palm of our hands as they struggled to reach 100. However, 

137 all out was the final total, from 34 overs. 

In the previous match, we batted badly against Concordia and this time we had no Sander or Marek in the ranks. 

But 138 to win was gettable-that is if ou do t slip to -6. Game effectively over, despite a recovery of sorts. So 

HCC wrapped up the title, as did the pride of Wales, Geraint Thomas. Thankfully for all, the other pride of Wales, 

Aled as t i  the a  to tell us all a out it. Spo t though e e  e ds; it as ot lo g efo e the Za i Ol pi s 
took centre stage. 

Tom 
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Voorburg vol vertrouwen: volgende verlies verwerkt, Ajax – VCC Zami (2 – 0)  

11 AUG 2018 

  

Na een jaar uitkijken naar een lunch op een zonnig veranda met uitzicht op het cricketveld, werden we eindelijk 

uitgenodigd op het nieuwe complex van de Ajax Sportman Combinatie. Een fraai clubhuis, zeer groene grasmat en 

goed afgesloten kleedkamers. Niets stond de gewonnen toss in de weg. Behalve munt. 

Opvallend genoeg wilde Ajax graag batten, waarna een korte warming-up volgde waar vooral gekeken wordt naar 

het wicket-keepende talent van de jongste Nota. Bowlen, bowlen, bowlen en nog eens bowlen. Uiteraard een 

opening van Shujah en een dik verdiende tweede bowlingplek (na de prestatie tegen HCC) voor Martin. Opvallend 

genoeg pakte alle bowlers wickets. Ook in de laatste overs wist Sander nog even twee wickets te pakken.  

Met veel glimlachende gezichten kwamen we het veld af. 135 runs moet te doen zijn. Een beeld dat niet anders 

zou zijn bij 235 runs en ook niet nadat je de weken daarvoor battend niet boven de 100 runs komt. Vertrouwen 

alom. 

Tijdens de lunch sloeg de sfeer toch om. De grote vraag moest beantwoord worden. Welke nota mocht als eerste? 

Grote neef pakte zijn verantwoordelijkheid en begon. Pakte daarna nog een keer zijn verantwoordelijkheid en ging 

als eerst weer weg. Niet wetende dat hij daarmee de onderste kaart van het kaartenhuis wegnam. De 100 runs 

werden ook deze week niet gehaald. 

Toch maar weer terug naar de veranda om de derde innings dan goed aan te pakken en de heerlijk warme dag af 

te sluite . De hee lijk ko te spee h te  e e a  het e jaa  s o e  a  Wi  e d o e t offe  doo  the etu  of 
the lege d : Ee  uit eiki g a  de De k-aan-je-elleboog-cup! Genomineerden: Wim voor 51 jaar scoren, Prakesh 

voor zijn eerste officiële runs en Frits (winnaar) voor het lopen van een 3-tje terwijl er een single in het boek 

kwam. 

Sander 

 

Jugs, run outs en een ongeslagen kampioen, HCC – VCC Zami (0, 2)  

15 AUGUSTUS 2018 

  

Toe  e ka pioe  e de  a e  e o geslage , dus e zij  o geslage  ka pioe  ge o de .  Wijze oo de  
van HCC voorafgaand aan de wedstrijd. De ironie… 

Op zaterdag 11 augustus mochten we weer. Ditmaal uit bij de Koninklijke Haagsche. De zon scheen, het lange gras 

was groen en het clubhuis was ouderwets donker. Kortom, een prima dag om lekker te cricketen. Voor de 

verandering gingen we eerst batten. Eindelijk. JW en Yves gingen openen. Als cricket een sport was geweest waar 

je zo min mogelijk runs in zo veel mogelijk ballen moet maken dan was JW de beste. Helaas is dit niet zo. Net toen 

hij ee  paa  alle  aakte k eeg hij last a  z  lies. Gelukkig aa , je zou aa  ee  st ike ate a  o e  de  
hebben.. Retired Hurt. Yves pakte hier en daar een single en stond prima te batten. Helaas bowlde jonkheer de 

Villeneuve (de Ville a.k.a. Franconville) een redelijk nette bal en verwijderde hij Yves voor 16. 

To ias as solide aa  het atte  e  leek op z  ade  doo  iet etee  te lope  a ee  aught ehi d. Ma k a  
Outeren is net vader geworden. Gefeliciteerd met kleine Thomas. Helaas gaat hij naar HCC. Laten we hopen dat hij 

het (cricket) talent van zijn moeder heeft. Ik weet niet meer hoe Mark uitging, maar het was vast geen goed shot. 

61/4 na 18 was een redelijke start, zeker na de dots van JW. Nu kwamen onze big guns! Sander van Wissen, Marek 

Mole uu  e  Ma  ko te oek  Nota. Ee  ta get a   leek ealistis h. Dit liep a de s. Sa  oogde solide aa  
ging helaas uit op 13. Marek maakte 2 fantastische runs en moest toen langs de kant zitten. Ivo kwam tussendoor 

even kijken en eindigde het seizoen hoe hij hem was begonnen, quack quack. Noot mokerde een 6 en een 4 en 

leek gesetteld. Dit was niet het geval en hij ging uit op 13. 90/7 was geen geweldige uitgangspositie. 

Ondergetekende raakte wonderbaarlijk een paar ballen, liep niet op een vermeende edge en top edgde de bal 

terug in de handen van de bowler. 

Toe  k a e  de hoogtepu te  a  o ze atti g i i gs. De lege de a  de Za i s gi g atte . F itzel heeft ooit 
Trottman uitgekregen trouwens! Kent u dat verhaal nog niet dan vertelt hij dit u graag. Ik dwaal af. Frits stond 

goed te batten en vooral de communicatie met Martin ging erg goed. Leuk om te zien dat het runnen zo goed ging, 

Martin run out. Shujah kwam in op 12 (Zami cricket, Zami regels) en hij zorgde ervoor dat Frits aan het zuurstof 

moest na een 3. Eigenlijk 2, want Frits ging run out. 

138 all out leek niet veel. We werden zelfs nog geholpen door het fielden van de Haagse. Elke drop betekende een 

jug voor na de wedstrijd. De dubbele cijfers werden gehaald.. Wat opviel was de intensiteit van het fielden van 

HCC. Niet alles was perfect, zie de jugs, maar het enthousiasme spatte er van af. Dit was, ook al was het tegen ons, 

leuk om te zien vanaf de kant. 

HCC was ouderwets arrogant tijdens de lunch (je kunt het ook zelfoverschatting noemen) en ze dachten al aan een 

Invincible season. Om dit duidelijk te maken opende de captain zelf. Zes runs later zat hij aan de kant. Martin had 

daarvoor het wicket van zijn openingspartner gepakt na een fantastische catch van Toob behind the stumps. 
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Duikend naar rechts, laag en met één hand. Beauty! Zou het dan toch kunnen om de Invincibles te verslaan? VCC 

was aan het fielden als tijgers, de batsmen werden onder druk gezet en wides werden moeilijk gevonden. 

Het bowlen bleef tight en de Koninklijke hadden het lastig. Na een goede opening van Shujah en Martin was Noot 

aan de beurt. Hij liet zien hoe snel hij was en bowlde ook nog eens line & length. Dit leverde hem helaas geen 

wicket op, hierover later meer. Ondergetekende mocht ook een balletje gooien en dit leverde zowaar 4 wickets 

op. Shu as de e ige die eg eep dat het iet de edoeli g as dat ik e   zou pakke  dus liet hij pe  o geluk  ee  
balletje vallen. Bedankt hè, Shu! 

Op een stand van 50/7 was de wedstrijd zo goed als gespeeld. Er moest alleen nog afgerekend worden met G. van 

Balen. Captain Sander bedacht iets geniaals en liet JW de handschoenen aantrekken en Toob bowlen. Dit ging hem 

beter af dan zijn vader en na goed callen van Martin werd van Balen gevangen voor een mooie 25. Arnie bowlde 3 

overtjes, pakte 3 wickets en ging maar voor 9 runs. Leuk voor je, Arn! 

Shujah werd teruggebracht om alsnog een wicket te pakken en dit deed hij fantastisch. De mid-stump van de 

laatste batsman werd ontworteld en de 2 punten werden naar Voorbu g eege o e . Het aakt iet uit, e 
zij  to h al ka pioe  gaf aa  dat het de Ko i klijke el degelijk at uit aakte. 
Na de edst ijd e de  jugs e deeld e  itte ga ituu  ge uttigd. Ook e d de De k aa  je elle oog Cup  
uitgereikt door San. Noot mocht deze geweldige prijs in ontvangst nemen, omdat hij als enige bowler geen wicket 

had gepakt. Iedereen was het erover eens dat dit de terechte winnaar was van de prijs met de drie gaten en Noot 

nam deze prijs dan ook graag in ontvangst. Op zondag pakte Noot twee wickets en maakte hij 37 runs en dus blijkt 

maar weer dat cricketen op zaterdag moeilijker is dan cricketen op zondag. De speech die daarna volgde was 

onnavolgbaar en werd uiteraard gedaan in korte broek. 

Rond 8 uur werd er begonnen aan de Zamilympics. Deze Olympische Spelen voor talentlozen begon met een fraai 

spel waarbij er een bal onder een stoel gegooid moest worden. De middelste stoel was 100 punten waard en de 

buitenste waren 50 punten waard. Underdog Ivo Neuerburg piekt alleen tijdens de Spelen en werd eerste. Fritzel 

o lde iet iss hie  o e  e daa o  ook ee  ee s ;  aa  pakte el ee  podiu plek o e  o le s  
Martin en ondergetekende. 

Het tweede spel was klootschieten. Ik weet nog steeds niet wat dat betekent, ik ben geboren in 1996, maar in mijn 

ogen was het een bal zo ver mogelijk over het asfalt van HCC laten rollen. JW haalde het kunstgras en was 

daarmee de terechte winnaar. De Spelen worden in opperste concentratie gespeeld en alle resultaten worden in 

een spreadsheet bijgehouden door JW. 

E  is og steeds aa  éé  tea  ee  heel seizoe  o geslage  ge le e  e  hie  e de  de HCC e s i  de de de 
innings goed aan herinnerd. Hulde voor de lekkere lunch en de gastvrijheid, die is altijd top!  

 

Het was een leuk seizoen met een goede afsluiter. Complimenten aan Sander voor zijn eerste jaar als captain. 

Iedereen heeft de kans gekregen en de sfeer was altijd top. Ook hadden we er altijd 11 en vaak zelfs 12. De 

invoering van de Zamilympics vind ik persoonlijk een geweldig initiatief en ik hoop dat we dit in heel Nederland 

kunnen invoeren. Er moet echter wel een objectieve umpire zijn, want op de één of andere manier staat JW 

o e aa … De fi ale oet og gespeeld gaa  o de , ij houde  u op de hoogte! 

 

Floris vH 

 

 

 

  



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2018 
 

 

81 

 

Zami– batting and fielding 2018 

 

 

First name Surname played inn. n.o. runs h.sc.  avg. ct st 

Marek Molenbuur 8 8 2 354 106  59,00 2 0 

Mohammad Qadar 8 8 2 226 82  37,67   
Sander van Wissen 10 8 4 204 76  51,00 9 0 

Yves Nota 10 8 2 171 54 * 28,50 2 0 

Mark van Outeren 6 6 0 97 41  16,17 1 0 

Floris van Hoogdalem 7 5 1 94 36 * 23,50 1 0 

Janwillem Aarnink 8 8 2 66 20  11,00 8 0 

Ivo Neuerburg 7 6 0 65 42  10,83   
Guus Beekhof jr. 1 1 0 46 46  46,00 2 0 

Tom Johnson 5 5 0 44 18  8,80 1 0 

Frits A. Holleman 7 5 1 38 19  9,50 2 0 

Marc Nota 2 2 1 33 20 * 33,00 2 0 

Aled Lewis 4 3 1 31 30 * 15,50 1 2 

Michael Bacon 4 3 0 31 19  10,33 2 0 

Hamid Barjalay Miakhel 1 1 0 24 24  24,00   
Richard Hard 5 2 1 19 16  19,00   
Tobias Nota 2 2 0 17 9  8,50 2 0 

Shujah F. Malik 7 5 3 14 6  7,00 1 0 

Erwin Strating 7 4 1 13 10  4,33 1 0 

Auke Nota 3 3 1 12 10  6,00   
Prakash Natesan 2 2 0 7 7  3,50 1 0 

Martin Koster 7 5 0 6 5  1,20 2 0 

Jonathan Casalis de Pury 3 1 0 2 2  2,00 1 0 

Ricardo Goncalves 1 1 0 2 2  2,00 1 0 

Vishal Patil 1 1 0 1 1  1,00 1 0 

Peter Fowler 4 2 0 1 1  0,50 1 0 

John Coppock 1 0 0 0      
Dinusha Ranasinghe 1 0 0 0      

           

  132 105 22 1618    44 2 
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Zami – bowling 2018 

 

 

Initials Name overs b runs wkts avge ec.rate balls 

Floris van Hoogdalem 43 2 125 12 10,42 2,88 260 

Marek Molenbuur 26 0 124 11 11,27 4,77 156 

Richard Hard 29 0 147 10 14,70 5,07 174 

Martin Koster 33 0 200 9 22,22 6,06 198 

Shujah F. Malik 47 1 217 9 24,11 4,60 283 

Erwin Strating 40 0 255 9 28,33 6,38 240 

Michael Bacon 26 3 127 7 18,14 4,79 159 

Yves Nota 37 0 203 7 29,00 5,49 222 

Mohammad Qadar 21 0 99 5 19,80 4,71 126 

Sander Wissen 4 5 28 4 7,00 5,79 29 

Jonathan Casalis de Pury 17 0 90 4 22,50 5,29 102 

Peter Fowler 27 0 129 4 32,25 4,78 162 

Prakash Natesan 3 0 19 2 9,50 6,33 18 

Ricardo Goncalves 7 0 44 2 22,00 6,29 42 

Tobias Nota 4 0 14 1 14,00 3,50 24 

Marc Nota 13 0 35 1 35,00 2,69 78 

Frits A. Holleman 7 0 58 1 58,00 8,29 42 

John Coppock 1 0 13 0  13,00 6 

Hamid Barjalay Miakhel 4 0 17 0  4,25 24 

Dinusha Ranasinghe 4 0 21 0  5,25 24 

Mark van Outeren 4 0 22 0  5,50 24 

         

  398 5 1987 98   2393 
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Zou u dat nou wel doen, meneer Nota? 
We hebben u namelijk zien fielden enne… 
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Bijzondere prestaties 2018 (alle elftallen) 

      
Batten - 50 runs of meer      

      
VCC 1 score  date  opponents 

Steve Nottle 54  5-5-2018  Kampong 

Tom de Grooth 102  12-5-2018  Punjab 2 

Matt Smit 185 * 12-5-2018  Punjab 2 

Matt Smit 108  21-5-2018  VVV 

Bas de Leede 87  21-5-2018  VVV 

Matt Smit 63 * 26-5-2018  Bloemendaal 

Matt Smit 55  2-6-2018  Hermes DVS  

Tom de Grooth 71 * 16-6-2018  Dosti 2 

Tom de Grooth 115  24-6-2018  Kampong 

Bas de Leede 86  1-7-2018  Rood en Wit 

Steve Nottle 59  8-7-2018  Punjab 2 

Bas de Leede 52 * 15-7-2018  Groen en Wit 

Mohit Hingorani 88  21-7-2018  Groen en Wit 

Steve Nottle 104  21-7-2018  Groen en Wit 

Tom de Grooth 74 * 22-7-2018  VVV 

Floris de Lange 57  26-8-2018  Dosti 2 

      
VCC 1 Twenty20      
Matt Smit 88  15-6-2018  Quick Hg 1 

      
VCC 2      
Mudasser Hameed 75 * 24-6-2018  Qui Vive 2 

Aryan Dutt 69  1-7-2018  Almere CC 1 

Gerrit Badenhorst 62  1-7-2018  Almere CC 1 

Mudasser Hameed 93  12-8-2018  Ghausia 2 

Abbass Zaidi 114  12-8-2018  Ghausia 2 

Abbass Zaidi 91  26-8-2018  Groen en Wit 2 

      
VCC 3      
Kalyan Rayala 102 * 6-5-2018  Ghausia 3 

Waqar Khan 90  13-5-2018  Excelsior 3 

Kalyan Rayala 58  3-6-2018  Punjab 4 

Tapas Das 66  10-6-2018  Ghausia 3 

Aryan Dutt 89 * 7-7-2018  Punjab 4 

Prem Saini 84  7-7-2018  Punjab 4 

Mithun Sharma 53  12-8-2018  Hermes DVS 3 

      
VCC 4 zomi      
Dinesh Joshi 52 * 20-5-2018  ACC 4 

Marc Nota 100 * 27-5-2018  Excelsior 4 

Guus Beekhof jr 70  10-6-2018  Hermes DVS 4 

Marc Nota 54 * 10-6-2018  Hermes DVS 4 

Rutger Beekhof 58  17-6-2018  Rood en Wit 3 

Rutger Beekhof 83 * 15-7-2018  Hermes DVS 4 

      
VCC 4 zomi mixed      
Guus Beekhof 121 * 19-8-2018  CCG zomi 

David Dormits 60  19-8-2018  CCG zomi 
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VCC zami score  date  opponents 

Mo Qadar 67 * 12-5-2018  VRA Zami 2 

Marek Molenbuur 60 * 12-5-2018  VRA Zami 2 

Marek Molenbuur 59 * 26-5-2018  Ajax Zami 1 

Mo Qadar 56  9-6-2018  Punjab Zami 

Yves Nota 54 * 16-6-2018  VRA Zami 1 

Marek Molenbuur 106  16-6-2018  VRA Zami 1 

Sander van Wissen 76  23-6-2018  VRA Zami 1 

Mo Qadar 82  30-6-2018  Punjab Zami 

Marek Molenbuur 97  7-7-2018  VRA Zami 2 

      
VCC Dames (40 overs)      
Babette de Leede 50  30-6-2018  VRA Dames 

Chèr van Slobbe 64  19-7-2018  VOC Dames 

Denise van Deventer-

Hannema 69  18-8-2018  VRA Dames 

      
VCC Dames (T20)      
Babette de Leede 50  25-5-2018  Excelsior Dames 

      

      
Bowlen - 5 wickets of 

meer      

      
VCC 1       
Steffen Mulder 5v14  10-5-2018  Rood en Wit 

Steffen Mulder 6v28  21-5-2018  VVV 

Philippe Boissevain 5v24  26-5-2018  Bloemendaal 

Clayton Floyd 5v23  16-6-2018  Dosti 2 

Philippe Boissevain 5v15  26-8-2018  Dosti 2 

      
VCC 1 Twenty20      
helaas      

      
VCC 2      
Atif Zaka 5v24  17-6-2018  Groen en Wit 2 

      
VCC 3      
Kashif Zaffar 5v50  6-5-2018  Ghausia 3 

Ricardo Goncalves 5v12  24-6-2018  Hermes DVS 3 

      
VCC 4 zomi      
Colin Ewen 5v19  22-7-2018  Qui Vive 7 

      
VCC zami       
helaas      

      
VCC Dames       
helaas      

      
VCC Dames (T20)      
helaas      
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Fielding - 3 slachtoffers of meer     

      
VCC 1       
Nehaan Gigani 3  22-7-2018  VVV 

      
VCC 1 T20      
helaas      

      
VCC 2      
Adwait Deshpande 4+1 st  24-6-2018  Qui Vive 2 

Harold Vogelaar 3  1-7-2018  Almere CC 1 

      
VCC 3      
Tapas Das 3  1-7-2018  Sparta 3 

Tapas Das 3  12-8-2018  Hermes DVS 3 

      
VCC 4 zomi      
Guus Beekhof jr 3  15-7-2018  Hermes DVS 4 

      
VCC zami      
Sander van Wissen 3  9-6-2018  Punjab Zami 

Jan Willem Aarnink 5  16-6-2018  VRA Zami 1 

      
VCC Dames (40 overs)      
helaas      

      
VCC Dames (T20)      
helaas      

      
 

 

Cultuurbarbaren zijn het… 
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Partnerships > 75 runs in 2018  
 

              
team date opponent score  wkt from to by   and   
VCC 1 12-5-2018 Punjab 2 262  1 0 262 Tom de Grooth 102  Matt Smit 185 * 

VCC 1 21-5-2018 VVV 165  2 58 223 Matt Smit 108  Bas de Leede 87  
VCC 1 26-5-2018 Bloemendaal 82 * 2 39 121 Matt Smit 63 * Bas de Leede 26 * 

VCC 1 2-6-2018 Hermes DVS 76  1 0 76 Tom de Grooth 35  Matt Smit 55  
VCC 1 9-6-2018 Salland 77 * 1 0 77 Mohit Hingorani  26 * Matt Smit 38 * 

VCC 1 16-6-2018 Dosti 2 88 * 2 56 144 Tom de Grooth 71 * Bas de Leede 23 * 

VCC 1 24-6-2018 Kampong 134  2 49 183 Tom de Grooth 115  Bas de Leede 49  
VCC 1 21-7-2018 Groen en Wit 167  3 22 189 Mohit Hingorani  88  Steve Nottle 104  
VCC 1 22-7-2018 VVV 131 * 1 0 131 Tom de Grooth 74 * Mohit Hingorani 35 * 
 

             
VCC 1 T20 15-6-2018 Quick Hg 1 76  3 71 147 Matt Smit 88  Steve Nottle 37  
 

             
VCC 2 1-7-2018 Almere CC 1 129  1 0 129 Aryan Dutt 69  Gerrit Badenhorst 62  
VCC 2 12-8-2018 Ghausia 2 238  1 0 238 Mudasser Hameed 93  Abbass Zaidi 114  
VCC 2 26-8-2018 Groen en Wit 2 75  2 8 83 Abbass Zaidi 91  Harold Vogelaar 35  
 

             
VCC 3 6-5-2018 Ghausia 3 110  1 0 110 Aryan Dutt 41  Kalyan Rayala 102  
VCC 3 6-5-2018 Ghausia 3 78  4 203 281 Tapas Das 40  Sono Zaidi 46  
VCC 3 10-6-2018 Ghausia 3 80  2 50 130 Tapas Das 66  Mirweis Azizi 46  
VCC 3 7-7-2018 Punjab 3 120  6 47 167 Aryan Dutt 89 * Prem Saini  84  
 

             
VCC 4 zomi 20-5-2018 ACC 4 83  6 59 142 Dinesh Joshi 52 * Marc Nota 38  
VCC 4 zomi 10-6-2018 Hermes DVS 4 99  1 0 99 Guus Beekhof jr 70  Rutger Beekhof 43  
VCC 4 zomi 17-6-2018 Rood en Wit 3 113  4 22 135 Guus Beekhof jr 48  Rutger Beekhof 58  
VCC 4 zomi 15-7-2018 Hermes DVS 4 105  3 50 155 Rutger Beekhof  83 * Rob d'Ancona 35  
VCC 4 zomi 

mix 19-8-2018 CCG zomi 117  3 109 226 Guus Beekhof jr 121 * David Dormits 60  

              
 

             
VCC zami  12-5-2018 VRA Zami 2 110 * 5 111 221 Mo Qadar 67 * Marek Molenbuur 60 * 

VCC zami  16-6-2018 VRA Zami 1 177  1 0 177 Yves Nota 54 * Marek Molenbuur 106  
VCC zami  7-7-2018 VRA Zami 2 106  2 18 124 Yves Nota 46  Marek Molenbuur 97  
 

             
Dames  15-7-2018 Ajax Dames 75  1 0 75 Juliët Post 41  Annemijn v Beuge 45  
Dames  18-8-2018 VRA Dames 85  5 46 131 Denise v Deventer 69  Marloes Braat 36  
Dames T20 25-5-2018 Excelsior D 79  1 0 79 Babette de Leede 50  Clare Mains 31  

 

 

 

 

• Vetgedrukt betekent een verbetering van het vorige record. Tom de Grooth en Matt Smit kwamen met 262 dichtbij, 

maar of het record van Jackson en Houben (306) ooit uit de boeken gaat, is zeer de vraag.  

• Mudasser Hameed en Abbass Zaidi hadden het iets eenvoudiger in VCC 2. Aan 238 runs voor het eerste wicket hadden 

zij genoeg om de recordstand voor het eerste wicket te verbeteren. 

• Ook de zami-recordstand voor het eerste wicket verbeterde. 

• In VCC 3 sloegen Aryan Dutt en Prem Saini voor het zesde wicket het 34 jaar oude record van Martin Mieras en Harm 

Witteveen uit de boeken. 

• De altijd oplettende lezer Ivo Neuerburg wees de redactie erop dat David Cousins en hij al in 2017 het zami-record voor 

het tweede wicket hadden verbeterd. Uiteraard is deze fout bij deze rechtgezet. 

• Het oudste record dateert van 17 juni 1962. Piet Wolfs en Wim Kroes maakten toen 98 runs voor het achtste wicket 

voor VCC 2 tegen Ajax 2. 
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Record partnerships 1932 - 2018  
 

 VCC all time high op het scorebord aan de Veurselaan 

 

VCC 1 

wkt runs van tot batsman   batsman   datum tegen 

 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.Crichton 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 Ru.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   batsman   datum tegen 

 1 238 0 238 M.Hameed  93  A.Zaidi  114  12.08.18 Ghausia 2 

 2 184 6 190 A.Zaidi  82  S.Butt 96  20.05.13 Quick Hg 3 

 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 

 5 143 64 207 T.de Leede  97  A.Verbeek 47 * 26.05.13 HMS 1 

 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   batsman   datum tegen 

 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 

 4 149 62 211 D.Joshi 68  U.Razzaqi 55  01.09.13 Kikkers 1 

 5 144 nk nk M.Molenbuur 88  F.v.d.Steen 50  27.07.03  Punjab CC 2 

 6 120 47 167 A.Dutt 89 * P.Saini 84  07.07.18 Punjab 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 95 223 318 M.Nota 73 * J.van Kessel 20 * 20.06.10 Hermes 3 

10 87 216 303 M.Vroom 48  P.de Leede 40 * 01.07.07 Sparta 3 

 



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2018 
 

 

89 

VCC 4 

wkt runs van tot batsman   batsman   datum tegen 

 1 208 0 208 G. Beekhof jr. 93 * R.Beekhof 104  25.06.17 VOC zomi 

 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  H.J.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    batsman   datum tegen 

 1 96 0 96 M.Molenbuur 64  G.Beekhof 24  22.06.08 Wanica Star 

 2 190* 2 192 T. Iqbal 101 * S.Zaidi  66 * 05.07.12 Quick H zomi 

 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 J.P.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    batsman   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  J.M.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    batsman   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 

 1 177 0 177 Y. Nota  54 * M.Molenbuur  106  16.06.18 VRA zami 

 2 140 85 225 D.Cousins 89  I.Neuerburg 65  06.05.17 VOC zami 

 3 276 6 282 S.van Wissen 70  M.Molenbuur 193  29.05.10 Rood & Wit 

 4 138 7 145 D.Cousins 38  M.Nota  96  02.05.09 Groen Geel 

 5 146 100 246 M.Nota  116 * Y.Nota 36 * 15.05.10 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) 

 8 123 66 189 S.Butt  81 * K.Khan 37  14.06.14 Ajax zami 2 

 9 56 91 147 E.v.d.Spek  85  J.Wagemakers 8  23.05.98 Excelsior 

10 108 81 189 K.Khan 38 * S.Butt  21  21.05.11 HCC zami 2 

 

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.van 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, bokalen en trofeeën 
 

 

De Openingsbokaal 

 

Degene die geregeld opent en de hoogste score als opener noteert, wint deze bokaal. Voorwaarde is ten minste 

vijf keer openen. Dit jaar kan er geen twijfel bestaan over de winnaar. Op 12 mei 2018 maakte Matt Smit er maar 

liefst 185* tegen Punjab, een van de hoogste individuele VCC-scores ooit. Congrats, Matt! 

 

 aantal   

 keren   

 geopend H.S.  
Matt Smit 7 185 * 

Guus Beekhof jr 6 121 * 

Tom de Grooth 12 115  
Abbas Zaidi 8 114  
Aryan Dutt 7 89 * 

Mohit Hingorani 12 88  
Tapas Das 8 66  
Yves Nota 5 54 * 

Rob d'Ancona 5 40  
J.W. Aarnink 7 20  
 

Dames: 

Babette de Leede 6 50  
     
Helaas buiten mededinging:   
Marek Molenbuur 2 106  

      

Kalyan Rayala 4 102  
      

Rutger Beekhof 4 83 *       

Clayton Floyd 3 46  
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De Joop van Thuijl Beker 

 

Voo  de jo ge e VCC e s: oud-voorzitter en erelid Joop van Thuijl maakte 4.247 runs met een hoogste score van 

100 not out. Zijn favoriete schoten waren de cutshots. Hij was every inch a gentleman  en het verdriet was dan 

ook groot toen hij op 20 juni 1985 op pas 66-jarige leeftijd plotseling overleed.  

De naar Joop vernoemde beker wordt gewonnen door de batsman die de grootste vooruitgang in 

battinggemiddelde boekt ten opzichte van de drie voorafgaande jaren. Hierbij geldt de beperking dat in al die jaren 

ten minste vijf innings moeten zijn gespeeld. Temidden van eneklel andere onmiskenbare coryfeeën valt 

Mo Qadar op, die bijna 18 runs per innings méér maakte dan in de drie voorafgaande jaren. Proficiat, Mo! 

 

  

gem. 

2018 

gem. 

2015-

2017 Verschil 

 

M.Qadar 37,67 19,71 +17,95 

G.Beekhof jr. 40,75 24,85 +15,90 

M.Nota 71,33 55,80 +15,53 

Bas de Leede 38,17 29,19 +8,98 

S.Zaidi 23,27 17,00 +6,27 

M.Molenbuur 51,38 47,00 +4,38 

 

 

Helaas buiten mededinging (te weinig innings in één of meedere seizoenen): 

 

S.v.Wissen 43,20 26,80 +16,40 

Y.Nota 28,50 19,38 +9,13 

M.Hingorani 32,92 27,58 +5,34 

 

 

 

 

 
 

Wanneer, denk je, zetten ze die Brandon weer aan?... 
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De Bowlingbeker 

 

Steffen Mulder is al jaren een van de vaste waarden in VCC 1. Na uitstekende voorafgaande seizoenen was 2018 

nog beter. Deze keer overtrof hij zichzelf met maar liefst 36 wickets. Van harte, Steffen! 

 

 

 

 Name wkts runs avg ec.rate 

Steffen Mulder 36 378 10,50 2,75 

Clayton Floyd 28 381 13,61 3,00 

Philippe Boissevain 28 480 17,14 4,11 

Kashif Zaffar 22 436 19,82 5,74 

Atif Zaka 20 265 13,25 4,57 

Bas de Leede 19 219 11,53 2,93 

Brandon Glover 17 103 6,06 1,99 

Ricardo Goncalves 17 182 10,71 4,79 

Floris Hoogdalem 17 254 14,94 3,89 

Colin J. Ewen 15 180 12,00 4,11 

Yasir Hamid 15 207 13,80 2,56 

Vishal Patil 15 284 18,93 4,12 

Faisal Janjua 15 395 26,33 4,81 

 

 

 

 

 

 
 

Steffen en Jos 
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De Fieldingbeker 

 

Welke fielder steekt erbovenuit, zowel met vangen als grondfielden? Moeilijk te beoordelen, want het 

grondfielden komt niet in de scoringboeken. De vangen gelukkig wel, en ook dit jaar waren er wel weer fielders die 

zich onderscheidden van de rest. Bas en Guus voeren daarbij de ranglijst aan met ieder negen vangen. Omdat Guus 

minder wedstrijden nodig had voor dit aantal (tien versus Bas 18), mag hij zich de winnaar van de Fieldingbeker 

2018 noemen. 

 

 

Guus Beekhof jr. 9 

Bas de Leede 9 

Tom de Grooth 8 

Steve Nottle 8 

Nehaan Gigani 7 

Rob d'Ancona 6 

Ricardo Goncalves 6 

Floris de Lange 6 

Harold Vogelaar 6 

Sono Zaidi 6 

 

 

 

  



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2018 
 

 

95 

De Wicketkeepersbeker 

Bij a iede  jaa  is e  el ee  ee  keepe  die e  et kop e  s houde s o e uit steekt. Dit jaa  as dat Mohit 
Hingorani met 18 vangen en zes stumpings. Zijn rivaal Tapas Das komt ruwweg tot de helft en ook de rest volgt op 

gepaste afstand. 

 

 

Initials Name caught stumped total 

     
Mohit Hingorani 18 6 24 

Tapas Das 12 1 13 

Adwait Deshpande 8 1 9 

Sander van Wissen 9 0 9 

Janwillem Aarnink 8 0 8 

Richard de Lange 3 2 5 

Remco Vd Giessen 4 0 4 

Aled Lewis 1 3 4 

 

 

 

 

Ook qua moeilijkheidsgraad stak Mohit  
met kop en schouders boven zijn concurrenten uit 
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De Jeugdbekers 

Met zo  ge eldige jeugdafdeli g ligt het oo  de ha d dat e  iede  jaa  spelertjes in aanmerking komen voor 

prijzen.  

 

Winnaars minibats 2018: 

 

 
 

U9 – Geronimo Nota. Kende een heel goed seizoen met bat en bal. 

 

 

 
 

U11/ 13 – Tom de Leede. Maakte maar liefst 346 runs en nam 21 wickets, een allroundprestatie van formaat. 
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U15 -  Tanveer Khawaja. Maakte 267 runs en nam tien wickets. Eervolle vermeldingen voor Tobias Nota, Hidde 

Vrieze en Haris Mahmood, die het eveneens goed deden. 

 

U17 – Aryan Dutt. Steady en zuinige offspinner en uitstekende early order batsman met 259 runs @ 64.75.  

 

Naast bovenstaande winnaars van gegraveerde minibats zijn er ook nog de twee g ote  jeugdp ijze .  
 

De Ton Philipsen Trofee werd op voorspraak van coach Tim de Leede gewonnen door Cedric de Lange. Hij maakte 

468 runs en maar liefst acht stumpings. Zijn innings in de finale (50 retired) was van een ongekend niveau. 
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De VedeR-prijs ging naar Philippe Boissevain (U17). Bowlde te weinig met 4-44, maar maakte dat goed met zijn 

batten (371 runs @61.83). Let wel, dit zijn zijn prestaties in de U17 en niet in VCC1. Omdat Philippe in Zuid-Afrika 

bivakkeert, nam moeder Barbera de prijs in ontvangst. 
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Batting and fielding all teams – season 2018 
 

 

First name Surname Runs h.s. * inn no ave ct st 

          

Tom de Grooth 553 115   14 3 50,27 8   

Matt Smit 467 185 * 7 3 116,75 5   

Abbass Zaidi 465 114   13 0 35,77 2   

Bas de Leede 458 87   16 4 38,17 9   

Marc Nota 428 100   12 6 71,33 4   

Marek Molenbuur 411 106   10 2 51,38 4   

Mohit Hingorani 395 88   16 4 32,92 18 6 

Aryan Dutt 383 89 * 15 4 34,82 2   

Steve Nottle 381 119 * 12 2 38,10 8   

Guus Beekhof jr. 326 121 * 9 1 40,75 9   

Tapas Das 280 66   14 1 21,54 12 1 

Sono Zaidi 256 48   13 2 23,27 6   

Rutger Beekhof 244 83   8 1 34,86 6   

Kalyan Rayala 228 102 * 8 1 32,57 2   

Mo Qadar 226 82  8 2 37,67   
Sander van Wissen 216 76   9 4 43,20 9   

Dinesh Joshi 199 52   10 4 33,17 1   

Prem Saini 191 84   9 1 23,88 2   

Floris de Lange 190 57   10 2 23,75 6   

Mudasser Hameed 187 93   4 1 62,33 2   

Yves Nota 171 54   8 2 28,50 2   

Farukh Janjua 157 36   9 1 19,63 3   

Floris van Hoogdalem 156 36   11 3 19,50 3   

Mirweis Azizi 149 46  11 0 13,55   
Amiet Soekhoe 142 29   15 1 10,14 3   

Nehaan Gigani 135 44   12 1 12,27 7   

Clayton Floyd 125 46   11 2 13,89 4   

Philippe Boissevain 119 36   7 2 23,80 3   

Faisal Janjua 119 32  9 3 19,83   
Rob d'Ancona 116 40   7 0 16,57 6   

Waqar Khan 111 90  3 0 37,00   
Mark van Outeren 97 41   6 0 16,17 1   

Adwait Deshpande 96 34   6 0 16,00 8 1 

Sampath Ayanampudi 91 20   10 2 11,38 4   

Mithun Sharma 86 53   8 0 10,75 1 1 

Kashif Zaffar 81 24 * 7 5 40,50 4   

Vishal Patil 81 22   13 4 9,00 5   

Vibhor Chopra 77 32   5 1 19,25 2   

Harold Vogelaar 74 35  7 0 10,57 6  

Ahsan Siddique 73 41  7 2 14,60   
Pranav Madabhushi 71 42  3 2 71,00   
Gerrit Badenhorst 70 62   3 0 23,33     

Jan 

Willem 
Aarnink 66 20  8 2 

11,00 
8  

Alyan Razzaqi 65 20  6 1 13,00   
Ivo Neuerburg 65 42  6 0 10,83   
Hamid Barjalay Miakhel 62 24   5 0 12,40     

David Dormits 60 60   1 0 60,00 3   
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First name Surname Runs h.s. * inn no ave ct st 

          

Charu Kawade 58 21 * 8 2 9,67 1   

Aled Lewis 54 30  5 1 13,50 1 3 

Remco van der Giessen 53 18  7 1 8,83 4   

Atif Zaka 52 42  5 3 26,00 2   

Atif Aziz 51 23  7 0 7,29 2   

Anoop Asranna 48 18 * 6 1 9,60 2   

Tom Johnson 44 18  5 0 8,80 1   

Richard de Lange 41 16  7 3 10,25 3 2 

Frits Holleman 38 19 * 5 1 9,50 2   

Ricardo Goncalves 34 19  5 1 8,50 6   

Siam Gnana 32 16  3 1 16,00 3   

Tanveer Khawaja 31 31  1 0 31,00     

Michael Bacon 31 19  3 0 10,33 2   

Steffen Mulder 29 18  5 3 14,50 3   

Floriaan Cordesius 29 26  2 0 14,50     

Pieter Pijper 29 12  5 1 7,25     

Lennaert van Aalst 28 13  5 0 5,60 2   

Tobias Nota 27 9  7 1 4,50 3   

Shivaji Gadde 26 26  1 0 26,00     

Thomas van Beuge 25 25  1 0 25,00   

Anand Chatkawar 25 12  3 0 8,33     

Faisal Shah 23 22  2 0 11,50   
Yasir Hamid 20 9  3 1 10,00   
Richard Hard 19 16  2 1 19,00   
Nirav Kulkarni 14 14  2 1 14,00     

Shujah Malik 14 6  5 3 7,00 1  

Dinusha Ranasinghe 14 5  5 2 4,67 1   

Erwin Strating 13 10  4 1 4,33 1   

Wajid Ali Raja 13 4  9 5 3,25 1   

Tim de Leede 13 13  1 1  1   

Auke Nota 12 10  3 1 6,00   
Martin Koster 11 5  7 0 1,57 3   

Guus Timmermans 10 8 * 2 1 10,00 1   

Brandon Glover 9 5 * 2 1 9,00 1   

Colin Ewen 8 5  3 2 8,00 2   

Prakash Natesan 7 7  2 0 3,50 1   

Victor van Koolwijk 7 4  2 0 3,50 1   

Vinoo Kumar 4 4  1 0 4,00 1   

Jonathan Casalis de Pury 2 2  1 0 2,00 1   

Clare Mains 2 2 * 1 1    
Peter Fowler 1 1  2 0 0,50 1   

René Weitering 1 1  2 0 0,50     

John Coppock 1 1  4 0 0,25     

          

  10202   582 122  242 14 
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Bowling all teams – season 2018 
 

First name Surname Overs b runs wkts av'ge balls econ 

Steffen Mulder 137 2 378 36 10,50 824 2,75 

Clayton Floyd 127 0 381 28 13,61 762 3,00 

Philippe Boissevain 116 5 480 28 17,14 701 4,11 

Kashif Zaffar 76 0 436 22 19,82 456 5,74 

Atif Zaka 58 0 265 20 13,25 348 4,57 

Bas de Leede 74 5 219 19 11,53 449 2,93 

Brandon Glover 51 5 103 17 6,06 311 1,99 

Ricardo Goncalves 38 0 182 17 10,71 228 4,79 

Floris 
van 

Hoogdalem 65 2 
254 17 

14,94 
392 

3,89 

Colin Ewen 43 5 180 15 12,00 263 4,11 

Yasir Hamid 81 0 207 15 13,80 486 2,56 

Vishal Patil 69 0 284 15 18,93 414 4,12 

Faisal Janjua 82 1 395 15 26,33 493 4,81 

Sampath Ayanampudi 53 0 283 13 21,77 318 5,34 

Wajid Ali Raja 64 0 389 13 29,92 384 6,08 

Sono Zaidi 83 2 428 13 32,92 500 5,14 

Martin Koster 37 0 221 12 18,42 222 5,97 

Charu Kawade 68 0 228 12 19,00 408 3,35 

Marc Nota 61 1 281 12 23,42 367 4,59 

Prem Saini 66 0 302 12 25,17 396 4,58 

Marek Molenbuur 30 0 140 11 12,73 180 4,67 

Richard Hard 29 0 147 10 14,70 174 5,07 

Shujah Malik 47 1 217 9 24,11 283 4,60 

Erwin Strating 40 0 255 9 28,33 240 6,38 

Aryan Dutt 47 4 290 9 32,22 286 6,08 

Amiet Soekhoe 48 0 230 8 28,75 288 4,79 

Pranav Madabhushi 15 0 65 7 9,29 90 4,33 

Michael Bacon 26 3 127 7 18,14 159 4,79 

Farukh Janjua 25 0 153 7 21,86 150 6,12 

Yves Nota 37 0 203 7 29,00 222 5,49 

Nehaan Gigani 22 0 68 6 11,33 132 3,09 

Matt Smit 26 1 76 6 12,67 157 2,90 

Mithun Sharma 38 0 153 6 25,50 228 4,03 

Sander van Wissen 7 5 56 5 11,20 47 7,15 

Mo Qadar 21 0 99 5 19,80 126 4,71 

Dinesh Joshi 46 0 186 5 37,20 276 4,04 

Lennaert van Aalst 30 0 209 5 41,80 180 6,97 

Mirweis Azizi 8 0 32 4 8,00 48 4,00 

Waqar Khan 8 3 38 4 9,50 51 4,47 

Anoop Asranna 16 0 63 4 15,75 96 3,94 

Gerrit Badenhorst 6 0 68 4 17,00 36 11,33 

Jonathan Casalis de Pury 17 0 90 4 22,50 102 5,29 

Peter Fowler 27 0 129 4 32,25 162 4,78 

Floris de Lange 14 0 40 3 13,33 84 2,86 

Tobias Nota 16 4 68 3 22,67 100 4,08 

Tom de Grooth 18 0 124 3 41,33 108 6,89 

Alyan Razzaqi 29 0 168 3 56,00 174 5,79 

Prakash Natesan 3 0 19 2 9,50 18 6,33 

Anand Chatkawar 11 0 55 2 27,50 66 5,00 
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First name Surname Overs b runs wkts av'ge balls econ 

Guus Timmermans 12 0 61 2 30,50 72 5,08 

Nirav Kulkarni 16 0 73 2 36,50 96 4,56 

Tapas Das 12 5 101 2 50,50 77 7,87 

Rob d'Ancona 1 0 5 1 5,00 6 5,00 

Nick Bett 4 3 15 1 15,00 27 3,33 

Shivaji Gadde 2 0 16 1 16,00 12 8,00 

Tanveer Khawaja 6 0 32 1 32,00 36 5,33 

Frits Holleman 7 0 58 1 58,00 42 8,29 

Pieter Pijper 16 0 122 1 122,00 96 7,63 

Dinusha Ranasinghe 39 0 178 1 178,00 234 4,56 

Rutger Beekhof 2 0 8 0  12 4,00 

Mudasser Hameed 1 0 10 0  6 10,00 

John Coppock 2 0 21 0  12 10,50 

Mark van Outeren 4 0 22 0  24 5,50 

Aled Lewis 7 0 30 0  42 4,29 

Thomas van Beuge 3 0 30 0  18 10,00 

Clare Mains 4 0 36 0  24 9,00 

Floriaan Cordesius 7 0 43 0  42 6,14 

Hamid 
Barjalay 

Miakhel 8 0 
51 0 

 
48 

6,38 

Abbass Zaidi 4 0 67 0  24 16,75 

Atif Aziz 16 0 106 0  96 6,63 

 

 

 

Hé! Kan het wat stiller?! 
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All Time Greats * All Time Greats * ALL TIME GREATS 
 

Onderstaande spelers zijn om uiteenlopende redenen niet meer actief voor VCC. Ze zijn vertrokken, gestopt of 

helaas overleden, en verdienen op grond van hun prestaties voor VCC een plek in deze erelijst . 

 

For various reasons the following players are no longer active for VCC. They left, quit playing or unfortunately 

passed away, and deserve a place in this list of ho our  ased o  their perfor a e for VCC. 

 

Batten en fielden – All Time Greats 

 

  runs h.s.  inn. n.o. a ge ct st 

Guus Kors 10240 106  527 75 22,65 182  
Piet Mieras 8157 120 * 443 52 20,86 181  
Patrick de Leede 7454 129 * 425 55 20,15 201   

Luuk de Leede 6377 113 * 343 55 22,14 208 10 

Satar Alladin 6003 114 * 187 26 37,29 58  
Nico Schepman 5863 93  354 45 18,97 94  
Mike Vroom 5637 128  432 67 15,44 283 1 

Hans Boerstra 5550 154  284 36 22,38 112 2 

Ahmad Zulfiqar 4997 119 * 207 17 26,30 104   

Jos Jochemsen 4662 96  336 85 18,57 313 83 

George Moon 4615 135  234 43 24,16 71 2 

Mark Steffelaar 4287 100  334 40 14,58 82  
Ruud de Jong 4281 84 * 272 34 17,99 105 1 

Joop van Thuijl 4247 100 * 390 47 12,38 93  
Remco de Graaff 4243 102 * 311 63 17,11 104   

Job van Bunge 4220 172 * 198 21 23,84 102  
John Sist 4105 104  167 18 27,55 129 21 

John Cousins 4104 114 * 215 21 21,15 99  
Ernst Rohlfs 4089 108 * 326 41 14,35 110   

Jan Kors 3935 88  377 57 12,30 128  
Martin Mieras 3752 116 * 212 43 22,20 99  
Piet Wolfs 3684 79  291 37 14,50 90  
Frits Nossbaum 3558 101  241 31 16,94 94 4 

Gerrit van de Weerdhof 3525 101  316 30 12,33 160 33 

Clemens Nota 3458 72  311 31 12,35 73 1 

Peter Kors 3389 83 * 190 21 20,05 85  
René van Schelven 3121 101  201 26 17,83 43  
Koos van Hilten 3092 57  392 60 9,31 109  
Lex Nijhuis 2196 103  141 26 19,10 95  
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All Time Greats * All Time Greats * ALL TIME GREATS 
 

Bowlen – All Time Greats 

 

  overs b balls runs wkts a ge econ. 

Guus Kors 3562 3 21375 10028 875 11,46 2,81 

Ernst Rohlfs 3998 1 23989 8922 775 11,51 2,23 

Piet Mieras 3931 3 23589 9581 667 14,36 2,44 

Jan Kors 3713 2 22280 7719 661 11,68 2,08 

Leo Kors 3172 1 19033 6452 645 10,00 2,03 

Mark Steffelaar 2725 1 16351 7714 546 14,13 2,83 

Hans Boerstra 3087 0 18522 8935 526 16,99 2,89 

Gerrit van Krevelen 2706 3 16239 5705 504 11,32 2,11 

Eduard Wolfs sr. 2452 5 14717 5446 432 12,61 2,22 

Mike Vroom 2754 5 16529 9282 432 21,49 3,37 

Dave Sollis 2430 4 14584 5046 420 12,01 2,08 

Leo Hogendoorn 1818 4 10912 3758 400 9,40 2,07 

Remco de Graaff 1907 4 11446 5476 387 14,15 2,87 

Piet Wolfs 1492 1 8953 4586 374 12,26 3,07 

Gerwin Devilee 1652 0 9912 5669 353 16,06 3,43 

Fred Mazer 2012 5 12077 6669 320 20,84 3,31 

Pieter Pijper 1477 4 8866 5126 296 17,32 3,47 

Frits Nossbaum 1351 1 8107 4124 282 14,62 3,05 

Hans Snel 1714 1 10285 3860 279 13,84 2,25 

Jeroen Schellekens 1703 4 10222 4923 277 17,77 2,89 

Barend Harkink 1041 2 6248 2560 263 9,73 2,46 

Nico Snel 1407 1 8443 2710 241 11,24 1,93 

L. Couturier 861 3 5169 2524 240 10,52 2,93 

Gary Sollis 1490 4 8944 4710 239 19,71 3,16 

Michael Roos 1318 3 7911 2441 233 10,48 1,85 

Harm Witteveen 1132 3 6795 4168 231 18,04 3,68 

Adriaan Kroonenberg 1415 4 8494 5799 218 26,60 4,10 

Edgar Mooton 647 5 3887 1122 212 5,29 1,73 

Martin Mieras 1102 4 6616 2601 211 12,33 2,36 

Donny Maharaj 968 2 5810 3894 206 18,90 4,02 

Ahmad Zulfiqar 1752 1 10513 5281 206 25,64 3,01 

Ruud van der Giessen 1162 2 6974 2963 204 14,52 2,55 

Fokko Masselink 959 2 5756 3490 200 17,45 3,64 

George Moon 1074 4 6448 4124 195 21,15 3,84 

Ben Broekhuis 1141 4 6850 3770 190 19,84 3,30 

Jan Melle van Thuijl 958 4 5752 3953 189 20,92 4,12 

Lex Nijhuis 357 0 2142 1322 73 18,11 3,70 
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Totaalstaat batten en fielden tot en met 2018 - alle elftallen  
 

First name Surname  Runs  hs  inn no av'ge ct st 

Tim de Leede 16883 155  525 72 37,27 272   

Marc Nota 13885 132 * 572 105 29,73 168   

Marek Molenbuur 9262 193  398 71 28,32 196 2 

David Cousins 7883 108 * 376 49 24,11 203 55 

Abbass Zaidi 4551 122  149 17 34,48 62 5 

Guus Beekhof jr. 4472 121 * 284 48 18,95 135   

Dinesh Joshi 3660 99 * 167 32 27,11 64   

David Dormits 3299 85 * 183 31 21,70 61 3 

Harold Vogelaar 3261 90  185 19 19,64 102   

Rob d'Ancona 3151 142  182 15 18,87 103 8 

Colin Ewen 2504 59  306 114 13,04 241   

Rutger Beekhof 2488 129  121 14 23,25 47 1 

Yves Nota 2460 91  197 18 13,74 54   

Pieter Pijper 2242 75  207 30 12,67 75 2 

Sono Zaidi 2239 100  160 34 17,77 42   

Floris Kingma 2177 110 * 147 16 16,62 51 4 

Sander van Wissen 2173 92 * 144 39 20,70 98 5 

Ivo Neuerburg 1996 65  202 18 10,85 76   

Auke Nota 1918 60  167 18 12,87 52 1 

Mo Qadar 1530 82  106 19 17,59 37   

Bas de Leede 1502 94  67 14 28,34 22   

Mudasser Hameed 1457 126 * 43 9 42,85 33 4 

Alan Bacon 1312 59  96 6 14,58 9   

Mark van Outeren 1290 65  145 19 10,24 37  

Mohit Hingorani 1250 119 * 51 8 29,07 54 15 

Atif Aziz 1227 65  85 8 15,94 33   

Philip Kingma 1088 70  107 16 11,96 50 4 

Faisal Shah 1053 64  81 11 15,04 6   

Ahsan Siddique 1044 61 * 65 15 20,88 27 1 

Farukh Janjua 1035 121  51 4 22,02 10   

Tom de Grooth 1030 115  32 6 39,62 22  

Steffen Mulder 950 44 * 167 55 8,48 63   

Various Substitutes 806 61  125 28 8,31 84 3 

Steve Nottle 747 119 * 29 3 28,73 12   

Shujah Malik 734 31  156 26 5,65 36   

Aryan Dutt 700 89 * 28 5 30,43 3   

Jan 

Willem 
Aarnink 622 77 

 
47 4 

14,47 
31   

Aled Lewis 612 52  57 17 15,30 59 6 

Faisal Janjua 550 39 * 48 13 15,71 4   

Floris de Lange 548 63  39 8 17,68 16   

Remco van der Giessen 526 69 * 42 9 15,94 33 5 

Donny Maharaj 516 31  83 32 10,12 20   

Floris van Hoogdalem 494 52 * 47 20 18,30 18   

Matt Smit 467 185 * 7 3 116,75 5   

Prem Saini 459 84  29 5 19,13 6   

Richard de Lange 454 47  70 15 8,25 34 7 

Yasir Hamid 442 61 * 44 11 13,39 11  

Shujat Ali 413 52  24 1 17,96 6   

Waqar Khan 413 90  33 4 14,24 8   
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First name Surname  Runs  hs  inn no av'ge ct st 

Habib Modasir 376 59  27 3 15,67 3   

Vivian Kingma 375 28  88 21 5,60 25  

Tapas Das 374 66  23 1 17,00 14 1 

Kalyan Madabhushi 357 101 * 24 0 14,88 6  
Nehaan Gigani 339 44  31 4 12,56 16   

Dennis Zuiderwijk 312 30  73 17 5,57 21  
Alyan Razzaqi 273 33  26 2 11,38 8   

Vishal Patil 249 59  27 6 11,86 9   

Kalyan Rayala 228 102 * 8 1 32,57 2   

Atif Zaka 204 53  17 4 15,69 6   

Mohit Singh 201 30  34 11 8,74 11  

Frits Holleman 200 19 * 73 16 3,51 23  

Mark Veliscek 192 18  87 16 2,70 19   

Pranav Madabhushi 189 42  17 8 21,00 2  
Philippe Boissevain 186 36  15 3 15,50 9   

Hamid Barjalay Miakhel 175 26 * 21 4 10,29 2   

Sampath Ayanampudi 166 21  23 7 10,38 8   

Lailesh Ostwal 156 23  15 1 11,14 7   

Hamza Iqbal 156 21  34 3 5,03 3  
Nick Bett 155 36 * 14 6 19,38 7   

Nauman Janjua 153 57 * 15 1 10,93 2  
Martin Koster 150 21  39 2 4,05 4   

Mirweis Azizi 149 46  11 0 13,55     

Amiet Soekhoe 142 29  15 1 10,14 3   

Rashid Siddiqie 141 30  14 2 11,75 4  

Kashif Hussain 132 29 * 14 6 16,50 7   

Clayton Floyd 125 46  11 2 13,89 4  

Vinoo Kumar 123 37  9 0 13,67 4  

Charu Kawade 119 24  19 3 7,44 2  

Michiel Paulson 111 9  120 17 1,08 7   

Adwait Deshpande 96 34  6 0 16,00 8 1 

Erwin Strating 92 13 * 22 10 7,67 9   

Mithun Sharma 86 53  8 0 10,75 1 1 

Danny Singh 81 37  9 0 9,00 3  
Kashif Zaffar 81 24 * 17 7 8,10 15  
Wajid Ali Raja 80 18  23 9 5,71 2   

Nemath Azizi 79 26  12 2 7,90 4   

Vibhor Chopra 77 32  5 1 19,25 2  

Lennaert van Aalst 73 15  13 0 5,62 3  

Gerrit Badenhorst 70 62  3 0 23,33    
John Trenchard 57 29  4 0 14,25 3   

Dinusha Ranasinghe 53 10 * 19 7 4,42 5   

Anoop Asranna 48 18 * 6 1 9,60 2  

Tobias Nota 44 12  11 2 4,89 4  

Kees Hoppener 41 12  46 10 1,14 0   

Ricardo Goncalves 34 19  5 1 8,50 6   

Siam Gnana 32 16  3 1 16,00 3   

Suhaib Malik 32 12  13 1 2,67 0   

Tanveer Khawaja 31 31  1 0 31,00 0  

Michael Bacon 31 19  3 0 10,33 2   

Floriaan Cordesius 29 26  2 0 14,50 0   

Shivaji Gadde 26 26  1 0 26,00 0   
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First name Surname  Runs  hs  inn no av'ge ct st 

Thomas van Beuge 25 25  1 0 25,00 0   

Anand Chatkawar 25 12  3 0 8,33   
René Weitering 25 10  9 1 3,13 3  

Nihit Madan 23 12  5 0 4,60   
Richard Hard 19 16  2 1 19,00   
Babette de Leede 15 15  1 0 15,00 1   

Nirav Kulkarni 14 14  2 1 14,00     

Guus Timmermans 10 8 * 2 1 10,00 1  

Brandon Glover 9 5 * 2 1 9,00 1   

Prakash Natesan 7 7  2 0 3,50 1  

Victor van Koolwijk 7 4  3 0 2,33 1   

Chandu Srirangam 6 4  2 1 6,00 0  
Jonathan Casalis de Pury 2 2  1 0 2,00 1  

Clare Mains 2 2 * 1 1 0,00     

Mangesh Panchal 1 1  1 0 1,00     

Peter Fowler 1 1  2 0 0,50 1  

John Coppock 1 1  4 0 0,25 0  

Ahan Sinha 0 0  0 0 0,00   
James Horrocks 0 0  0 0 0,00   
Stijn de Leede 0 0  0 0 0,00   
Stijn Timmermans 0 0  1 0 0,00    
Wouter Rutgers 0 0  1 0 0,00    

 

 

 

Nieuw lezerspubliek voor het VCC-jaarverslag  
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Totaalstaat bowlen tot en met 2018 alle elftallen 

 

First name Surname  overs   b   runs   wkts  av'ge balls econ 

Tim de Leede        4.773   4  13677 811 16,86 28642 2,87 

Marc Nota        4.169   5  13461 671 20,06 25019 3,23 

Colin Ewen        1.907   6374 385 16,56 11442 3,34 

Steffen Mulder        1.871   3  7261 355 20,45 11229 3,88 

Pieter Pijper        1.500   4  5292 297 17,82 9004 3,53 

Marek Molenbuur        1.371   2  5493 288 19,07 8228 4,01 

Sono Zaidi        1.271   3  5776 213 27,12 7629 4,54 

Donny Maharaj           997   4015 210 19,12 5982 4,03 

Vivian Kingma           919   2  3189 191 16,70 5516 3,47 

Yves Nota           861   4  4252 185 22,98 5170 4,93 

Philip Kingma           867   5  3238 152 21,30 5207 3,73 

Shujah Malik           792   5  4091 145 28,21 4757 5,16 

Dinesh Joshi           540   1  2413 131 18,42 3241 4,47 

Guus Beekhof jr.           627   1  2109 126 16,74 3763 3,36 

Umair Razzagi           542   1  2734 116 23,57 3253 5,04 

Faisal Janjua           422   3  1964 106 18,53 2535 4,65 

Yasir Hamid           456   4  1676 103 16,27 2740 3,67 

David Cousins           353   1  1639 82 19,99 2119 4,64 

Mark Veliscek           443   1  2315 79 29,30 2659 5,22 

Mo Qadar           323   5  1764 77 22,91 1943 5,45 

Bas de Leede           380   1  1451 75 19,35 2281 3,82 

Floris van Hoogdalem           328   3  1406 71 19,80 1971 4,28 

Mark van Outeren           338   1  2185 61 35,82 2029 6,46 

Mohit Singh           242   5  1195 60 19,92 1457 4,92 

Auke Nota           240   4  1490 54 27,59 1444 6,19 

Philippe Boissevain           235   1  881 53 16,62 1411 3,75 

Prem Saini           221   1009 48 21,02 1326 4,57 

Kashif Zaffar           225   4  1091 46 23,72 1354 4,83 

Dennis Zuiderwijk           242   1437 46 31,24 1452 5,94 

Various Substitutes           214   5  1015 45 22,56 1289 4,72 

Martin Koster           185   1110 45 24,67 1110 6,00 

Frits Holleman           238   1  1787 45 39,71 1429 7,50 

Michiel Paulson           212   2  1336 44 30,36 1274 6,29 

Faisal Shah           245   5  1484 44 33,73 1475 6,04 

Rutger Beekhof           170   3  808 43 18,79 1023 4,74 

Farukh Janjua           179   3  996 42 23,71 1077 5,55 

Sander van Wissen           124   2  833 40 20,83 746 6,70 

Erwin Strating           172   2  982 40 24,55 1034 5,70 

Abbass Zaidi           173   1032 40 25,80 1038 5,97 

Atif Zaka           148   2  759 38 19,97 890 5,12 

Floris Kingma           237   1116 38 29,37 1422 4,71 

Charu Kawade           167   5  642 37 17,35 1007 3,83 

Rob d'Ancona           153   4  529 34 15,56 922 3,44 

Waqar Khan           158   1  651 34 19,15 949 4,12 

Vishal Patil           148   1  620 32 19,38 889 4,18 

Dinusha Ranasinghe           178   3  740 31 23,87 1071 4,15 

Wajid Ali Raja           152   866 31 27,94 912 5,70 

Clayton Floyd           127   381 28 13,61 762 3,00 
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First name     Surname    overs   b            runs         wkts        a ge           balls       econ. 

 

 
 
  

Tom de Grooth 95             3 380 25 15,20 573 3,98

Alyan Razzaqi 121          1 592 24 24,67 727 4,89

Sampath Ayanampudi 101          3 513 23 22,30 609 5,05

Ivo Neuerburg 107          3 759 22 34,50 645 7,06

Pranav Madabhushi 73             3 362 20 18,10 441 4,93

Hamza Iqbal 143          880 20 44,00 858 6,15

Nemath Azizi 81             3 413 18 22,94 489 5,07

Floris de Lange 87             436 18 24,22 522 5,01

Brandon Glover 51             5 103 17 6,06 311 1,99

Ricardo Goncalves 38             182 17 10,71 228 4,79

Mudasser Hameed 117          1 614 17 36,12 703 5,24

Ahsan Siddique 82             1 567 16 35,44 493 6,90

David Dormits 42             1 187 15 12,47 253 4,43

Kashif Hussain 106          1 338 15 22,53 637 3,18

Alan Bacon 55             1 347 15 23,13 331 6,29

Aryan Dutt 69             4 382 15 25,47 418 5,48

Lailesh Ostwal 68             367 14 26,21 408 5,40

Richard Hard 39             211 13 16,23 234 5,41

Habib Modasir 52             1 285 13 21,92 313 5,46

Nehaan Gigani 43             1 173 12 14,42 259 4,01

Nick Bett 41             1 176 12 14,67 247 4,28

Kalyan Madabhushi 47             4 249 12 20,75 286 5,22

Aled Lewis 75             5 370 12 30,83 455 4,88

Atif Aziz 79             478 12 39,83 474 6,05

Adil Rasheed 49             257 11 23,36 294 5,24

Shujat Ali 72             463 11 42,09 432 6,43

Tapas Das 45             2 246 10 24,60 272 5,43

Lennaert van Aalst 58             3 378 10 37,80 351 6,46

Amiet Soekhoe 48             230 8 28,75 288 4,79

Hamid Barjalay Miakhel 57             3 258 8 32,25 345 4,49

Nauman Janjua 64             343 8 42,88 384 5,36

Michael Bacon 26             3 127 7 18,14 159 4,79

Chandu Srirangam 34             3 171 7 24,43 207 4,96

Tobias Nota 37             4 181 7 25,86 226 4,81

Steve Nottle 46             277 7 39,57 276 6,02

Matt Smit 26             1 76 6 12,67 157 2,90

Mithun Sharma 38             153 6 25,50 228 4,03

Jan Willem Aarnink 18             2 99 5 19,80 110 5,40

Mirweis Azizi 8               32 4 8,00 48 4,00

Anoop Asranna 16             63 4 15,75 96 3,94

Gerrit Badenhorst 6               68 4 17,00 36 11,33

Guus Timmermans 14             4 69 4 17,25 88 4,70

Jonathan Casalis de Pury 17             90 4 22,50 102 5,29

Peter Fowler 27             129 4 32,25 162 4,78

Richard de Lange 21             196 4 49,00 126 9,33
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First name     Surname    overs   b            runs         wkts        a ge           balls       econ. 

 

 
 

 

 

  

Stijn de Leede 6               24 3 8,00 36 4,00

Prakash Natesan 3               19 2 9,50 18 6,33

Rashid Siddiqie 10             54 2 27,00 60 5,40

Anand Chatkawar 11             55 2 27,50 66 5,00

Nirav Kulkarni 16             73 2 36,50 96 4,56

Vinoo Kumar 15             97 2 48,50 90 6,47

Danny Singh 26             182 2 91,00 156 7,00

Shivaji Gadde 2               16 1 16,00 12 8,00

Akhilesh Mohan 4               27 1 27,00 24 6,75

Tanveer Khawaja 6               32 1 32,00 36 5,33

Harold Vogelaar 15             111 1 111,00 90 7,40

Koos Hundepool 1               4 0 6 4,00

Ahan Sinha 4               8 0 24 2,00

René Weitering 3               11 0 18 3,67

John Coppock 2               21 0 12 10,50

Thomas van Beuge 3               30 0 18 10,00

Clare Mains 4               36 0 24 9,00

Floriaan Cordesius 7               43 0 42 6,14

Kees Hoppener 7               2 51 0 44 6,95

Suhaib Malik 20             123 0 120 6,15
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Bas en Tim  
 

 
 

Tim en zoon Bas waren er beiden vroeg bij. Daarom is het interessant eens te kijken wie er nu het best presteerde 

op vergelijkbare leeftijden. Dat is niet zo eenvoudig; toe  Ti   as, as VCC og ee  t eede a gs luppie  dat 
op 2A-niveau actief was. Tim maakte toen 15 runs. Bas maakte er 99, maar speelde twee niveaus hoger.  

Ook toen Tim 15 was, speelde hij nog in 2A. 

De spelers vergelijken op 16-jarige leeftijd is nog het makkelijkst. Beiden waren toen op het derde niveau van 

Nederland actief. Logischerwijze zette Bas een grote stap: bijna een verdubbeling van het aantal runs en bijna een 

verdrievoudiging van zijn gemiddelde. Ook Tim haalde toen zo   u s ge iddeld.  
Op 17-jarige leeftijd had Tim met batten een dip: slechts 105 runs en 11.67 gemiddeld, waar Bas doorbrak met 

wederom een verdubbeling van het aantal runs (530) en een gemiddelde van 44 – en een niveau hoger speelde 

dan Tim. 

Op 18-jarige leeftijd waren beiden op het tweede niveau van Nederland actief. Tim 391 (27.93) en Bas 458 (38.17). 

In 2019 speelt Bas (19) Topklasse. Tim was nog niet zo ver; hij speelde toen op het niveau van de huidige 

Hoofdklasse (niveau 2). 

 

  Tim   Bas  
         
Age Level Runs Net inn Av'ge Level Runs Net inn Av'ge 

         
14 4 15 1 15,00 2 99 7 14,14 

15 4 142 8 17,75 2 140 12 11,67 

16 3 403 12 33,58 3 264 8 33,00 

17 3 105 9 11,67 2 530 12 44,17 

18 2 391 14 27,93 2 458 12 38,17 

19 2 344 14 24,57 1    
 

Level: 1 = huidige Topklasse; 2 = huidige Hoofdklasse; 3 = huidige Eerste Klasse; 4 = huidige Overgangsklasse 
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Het wordt tijd de bowlingcijfers er eens bij te gaan pakken… 

 

 

     Bas      Tim    

                 
Age  ov b wkts runs avg econ balls ov b wkts runs avg econ balls 

                 
14  50 3 12 228 19,00 4,51 303 23 0 5 48 9,60 2,09 138 

15  93 4 14 436 31,14 4,65 562 125 2 23 302 13,13 2,41 752 

16  43 3 13 139 10,69 3,20 261 148 3 27 366 13,56 2,46 891 

17  110 4 17 395 23,24 3,57 664 123 0 36 271 7,53 2,20 738 

18  74 5 19 219 11,53 2,93 449 221 2 35 549 15,69 2,48 1328 

19        0 211 4 35 554 15,83 2,62 1270 

 

 

Uit de cijfers blijkt dat Tim veel meer bowlde. Deels is dat te e kla e  uit Bas  ug lessu e, maar meer nog uit het 

feit dat VCC 1 lange tijd 55 of zelfs 60 overs speelde. In 1993 bijvoorbeeld (Tim was toen 25) speelde VCC 1 in de 

huidige Topklasse  et t aalf tea s e  speelde e   o e s. Ti  o lde dat jaa   o e s. Bas  e o d tot u 
toe is og iet de helft:  o e s… e  ie  alle , dat da  ee  el. 
 

 

 

 

 

 
 

VCC-jeugd 1976/77.  

Staand achter: Ruud Gebel. Voor hem Hans Boerstra, Patrick de Leede, Marc Nota, Hans Smittenaar, Mike Vroom. 

Voorste rij Derk-Jan Smittenaar, Mark de Leede, Thomas van Buuren, Tim de Leede, Maarten van Buuren. 
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Looking for the summer 
 

 
 
Look deep into the April face 
A change has clearly taken place 
Looking for the summer 
 
The eyes take on a certain gaze 
And leave behind the springtime days 
Go looking for the summer 
 
This ain't no game of kiss and tell 
The implications how you know so well 
Go looking for the summer 
 
The time has come and they must go 
To play the passion out that haunts you so 
Looking for the summer 
 
Remember love how it was the same 
We scratched and hurt each other’s growing pains 
We were looking for the summer 
 
And still I stand this very day 
With a burning wish to fly away 
I'm still looking… 
Looking for the summer 
 
 

Chris Rea, Looking for the summer  
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Have a great 2019! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


