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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 2012 zag ons ledenbestand er als volgt uit. 
(De aantallen tussen haakjes zijn die van 1 oktober 2011) 

 
Ereleden       3   (3) 
Spelende senioren     85  (79) 
Niet-spelende leden     31  (35) 
Junioren      80  (80) 
Donateurs      24   (21) 

Dames      14   (0) 

 
Het bestuur werd in 2012 gevormd door: 
Richard de Lange    voorzitter 
Carola Vroom     secretaris 
Raheela Mahmood    penningmeester 
Balkumar Marthi    wedstrijdsecretaris 
Onno van Kessel     jeugdcommissaris 
Mark Steffelaar     algemeen commissaris 

 
De aanvoerders in 2012  
VCC 1      Philip Kingma 
VCC 2      Saqib Butt  
VCC 3      Colin Ewen   
VCC 4      Balkumar Marthi, Tony Iqbal 
VCC 5 (zomi)     Balkumar Marthi, Dennis Zuiderwijk 
Zami      Yves Nota, Ivo Neuerburg  

 
Coaches 2012     Shirtsponsor 2012 
Bronson Meehan    Promotional Printing 
Tim de Leede 
Steve Marillier 
Josh Lenssen 

Campbell Thomas 

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

Patrick van Aller, Tim Bett, Saqib Butt, Peter Finnimore, Frits Holleman, Onno van Kessel, Richard de Lange, Tim de 

Leede, Balkumar Marthi, Mark Mulready, Ivo Neuerburg, Marc Nota, Carola Vroom, Sono Zaidi, Dennis Zuiderwijk. 

 
Omslag 

Mark Steffelaar Fotografie 

 

Reprografie  

Sandedruk Nootdorp, Mike Vroom 
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Eindstanden VCC-seniorenteams 2012 
 

 

 

Hoofdklasse (VCC 1) 

1 HBS 1 13 20 1.54 

2 Bloemendaal 1 11 16 1.45 

3 VCC 1 12 14 1.17 

4 Rood en Wit 1 13 14 1.08 

5 Sparta 1 13 12 0.92 

6 SV Kampong 1 12 10 0.83 

7 Punjab CC 1 12 10 0.83 

8 SV Amstelland United 1 12 2 0.17 

 

Play-offs bovenste vier: 

1 HBS 1 16 26 1.63 

2 Bloemendaal 1 14 18 1.29 

3 VCC 1 15 16 1.07 

4 Rood en Wit 1 16 16 1.00 

 

Klasse 2A (VCC2) 

1 Punjab CC 3 12 24 2.00 

2 Wanica Star 1 10 16 1.60 

3 Mop 1 8 8 1.00 

4 HCC 3 11 8 0.73 

5 VCC 2 9 6 0.67 

6 HMS CC 1 9 4 0.44 

7 HBS 3 0 0 0.00 

8 Pakistan CC 1 7 0 0.00 

 

 

Klasse 2B (VCC 3) 

1 SV Amstelland Utd 2 14 24 1.71 

2 Rood en Wit 2 13 20 1.54 

3 VCC 3 14 20 1.43 

4 VRA 3 12 12 1.00 

5 Bloemendaal 2 12 10 0.83 

6 ACC 3 12 10 0.83 

7 CC Nieuwegein 1 13 4 0.31 

8 USV Hercules 2 12 2 0.17 

Klasse 3B (VCC 4) 

1 Kikkers CC 1 13 22 1.69 

2 Qui Vive 2 13 20 1.54 

3 MSV Zeemacht 1 14 14 1.00 

4 VVV 3 11 10 0.91 

5 VCC 4 8 6 0.75 

6 United CC 2 9 6 0.67 

7 Punjab CC 5 11 6 0.55 

8 Rood en Wit 3 9 4 0.44 

 

Klasse 4 zomi (VCC 5 zomi) 

1 Excelsior'20 Zomi 2 13 22 1.69 

2 HCC ZoMi 12 18 1.50 

3 VOC ZoMi 2 13 14 1.08 

4 Ajax ZoMi 10 12 1.20 

5 Bloemendaal ZoMi 13 12 0.92 

6 Rood en Wit ZoMi 7 4 0.57 

7 Quick Haag ZoMi 12 6 0.50 

8 VCC ZoMi 12 4 0.33 

 

Zami Poule 1 (VCC zami, fase 1) 

1 HBS ZaMi 1 6 10 1.67 

2 VRA ZaMi 2 6 8 1.33 

3 Rood en Wit ZaMi 6 6 1.00 

4 VCC ZaMi 6 0 0.00 

 

Zami Poule 5 (VCC zami, fase 2) 

1 HCC Zami 1 Fase 2 6 12 2.00 

2 Hermes DVS Zami 1 Fase 2 5 6 1.20 

3 Ajax Zami 2 Fase 2 5 2 0.40 

4 VCC Zami 1 Fase 2 6 2 0.33 

 

Jeugdteams: 

U19 wint Flamingo-toernooi i.c.m. ACC 

U14 EBAB landskampioen 

U12 TOP landskampioen 

U10 finalist 
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Van de voorzitter  

 

In feite is een vereniging iets heel ouderwets. Ze verenigt een groep individuen die iets gemeenschappelijks 

nastreven. Uit wat voor oogpunt ook (eenzelfde betrokkenheid, passie, doel, ideaal) het betekent dat een ieder 

gelooft dat je t elkaa  ee  ku t, e eikt, doet, da  dat je dat i  je ee tje ku t. Met ee  g oep soo tge ote  
heb je ongeveer dezelfde normen, waarden en doelen. 

 

Het lid zijn van een vereniging is in een hedonistische tijd waarin alles om het bevredigen van de zucht naar het 

genot van het individu lijkt te draaien behoorlijk bijzonder. Immers, wat een ander doet of wat jouw gedragingen 

met een ander doen, is schijnbaar minder relevant; het gaat erom dat jij, nu, maximaal geniet. In een vereniging 

heb je te maken met door anderen opgelegde regels, gaat het niet altijd alleen om jou, maar eerder om het team. 

Heb je, naast allerlei rechten, ook plichten en moet je soms belangeloos iets doen waar je eigenlijk maar weinig lol 

aan beleeft. 

 

Het is daarom ook niet voor niets dat teamsporten in het algemeen het moeilijk hebben en dat sporten als 

hardlopen en golf zo enorm gegroeid zijn in populariteit. Hoewel het in geregistreerde aantallen nog niet zo 

duidelijk te zien is, zal niemand betwisten dat veel mensen de voorkeur geven aan een rondje hardlopen boven de 

tucht van een wekelijkse training op een vaste avond en een wedstrijd op zondag- of zaterdagmiddag. 

 

In die zin is het bijzonder dat we als vereniging ieder jaar weer een beetje groeien. Maar misschien nog wel meer 

bijzonder is het dat zeker één op de vier leden (inclusief jeugdleden) op een of andere manier vrijwilligerswerk 

doet voor de vereniging. Van veel naar weinig, van complex tot eenvoudig. Het voelt als een enorme rijkdom om 

daar een beroep op te kunnen doen om als vereniging veel leuke evenementen te kunnen organiseren. Een greep 

uit 2012 leert dat we met de tweede cricketweek, de IDCL, de drie Bangladesh- edst ijde , de t ee CB s, de 
Ambassadorscup, de FAST (Flamingo U14), de externe verhuur aan bedrijven zoals HCL heel veel meer doen dan 

een paar potjes in de competitie cricketen. Maar daar is veel inzet van vrijwillgers voor nodig, en ik heb altijd al 

gevonden dat die binnen VCC aanwezig is. 

 

Dat blijft niet onopgemerkt. Als voorzitter heb je het genoegen daar regelmatig de complimenten over te mogen 

ontvangen en die geef ik hierbij graag door aan al die vrijwilligers die meehelpen. Dat geeft schwung, levendigheid, 

dynamiek in de vereniging en dat is alleen maar goed. Daarmee komen er nieuwe plannen, nieuwe ideeën, nieuwe 

wensen. Op een manier die bij ons past, een eigen VCC-manier. En die VCC-manier bestaat. 

 

Een en ander werd mij weer duidelijk in discussies o e  het aa tal uite la de s overseas ) per club. Waar de 

communis opinio is dat buitenlanders de Nederlandse jongeren alleen maar in de weg staan, vindt het VCC-

bestuur juist de overseas een enorme verrijking voor de vereniging door hun functie als rolmodel en hun trainende 

en coachende capaciteiten waarmee we de begeleiding van onze jeugd juist kunnen verbeteren. Een eye opener 

voor veel verenigingen dat je coaches ook juist kunt selecteren op hun coach/trainer zijn en niet alleen op het 

aantal runs/wickets in het eerste. 

 

Dat zich dat uitbetaalt, bleek dit jaar door de landskampioenschappen van de U12, de U14 EBAB, de tweede plaats 

van de U10 en de winst van de U19 (aangevuld met drie ACC-ers) in het prestigieuze Flamingo-toernooi. En in alle 

eerlijkheid, natuurlijk hebben onze overseas ook geholpen ons eerste team naar een mooie derde plaats in de 

Hoofdklasse te loodsen. Waarmee ze aan de doelstelling voldeden en we uiteindelijk tevreden terugkijken op dit 

seizoen voor VCC 1. 

 

Het valt me daarbij op -ook bij mezelf- dat als je niet oppast dat de enige leidraad is van het succes van alle 

inspanningen. Terwijl er veel meer is waar alle vrijwillgers tevreden over kunnen zijn. Want alle activiteiten 

hierboven al genoemd zijn er blijk van dat er veel goed, onzichtbaar werk wordt verricht, waardoor we kunnen 

spreken van een bloeiende vereniging. 

 

Tegelijkertijd zit in het onzichtbare ook de essentie van het vrijwilligerswerk. Je moet dat niet doen omdat je als 

maar op je schouder geslagen wilt worden. Je moet dat doen omdat je er intrinsiek lol aan beleeft, zonder dat je 

daarbij afhankelijk bent van de waardering van anderen. Het geeft je voldoening om teams op een prachtig 

graswicket te laten spelen, of om mensen te zien genieten van een door jou georganiseerde maaltijd na een 

wedstrijd en ga zo maar door. Misschien is dat uiteindelijk dan toch wel weer hedonistisch: je wilt uiteindelijk zelf 
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toch bevredigd worden. Maar dan wel door het ook voor anderen een stuk leuker te maken. Ik wens ons toe dat 

we het ook in 2013 voor anderen weer heel veel leuker maken!  

 

Richard de Lange 

Voorzitter  

 

 

 

 

Mijlpalen senioren 2012 
 

 

Batten   

 

De 16.000
e
 run van Tim de Leede 

De  1.000
e
 run van Kanwez Khan 

De  1.000
e
 run van Andy Collingwood  

De  1.000
e
 run van Sono Zaidi  

 

De 500
e
 innings van Tim de Leede en Marc Nota 

 

Bijna de 4.000
e
  run van John Sist 

Nog steeds niet de 3.000
e
 run van Rob d A o a 

Nog lang niet de 12.000
e
 run van Marc Nota 

 

Verbetering topscore  

 

Tony Iqbal   van 71 naar 101* 

Mark Mulready   van 53 naar 99 

Abbass Zaidi   van 97 naar 98 (!) 

Joost van Kessel   van 21* naar 58 

Hassan Bukhari   van 55 naar 56 

Atif Aziz    van 42 naar 44 

Kasim Kazmi   van 26* naar 33 

Peter White   van 14 naar 26 

Shujah Malik   van 21 naar 31 

Robert Verwaijen van 14 naar 19 

Viv Kingma   van 13* naar 17* 

Kashif Zaffar   van  9 naar 16 

Floris de Lange   van  0* naar 7 

Marcel Versteegh  van  5 naar 7 

 

Bowlen  

 

Het 600
e
 wicket van Marc Nota 

Het 200
e
 wicket van Steffen Mulder  

Het 100
e
 wicket van Sono Zaidi  

Het 50
e
 wicket van Peter White  

 

Fielden 

 

De 200
e
 vang van Patrick de Leede 
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Thank you, Lord, for cricket 
 
 
Slow hand clapping and big cheers 
Soft drinks and ice cold beers 
 
Facing fast bowlers without fear  
Assisted by protective gear 
 
The game of ‘short’, ‘good length’ and ‘overpitched’ 
Of beguiled, bamboozled and bewitched 
 
The game of Murali and Malinga 
And the umpire’s grim index finger  
 
The game of Sachin, Brian, Shane, and W.G.:  
The most gifted players one will ever see  
 
‘Leg spin’, ‘off spin’, ‘movement off the seam’ 
A yorker by Waqar or from Wasim 
 
The game of ‘wrong’un’, ‘top spinner’ and ‘flipper’ 
Of ‘reverse swing’ and ‘what a ripper’ 
 
The game of ‘nipping back’ and broken jaws 
Of bowlers breaking through batsmen’s flaws 
 
The game of ‘leg bye’, ‘no ball’ and wide’ 
But most of all the game of true sportsmanship and pride 
 
The game of a leisurely stroll towards the wicket 
Thank you Lord, thank you for cricket!  
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De VCC-jeugd in 2012 

 

Voor de jeugd was 2012 wederom een uitstekend seizoen, zowel in aantallen als in prestaties.  

U14 EBAB en U12 TOP gingen er met de landstitels vandoor. U10 presteerde boven verwachting en was verliezend 

fi alist. De U  o , aa ge uld et ie  ACC e s, het Fla i go-toernooi. 

Maar wat veel belangrijker is, iedereen speelt met heel veel plezier. Van ouders horen wij vaak hoe plezierig alles is 

geregeld bij VCC en hoe ontspannen de sfeer is als je het vergelijkt met de gang van zaken van sommige andere 

sportverenigingen.  

E  late  e ee lijk zij … Wat is er lekkerder dan in de zon met een drankje de verrichtingen van je kind en 

zijn/haar teamgenoten bekijken? 

 

Hierna volgen gedetailleerde verslagen van de prestaties van onze jeugdteams. 

 

 

 

VCC-jeugdcoaches 2012 

 

U9 –  Peter Finnimore, Lennaert van Aalst, Peter Hammond 

U10  – Mark Mulready, Merula Bergwerf  

U12 – Patrick de Leede 

U14 – Tim de Leede, Chris Pickett, Tim Bett, Onno van Kessel  

U16 - Onno van Kessel i.s.m. onze overseas spelers 

 

 

 

 

 

 Tom van de U5 in actie
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VCC U 9 in 2012 

 
NEDERLANDSE VERSIE 

 

Wat een geweldig seizoen hadden de VCC Vipers U9 dit jaar! In de wintertraining kon je de vooruitgang zien bij de 

spelers (en een klein beetje bij de coaches!). Met de vaardigheden verbeterde ook  het begrip van wat het 

betekent om een team te zijn en samen te werken.  

 

Toen de zon eindelijk scheen en de wedstrijden begonnen, waren het betere begrip dat alle spelers van het spel 

hadden en hun vaardigheden voor iedereen zichtbaar. Tijdens het seizoen hadden we één team in de 

woensdagcompetitie en twee in de zondagcompetitie. Alle kinderen kregen dus veel mogelijkheden om te spelen.  

 

Onze resultaten? Die zijn niet zo belangrijk – een paar gewonnen en een paar verloren - maar we speelden in de 

juiste spirit , waarbij alle spelers hun best deden, plezier hadden in het spel en samenwerkten als een team. 

Respect voor de tegenstander en de umpires was er altijd. De vrijdagmiddagtrainingssessies op VCC waren altijd 

heel leuk, met soms wel twintig kinderen. Sommige heel jong, ook nieuwe spelers, die voor het eerst meededen – 

super! 

 

Tijdens het seizoen waren er enkele geweldige prestaties van alle spelers:  

 

Thijmen (fantastisch batten), George (goede allrounder), Elliot (lastig te bespelen spinner), Charlotte (kreeg in 

korte tijd een goed begrip van het spel), Tej (ontwikkelt een prima techniek), Shamsher (een krachtige batsman), 

Loos (grote verbetering bij het bowlen), Hidde (krachtig batten en hielp de tegenstander tijdens een wedstrijd, 

mooi om te zien), Rosa (altijd blij, gaat steeds beter batten), Paddy (blijf werken aan je legspin), Finn (wordt op 

termijn een uitstekende bowler), Donna (batten en bowlen beide veel beter dit jaar), Angus (een kundige spinner), 

Gregor (linkshandige quicky met mogelijkheden), Tobias (goed oog voor de bal, eet  te ake , Me le ee  
toekomstige leider met grote vaardigheden), Thijn (brutale grijns en uitstekende allrounder), Luca (ontwikkelde 

zich goed tijdens het seizoen, vooral met batten). 

 

Ik wens jullie alle succes met jullie cricket - blijf plezier hebben en leren – en onthoud: 'de bal is je vriend!'  Zoals 

altijd dank aan ouders voor hulp bij de catering en het scoren – maar vooral voor het feit dat ze er waren voor hun 

kinderen. En natuurlijk dank voor jullie geduld als de coaches worstelden met de administratieve 

verantwoordelijkheden (veel moeilijker dan coaching!). Mijn persoonlijke dank aan Lennaert en Tony met steun 

van Peter en Rob voor coachen/u pi e  e  het o t ikkele  a  de spi it of the ga e  ij de kids.  
 

Peter Finnimore 

Trainer/coach U9 

 

  To ias Nota i  zij  deli ery stride
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VCC U9 in 2012 

 

ENGLISH VERSION 

 

What a wonderful season the mighty VCC Vipers U9s had this year! All through winter training you could see the 

improvement of the players (and a little improvement from the coaches as well!).  

As the skills improved, so did the understanding of what it means to be a team and to work together.  

 

When the sun finally shone and the games started, the better understanding all the players had of the game and 

their skill at playing it was there for all to see. During the season we had one team playing in the Wednesday 

competition and two in the Sunday competition so all the children had lots of opportunities to play games and 

have fun.  

 

As for our results? Well not so important – we won some, we lost some – but we played in the right spirit with all 

players trying their best, enjoying the game and working together as a team. Respect for the opposition and the 

umpires was always on display and was refreshing to see. The Friday afternoon training sessions at VCC were 

always a lot of fun with at times up to 20 kids – some quite young, some quite new – all giving the game of cricket 

a go – loads of fun! 

 

During the season there were some great performances from every player – too many to list here.  

So to: 

 

Thijmen (some awesome batting this year), George (a skilful allrounder), Elliot (a tricky spinner), Charlotte 

(developed a great understanding of the game in a short space of time), Tej (great technique developing), 

Shamsher (a powerful batsman), Loos (huge improvement in bowling), Hidde (some powerful batting and helped 

out opposition team in one game which was great to see), Rosa (always happy with much improved batting 

efforts), Paddy (keep working on that leg spin), Finn (off the long run, a demon bowler), Donna (batting & bowling 

both much stronger this year), Angus (a crafty spinner), Gregor (left arm quick with potential), Tobias (a great eye 

and knows how to hit the ball), Merle (a potential leader with great skills), Thijn (cheeky grin and excellent 

allrounder), Luca (developed very well over season, particularly with batting). 

 

I wish you all every success with your cricket – continue to have fun & learn – a d e e e  The all is ou  
f ie d!  

 

As always thanks to parents for help with refreshments and scoring – but mainly being there for their children. And 

of course thanks for your patience as the coaches struggled with the administrative responsibilities associated with 

U9 cricket (much harder than the coaching!). My personal thanks to Lenneart and Tony with support from Peter & 

Rob for coaching/umpiring and developing the hild e s u de sta di g of the t ue spi it of i ket. 
 

Peter Finnimore 

Trainer/coach VCC U9 
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VCC U 10 in 2012 

ENGLISH VERSION 

Team members  

Thom de Oude, Annemijn van Beuge, Thomas van Beuge, Jamieson Mulready, Stijn de Leede, Julius van der Leeuw, 

Oscar Harvey, Floriaan Cordesius, Aryan Dutt, Jasper le Rûtte, Nikki Vroom, Filine Cordesius, Tom van Brakel, 

Willem Koster.  

 

Season in review  

2012 was an outstanding season by any measure for VCC U10.  The team won the weekend competition and 

finished a very close second to HCC in the Landskampioenschap.   

This su ess did t happe   a ide t.  It was the result of a lot of hard work and dedication from the players, 

coaches, the VCC club and parents. 

 

It started with winter training sessions and Nootdorp where we laid the foundations for success.   

The team developed their batting techniques, starting with static ball drills on tees and progressing to the moving 

ball.  Each week the team focused on developing a new shot to add to their batting repertoire. 

Bowling is one of the most difficult skills to acquire at this age, so the focus was on fundamentals to enable a 

consistent line and length. 

The fielding drills were always lively and fun.  Good throwing and catching techniques were honed in the process.  

 

The team played a high standard of cricket throughout the regular season, losing only two matches. The KNCB 

change to Sunday games early in the season helped avoid some clashes with hockey, football and rugby but we still 

found ourselves struggling for numbers occasionally.  Fortunately we were able to find very able replacements 

when required and could rely on our strong core group of players. 

 

The captaincy was rotated each game to give each player some experience in leading the team and thinking about 

his/her team tactics, fielding positions and the responsibility that comes with being a captain.   

We finished first in Pool A of the weekend competition by beating a strong VOC team at their home ground.  There 

was a nervous few weeks whilst we waited for Ajax to play a washed out game but in the end we prevailed and 

progressed to the final of the weekend competition against Bloemendaal.  

 

We played great team cricket to overcome Bloemendaal and take out the weekend final and progress to the 

Landskampioenschap game against HCC. 

 

Alas, it was not to be and we lost a very tightly contested game to HCC, who were deserved winners, coming back 

in the final overs of the game with some great bowling and catching under pressure.  We learned some difficult but 

very valuable lessons from this game.    

Overall, the team improved significantly and should be proud of such a great season.   

 

Thank you  

Parents – for your support and dedication throughout the year. 

Merula – a great assistant coach whose passion and enthusiasm for the game is infectuous. 

Dorith – a super mum who organised the team, the lunches and did the scoring each week.  

Josh – for coaching the team on Tuesdays  

Tony – for your assistance with scoring and training when I was not available. 

VCC Committee – Alie Hard, Onno van Kessel, Richard de Lange and the entire Committee who work tirelessly to 

improve the Club.   

… a d last but ot least… all VCC U  players – for your endless enthusiasm, willingness to learn, politeness and 

love for this great game of cricket.  It was a pleasure and a privilege to coach you all and to share in such an 

enjoyable and rewarding journey.  I wish you every success in the future. 

 

Mark Mulready 
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VCC U10 in 2012 

 

NEDERLANDSE VERSIE 

 

Team 

Thom de Oude, Annemijn van Beuge, Thomas van Beuge, Jamieson Mulready, Stijn de Leede, Julius van der Leeuw, 

Oscar Harvey, Floriaan Cordesius, Aryan Dutt, Jasper le Rûtte, Nikki Vroom, Filine Cordesius, Tom van Brakel, 

Willem Koster.  

 

Season in review  

2012 was een uitstekend seizoen voor VCC U10.  Het team won de weekend competitie en eindigde tweede na 

HCC in de finale om het landskampioenschap. Dit succes kwam niet toevallig. Het was het resultaat van hard 

werken en toewijding van spelers, coaches, de club en ouders. 

 

Het begon met de wintertrainingen en Nootdorp, waar we de basis legden voor het succes.  Het team ontwikkelde 

zijn battingtechniek, te beginnen met statische balle  slaa  a af tees  e  e olge s het slaa  a  de bewegende 

bal.  Elke week werd een nieuw schot toegevoegd aan het repertoire. Bowling is een van de moeilijkste 

vaardigheden op deze leeftijd, dus lag de focus op de basiszaken om een goede lijn en lengte te bowlen. 

De fieldingoefeningen waren altijd levendig en leuk.  Daarbij werden gooi- en vangtechnieken getraind. 

 

Het team speelde op een hoog niveau gedurende het reguliere seizoen, waarbij slechts twee wedstrijden werden 

verloren. Het besluit van de KNCB om westrijden aan het begin van het seizoen op zondag te spelen, voorkwam 

botsingen met hockey, voetbal en het rugby, maar nog steeds hadden we af en toe moeite voldoende spelers 

bijeen te brengen. Gelukkig vonden wij zeer bekwame vervangingen wanneer nodig en konden we rekenen op een 

sterke kerngroep van spelers. 

 

Er was telkens een andere captain met als doel iedere speler enige ervaring te geven in het leiden van het team en 

na te denken over de tactiek, fieldingposities en de verantwoordelijkheid die erbij komt kijken. Wij eindigden 

eerste in Poule A van de weekendcompetitie door een sterk team van VOC op hun eigen terrein te verslaan.  

Enkele nerveuze weken volgden terwijl we wachtten op het resultaat van een (eerder verregende) wedstrijd van 

Ajax, maar uiteindelijk wonnen wij en stonden we in de halve finale tegen Bloemendaal!  We speelden geweldig, 

wonnen overtuigend en speelden dus de finale om het landskampioenschap tegen HCC. 

 

Helaas mocht het niet zo zijn; we verloren zeer nipt van HCC, dat uiteindelijk de verdiende winnaar was doordat 

men goed bowlde in de laatste overs en onder druk een aantal vangen pakte. We leerden enkele zeer waardevolle 

zaken van deze wedstrijd.  In het algemeen werd het team steeds beter en moet het trots zijn op zo  geweldig 

seizoen. 

 

Dank jullie wel  

Ouders - voor jullie steun en toewijding gedurende het hele seizoen.  

Merula - een geweldige assistent-coach wier passie en enthousiasme voor het spel besmettelijk zijn.  

Dorith – een supermoeder die team en lunches organiseerde en iedere week scoorde.   

Josh – voor de teamcoaching op dinsdagen  

Tony – voor je hulp bij het noteren en opleiding als ik niet beschikbaar was.  

VCC-bestuur– Alie Hard, Onno van Kessel, Richard de Lange en het gehele bestuur dat onvermoeibaar werkt aan 

het verbeteren van de club.    

... en last but not least... alle VCC U10 spelers – voor jullie eindeloze enthousiasme, bereidheid om te leren, 

beleefdheid en liefde voor de fantastische cricketsport.  Het was een genoegen en een voorrecht om jullie te 

coachen en te delen in een leuke en lonende reis.  Ik wens jullie veel succes in de toekomst. 

Mark Mulready 
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U 10 – de wedstrijden 

 

NEDERLANDSE VERSIE 

VCC U10 v Ajax 6/5/12 

De eerste wedstrijd begint goed en overtuigend. Dankzij topscorers Stijn (22), Thomas 15 en debutant Floriaan 17 

(2x6) brengen we 86 runs in de boeken min twee uitjes is 80 netto. Goed bowlen en fielden zorgt ervoor dat Ajax 

niet verder komt dat 68 min 12 is 56. De vier wickets worden genomen door Julius, Annemijn, Willem en Stijn. 

VCC U10 v Excelsior 20 mei 2012 

Excelsior kwam tot 52 min negen uitjes was 25. Stijn 1 wicket, 1 vang en twee direct hits! Een wicket each voor 

Thom de Oude, Oscar, Willem en Annemijn. Ook goed bowlen en fielden van Thomas en Julius. Wij gingen er ruim 

overheen met 85 min negen uitjes is 58, met Annemijn, Stijn, Willem en lefthander Jamieson in de dubbele cijfers.  

R&W U10 – VCC 27 mei 2012 

Op een wel heel klein veldje kwam R&W tot 74 min acht uitjes is 50. Nieuwkomer Floriaan nam een wicket, 

evenals Annemijn en Thom. Thomas drie wickets! Bij ons was het een zessen- en vierenfestijn! 12 x 4 en maar liefst 

11x6, een record! Floriaan debuteert met 34, Thom van Brakel maakt er 20 en Jamieson spant de kroon met 39!  

VCC U10 speelt spannende wedstrijd tegen VOC 22/6/12  

We bowlden eerst en dat ging best goed. Wel sloeg VOC wat veel viertjes (acht). VOC kwam nu tot 79 runs min zes 

uitjes as  etto. Vijf o le s a e  ee  i ket, e  as ee  u  out e  ee  p a htige u i g at h  a g 
waarvoor je hard moet lopen om er bij te komen) van Stijn. 

61 moest te halen zijn. Maar dat liep helaas anders, hoewel iedereen zijn/haar steentje bijdroeg aan het totaal. 

Floriaan 7, Oscar 10, Thomas 9, Stijn 13, Archie 1, Thom de Oude 10, Julius 9 en Annemijn 6. Ook gingen we maar 

drie keer uit. Toch kwamen we helaas net twee runs te kort voor een gelijkspel. Goed gespeeld allemaal! 

VOC v VCC U10 7/7/12 

De wedstrijd tegen VOC moesten we winnen om in de top te blijven meedoen. We hadden een goede 

teambespreking over hoe hard we hadden gewerkt en ik vertelde de kinderen dat ze enorm veel beter waren 

geworden en klaar waren om hun beste cricket te spelen. We verwelkomden een nieuw meisje, Nikki Vroom, en 

hadden een goede warming-up. De kinderen waren scherp en gefocust. Ik ventileerde mijn gebruikelijke advies: 

"Doe  je best, werk als een team, steun elkaar en vooral veel plezier." 

Captain Annemijn verloor de toss en we mochten eerst batten. We openden met de big hitters om snel veel runs 

op het bord te hebben, maar Floriaan (12) en Jamieson (9) werden geconfronteerd met uitstekende VOC-bowling 

en vonden het moeilijk om te scoren. Annemijn speelde een captain's knock (21 runs). Ze liet zien dat ze beter 

speelt dan haar leeftijd doet vermoeden door ten minste één run per bal te scoren, de ballen goed in gaten aan de 

offside te plaatsen en losse ballen af te straffen. Tweelingbroer Thomas (20) was al even goed op dreef. Ze lieten 

zien hoe gemakkelijk het is om te runnen met goed oplopen en callen (het is vast tweelingtelepathie!). Nikki (7 

runs) toonde grote vastberadenheid om haar wicket niet verliezen en maakte waardevolle runs. Aryan (10 runs) 

speelde mooie shots en had een goed partnership met Oscar (12). Thom (14 runs) eindigde onze innings in stijl. 

116 runs min vijf uitjes was 101. 

We wisten dat we goed zouden moeten bowlen en fielden om onze score te verdedigen op het kleine VOC-veld. 

Het team speelde zijn beste wedstrijd van het jaar; zo was er een aantal prachtige vangen. Oscar (3 wickets) was in 

topvorm. Jamieson (2 wickets, 3 vangen en een run out) was overal. Thom (2 wickets) was geweldig. Eén wicket 

each voor Floriaan, Nikki en Thomas. Aryan bowlde snel, recht en zuinig, net als Annemijn (1 run out en een vang). 

VOC maakte 101 runs  voor het verlies van 11 wickets voor een nettoscore van 68. 
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VCC v Bloemendaal U10 (halve finale) 2/9/12 

VCC U10 (winnaar van poule A) verwelkomde Bloemendaal (winnaar van poule B) in een wedstrijd om te bepalen 

wie er kampioen werd van de weekendcompetitie. Iedereen had erg veel zin in de wedstrijd op het hoofdveld, dat 

er prachtig bijlag. 

Captai  Ja ieso  e loo  de toss e  o s e d ge aagd ee st te atte …. E  atte  dede  e, e  hoe! A a  
(18 runs) liet zijn techniek en kracht zien en gaf ons een geweldige start samen met Floriaan (10 runs). Jamieson 

(17 runs) en Stijn (22 runs) toonden hun klasse. Annemijn (22 runs) zorgde ervoor dat het scorebord bleef tikken, 

met slimme singles aan de offside en goed runnen. Jasper (23 runs) was dynamisch; Thomas (13 runs) solide. Thom 

(11 runs) maakte onze battingprestatie in stijl af.  VCC eindigde met 149 runs, terwijl we maar twee keer uit 

gingen. Dat resulteerde in een netto-score van 143. 

Deze geweldige innings werd gevolgd door zuinig bowlen en fantastisch fielden. Aryan (twee wickets) bowlde weer 

snel en recht en miste maar net zijn hattrick. Jasper (twee wickets), Thom, Floriaan en Thomas (ieder 1 wicket) 

bowlden prima. Hoogtepunten waren verder een run out van Floriaan en een supervang van Stijn. Bloemendaal 

kwam tot 58 runs en verloor acht wickets, dus dat was netto 34 runs. Ze reageerden sportief, waarbij ze zeiden 

onder de indruk te zijn van het niveau van VCC. Een indrukwekkende teamprestatie en beloning voor het feit dat 

iedereeen dit jaar hard heeft gewerkt om zijn/haar cricket te verbeteren.   

Deze overwinning betekent dat wij zondag 9 september de laatste wedstrijd van het seizoen spelen tegen HCC, om 

het landskampioenschap!  

VCC – HCC U10 (finale) 9/9/12 

Net gee  la dska pioe … Hoe kon het gebeuren? We zullen het ons nog wel eens afvragen. We hadden deze 

wedstrijd in de tas en waren op alle fronten beter dan HCC. Toch leidde wat pech in de slotfase ertoe dat HCC er 

met de landstitel vandoor ging. Het was een mooie bekroning van een prima seizoen geweest. Nu was het een 

superspannende en zeer leerzame ervaring voor iedereen. Gelukkig wist de U12 na deze wedstrijd de finale wel te 

winnen van HCC. Zo werden de landstitels eerlijk verdeeld! 

Mark Mulready, coach U10 

 

VCC U10 in 2012: finalist om de landstitel! V.l.n.r. Stijn, Annemijn, Jamieson, Jasper, Thomas, Floriaan, Aryan en 

Thom. Achter de spelers: coaches Merula Bergwerf en Mark Mulready. 
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U 10 – the matches 

 

ENGLISH VERSION 

VCC U10 v Ajax  6/5/12 

The first game was won convincingly. Thanks to top scorers Stijn (22), Thomas 15 and debutant Floriaan 17 (2 x 6) 

we reach a score of 86 runs minus two wicket is 80 net. Good bowling and fielding ensures that Ajax does not go 

beyond 68 minus 12 is a net score of 56. The wickets are taken by Julius, Annemijn, Willem and Stijn. 

VCC U10 v Excelsior 19/5/12  

Captain Thom won the toss and wisely elected to bowl on an outfield slowed down by the early rain. We had a 

good warm-up and team talk about the importance of bowling straight, being ready in the field, backing up, 

supporting each other and having fun. 

We were able to restrict the strong Excelsior batting with some fine bowling and fielding. The wickets were shared 

around with one each for Stijn, Julius, Thom, Oscar, Willem and Annemijn. We also made 5 run outs with 2 for Stijn 

and 1 each for Oscar and Jam. Stijn also took a brilliant diving catch to round off a great day in the field. Excelsior 

scored 52 runs for the loss of 9 wickets, finishing with a net score of 25.  

Thom (5 runs) and Julius (4 runs) opened the batting. Annemijn (13 runs) got the scoreboard moving along and 

played a beautiful off drive which made her coaches very proud. Thomas (4 runs) was very solid against good 

bowling, working the ball around for quick singles. Oscar (6 runs) played some nice pull shots. Stijn (11 runs) played 

shots all around the wicket to put us on target for victory. Willem (10 runs) showed nice technique stepping 

towards the ball, keeping his elbow high and head down. Jamieson (20 runs) finished things off in style with strong 

drives and pull shots. VCC made 85 runs for the loss of 9 wickets for a net score of 58. 

A very pleasing team performance but I was even more pleased to see Thom organise his VCC team mates to walk 

onto the field and shake hands with Excelsior immediately after the game. A fine captain in the making! 

R&W – VCC U10 27/5/12 

The beautiful Rood & Wit CC was bathed in sunshine for our game in Haarlem last Sunday. Feline kindly stepped in 

at the last minute to play for Willem who was ill. Captain Annemijn won the toss and put her faith in her team, 

electing to bowl first on the postage stamp ground that had been marked out. Her faith was rewarded with some 

fine bowling and fielding by the team. 1 wicket each for Floriaan, Annemijn, Jamieson and Thom de Oude. The pick 

of the bowlers was Thomas with 3 wickets. R&W made 74 runs for the loss of 8 wickets for net score of 50. 

The runs flowed early for VCC with Thom de Oude (15 runs) and Floriaan (34 runs with 4 sixes) getting us off to a 

great start. Thom van Brakel (20 runs with 3 sixes) looked strong. Feline was a little nervous going into bat but 

showed that like her brother Floriaan she has great hand-eye coordination and can hit the ball a long way (11 runs 

with 1 six). Thomas (6 runs) was solid and formed a nice partnership with Jamieson (39 runs with 3 sixes), who was 

the pick of our batters. Annemijn (8 runs) and Stijn (10 runs) finished off the run feast. VCC made 159 runs for the 

loss of 6 wickets for an impressive net score of 141. 

VCC U10 outclassed by Ajax 9/6/12 

Captain Oscar elected to bowl first and everyone tried hard but the wickets did not come easy in the face of some 

good atti g  Aja . A a , steppi g up fo  us f o  the U s, o led e  ell taki g  i ket a d just issi g 
the stumps on several occasions. Thomas (2 wickets), Oscar (1 wicket) and Fien (playing her first game and learning 

to bowl on the run) also took a wicket. Ajax made 85 runs for the loss of 5 wickets for a total score of 70. This was a 

good effort by VCC considering we were a player down. 

We were confident we could reach this score but Ajax had other plans. Their bowling and fielding was excellent 

and had us on the backfoot from the first over. Annemijn (8 runs) and Jamieson (10 runs) found it difficult to score 

freely against tight bowling. Thomas (17 runs) gave us a chance of victory. Fien (4 runs), Aryan (9 runs), Archie (3 

u s  a d Os a   u s ith  ou da  fought ha d ut it as to e Aja s da . VCC s o ed  u s fo  the loss of 
10 wickets to finish with a total of 37. 

VCC U10 v VOC 22/6/12 
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VCC U10 unfortunately lost through a run out in the last over. Thus went there three runs of the total and lost to 

VCC with two runs. A fun, exciting and instructive game! We bowled first and that went pretty well. However, VOC 

hit eight fours and reached 79 runs minus six wickets was 61 net. Five bowlers took a wicket each, there was a run 

out a d a eautiful ' u i g at h  at h fo  hi h ou eed to u  ha d to ea h it   Stij .  see ed getta le. 
But unfortunately we did not succeed, although everyone contributed his/her part: Floriaan 7, Oscar 10, Thomas 9, 

Stijn 13, Archie 1, Thom de Oude 10, Julius 9 and Annemijn 6. We got out only three times. Unfortunately we were 

just two runs short of a tie. Well played all! 

U10 v Excelsior 23/6/12 

Captain Thom won the toss and chose to start fielding first. With proper bowling VCC kept Excelsior at a total of 89 

runs. Particularly Arian, Thom and Will had good bowling results with resp 4, 5 and 7 runs with Thom also taking a 

wicket. After having struggled the day before Archie improved his action and was able to do his two overs this 

time. Apart from the bowling, especially the excellent fielding kept the number of runs down. Good backing up 

made all the difference. 

Batting wise VCC made an excellent total of 101 to which everybody contributed. The backing up (oplopen) has 

improved a lot which resulted in many runs. Annemijn and Thom both had 19 runs, Annemijn with some good 

running and without losing a wicket this time and Thom with a six! Thomas batted well (12) but faced some good 

off side bowling. Floriaan had to settle for (only) one 4 this time also due to the off side bowling of Excelsior. The 

end of the match was very exciting because it was very close. However the last batsmen Julius and Archie did well 

by scoring the necessary runs without losing too many wickets.  

After having deducted the lost wickets (Excelsior 3; VCC 6) the final score was VCC 83 and Excelsior 80. So a good 

and well deserved win for VCC! 

VCC U10 v Rood en Wit 30 juni 2012 

Pe fe t lue skies a d su shi e at hed the ea i g s iles of the VCCU s a d thei  pa e ts as the  a i ed fo  
their game at home against Rood & Wit. After spending considerable time in the car with match captain Jamieson 

explaining the vi tues of i i g the toss a d atti g fi st, he dul  o  the toss… a d de ided to o l. You a  
lead a horse to water, but you cannot make him drink. 

We were 1 player down in the field which and things got worse later when Julius pulled a muscle and found it 

difficult to run, but he showed his courage staying on the field as our wicket keeper. We bowled and fielded well 

against a much improved Rood & Wit team, who ran well between the wickets and dispatched the odd bad ball to 

the boundary. Thomas and Floriaan took 1 wicket each. Annemijn was the pick of our bowlers, taking 2 wickets 

including a nice caught and bowled and just missing her hat trick when the ball bounced off the batter and over 

middle stump. A highlight of our fielding were 3 nice outfield catches by Thom, Julius and Annemijn. Rood & Wit 

scored 82 runs for the loss of 4 wickets for a net total of 70. 

We started the run chase with Floriaan (13 runs) and Oscar (5 runs) and with 2 run outs things were looking a bit 

shaky. Jamieson then played a Captai s k o k  i ludi g  si  a d  fou s  a d sha ed a g eat pa t e ship ith 
Thomas (17 runs) to propel us towards the target. Thom played a great innings (20 runs)and was supported by a 

very smart Annemijn (11 runs), who protected her stumps and knocked the ball into the gaps for singles to ensure 

the win. VCC scored 96 runs minus 5 wickets for net total of 81.  

VOC – VCC U10 7/7/12 

The game v VOC was a must win game to maintain our position at the top of the table. We had a good team talk 

about how much work we had put in over the pre-season and I told the kids that they had improved tremendously 

and that they were ready to play their best cricket. We welcomed new girl Nikki Vroom to our team and had a 

good warm up. The kids looked sharp and focused. I dispe sed  usual p e ga e ad i e of T  ou  est, o k 
as a tea  a d suppo t ea h othe  a d ost of all, ha e fu .   

Captain Annemijn lost the toss and we were asked to bat first. We decided to open with the big hitters to try to get 

the runs flowing, however Floriaan (12 runs) and Jamieson (9 runs) were faced with some excellent VOC bowling 

a d fou d it diffi ult to s o e. A e ij  the  st ode to the ease a d pla ed a g eat Captai s k o k  u s . 
She showed maturity beyond her years scoring at least 1 run off every ball, placing good balls into gaps in the off 

side and punishing the loose balls. Twin brother Thomas (20 runs) was equally adept and they showed how easy it 

is to make runs with good backing up and calling (it must be a twins telepathy). Nikki (7 runs) showed great 
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determination to not lose her wicket and pick up some valuable runs. Aryan (10 runs) played some great drives and 

shared a good partnership with Oscar (12 runs). Thom (14 runs) finished our innings in style. We made 116 runs for 

the loss of 5 wickets for a net score of 101.  

We knew that we would have to bowl and field well to defend our score on the small VOC ground. I am very 

pleased to report that the team had their best fielding performance of the year, taking a number of superb catches 

(too many for me to recall all of them). Oscar (3 wickets) was in peak form. Jamieson (2 wickets, 3 catches and a 

run out) was everywhere. Thom (2 wickets) was great. 1 wicket each for Floriaan, Nikki and Thomas. Aryan bowled 

fast and straight to keep the runs down, as did Annemijn (1 run out and a catch). VOC made 101 runs for the loss 

of 11 wickets for net score of 68. 

VCC v Bloemendaal 2/9/12 

VCC U s i e  of pool A  hosted Bloe e daal i e  of pool B  i  a ga e to dete i e the champion of the 

KNCB U10 Weekend competition last Sunday. The team was very excited to be hosting the game on the main oval 

which was in pristine condition.  

Captai  Ja ieso  lost the toss a d e e e asked to at fi st… a d at e did i  fi e st le! A an (18 runs) 

showed great technique and power and got us off to a great start with Floriaan (10 runs). Jamieson (17 runs) and 

Stijn (22 runs) showed their class. Annemijn (22 runs) kept things moving with lots of singles into the off side and 

good running. Jasper (23 runs) was dynamic. Thomas (13 runs) was solid and composed. Thom (11 runs) finished a 

great team batting performance. VCC finished with 149 runs, losing just 2 wickets for a net score of 143. 

We backed up the batting with a tight bowling and great fielding. Aryan (2 wickets) bowled fast and straight and 

just missed a hat trick. Jasper (2 wickets) and Thom, Floriaan, Thomas (1 wicket each) all bowled well. A great run 

out from the throw of Floriaan and a super catch by Stijn were highlights in the field. Bloemendaal made 58 runs 

losing 8 wickets for a net score of 34 and were very gracious in defeat, praising the skill level of the VCC team. A 

very impressive team performance and reward for all the hard work the team has put in to improve their cricket 

this season.  

This sets us up for the final game of the season on 9 September at VCC against HCC to determine the 

Landskampioenschap!  

VCC v HCC (national final!) 9/9/12 

We ill al a s o de  ho  e lost this o e… it ould ha e ee  a g eat fi ish to a very succesful season. It 

turned out to be an exciting game and a  huge learning experience for all! 

Mark Mulready 

Trainer/coach U10 

 

U 10 in cijfers - 2012 

 

Voornamen in alfabetische volgorde 

      First names in alphabetical order 
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U10 2012             BATTING              BOWLING 

  

runs outs wkts runs 

Annemijn van Beuge 124 6 6 89 

Archie Corringham 12 4 0 47 

Aryan Dutt 60 2 4 48 

Feline Cordesius 15 1 3 51 

Floriaan Cordesius 119 0 5 95 

Jamieson Mulready 160 5 4 49 

Jasper le Rutte 31 1 2 21 

Julius van der Leeuw 38 8 2 44 

Oscar Harvey 33 5 6 33 

Stijn de Leede 90 3 4 42 

Thom  van Brakel 24 2 0 7 

Thom  de Oude 103 7 7 90 

Thomas van Beuge 128 7 9 121 

Willem Koster 26 2 2 12 

Nikki Vroom 7 0 1 8 

 

 

 

 
Suus iets ronder… Anne iets wijder… Sofie een paar meter uit… Kim iets in, graag… 
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VCC U12 in 2012 

De U12 beleefde een topjaar. Was 2011 een teleurstelling omdat wij door domme pech de landelijke finale niet 

haalden, in 2012 werd dat méér dan rechtgezet. In de halve finale bleken wij rivaal Rood en Wit left, right en 

center te zijn voorbijgestreefd, en in de finale trokken wij aan het langste eind tegen een zeer sterk HCC. 

Deze landstitel was verdiend, omdat onze spelers een geweldige progressie boekten en lieten zien een goed begrip 

van het spel te hebben. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de U12 en U14 ook in 2013 weer hoge ogen zullen 

gooien in de jeugdcompetities. 

Heel veel dank aan alle ouders, bestuursleden en overige vrijwilligers voor het rijden, scoren, lunches maken en 

organiseren. We maken er in 2013 weer één groot cricketfeest van! 

Patrick de Leede 

 

U 12 in 2012 – de wedstrijden 

 

U  i t ailbiter  tege  Bloe e daal op de laatste bal 13/5/12 

Er lag om 9 uur nog er veel dauw op het veld, maar het team mocht na gewonnen toss zelf overleggen wat ze 

gingen doen. Het werd fielden dus dat betekende bowlen met een natte bal. Bloemendaal batte sterk en helaas 

bowlden we iets te veel wides. Daar stonden wel een mooie run out en een prachtige vang in het outfield van 

Thom van Brakel tegenover. Bloemendaal kwam tot 113 runs, niet mis! Freddie nam 1 voor 20 en Floris was zuinig 

met 0 voor 5 in 3. Ook Julia bowlde netjes. 

Freddie (12) en Josh (2) gave us a good start. Floris batte prachtig, sloeg een zes en drie vieren en werd met 25 

retired gehaald. Alfie hit a fantastic six as well and a four, en ook Wouter was in topvorm met 24 (4x4). Jasper had 

 eetje pe h, aa  gaat u keiha d oefe e  op de fo a d defe e! 

Op het eind mocht Wouter terugkomen. Hij werd helaas ten onrechte LBW gegeven, maar nam dat sportief op. 

Thom speelde een superinnings en bleef met zes not out. Floris, die ook mocht terugkomen, moest op de 

allerlaatste bal van de wedstrijd de kastanjes uit het vuur halen. Eén run om te winnen!! Enorm gejuich van zijn 

teamgenoten toen hij een schitterende vier recht vooruit sloeg. Wat een wedstrijd! 

VRA uit: verloren van reuzen met snorren 20/5/12 

We batten eerst, 115. Meeste batsmen retired. Komt VRA daaraan met hun bekende reuzen? Ja, ze klaren de klus 

met vier man, de rest mag niet batten. Not the VCC way, maar we geven deze mannen goed partij. 

VCC U12 v VOC Wo 23/5/12 

Weer mooie winst dankzij een goede allround-teamprestatie. We hielden VOC netjes op 91 in 20 overs. Helaas wel 

at te eel e t a s; e ga e   ides eg ides telle  voor twee). Tip: zet bij een snellere bowler zoals Alyan de 

slip a hte  de keepe s, als lo g stop . Jaspe  gaat steeds ete  o le  e  a  t ee i kets, supe ! Stij  e  Julia 
bowlden ook netjes. Mooie stumping van Floris en een prachtige en belangrijke vang van Babette in het outfield 

(hun beste batsman voor nul!). Floris (29) batte weergaloos en timede de ballen erg goed. Babette pakte zoals 

gebruikelijk heel slim de korte runs. Alyan deed het ook prima en kwam tot 17. Wouter sloeg weer een paar 

knetterharde vieren. Jasper runde dapper door, maar kwam helaas net te kort (run out). Thom moet zijn eigen spel 

spelen, dan kan hij uitstekend batten. Vivek sloeg op de valreep een prachtige vier! Ruime winst dus op een 

redelijk sterk team, goed gedaan allemaal! 

Hattrick Thom van Brakel zorgt voor verrassende overwinning op HCC 28/5/12 

Het sterke HCC kwam op bezoek en zonder Wouter en Floris dachten we het heel moeilijk te krijgen. Bas de Leede 

kon qua leeftijd meedoen, maar we kozen ervoor zijn tienjarige neef Stijn te laten spelen.  

We wonnen de toss en gingen eerst fielden. Dat pakte heel goed uit, omdat er erg netjes werd gebowled. In de 

derde over sloeg Thom van Brakel genadeloos toe: hij nam een hattrick, dus drie wickets op rij! De eerste ging 

bowled, de tweede gevangen achter het wicket door Babette en de derde was de bekende Sterre Kalis die pech 

had e  haa  eige  i ket i sloeg. HCC /  e  o  the opes . Ee  p a htige a g a  Al a  i  het outfield op 
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backward square leg op het bowlen van Jasper brak de weerstand van HCC. In de elfde over was HCC all out voor 

42. Tom 3-5. Stijn een prima vang op eigen bowlen. Jasper keurig 1 voor 5. Mathijn had na twee eerdere pogingen 

een mooie run out en weet nu hoe hij door de bal anders beet te pakken naast zijn legspin ook een googly kan 

bowlen! 

Alyan Razzaqi (14) gaf met een knoeperharde square drive op de eerste bal zijn visitekaartje af. Josh steunde hem 

goed als opener. Thom sloeg een mooie vier. Net als in de U14 EBAB was er weer het geduld van Babette (5 not 

out; na het binnenhalen van de winst 28) en Julia (2) nodig om de puntjes binnen te tikken. Mathijn werd het 

slachtoffer van een misverstand met Stijn. Na elf overs was de winst voor ons. 

Een heel knappe overwinning, want HCC was op papier de betere ploeg. Ons fielden, wickets dekken en ook het 

callen vond ik echter aan onze kant beter. Na afloop trakteerde de hattricknemer traditioneel op gevulde koeken. 

Althans ik stel voor dat dat vanaf nu een traditie is!... 

Weer twee klinkende overwinningen voor VCC U12   30/5/12 en 1/6/12 

Zowel op woensdag als op vrijdag wist VCC U12 te winnen. Op woensdag traden we aan tegen Excelsior; op vrijdag 

werd ACC het kind van de rekening. 

Tegen Excelsior had legspinner Floris al op de eerste bal succes. Dankzij 21 wides van onze kant (wat veel) wist 

Excelsior toch nog toch 98 runs te komen. Alyan reageerde heel alert toen een batsman te ver was opgelopen en 

hij de bal in een keer in de palen gooide. Naast Floris namen ook Alyan, Julia, Stijn en Jasper ieder een wicket. 

Floris een prima vang in de slips. 

Alyan speelde een superinnings: 32 retired met 3x3 op een grotemannenveld. Wouter runde prima. Steun kwam er 

ook van Thom van Brakel, die een zeer volwassen en belangrijke innings speelde. Met de laatste twee batters 

(Babette en Julia) op de mat werd het heel spannend. Babette bleef met 12 runs not out. Eén bal na het 

overtreffen van de Excelsior-score werd Julia gevangen! Phew. Prima winst op een sterk team. 

Op vrijdag bleek ACC heel wat minder sterk. We mochten gelukkig eerst batten. Stijn bat nu veel rechter en neemt 

de bal wat later, prima! Floris (31 ret.) speelde een juweel van een innings en revancheerde zich voor zijn 

atti g eu t a  oe sdag. Al a  sloeg ee  p a htige ie , aa  had pe h e  k eeg ee  leadi g edge . Woute  
batte als een keizer, 20 runs met 4x4. Babette (11 ret.), Freddie, Mathijn en Julia droegen ook goed bij aan het 

eindtotaal.  

139 in 20 overs is heel veel. Dat bleek toen ACC ging batten. Ons bowlen was echt steengoed. Bijna geen wides! 

Freddie cleande gelijk de opener van ACC en die klap kwamen ze niet meer te boven. Wouter pakte bijna twee 

wereldvangen, Alyan veroorzaakte een run out en Wouter zelfs twee door twee direct hits! Mathijn cleande 

iemand met een googly! Stijn, Freddie en Alyan namen ieder twee wickets. ACC 42 all out. 

VCC U  erliest… ag het  keer? 6/6/2012 

Het sterke HCC 1 kwam op bezoek. Op zaterdag hadden we dit team verrasend verslagen. Zou dat weer gaan 

lukken? HCC batte eerst. Ons bowlen was niet slecht, maar door de straffe wind zwaaide de bal erg en bowlden we 

te veel wides. Daardoor kon HCC er 95 maken. Prachtige vangen van Wouter en Alyan. Julia drie wickets! Vivek 

bowlde een prima eerste over. 

Bij het batten ging het mis op de eerste bal. Door miscommunicatie tussen Alyan en Floris ging Floris run out 

zonder ook maar één bal gefaced te hebben. Deze klap kwamen we niet meer te boven. HCC bowlde erg goed en 

veel op het wicket. Veel batters gingen bowled. Ook Thom van Brakel, Babette en Wouter konden het tij niet 

keren. Alyan werd prachtig gevangen op extra cover. Rond de 38 waren we all out. We batten door om te trainen. 

Nu ging het iets beter, maar HCC was vandaag beter en de verdiende winnaar. 

VCC U12 laat zich niet verrassen door HBS  10/6/12 

HBS wilde eerst fielden, want ze zouden er later maar zeven hebben. Maar door de blessure van Sam (get well 

soon!) hebben wij er ook maar zeven en wij willen ook eerst fielden! Laten we er dan om tossen. Gewonnen toss 

betekende dus eerst fielden! 

We bowlden in totaal maar acht wides, super! Het fielden was heel geconcentreerd. Thom van Brakel pakte een 

schitterende vang op eigen bowlen met één hand! HBS 7 runs met vier man uit! De nummers vijf, zes en acht van 

HBS batten wel goed en brachten nog 84 runs in de boeken. Thom en Wouter ieder twee wickets, Josh één: een 

streep op point die Wouter knap ving. Mooie run out nog van Thom (direct hit). Julia en Babette waren zuinig en 

Nikhiel bowlt zijn googlies nu met veel meer controle! 
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Freddie en Josh opened well, Freddie hitting two fours. HBS bowlde veel meer wides dan wij en dat tikte lekker 

aan. Julia sloeg haar eerste bal prachtig voor vier. Na 59 voor 4 maakten Babette (23 not out) en Thom (8 not out) 

het professioneel af. Babette vijf knoeperharde vieren, Thom één. In weerwil van de afspraken weigerde HBS 

vervolgens 20 overs te bowlen. Dat was zuur voor Nikhiel, maar hij mag de volgende keer vroeg in. Super gespeeld 

allemaal! 

VCC U12 wederom te sterk voor HCC 2  13/6/12 

Eerst battend brachten we 144 runs in de boeken. Alyan batte super, 32 retired. Ook Floris zag ze vandaag goed, 

21 retired. Met nuttige bijdragen van Wouter (20 ret.), Babette (12 ret.) en Thom (8) kwamen we op het kunstgras 

tot de hoge score. 

Kunstgras is heel snel, dus bij het fielden was het wickets dekken belangrijker dan ooit. Dat deden we goed. HCC 

kwam daardoor moeilijk in zijn spel. We pakten ook af en toe een wicket, maar het bleef spannend, ook al omdat 

we iets te veel  wides bowlden. Goed werk van eerst Babette en later Floris achter het wicket. Julia pakte op mid 

wicket bijna een wereldvang. Jasper was heel actief in het veld. 

Thom van Brakel pakte een mooie vang op eigen bowlen (caught and bowled) en het grondfielden was prima. Stijn 

bowlde een maiden op de topscorer!  

Met het laatste paar op de mat moest HCC nog 17 runs maken in de laatste over. Wouter bowlde echter een 

strakke lijn en pakte bovendien de catch of the day: de bal was al over hem heen, maar hij stak alsnog zijn 

linkerhand uit en had hem! Wat een wereldvang!  

Quick U12 – VCC: goede wedstrijd, helaas net verloren  14/6/12 

De prijs voor de beste ontvangst gaat tot nu toe naar Quick. Vriendelijke mensen, pasta voor de kids en ook nog 

eens een superspannende wedstrijd. 

Freddie Price won de toss en koos wisely voor fielden. Josh had bijna meteen succes en na twee overs stond Quick 

op 6 - 2. Twee batsmen brachten herstel. Grondfielden en wickets dekken waren prima en ook werden er twee 

prachtige vangen gepakt (Thom en Freddie). One ball before the catch Freddie moved to a new position; slightly 

deeper and a bit backward of point. Great cricket intelligence! Stijn had bijna een mooie running catch, goed 

geprobeerd! 

O s atte  as heel gedis ipli ee d. Flo is had gee  haast e  as de a ho  a . Gi g et  eti ed e  k a  
in de voorlaatste over terug en sloeg toen nog vijf runs! Jasper speelde zijn beste innings van het seizoen so far! 

Heel slim en snel de eentjes gelopen. Thom en Wouter speelden mooi recht maar één keertje niet en moesten dat 

tot hun eigen ergernis bekopen met hun wicket. 

Attempting a second run Freddie sacrificed himself to put Babette back on strike. Good thinking and a brave effort. 

Uiteindelijk kwamen we net twee runs te kort voor een gelijkspel, maar het was een heel goede wedstrijd waarin 

we onszelf een goede kans gaven tegen een sterke tegenstander. 

Hermes DVS U12 – VCC: droomdebuut voor Nikki Vroom  16/6/12 

Met haar tweede bal nam debutant Nikki Vroom meteen een wicket, en verderop in de wedstrijd bleef ze rustig 

staan en redde daarmee de wedstrijd. Super Nik! 

Er waren nog genoeg andere wapenfeiten, want Josh, Wouter en Floris bowlden helemaal geen wides. In de 20
e
 

over (van Floris) vielen er drie wickets! En voordien had Thom van B. alweer zijn derde vang op eigen bowlen 

(caught and bowled) van dit seizoen te pakken! Al met al hielden we Hermes DVS op 89 runs. 

Toch moesten we dat niet onderschatten, want het veld was groot en het gras lang. Freddie (8)  and Josh (2) 

opened the batting and did very well, laying a solid foundation. Floris en Wouter hadden een partnership van 18 

runs voor het derde wicket. Thom had pech, ging run out door een call van Floris, maar vatte dat manmoedig op; 

Floris verontschuldigde zich ook meteen. Klasse, zo doen we dat bij VCC! 

Toen Floris met een uitstekende 30 retired moest, kwam het op de Girl Power aan van Babette, Nikki en Julia. Ze 

batten heel goed, waren hard to get (out) en vooral Nikki viel daarbij op met 4 retired. In de 19
e
 over sloeg Babette 

(5 not out) het winnende tweetje! 
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VCC U12 neemt revanche op Quick 20/6/12 

Vorige week trok VCC U12 tegen Quick net aan het kortste eind. Op woensdag 20 juni werd dat overtuigend 

rechtgezet. Quick batte eerst en deed dat goed; ze kwamen tot 97 runs. Mooie vangetjes voor Babette, Floris en 

Wouter. Stijn en Floris namen ieder twee wickets. Alyan bowlde zuinig met 0-2 in 2 overs. 

Ons antwoord was super. Partnership van 52 voor het eerste wicket met een briljante innings van Alyan (32 retired 

in 15 ballen, 6x4!). Floris was een keertje niet retired. Wouter batte heel geduldig en bleef met een prima 12 not 

out. Thom had pech, hij werd heel mooi gevangen. Babette ontpopt zich tot onze vaste afmaakster, 31 retired met 

5x4. Jasper en Julia konden gelukkig ook nog even batten.  

Play-offs: geweldige overwinning U12 op HCC  23/6/12 

Thom van Brakel en Jasper Le Rûtte waren de matchwinners na goed voorbereidend werk van Alyan. Een heel 

knappe overwinning op het sterke HCC. 

Na gewonnen toss kozen captain Floris en vice-captain Alyan voor eerst fielden. Het bowlen was super en het 

fielden ook. Niet op elkaar mopperen als iemand een keer een bal laat gaan, iedereen doet zijn best! Elf wides in 

 o e s as heel etjes. F eddie took a fi e at h at slip to get id of HCC s da ge ous ope e . Twee direct hit run 

outs van Floris en Alyan! Josh bowled brilliantly. Stijn 1 voor 13. We lieten maar twee viertjes toe. Jasper stond als 

een beer te fielden op mid off! 

Alyan opende weer met overtuiging, 31 retired! Klasse innings. Freddie opened well, forgot to call once and 

unfortunately paid the penalty. Floris (14) had pech met een caught behind-beslissing, maar de umpire heeft altijd 

gelijk! Babette (9) werd verrast door een full toss waardoor Thom en Jasper de klus moesten klaren, spannend! Ze 

hielden hun bat recht, bleven geduldig en callden prima. Groot was de ontlading toen Thom met een spijkerhard 

pull shot voor vier de punten in Voorburg hield. 

VCC U12 speelt thriller bij VOC  27/6/12 

Na verloren toss mochten we eerst gaan batten. Alyan opende weer prima met 21, Wouter maakte er 18 en 

Babette 23 not out. De 10-ja ige Stij  zo gde oo  zij  seaso s best met een keurige 9 not out. Rond de 90 runs 

was best een goede score. VOC bowlde weinig wides. 

Wij bowlden helaas veel meer wides en daardoor kwam VOC angstig dichtbij. Wickets waren er voor Alyan en Nikki 

beiden 1 voor 14, Wouter 1 voor 3 en Thomas van Beuge 1 voor 7. Babette en Thom van Brakel waren zuinig met 

0-6 en 0-11. In de laatste over kwam VOC net niet langszij en boekte VCC dus alweer een (zij het krappe) 

overwinning in een spannende wedstrijd! 

VCC U12 stijgt boven zichzelf uit tegen ACC 30/6/12 

ACC won de toss en ging eerst fielden. Freddie and Floris opened really well, reaching 35 in only 4 overs! Freddie 

(8) was brilliantly caught and replaced by Wouter, die zijn beste prestatie van het jaar liet optekenen: 31 retired 

met 5x4. Floris een prima 33, ook met 5x4. Babette stond na zes ballen op 20 (5x4!) en werd uiteindelijk 

s hitte e d op de ou da  ge a ge . Stij  aakte ee  seaso s est  et t ee ie tjes, Josh sloeg di e t ee  
vier en Julia bleef met 3 not out. Eindscore 145 na 20 overs! Het callen en runnen was heel goed. 

Bowlen en fielden ging ons ook goed af. Jasper gooide drie keer recht in de palen, al waren de batsmen steeds net 

op tijd. Josh veroorzaakte wel een mooie run out. Floris (2 voor 3) bowlde met zijn allereerste bal een ACC e  et 
een topspinner en pakte een prachtige duikvang op eigen bowlen. Het andere wicket was voor Freddie. Julia, Josh, 

Wouter, Stijn en Babette waren zuinig. ACC kwam niet in de buurt, op 90 waren de overs op. Een uitstekende 

overwinning. Op naar een toppositie in de zaterdagcompetitie! 

VCC U12 TOP in de landelijke finale!  7/7/12 

Door overtuigende winst op Rood en Wit U12 plaatsen we ons voor de landelijke finale! VCC overtrof de 95 runs 

van Rood en Wit al in de twaalfde over. 

Vooraf was er wat onduidelijkheid. Dankzij kordaat optreden van Gerard de Graaff van R&W stond er even na 

10.30 uur een team op VCC. Klasse en zeer sportief van Rood en Wit dat er op deze manier niet twee teams 

werden teleurgesteld. 



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2012 

 

23 

Floris won de toss en koos voor fielden. Dat ging ons heel goed af. Alyan pakte op deep mid wicket een prachtige 

en zeer belangrijke vang van een goede R&W- ats a . Bo le  as Flo is, die Saf e leidde tot ee  leadi g edge . 
Hierna veroorzaakte Floris twee run outs waarvan één met een direct hit, en nam hij een caught & bowled.  

Het bowlen was subliem, zeker van Freddie, Josh en Julia. Laatstgenoemde cleande hun ster Alexander en eindige 

met 1 voor 7 in drie overs, zonder wides!! 

95 moest te doen zijn, maar hun allrounder Saf bowlde best snel. Freddie werd hiervan het slachtoffer, helaas op 

de ee ste al. Al a  atte ge o e t ee d e  sloeg p a htige ut d i es  e  s ua e d i es ; die s hote  he e  e 
nog niet eens op de training gehad! Helaas werd hij mooi gevangen op een skyer. 

Floris en Babette hielden de ballen meestal wel laag (behalve bij die enorme zes van Babette!) en maakten er 

allebei 30 retired! Ook Stijn en Thom kenden totaal geen angst op de snelle bowlerij en sloegen beiden 

knoeperharde vieren. Inmiddels waren we onder luid gejuich al in de twaalfde over het R&W-totaal gepasseerd. 

FINALE!  

Ee  heel g oot o pli e t aa  alle spele s. We he e  R&W outpla ed  op alle spelo de dele . Ook o s alle , 
runnen en wickets dekken was beduidend beter. Dit was onze beste wedstrijd van het seizoen. Tot nu toe!... 

VCC-jeugd landskampioen na zinderende finale!  9/9/12 

HCC won de toss en ging eerst batten. Geen gekke keuze, want het veld was nog behoorlijk nat. Toch hielden we 

de Hagenaars, dankzij netjes bowlen en goed fielden, redelijk in bedwang. Een belangrijk moment was de run out 

van Sterre Kalis, een goede batter van HCC. Julia bekroonde een prima seizoen met twee wickets. Wouter nam een 

prachtige vang in het verre veld. HCC kwam tot 110 runs. Floris, Alyan en Freddie bowlden prima. 

Dit keer ware  het iet de Dut h Lio s  atio ale sele tiespele s  Al a  e  Flo is die de u s aakte , e  dat 
bewees dat VCC in de breedte sterk is. Thom opende uitstekend met 19 (3x4) en Babette maakte een match 

winning 30 retired. Op het eind sloeg Josh een cruciale vier, bleef Wouter stoïcijns en kon Julia onder luid gejuich 

a  zo   toes hou e s de i e de u  slaa ! 

 

Eerder op het ochtend waren de rollen omgedraaid: de U10 van VCC moest, eveneens in de landelijke finale, net 

het onderspit delven tegen HCC U10. Maar de kids hielden er wel een mooie zilveren KNCB-medaille aan over! 

 

Een topseizoen met een fantastische slotwedstrijd! 

Patrick de Leede, trainer/coach VCC U12 TOP 

 

Gefeliciteerd, kampioenen! Staand:Wouter, Thom, Jasper, Alyan, Floris, Babette, Julia en Stijn; zittend: Freddie, 

Josh, Alfie.  
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U 12 in cijfers 2012 

  

BATTING 

  

runs outs 

Floris de Lange 378 8 

Babette de Leede 345 8 

Alyan Razzaqi 293 8 

Wouter Rutgers 188 8 

Thom van Brakel 100 14 

Julia Corder 58 3 

Freddie Price 57 7 

Stijn de Leede 56 5 

Alfie Sparrow 20 0 

Josh Bolton 18 10 

Jasper Le Rutte 12 9 

Mathijn Overmeire 10 0 

Vivek Ganeshie 8 4 

Nikki Vroom 4 1 

 

 

  

BOWLING 

  

wkts runs 

Floris de Lange 13 199 

Stijn de Leede 12 160 

Wouter Rutgers 11 161 

Alyan Razzaqi 10 162 

Julia Corder 10 204 

Thom van Brakel 8 225 

Freddie Price 5 131 

Josh Bolton 5 132 

Nikki Vroom 3 49 

Babette de Leede 3 118 

Annemijn van Beuge 2 17 

Jasper Le Rutte 2 162 

Thomas van Beuge 1 7 

Mathijn Overmeire 1 48 

 Jeugdprijswinnaars 2011: Mario, Wouter en Koen 
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VCC U 14 in 2012  

We hadden dit jaar twee U14-teams: EBAB (Everybody Bats And Bowls) en TOP. 

 

U 14 EBAB was zeer succesvol en werd in 2012 landskampioen! 

 

U 14 TOP is een getalenteerd team, dat echter voor een deel bestaat uit jongens die iets jonger zijn en eigenlijk 

og i  de U  zoude  oge  uitko e . Dat aakt i ket ee  halle gi g  e  at oeilijke . In 2013 gaat de 

U14 weer meedoen om de prijzen. 

 

U14 TOP Match Reports 

Vs VRA at VRA, 6 May 

As VRA warmed up, it quickly dawned on us that we were in for a tough match. They were professional in their 

approach and considerably larger/older. But these were the concerns of the coaches, to their credit; the boys just 

got on and played.  

VRA won the toss and elected to field. Pranav (22) and Nick (16) batted beautifully straight against a strong 

opening attack putting on 46. After that, wickets fell at a fairly regular rate. Bas (3) was unluckily run out and 

Remco (5) was caught trying to despatch a high full toss. James Finnimore (30*) and Alyan (17) then played very 

maturely to take our score to a respectable 147-7 off 36 overs. The grass was long and wet, whilst the boundaries 

were set right back, with the result that only 5 x 4s were scored in the whole innings. 

The VRA innings was much like our own with several boys getting a start - we also took wickets regularly. At one 

stage, VRA were 126-7 and it looked like we might win. However, some lusty blows took VRA to 148-7 with 3 overs 

to spare. VCC bowling was generally good. Nick took 3 wickets including one from an excellent catch by Tom. 

James combined with Remco to have one of their key batsmen beautifully stumped. 

Overall, the VCC team played some excellent cricket and everyone contributed. The difference between the 2 sides 

came down to the fact that we bowled too many wides and their extra strength and size enabled them to hit more 

boundaries. A very encouraging start to the season.  

vs Hilversum at Hilversum, 13 May 

At last some beautiful cricketing weather and VCC took ful advantage. Batting fi st agai st Hil e su s  est 
bowlers, Nick and Pranav got the team off to a steady start putting on 39 for the first wicket before Pranav was 

adjudged LBW. The next wicket did not fall until 175 as Nick (50 ret), James (51 ret) and Bas (21) set about the 

bowling. Good balls were defended but anything short was dispatched to the boundary. We finished our 40 overs 

on an imposing score of 214-3 with Owen hitting a cleanly struck 6 in the final over. 

Richard opened the bowling with a maiden and the pressure was already on Hilversum. Before long, they were 2 

down. A brief revival was threatened with some big shots by Kerten but immediately after being hit for 6, Esther 

bowled him all ends up. The remaining wickets were then shared by Bas, Pranav, Zishaan and Nick. Hilversum were 

bowled out for 108 as a result of a disciplined bowling performance giving VCC a comfortable victory by 106 runs. 

An excellent team performance and deserved victory. 

vs ACC at ACC, 27 May 

VCC batted first and scored heavily. Nick got 54 very good runs opening the batting. Bas 26, James 21, Owen 19* 

and Navneet 10 helped getting the score to 201. All 10 VCC then got a bowl and ACC managed to score 143 runs. 

Nick picked up 3 wickets, James, Danny, Bas and Owen 1 each. Good catches from James (2), Remco and Bas. 

Convincing win. 
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V R&W at VCC, 3 June 

Postponed due to the weather 

vs VRA at VCC, 9 June 

The closer you got to Voorburg, the wetter the roads. Wind damage littered the VEO field and the clouds were an 

unremitting, deep grey which matched the colours of our over-sized opposition. Not the most promising scenario 

for the VCC U14s. 

Ho e e … Bas a d Ni k soo  set a out esta lishi g a fo ida le total ith so e i tellige t atti g. Rathe  tha  
try and force the ball across the wet outfield, they placed the ball well and ran quickly, picking up plenty of singles. 

Also, thanks to the generosity of VRA to bowl wides, VCC sped along to 121 before the partnership was ended 

when Nick was out LBW for 29. Bas then continued to an excellent 50 and everyone else chipped in to take our 

total to 183-8 off 30 overs. 

Unfortunately, VCC then proved just as generous to our guests and VRA raced away, reaching 77-1 off 13 overs. At 

this point though, James, Zishaan, Bas and Esther put the brakes on the VRA scoring and wickets began to fall. 

James in particular showed excellent control as VCC took the initiative. Finally, VRA were forced to go for quick 

runs and were bowled all out for 153 in their last set of overs. 

A good victory by 27 runs against a team that had beaten us earlier in the season. 

vs Hilversum at VCC, 16 June 

w/o as Hilversum failed to turn up 

vs R&W at VCC, 17 June 

Postponed as R&W did not have all their top players available 

vs R&W at R&W, 7 July 

VCC approached this game with nervous anticipation as were missing Bas and several other regulars for this top-of-

the-table clash. Early morning confusion (thanks R&W!) then saw Alyan return to VCC to play for the U12s. 

Nevertheless, a highly motivated and enthusiastic VCC team took to the small field to be confronted by the 

intimidating Pieter de Graaff. The plan was not to give him speed on the ball and to make him move his feet, so we 

ope ed ith the deadl  flight  spe ialists of Zishaa  a d Ja es. The pla  o ked as Piete  as stu ped  
Remco off Ja es… ut ot efo e he had s o ed  a d R&W had a ed to . Afte  that VCC did e  ell to 
restrict R&W to 132 off their 30 overs. Pranav claimed 4-23 off 6 overs. 

132 was a gettable total as long as one of our key batsmen stayed in. Alas, it was not to be. Nick was bowled early 

o  a d hilst P a a , Ja es a d Re o all got i to the tee s, o e of the  ould ake a ea i gful s o e. VCC s 
magnanimous sens of play was to the fore as we provided R&W with a substitute fielder throughout their innings. 

Koen Hoppener duly obliged with a sensational pick up and throw from the boundary which accounted for James! I 

am delighted (and somewhat surprised) that Koen exhibited the fruits of long training sessions in the field but 

perhaps next time, he would be so kind to take it out on the opposition!  This then left our tailenders to battle 

a a  ou ageousl  a d g aduall  i g us i  sight of R&W s total. U fo tu atel  though, Koe  as u  out i  ou  
last over with our total on 118. R&W had won by 14 runs and inflicted our only defeat of the season. Despite 

losing, VCC showed great effort, focus and teamwork. 

vs R&W at VCC, 31 August 

To win the league we had to beat R&W. We needed everybody to chip in as our main rungetters James F and Nick 

had left for their new school (abroad) already. We batted first and struggled. Remco played a great shot but was 

caught (very good catch). Bas and Alyan 11 played some good shots but also lost their wickets too early. Only 
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Danny batted on and got 30. We managed 88 runs. We have a decent bowling attack so if we field well and the 

o le s do thei  jo … ho k o s? 

But unfortunately we could not break through and Rood and Wit deserved the win only losing 2 wickets to make 

our score. No finals this year. Both Bas and Owen took a wicket, and needed Remco to catch and stump. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We zitten hier veilig. Hij heeft nog geen bal op lengte gebowled! 

 

We re quite safe here…. He hasn t hit a length yet! 
 

 

VCC U14 TOP in cijfers -2012 

 

 

For the correct batting and bowling averages kindly refer to Teamsnap 
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Second VCC U14 Cricket Week : August 13-16, 2012 

 

By special request, the sun shone and we had four days of highly enjoyable, uninterrupted cricket! As if to show 

what was possible though, Hallam CC were treated to a 15 minute downpour of apocalyptic proportions, while at 

the beach on Wednesday evening. A few hundred metres away it remained perfectly dry. 

In all, 70 youngsters passed through VCC enjoying 16 coaching clinics and 11 matches supported by 15 coaches. As 

last year, Hallam CC from Sheffield, UK set up camp by the pavilion but additionally this year, we were visited by 

the Dutch Lions U13s and St Stithians from Johannesburg, South Africa, on the Tuesday. We were also delighted to 

welcome 4 enthusiastic and inspirational coaches in Amol Muzumdar (leading run scorer in the Ranji Trophy), 

Peter Borren (Captain, Netherlands National Team), Mudassar Bukhari (fast bowler and big hitting batsman, the 

Netherlands) and Wesley Barresi (wicket keeper batman, the Netherlands). However, the week would not have 

been so successful were it not for the all the volunteer assistant coaches, scorers, umpires, groundsmen and 

particularly the hard-working mums who provided breakfast, lunch, tea, dinner and many, many jugs of drink.. 

Highlights of the week included: 

- Flo is a d Al a  hitti g st lish s as VCC hased do  Halla s total of , i  hi h Louis Ma e  also 
scored 50. 

- The infamous trip to the beach with 15 boys swimming in the sea before Scheveningen Pier suddenly 

disappeared into the blackness and the heavens opened 

- Wesle  Ba esi s i ket keepi g li i  hi h as o e -subscribed by a factor of 2 

- Being able to play on an excellent grass wicket for 3 of the 4 days 

- All the e ite e t of t o at hes o  the fi al da  ei g de ided  supe  o e s  

But what was perhaps most satisfying was seeing the dramatic improvement in the standard of cricket as 4 

completely mixed teams made up of boys and girls, aged 10-13, from VCC, Hallam, HCC, ACC, Salland etc 

competing on the final day. Great team spirit, everyone involved, massive enjoyment and good cricket! 

The week was rounded off with prize giving: 

- Floris de Lange (VCC) was voted player of the week. 

- Harm Lameris (Salland), Felix Vecchi (HCC) and Jack Berg HCC  e e gi e  spe ial e og itio  a a ds 
by Sean Marven of Hallam CC 

-  Zaryaab Hassan, Alisdair Rittey and Chris Chung all Halla  e ei ed spe ial e og itio  a a ds f o  
VCC 

- Finally, Hallam CC presented VCC with an engraved tankard and in return, VCC presented Hallam with a 

commemorative, Delft blue plate emblazoned with the VCC logo and all participants received a similarly 

hand-pai ted ug a d a C i ket Nethe la ds  sti ke . 

Once again, judging by the smiling and enthusiastic faces of the participants, the week was great success. 

Hopefully, the VCC Youth Cricket Week has now become an annual event and will be matched by similar events at 

other clubs. Thanks too, to Hallam CC for making the trip from Sheffield. We believe that by continuing to build the 

relationship between the 2 clubs, we can provide great opportunities for the development of young players. 

 

 Cricket week 2012



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2012 

 

29 

 

U14 Match Report vs Epsom CC, 23 June 

 

The game against the English tourists finally got underway on the main pitch (synthetic wicket) in the mid 

afternoon. Epsom had been up since the early morning and made the coach journey through the tunnel to be with 

us. The Epsom team contained James Walker who was returning to VCC (and BSN) for the first time since leaving a 

couple of years ago. 

 VCC batted first and were soon struggling against their quick and hostile opening bowler. However, Floris (12) 

showed how much his batting has improved this season by steadying the innings before Nick (38*) played the shot 

to take the VCC total lose to . That as efo e Fea so e F edd  eturned to claim a hat trick by clean 

bowling Navneet, Gizzer and Nikhiel. VCC were bowled out for 148. 

Freddy turned out to be a hard-hitting batsman as well – but after hitting a couple of lusty blows he attempted 

another big shot and was very well caught by Navneet at deep mid-on. After that, our spinners got to work. Floris 

(2), Laurens (2) and James all took key wickets. They were supported by some excellent fielding which saw 4 

catches and 2 run outs. Epsom were bowled out for 114 in the last of their 30 overs. VCC won by 34 runs. The 

Epsom coach was particularly complimentary about the VCC fielding and indeed, it was good to see a mixed U12-

14 side (and Laurens guesting from HCC) work together so well and enthusiastically. 

With immaculate timing, Peter Finnimore turned up to man the Barbie and as ever, some delicious salads 

appeared from nowhere (Marjan!). A very pleasant evening was rounded off by an England vs Holland soccer 

match with Remco showing the composure and vision, so sadly lacking by both teams in the European 

championships.   

 

U14 Match Report vs Hallam CC, 13 August 

 

VCC played with a ruthless efficiency. Having travelled by ferry overnight, VCC applied pressure from the beginning 

and did not allow Hallam to acclimatise. Alyan had Louis Ma e , Halla s sta  ats a , aught off the fi st all of 
the match but Amol Muzumdar, our star inte atio al u pi e, had alled no ball  Louis then got to work steadily 

accumulating a good 50. Meanwhile though, VCC kept chipping away at the other end and helped by 3 run outs 

restricted Hallam to 156-8 in their 40 overs. VCC used all 11 players as bowlers. 

VCC started the run chase in confident fashion with Nick making 25 before he was run out dropping his bat and Bas 

was bowled for 20. At 72-3, the match was in the balance but at this stage Floris came out to join Alyan and these 

two played some stylish cricket to seize the initiative. Floris in particular, hit the ball cleanly and aggressively. Soon 

VCC had amassed a winning score of 157-3 in only 28 overs. 

Sportingly, Hallam agreed to bowl the remainder of their 40 overs. With Floris and Alyan both retiring on reaching 

their 50s, this e a led ost of VCC s e ai i g ats e  to spe d so e ti e i  the iddle a d fo  VCC to take the 
overall score to 206-8 in 40 overs. 

VCC played well and deserved the win. However, Hallam soon showed they would have been much tougher 

opposition if we had played them later in the week. 

  Cricket week 2012
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U14 EBAB match reports 

 VCC U 4 EBAB – Bloemendaal, 6 mei 2012 

VCC U14 EBAB played their first League game of the new season against Bloemendaal.  Their parents braved the 

cold in winter clothing! Lost toss meant we had to bowl first. Laura bowled a decent first over, but had to concede 

so e u s ade  Bloe e daal s est ats a . Afte  a o de ful u  out  Woute , i kets o ti ued to fall 
regularly, especially thanks to Wouter and Julia, who both bowled beautiful outswingers. Mathijn also bowled a 

magic legspinner! Everyone fielded excellently. Saad bowled really well and fast. Bloemendaal was only capable of 

making 78 all out. We allowed them to bat the full 30 overs, but that did not count for the result. Worth 

mentioning are a good catch by Esther and a good caught behind  Flo is. Chasi g Bloe e daal s s o e, Flo is  
and Wouter (6) started off well. Floris, however, got a beauty and a nail hard pull shot by Wouter was beautifully 

aught. Could e still a age Bloe e daal s s o e? Fo tu atel  Ba ette  ot out  a d Julia (5 not out) kept a 

ool head a d atted e  al l . The e ui ed s o  of  soo  a e i  sight. Afte  passi g Bloe e daal s total 
Saad (10, 2 x 4), Laura (4) and Mathijn (6 not out) also batted well. As Babette was the first to retire, she was 

allowed to have another go; she hit a wonderful six over square leg! A fine first victory and especially the fielding 

was fantastic. 

 s Salla d at Salla d,  May 

 

This as Salla d s fi st ga e of the seaso  a d it as g eat to see the  i  thei  e  hites, posing proudly for the 

team photo. They had obviously been hard at work awaiting our arrival. The ground was immaculate, a fresh grass 

wicket had been cut, rolled and marked; the chairs, parasols and scoreboard were already in place. 

A 30 overs, 10 a-side ga e as ag eed a d Salla d s Ja  a d Ru e  e e ki dl  olu tee ed to joi  the VCC tea . 
Someone won the toss and VCC batted first. Koen assumed the captaincy and announced the batting order.  

Zishaan and Jan opened but were soon dismissed. Saad hit a couple of lusty blows but when he was out LBW, VCC 

were in trouble. Koen and Esther started a cunning fight back – they defended the good balls and waited for the 

wides and byes. Steadily our total grew despite the fact that our strategy of not hitting 4s also included a 

determination not to run singles. Eric and Richard also accumulated a few runs but most were scored when Esther 

and Laura were batting. The young ladies showed some classy technique but they will score more runs when they 

back up well, call and run swiftly.  

Finally, VCC reached 100 courtesy of the only 4 of our innings in the last of our 30 overs, scored by our guest Jan.  

In reply, Saad soon had Salland on the back foot with 3 wickets in his first over, 2 of which were clean bowled. 

There followed some good support bowling by Richard, Eric and Koen but the star of the middle overs was Laura, 

who struck with her first ball and followed it with 2 more wickets. With the score at 30-6 and then 61-7, we 

thought VCC were home and dry – after all, we only needed 9 wickets to win. With Salland needing only five more 

runs to win, our man for a crisis, came on to bowl his beautifully flighted, accurate, non-spinning spinners and 

clean bowled their obdurate last man. This was just reward for Zishaan as he had already managed the magical 

double feat of first hitting the wicket and then later, getting the ball to pass between the stumps - both without 

dislodging a bail.  Te h i all , VCC had o    u s. Ho e e , i  the spi it of EBAB, a ouple of Saad s early 

victims were allowed to bat again, particularly as Salland had scored their runs in only 22 overs and with nearly 

twice as many runs off the bat compared to VCC. 

Overall, it was a highly enjoyable match played in an excellent spirit. It was great to see the enthusiasm of both 

teams and to see the confidence and skills of all the players steadily improve. Ruben and Jan fielded so well that 

their friends (and brother) must have regretted their generosity in allowing them to play for VCC. 

 

 s Bloe e daal at Bloe e daal, 9 Ju e 

 

They came from all directions and many had already played a game that day but VCC finally managed to field a 

team vs Bloemendaal – in fact, we had 12. We batted first and although Tom was out caught to a well struck shot, 

Alyan (30 ret) and James (27 ret) soon had the scoreboard ticking over. Once they were both retired Tobias (19) 

and Gizzer (15) kept up the momentum, followed by cameo innings by Nikhiel (3), Saad (8*) and Zishaan (6*). Our 

score of 192-4 represented an excellent effort on a cold and blustery June (?) day. 

Tea was held between innings in the charming pavilion where the boys were surrounded by pictures, plaques, bats 

and jerseys that have been collected over the last 100 years. The combination of a delicious tea, historic and 

picturesque surroundings, enthusiastic players and supporters, all added up to a classic cricketing experience – 

even if it was blowing a gale outside! 
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The Bloemendaal innings never really got going. Saad and Richard immediately put the under pressure, bowling a 

tight length and line. Gizzer, Nikhiel, Zishaan and Navneet continued the disciplined bowling performance and 

wickets fell regularly. I would like to say that we were aided by some stunning catches but it did not quite work out 

that way, did it James! It fell to Tom, Tobias and Nick to finish off all 12 of their batsmen. Bloemendaal were all out 

for 106 and VCC won by 86 runs. 

 

 s Sparta at VCC,  Ju e 

 

Batting first on a specially created wicket on the outfield, VCC batted strongly all the way down the order. Gizzer 

(25*) showed great application and put on 50 with Zishaan (16). Zishaan also showed some Boycott like tendencies 

but unfortunately, this was his running between the wickets which accounted for him and Matthijn. A late flourish 

et ee  Ja ie  a d Ri ha d  ought the ho e side s total to a espe ta le  off  o e s. 
Some tight bowling and excellent catching ensured that Sparta were never going to challenge that total. In all, 10 

bowlers were used and the wickets shared: Koen 1-5, Zishaan 1-7, Eric 1-9, Esther 1-7 and Gizzer 1-14. The pick of 

the bowlers though was Laura with 2-10 and she also took 2 of the 6 catches. Sparta were bowled out for 84 and 

VCC had won by 69 runs.   

 

 

 

U14 EBAB kampioen! V.l.n.r. Zishaan, Nikhiel, Mathijn, Koen, Bas, Saad, Esther, Richard, Owen, coach Chris Pickett. 
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VCC U 16 in 2012  

 

 

Batting 

      

  

Runs Out Av'ge 

 A. Verbeek 240 4 60,00 

 J. van Kessel 217 7 31,00 

 B. Price 154 7 22,00 

 M. Singh 93 8 11,63 

 D. Singh 74 4 18,50 

 A. Kent 62 2 31,00 

 N. Bett 55 3 18,33 

 B. de Leede 39 2 19,50 

 F. van Hoogdalem 38 3 12,67 

 J. Singh 21 4 5,25 

 J. Finnimore 17 1 17,00 

 K. Marthi 14 2 7,00 

 L. Schuijtvlot 5 4 1,25 

 R. van der Giessen 5 0 

  O. Pickett 2 3 0,67 

 

      

 

totals 1036 54 19 

  

 

 

Bowling 

 

 

   

Overs Runs Mdns Wkts Av'ge Econ. 

A. Verbeek 

 

52 186 8 16 11,63 3,6 

J. van Kessel 53 223 4 11 20,27 4,2 

M. Singh 

 

48,7 223 3 9 24,78 4,6 

A. Kent 

 

18,8 92 1 7 13,14 4,9 

N. Bett 

 

8 34 0 4 8,50 4,3 

B. Price 

 

11,3 43 2 4 10,75 3,8 

L. Verbeek 

 

8 51 0 3 17,00 6,4 

F. van Hoogdalem 17 87 2 3 29,00 5,1 

J. Finnimore 

 

17,7 70 1 3 23,33 4,0 

J. Singh 

 

23 108 2 2 54,00 4,7 

O. Pickett 

 

3 18 0 2 9,00 6,0 

K. Marthi 

 

4 30 0 1 30,00 7,5 

B. de Leede 

 

21 85 0 1 85,00 4,0 

D. Singh 

 

5 35 0 0 

 

7,0 

         

         

   

290,5 1285 23 66 19,5 4,4 
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VCC U 19 in 2012 

 

VCC U19 nam als zodanig niet deel aan een competitie; de spelers van deze leeftijd spelen al lang en breed 

seniorencricket, bij ons vaak zelfs in het eerste efltal. Wel e d het Fla i go Ju io es  !  toe ooi geo ga isee d. 
VCC bracht zeven spelers op de been, aangevuld met vier Zulfiqarretjes.  

 

VCC/ACC 241/8/40, Josh Lenssen 106, Adriaan Verbeek 43 

Rood en Wit 206 ao/38.2, Paul van Meekeren jr. 71 

VRA/Dosti  48 a.o., Viv Kingma 5 wkts; VCC/ACC 50/1/5 

Halve finale Excelsior 134 a.o.; VCC/ACC 135/2/18, Rehmat Zulfiqar 52 not out. 

Finale VCC/ACC 156, Saqib Zulfiqar 49; Quick Hg 104. 

In de finale van het Flamingo Juniores toernooi namen Quick en VCC/ACC-combinatie het tegen elkaar op. 

VCC/ACC s oo de op ee  lastig i ket  u s i   o e s. Sa i  Zulfi a  k a   u  te ko t oo  z  half 
century. Quick bowlde goed en fieldde als team sterk. 

VCC/ACC begon met een solide openingsspell, maar Quick antwoorde met een rustige opening. Er vielen een paar 

wickets, maar in het middenstuk bouwde Quick aan een partnership. Toen dit echter gebroken was, voerde 

VCC/ACC de druk steeds verder op, met regelmatige wickets tot gevolg. De runrate ging desondanks niet al te veel 

omhoog, waardoor het nog lang spannend bleef. Maar na 33 overs was Quick uiteindelijk toch all out met 104 runs 

op het bord. Een welverdiende overwinning van de VCC/ACC-combinatie! 

 

Achterste rij: Zulfiqar, Zulfiqar, Zulfiqar en Zulfiqar (geen Pakistaans advocatenkantoor, maar de zoons van oud-VCC er Ahmed), 

gefla keerd door t ee here  a  de Fla i go s (links Hidde Maarleveld, rechts Michiel Müller). In het midden onze eigen topper 

Viv Kingma. 

Voorste rij: Nick Bett, Mario Singh, Philip Kingma, Adriaan Verbeek, Joost van Kessel, Josh Lenssen.
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Dames heropgericht 

In augustus 2000 viel het doek voor het toenmalige damesteam van VCC onder leiding van Edmée Janss. Twaalf 

jaar later trad er weer een heus damesteam aan. 

Dankzij een subsidie van Fonds1818 waren wij in de winter van 2011/2012 in staat om onder leiding van Ned XI 

captain Helmien Rambaldo in de gymzaal van het Wellant College te trainen. Dankzij het enthousiasme van Dorith 

hadden we al snel een leuke groep speelsters bij elkaar bestaande uit moeders van jeugdleden, oud VCC-speelsters 

en andere cricketliefhebbers. De trainingen waren erg leuk en leerzaam. We besloten dan ook ons in te schrijven 

voor de Twenty20 competitie, een enkele competitie, waaraan nog drie andere teams mee zouden doen. Buiten 

werden we tweewekelijks getraind door Steve Marillier.  

Helaas trok HDVS2 zich al terug voordat er één wedstrijd gespeeld was. Er bleven dus slechts twee wedstrijden 

over, Hilkamp en VOC. Beide wedstrijden waren thuis zodat we ons in ieder geval op de kaart konden zetten met 

onze van oudsher beroemde thee/lunches.  

De eerste wedstrijd batten wij eerst en kwamen slechts tot 58 runs waarbij de wides het grootste aandeel 

vormden (15). Topscorers met het bat waren oudgedienden Patty en José met ieder 9 runs. Marjan had het 

genoegen om het enige Hilkampwicket te veroveren en na 10.5 overs werd ons totaal gepasseerd. De scones, 

sandwiches en andere lekkernijen waren misschien wel het hoogtepunt van de dag naast uiteraard de gezelligheid 

(ook niet onbelangrijk).  

De tweede wedstrijd was tegen VOC en wederom mochten/moesten wij eerst batten. Dit keer eindigde de teller 

op 95, een behoorlijke stijging ten opzichte van de eerste wedstrijd. Topscorers dit keer Patty 15, Carola 14 en 

Dorith 18*. VOC had er zin in en mepte er vrolijk op los en ook dit keer ging de wedstrijd verloren met negen 

wickets. Esther viel tijdens het fielden in en nam het enige wicket. Omdat wij wel wat oefening konden gebruiken, 

stelden we voor dat we door zouden spelen zonder dit mee te nemen in het resultaat. Vooral de 

openingsbatsvrouw van VOC vond dat een goed idee, zo zou zij haar 100 lekker bij elkaar kunnen timmeren. Dat 

was niet helemaal onze bedoeling, wij zouden het wel leuk vinden om ook op iemand anders te kunnen bowlen. 

Nadat we haar overtuigd hadden droop ze toch af en bowlden wij de laatste overs uit.  

Bij dameswedstrijden zijn altijd wel mensen bereid om te umpiren, zo ook bij de wedstrijd tegen VOC-wedstrijd. 

Dat leverde  in dit geval een bijzonder schouwspel op. Marjan bowlde een bal en umpire Mike Corder (man/vader 

van Irmie/Esther en Julia) gaf een noball aan, maar sloeg daarmee een lens van Marjan uit haar ogen! Even zoeken 

in het gras leverde niets op en we besloten om verder te spelen. Na afloop van de wedstrijd wilde Marjan toch nog 

even zoeken en zo kropen we met z'n allen op het veld, een kansloze missie zou je zeggen, maar vlak voordat we 

i hti g lu huis ilde gaa  zag o de geteke de iets ligge … Dit le e de  a  de ei ige foto's op a  dit 
seizoen en dus moet u het hiermee doen! 

Carola Vroom 

 Ladies looking for a contact lens 
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VCC 1 in 2012  

VCC  esto d dit jaa  uit ee  aa tal ij VCC ges hoolde i kete s, d ie Ki i s B o so  Meeha  e  Ca p ell 
Thomas), waarvan één (Josh Lenssen) met een Nederlands paspoort en een speler uit Zimbabwe (Steve Marillier). 

Aan het einde van het seizoen kwam daar Hamish McCarthy nog bij, een Nieuw-Zeelander met een Nederlands 

paspoort. Tim speelde een aantal wedstrijden mee, voornamelijk de thuiswedstrijden.  

Hoopgevend is dat we een heel jeugdige selectie hebben. Floris, Philip en Viv Kingma en Adriaan Verbeek zijn 21 

jaar of jonger. Willie Diepeveen en Steffen Mulder zijn 26 jaar dus ook nog niet echt aan hun top en Gijs Bins is niet 

veel ouder. Helaas raakte Gijs al vroeg in het seizoen geblesseerd en was ook Dave Dormits door blessures niet 

beschikbaar. Harold Vogelaar was de enige dertiger in het team. Kortom, de basis van dit team kan nog een aantal 

jaren groeien.  

VCC 1 – Sparta 1  17/5/12 

Sparta koos na gewonnen toss voor batten. Hatwell en Boult bouwden met gedegen batten aan hun partnership. 

De pitch bleek de batsmen meer te helpen dan de bowlers. Een caught behind-kans werd gemist op het bowlen 

van Tim en er was ook een beetje geluk met schoten die net veilig vielen. Er was iets speciaals nodig om dit 

partnership te breken. Hiervoor zorgde Bronson door een bal razend snel rechtstreeks in de palen te gooien (Boult 

35). Het derde wicket viel op 105 en Viv nam ook het vierde wicket door Luqman Tariq te cleanen; 119 voor 4 na 

35. Hatwell bouwde ondertussen aan een aanzienlijke score. De batsmen scoorden sneller (50 runs in 10 overs) en 

begonnen meer risico te nemen. Dit leidde tot nog een briljante run out van Bronson (168 voor 5 na 45 0vers). Op 

een persoonlijke stand van 98 gaf Hatwell zijn eerste kans weg, maar Steffen Mulder kon er net niet genoeg hand 

achter krijgen om een vang te maken. Steffen maakte dit in de laatste over goed met een langzame full toss die 

gevangen werd door Steve Marilier (Hatwell 99). Sparta eindigde op een totaal van 198 voor 6 na 50 overs. Viv 

Kingma 2 voor 33 in 8. 

Op deze battingpitch moest de target voor VCC van 199 runs te maken zijn. VCC startte wat agressiever met Josh 

Lenssen en Harold Vogelaar. Na 10 overs stonden er 47 runs op het bord. Harold 30 runs uit 30 ballen. Het bowlen 

van Sparta was tight. Boult en Keukelaer bowlden zuinig. Josh (21) werd op de boundary gevangen toen hij het 

tempo wilde versnellen. Daarna bouwden Steve Marilier en Willie Diepeveen aan een partnership van 34 runs in 9 

overs. Willie sloeg een full toss spijkerhard terug naar de bowler die de bal vol in zijn maag kreeg, maar de 

terugspringende bal helaas wist te vangen. Voor Willie kwam Tim de Leede in het strijdperk. Uit de volgende 10 

overs,waarvan vijf overs powerplay, werden 40 runs gescoord. De benodigde runrate werd zes runs per over en 

een versnelling was dus wel nodig. Het VCC-publiek was niet meer geheel overtuigd van een goede afloop, maar de 

beste bowlers van Sparta hadden niet veel overs meer over. Met dit battingpaar was de overwinning wel binnen 

bereik. Steve en Tim lieten zien wat ervaring (met name op graswickets) waard is. Een goed partnership, vlotte 

singles, af en toe een boundary op een losse bal. De benodigde run rate werd gehaald. Beslissend werd de 48
ste

 

over waarin 12 runs werden gescoord. Tim stelde in stijl de winst veilig door de bal spijkerhard over extra cover 

voor zes te slaan en daarmee ook zijn half century vol te maken (50 not out). Steve 76 not out. 

Rood en Wit – VCC  27/5/12  

Meest in het oog springende naam bij R&W is die van Peter Fulton, oud testspeler van Nieuw-Zeeland. R&W koos 

na gewonnen toss voor batten. Zoals gewoonlijk deelden Viv en Campbell de nieuwe bal en deden dit wederom 

prima. Sterke start met vangen van Bronson en Josh; R&W 16-2 na 7. Fulton en Shabaz bouwden voorzichtig aan 

een partnership. Het was uiteindelijk Adriaan het partnership brak. Shabaz werd enigszins ongelukkig LBW 

gegeven, maar had eerder niet mogen mopperen. Een mooie direct hit van Floris zorgde er kort daarna voor dat 

R&W op 106-4 stond na 34. Een combinatie van iets agressiever batten van Fulton en het niet kunnen vasthouden 

van het niveau van het bowlen en fielden zorgde ervoor dat het totaal van R&W opliep. Fulton werd gedropt aan 

de boundary toen hij er net 50 had en er kwamen steeds meer misfields. Gelukkig nam Philip het wicket van Van 

Meekeren en ook dat van Fulton, die eindigde op 89. R&W had er na 177-8 na 45 nooit meer dan 200 mogen 

maken. Helaas gebeurde dat wel; R&W op 208 voor 8. Philip 3 v 45.  

Toch was dit  een haalbaar totaal op dit veld. Bronson en Harry hadden wat moeite met het vinden van singles, 

wat resulteerde in tussenstanden van 80 runs na 29 overs. Harry 53, in een partnership van 99 runs, in 30 overs. 

Bronson wist dat als hij, ondanks het feit dat het scoren niet echt ging zoals hij wilde, de innings uit zou batten, 
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VCC zou winnen. Maar hij ging twee overs later ook bowled (39), VCC 106-3 na 33. Ter vergelijking: R&W stond na 

33 overs op 101 voor 3, dus er was nog geen man overboord, maar R&W hadden toen een ingespeelde Fulton in 

staan. Steve was voor ons de goede man op het goede moment. Met nog 10 overs te gaan had VCC nog 65 runs 

odig o  te i e . E  og steeds… et i kets i  ha de  e  Ste e die goed sto d te atte  o ht dit gee  

probleem zijn. Na een tweetje  en een vier te hebben geslagen werd Steve helaas gevangen door van Meekeren 

voor 30 runs. Floris en Philip scoorden ongeveer vijf runs per over, maar de benodigde run rate bleef oplopen. 

Floris vond de langste fielder in een poging te versnellen en op de stand van 175-6 na 46 overs had de VCC-

aanhang er niet zoveel vertrouwen meer in dat deze wedstrijd gewonnen zou worden.  Van 65 runs nodig in 10 

overs naar 39 uit 5 overs, 34 uit 4 en na een maiden (!) zelfs 34 uit drie. Philip (14), Adriaan (13 not out) en Viv (4 

not out) konden VCC niet aan de overwinning helpen. VCC 195 voor 7 na 50 overs. Een ongelofelijke teleurstelling 

na een wedstrijd waarin het VCC de winst voor het grijpen had.  

VCC–Amstelland 3/6/12 

Andy Collingwood heeft een beroemde neef, Paul, die het schopte tot aanvoerder van het Engelse cricketteam. 

Zelf speelt Andy op een wat bescheidener niveau, in het tweede en derde elftal van VCC. Maar toen Tim zich 

zondagochtend ziek meldde met buikgriep, stak de 44-jarige Brit meteen zijn vinger op om in te vallen in VCC 1. 

Als fielder zag Andy zijn teamgenoten achter elkaar de wickets nemen van de batsmen van Amstelland, dat naar 

125 runs strompelde. Seamer Campbell Thomas nam drie wickets voor 26 runs. Keeper Josh Lenssen twee vangen 

en een stumping. 

Andy was er vervolgens van overtuigd dat zijn jonge, goedgetrainde teamgenoten de benodigde 126 runs wel even 

bij elkaar zouden tikken. Maar dat liep anders. Na een langzame start (Harold Vogelaar werd na 3 in 29 ballen 

dubieus LBW gegeven) vielen er nog drie wickets in korte tijd en stond Andy opeens op de graspitch. Hij speelde 

zijn eigen spel – aanvallend – en na verloop van tijd ging hij de bal steeds beter raken. Om een lang verhaal kort te 

maken: in hoog tempo voegde hij 45 runs aan het VCC-totaal toe. Bij een poging  zijn derde zes te slaan werd hij 

aan de boundary gevangen. Maar hij had heel verrassend de basis gelegd voor een overwinning die ver weg leek. 

De 15-jarige Adriaan Verbeek werd nog uitgegeven, maar Philip Kingma maakte het karwei af en bleef met 23 

prima runs not out. 

HBS-VCC 10/6/12 

HBS won de toss en begon met batten. HBS begon meteen goed te scoren; alleen op het bowlen van Tim bleek dat 

moeilijk. Partnership van 73 runs tussen Deitz en Elliot, totdat de laatste werd gestumpt op het bowlen van 

Steffen. HBS 250 v 6 in 50. Tim  en Steffen ieder twee wickets. Het totaal van HBS viel uiteindelijk mee, maar het 

antwoord van VCC was matig. De kop van de batting wist geen noemenswaardige scores op te bouwen. Alleen 

Bronson kwam met zijn 50 runs boven de twintig runs uit, maar had daar wel meer dan honderd ballen voor nodig. 

Zijn wicket viel op een score van 134 in de 38
ste

 over. VCC uiteindelijk all out v 168 runs. Conclusie: HBS was op alle 

fronten beter.  

Bloemendaal 15/6/12 

Een aantal prachtige jubileumtaarten van bakkerij Wesseling wordt aangesneden ter gelegenheid van het 80-jarig 

bestaan van VCC. Op het hoofdveld deelt VCC 1 in de feestvreugde, want koploper Bloemendaal wordt vanuit een 

vrijwel kansloze positie verslagen. 

Op een zonovergoten dag wint VCC de toss en kiest te gaan batten. Eerst zelf een totaal neerzetten en dan het 

karwei afmaken in het veld, was het uitgangspunt.  

De start is niet slecht. Bronson Meehan (63) en Steve Marilier weten een partnership te bouwen van 48 runs totdat 

Steve (35) het veld moet ruimen. In over 36 valt het wicket van Willie Diepeveen (32) en in over 39 wordt Tim (13) 

gevangen. Dan volgt een collapse. VCC 168 all out in 49.3 overs. Op enig moment leek een totaal van 200 haalbaar, 

maar na de collapse was 168 eigenlijk best een goede score. 

Bloemendaal dacht dat dit totaal te passeren moest zijn, maar de bowling, die geopend werd door Viv en Tim, 

stond maar heel weinig runs toe. Toen kreeg Campbell Thomas de bal en pakte op zijn tweede bal zijn eerste 

wicket. Toen hij op de volgende bal de nieuw ingekomen batsman cleande ging er een siddering door de gelederen 

van Bloemendaal. De voornaamste rungetter (tot nu toe 124 gemiddeld in de hoofdklasse) was op de eerste bal 

vertrokken. Het bowlen bleef goed en de wickets bleven regelmatig vallen. Ook Steffen Mulder nam twee wickets 

in een over. De benodigde scoringrate liep steeds meer op. Bloemendaal probeerde er alles aan te doen; veel 

singles en risicovolle runs. Er waren legio run out-kansen, maar VCC slaagde er maar niet in een direct hit te 
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scoren. Verder maakte VCC in het veld weinig  (kostbare) fouten en viel de gretigheid en de vastberadenheid op. 

Bloemendaal na 49 overs 154 voor 9. Om te winnen had Bloemendaal dus nog 15 runs nodig en VCC 1 wicket. Het 

was Bronson die op de derde bal van de door Campbell gebowlde over de laatste batsman uitving. Voor VCC een 

heel belangrijke overwinning! Campbell 3 v 41 in 8.3, Steffen Mulder 2 v 12 in 6. 

VCC – Punjab 1 juli 2012 

Philip verloor de toss e  e e de  uitge odigd o  te gaa  atte . Ha  e  B o so  S a fa e  Meeha  ope de  
de batting. Harry moest helaas in de zesde over vertrekken na te zijn gevangen. Twee ballen later ging Steve LBW 

toen hij naar achter ging en de bal net een beetje laag bleef. Toen Willie op een stand van 19 ook een bal in de 

handen van een fielder lepelde, ontstond er toch enige paniek aan de kant. Gelukkig is er dan ene Tim de Leede die 

de nodige ervaring heeft. Samen met Bronson bouwde hij aan een mooi partnership. Na 30 overs stonden er 104 

runs op het bord en leek een totaal van 200 tot de mogelijkheden te behoren, wat een prima score is op dit grote 

veld. Helaas ging Tim, na zelf 45 runs gescoord te hebben, caught behind. Bronson bereikte vlak daarop zijn 50 en 

samen met Josh bouwde hij aan een nieuw partnership. Het scoringstempo daalde iets tot de 40
ste

 over en 

inclusief powerplay werden sinds de val van het laatste wicket 29 runs gescoord, 139 voor 4 na 40. Met nog 

genoeg wickets in handen werd er behoorlijk versneld door Bronson en Josh en toen Josh (26) op een stand van 

162 werd gevangen, waren er nog ruim zes overs te gaan. Adriaan steunde Bronson uitstekend. In 4 overs werd de 

stand naar 196 gestuwd. VCC 212 voor 7 in 50; Bronson 99 not out! Vermeldenswaard is dat Bronson zijn 50 runs 

maakte uit 99 ballen en slechts 40 ballen nodig had voor de volgende 49 runs. 

VCC begon aan de fieldingsessie in het vertrouwen dat deze score verdedigd zou kunnen worden, hoewel je het 

met Pakistaanse batsmen nooit weet; als er één of twee hun dag hebben, kan het nog lastig worden. Tim en Viv 

openden de bowling en Tim had al snel succes toen hij batsman nr 2 om zijn benen bowlde. Terwijl Viv sterk 

bowlde van de ene kant en ietwat ongelukkig was met edges die veilig landden, was Tim aan de andere kant 

destructief bezig. Punjab 34 voor 3 na 10. Tim nam ook het vierde wicket voor zijn rekening, wederom pats 

paaltjes.  

 

Tim maakt weer een slachtoffer 

Campbell bowlde vijf goede overs voor slechts 8 runs. Aan de andere kant nam Steffen het over van Tim. Adriaan 

bowlde samen met Stef prima in de powerplay, waarin slechts 11 runs werden toegelaten. De wedstrijd was toen 

el zo  eetje gespeeld. Met een prima yorker pakte Steffen zijn vierde wicket, maar een vijfde wicket zat er 

helaas voor hem niet in, hoewel hij de umpire regelmatig en duidelijk hoorbaar uitnodigde tot het geven van een 

LBW. Tim en Viv werden teruggebracht in de aanval, maar ook Tim was een vijfde wicket niet gegund; Viv nam met 

opeenvolgende ballen de laatste twee wickets. Punjab 122 all out in 39.2 overs. Tim 4 v 25; Viv 2 v 35; Steffen 4 v 

29 in 10. Een goede wedstrijd in goede sfeer met goed fielden. 
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Sparta - VCC 1 7/7/12 

Op het mooie nieuwe complex van Sparta mochten wij eerst gaan batten. Met goede bijdragen van vrijwel 

iedereen werd er in 50 overs een totaal neergezet van 211 voor het verlies van 7 wickets. Josh 36, Bronson 41, 

Steve 27, Wilfred 26, Harold 27 not out, Viv 17 not out.  

Een verdedigbaar totaal, naar wij dachten. Maar soms loopt het anders dan je zou willen. De wickets bleven wel 

met regelmaat vallen en toen Sparta op 147 zijn zevende wicket verloor, dachten we dat de wedstrijd wel binnen 

was. Amir Ishfaq dacht daar anders over en bleef runs scoren. Als nummer zeven maakte hij een gewaagde 38 not 

out. Het was zeer onaangenaam in het veld en er werden officiële waarschuwingen uitgedeeld, maar uiteindelijk 

passeerde Sparta op de laatste bal van over 49 ons totaal. Philip 2 v 43 in 10; Viv 1 v 28 in 10; Steffen 1 v 40 in 9; 

Bronson 4 v 43 in 10. 

Amstelland – VCC 15/7/12 

Een knappe overwinning. FC Amsterdam United (a.k.a. Amstelland) 268-6 na 50. Klein veld over de top, en 

kunstgrasveld dus snel. Een lelijke 79 van M. Ahmed, een goeie 78 van Wain en 55 van S. Hussain. Desalniettemin, 

268 was veel runs.  Adriaan 2-43 in zes, Stef tien overs unchanged 2-29.  

Steve zag er heel goed uit met een spijkerharde zes over het clubhuis, maar gaf een thick edge naar een man die 

kon vangen. Willie en Bronson partnership van 91, Willie (52) LBW. Philip en Bronson hadden vervolgens een 

partnership van 40, 205-4 na 40.5. De rest maakte geen runs, maar runde goed met Bronson, die de singles vond 

en kon versnellen. Na 48.5, met de score op 267 viel het negende wicket (campbell run out). Bronson en Stef op de 

mat, Bronson pakt een single op de laatste bal van de over en slaat de winnende run op de eerste bal van de 

laatste over. Bronson eerste 50 uit 94 ballen, volgende 63 uit 40 ballen! VCC 272-9 na 49.1 (Josh 21, Bronson 113 

no, Steve 30, Willie 52, Philip 15).  

VCC – HBS 22/7/12 

Eersbattend kwamen we slechts tot 124. Steve 20, Floris 24. Voor HBS nam Grant Elliott 4 v 28. HBS passeerde dit 

moeiteloos dankzij wederom Elliott en een andere huurling, Barnes.  

Bloemendaal – VCC  5/8/12 

Ook deze maar snel vergeten. Batten ging niet goed to say the least, 89 all out in 32.2 overs. Josh Lenssen 19, Steve 

Marillier 20, invaller Andy Collingwood 11. 

Daar was geen eer aan te behalen, al nam Viv nog 1-8 in 5 en Philip 1-7 in 2. Onze nieuwe huurling Hamish 

McCarthy nam zijn eerste wicket voor VCC, 1-22 in 5. Door de regen was de D/L target 77. Bloemendaal bereikte 

dat zonder veel problemen. 

VCC - Kampong  12/8/12 

In deze wedstrijd was Josh Lenssen de gevierde man met een match winning innings van 64 runs not out. Kampong 

had eerst gebat en wist slechts 103 runs te produceren (Viv Kingma drie wickets). Van meet af aan was duidelijk 

dat wij hiermee geen moeite zouden hebben.  

Punjab – VCC  18/8/12 

Door een grote zege op Punjab weten we ons te plaatsen voor de play-offs!  Om sterk voor de dag te komen, werd 

ee  e oep gedaa  op Ti . To h as het ee  jo kie  die e  et ie  i kets a doo  gi g, te ete  Vi  Ki g a. 
Door zijn toedoen, en ook door goed bowlen van Hamish McCarthy en Philip Kingma, reikte Punjab niet verder dan 

102 runs. 

Bij ons antwoord was het wederom Josh die vooropging in de strijd; met 40 not out legde hij de basis voor een zeer 

ruime overwinning.  

Bloemendaal 25/8/12 

Bloemendaal maakt er 179. Adriaan Verbeek 3 v 50 (drie vangen van Steve), Philip sterk met 3 v 20.  
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In de duisternis komen wij tot 67. Umpires hebben lichtmeters om te bepalen of de spelers de bal nog wel goed 

kunnen zien. Hoewel alle seinen op rood stonden, lieten de umpires helaas doorspelen.  

R&W  26/8/12 

We hadden al geen kans meer op promotie naar het hoogste landelijke cricketniveau, maar boekten nog wel een 

knappe zege op Rood en Wit. Door de regen moest de wedstrijd sterk worden ingekort. Wij maakten er in 39 overs 

189 runs (Steve Marillier 77). Rood en Wit kreeg als target in de ingekorte wedstrijd 175 runs, maar reikte slechts 

tot 146 all out.  

HBS  1/9/12 

Onze laatste wedstrijd in de play-offs tegen het al gepromoveerde HBS. Omdat er niets meer op het spel stond, 

besloten de teams tot het spelen van een Twenty20, de kortere spelvariant. Het werd een aantrekkelijke wedstrijd, 

die pas op de voorlaatste bal van de wedstrijd door HBS werd gewonnen. Steve 24, Hamish 2 v 10.  

Jaap en Steffen Mulder 

 

 

 

 
De familie Mulder heeft de indoortraining inmiddels hervat. 



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2012 

 

40 

 

 

VCC 1 in cijfers – 2012  

 

50 over-competitie 

 

 

 

 

Batting  2012 VCC 1 

      

          

 

Speler inn no runs h.s. 

 

ave. ct st 

B. Meehan 14 3 502 113 * 45,64 8 

 S. Marillier 14 2 388 77 

 

32,33 8 

 J. Lenssen 15 2 314 64 * 24,15 14 3 

H. Vogelaar         15 1 189 53 

 

13,50 4 

 W. Diepeveen        8 0 152 52 

 

19,00 

  T.de Leede         4 1 121 50 * 40,33 1 

 P. Kingma 11 2 98 23 * 10,89 5 

 V. Kingma 11 3 62 17 * 7,75 

  A. Verbeek 9 1 61 15 

 

7,63 2 

 A. Collingwood 5 1 60 45 

 

15,00 2 

 F. Kingma           6 1 49 24 

 

9,80 

  H. McCarthy 3 1 44 30 * 22,00 2 

 C. Thomas 7 5 24 6 

 

12,00 1 

 G. Schoew 3 1 18 9 * 9,00 

  A. Zaidi 1 0 4 4 

 

4,00 1 

 S. Mulder           5 2 3 2 * 1,00 3 

 M. Nota 1 0 0 0 

 

0,00 

  

          

 

Totals 132 26 2089 

   

51 3 

 

 

 

 

 

Bowling  2012 VCC 1 

     

         

 

Player overs b runs wkts ave. balls econ. 

V. Kingma 113 

 

402 20 20,10 678 3,56 

C. Thomas 90 

 

463 17 27,24 540 5,14 

Ph. Kingma 99 

 

366 16 22,88 594 3,70 

S. Mulder           74 

 

299 15 19,93 444 4,04 

B. Meehan 69 

 

300 12 25,00 414 4,35 

A. Verbeek 43 

 

222 10 22,20 258 5,16 

H. McCarthy 31 

 

102 7 14,57 186 3,29 

T.de Leede 43 

 

111 7 15,86 258 2,58 

M. Nota 10 

 

18 1 18,00 60 1,80 

F. Kingma 3 

 

8 0 

 

18 2,67 

         

 

Totals 575 

 

2291 105 21,82 3450 3,98 
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VCC 1 in 2012 – Twenty20-competitie 

Anders dan de afgelopen jaren startte het cricketseizoen dit jaar met de Twenty20-competitie en volgde de 

reguliere competitie later. 

Bloemendaal - VCC 

Na een kleine vertraging vanwege een natte pitch won VCC de toss en koos om eerst te gaan fielden. De VCC-

bowlers gaven Bloemendaal geen ruimte. Na zes overs stonden er pas 13 runs op het bord voor het verlies van 

twee wickets. Bronson Meehan nam twee wickets. Grote man voor VCC was echter Steffen Mulder, die maar liefst 

vijf wickets nam in zijn vier overs, opmerkelijk genoeg alle vijf bowled. In zijn eerste twee overs nam hij twee 

wickets voor 11 runs om in de volgende twee overs drie wickets zonder één run tegen te nemen (5 v. 11 in 4). 

Bloemendaal 47 all out na 16.5 overs! 

Dit totaal was geen enkel probleem en na  7.5 overs hadden de VCC-batsmen de klus geklaard. Josh Lenssen bleef 

in agressieve stijl not out (19 runs) en Gijs Bins (18 not out) haalde met een soepel geslagen zes recht vooruit de 

eerste winst binnen. 

VCC – ACC 

ACC liet VCC eerst batten. Bronson Meehan en Josh Lenssen openden de batting en gingen er met overleg 

tegenaan. Het kleumende publiek veerde op toen Josh een van de eerste ballen van Bukhari, openingsbowler van 

het Nederlands elftal, schitterend rechtdoor voor zes het veld uit sloeg. Josh ging niet veel later ongelukkig run 

out. Gijs Bins nam het over en bouwde met Bronson aan een gedegen partnership. Gijs (17) werd gevangen en 

maakte plaats voor Steve Marilier. Deze twee batsman wisten de aanval van ACC te pareren en vonden met 

regelmaat de boundary in hun belangrijke partnership van 60 runs. Steve (39) sloeg een aantal mooie zessen maar 

werd kort daarop gevangen. Niet veel later moest ook Bronson (44) het veld ruimen. VCC 132 voor 5. 

Voor VCC werd de bowling geopend door Vivian Kingma (0-14-4) en Campbell Thomas (4-14-4). Zij verrasten 

batsmen Bukhari en Zulfiqar vanaf het begin met goed en agressief bowlen. Viv bowlde geconcentreerd, snel en 

goed. Bukhari werd geen ruimte gegund. Hij sprokkelde zijn runs dit keer met eentjes en tweetjes bij elkaar. 

Campbell Thomas nam al snel de wickets van Zulfiqar en Bas van der Heide voor weinig runs. Het veld van VCC 

steunde de bowlers uitstekend.Toen Steffen Bukhari ving en Campbell daarmee zijn derde wicket bezorgde, stond 

ACC op 25 v 3. Ollie Lodder hield met een goede innings ACC in de wedstrijd, maar offspinners Meehan en Philip 

Kingma zorgden ervoor dat het benodigde aantal runs per over bleef stijgen. Ook de wickets bleven vallen. In de 

laatste over met nog 23 runs nodig om te winnen was ACC echter nog steeds niet kansloos. Steffen Mulder (3-25-

4) nam echter het wicket van Lodder. Daarmee was de wedstrijd beslist. ACC 116 voor 8. 

Kampong 

Kampong wilde dat VCC eerst ging batten. Dat bleek een goede keuze, want al snel vielen de eerste drie wickets 

van VCC. Steve Marilier (15) en Floris Kingma (10) konden ook niet lang weerstand bieden aan het sterke bowlen 

van Kampong en op een stand van 51 voor 5 na 11 overs was VCC lelijk in de problemen. Wilfred Diepeveen was 

bezig te bouwen aan een goede innings, maar hij had iemand nodig met wie hij een partnership kon opbouwen. 

Dat werd Philip Kingma, die in de winter winter in Nieuw-Zeeland heeft gecricket. Zij lieten de gewenste 

volwassenheid zien e  s oo de  gestaag zo de  o odige isi o s te e e . Op ee  sta d a   gi g Diepe ee  
(40) run out. Philip hielp VCC met 22 not out aan 113 runs uit 20 overs. Deze score was verre van indrukwekkend 

en er zou een heel goede fieldingprestatie tegenover moeten staan om dit totaal succesvol te kunnen verdedigen.  

Kampong verloor in de eerste over al het eerste wicket, maar na zeven overs had Kampong 37 runs en leken zij op 

koers voor een overwinning. Toen grepen de offspinners van VCC de macht. Meehan (2-14-4) en P. Kingma (0-11-

4) stonden de volgende zes overs slechts 15 (!) runs toe en namen twee wickets. Opeens had Kampong nog 62 runs 

nodig uit de laatste 7 overs, maar wederom werden de bowlers gesteund door uitstekend veldwerk. Bins runde 

Penfold briljant uit en er waren twee razendsnelle stumpings van Josh Lenssen, deze keer op het bowlen van 

Campbell Thomas (2-18-4), die er samen met Steffen (0-29-4) ervoor zorgde dat het scoringstempo van Kampong 

uiteindelijk nooit echt in de buurt kwam van het benodigde tempo. Kampong eindigde op 95 voor 6. 
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Dosti – VCC 

Na al deze mooie overwinningen volgde een teleurstelling tegen Dosti. Dosti won de toss en ging eerst batten. Wij 

wisten maar twee wickets te nemen. Het fielden begon matig maar werd steeds slechter en geen enkele vangkans 

werd gepakt. We maakten kennis met de heer Wiese. Deze heer uit Zuid Afrika blijkt een echte T20 specialist te 

zijn en liet van onze bowlerij weinig over. Vooral Steffen die de laatste over mocht bowlen werd goed geraakt en 

de heer Wiese eindigde op 109 not out. (Wiese speelt met de Titans in de Champions League T20 in Zuid-Afrika.) 

Onze battingside, geconfronteerd met de opdracht om 217 te maken kon daar weinig tegenover zetten. Alleen 

Bronson had met 61 runs een goede score. Wij eindigden op 124 voor 9. 

VCC - Rood en Wit 

Voor deze spannende wedstrijd was er veel publiek gekomen op VCC. Ondanks verloren toss mochten we gaan 

batten. Josh en Bronson openden de batting. De openingsbowlers van R&W wisten het scoringstempo laag te 

houden; 35 na 9 overs. Op een stand van 52-2-11 kwam Steve Marillier in en ook hij had ook een aantal ballen 

nodig om zich in te spelen. In de 14
e
 over sloeg Steve de eerste zes van de innings en ondanks dat het wicket van 

Bronson viel, was de score gestegen naar 75-3-16. Van tevoren werd gezegd dat een score van 120 toch wel 

minimaal nodig was om te verdedigen en dit leek nog ver weg. Inmiddels was Willie in het veld gekomen en zag hij 

van de andere kant Steve twee vieren en een zes slaan. Mede dankzij nog een zes van Steve was de score na de 

volgende over 103-3-18. In de laatste over sloeg Steve nog eens 18 runs bij elkaar om het eindtotaal op 127-4 te 

brengen. Steve 57 not out uit 29 ballen, Bronson 32.  

Rood en Wit opende de batting met oud Nieuw-Zeelands international Peter Fulton en de altijd gevaarlijke Shabaz. 

Volgens sommigen was de umpire nog niet volledig geconcentreerd op de eerste bal van de wedstrijd toen Viv 

Kingma Fulton verraste en zijn legguard raakte, maar het overweldigende appeal werd om onduidelijke redenen 

niet gehonoreerd. Waar in het verleden de hoofden nog wel eens verloren werden na zo n tegenslag, leek het VCC 

nu alleen maar extra te motiveren en vanaf het begin werd het scoringstempo van R&W laag gehouden. Na drie 

overs stonden er 12 runs op het bord. Campbell had in zijn eerste over al flink wat druk gecreëerd met vijf dot balls 

op Fulton en toen Fulton ook in zijn tweede over na twee ballen geen run had weten te scoren rukte hij op de 

volgende bal uit en sloeg hij de bal ongenadig hard richting Philip die deze kogel in tweede instantie vast had. Een 

heel goede vang op een heel goed moment. Toen was het tijd voor de Bronson Meehan-show. Hij begin met een 

wicketmaiden door een vang op de laatste bal van wederom Philip. En op de eerste bal van zijn tweede over 

bowlde hij Shabaz. R&W 18-3-7. In zijn derde over werd Bronson nog voor vier geslagen door Englefield maar de 

bal erna nam hij wraak: een mishit werd goed gevangen door Adriaan. Uiteindelijk eindigde Bronson op 3 v 7 (!).  

Omdat Adriaan onlangs vijf wickets had genomen in een wedstrijd van de oudere jeugd en hij dus blaakte van het 

zelfvertrouwen, kreeg hij de bal. Hij ging gewoon verder waar hij was gebleven, met zijn derde bal een outside 

edge die Josh graag accepteerde. Philip nam vervolgens met de laatste bal van zijn eerste over het zesde wicket 

dankzij een snelle stumping van Josh en R&W was met 45-6-13 eigenlijk al kansloos. R&W probeerden met alles of 

niets schoten nog iets te forceren maar de eerste bal van de volgende over ging voornamelijk héél erg hoog, maar 

niet ver en Steffen nam een goede vang en Adriaan cleande de volgende batsmen op zijn eerste bal met een 

prachtige yorker. Helaas lukte het niet om een hattrick te nemen maar een dubbele wicketmaiden bracht de score 

op 46-8-14. Nog wat rake klappen, een wicket voor Adriaan in zijn vierde over en een wicket voor Philip zorgde 

ervoor dat R&W eindigde op 65 all out na 18.3 overs. Bronson 3-7-4; Adriaan 4-14-4 (!); Philip 2-12-3.3. 

HCC – VCC 

Het veld van HCC is niet heel groot, maar nu was het ook nog eens in een dramatische staat en was het dus 

moeilijk om in te schatten wat een goed totaal zou zijn. Josh Lenssen en Bronson Meehan openden degelijk. Josh 

(18 uit 18) ging gevangen op mid off . Bronson (20 uit 29 ballen) werd helaas het slachtoffer van een briljante c&b. 

Steve kreeg nu gezelschap van Wilfred Diepeveen, die meteen de singles vond. Steve hielp mede  door een 6 te 

slaan de score naar 77-2 na 13.  

Daarop bracht HCC openingsbowler Van Beek terug en die had meteen succes: Steve LBW (35 uit 29 ballen, 2 x 4, 3 

x 6). Waar met Steve aan bat net nog een score van 140+ voor mogelijk werd gehouden werd het nu nog een klus 

om 120 runs te halen. Viv Kingma had een paar plekken promotie gekregen en begon met een inmiddels 

o tkete de  Harry te bouwen aan een partnership, VCC 90-4 na 16. Helaas werd Viv al snel slachtoffer van de 

knollentuin waarin zijn bat bleef steken en werd hij run out gegeven. Door een bijdrage van Harry (23 uit 21, 1 x4, 

1 x6), die op de laatste bal nog run out ging, eindigde VCC op 123-9. Deze score verdedigen zou niet meevallen.  
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Bijna identiek aan VCC verloor HCC zijn eerste  wicket door een goede vang van Philip op het bowlen van Campbell. 

Entree Cameron Borgas. Steffen Mulder nam in samenwerking met Josh door middel van een fantastische 

stumping het wicket van Borgas, de overseasspeler van het Nederlands elftal in de CB40-competitie. Tom de 

Grooth bouwde samen met Maurits Jonkman aan een partnership. Campbell werd teruggebracht voor zijn laatste 

over en die cleande Tom de Grooth (51 uit 57) toen hij een scoop probeerde te spelen en op zijn laatste bal pakte 

hij nog een wicket. Opeens stond HCC op 104-6 na 18!  

Nog 20 runs nodig uit de laatste twee overs. Viv bowlde een puntje, tweetje en werd toen voor zes geslagen door 

Mark Jonkman, een single op de bal erna bracht Kuipéri aan slag. Een full toss raakte de batsman onder de kneeroll 

maar het LBW-appeal werd helaas niet toegewezen en Jonkman nam vervolgens op de laatste bal nog een single. 

Met nog acht runs te gaan sloeg hij vervolgens op de eerste bal van de laatste over van Philip nog een vier. Op de 

één na laatste bal van de wedstrijd sloeg Jonkman (19 uit 11) de winnende run.  

Al et al ee  heel spa e de edst ijd, aa  VCC te ei ig pu tjes  i  si gles o  ist te zetten. Het fielden was 

weer prima verzorgd. Campbell 4-21 in 4.  

VRA-VCC   

VRA was onze laatste tegenstander in de T20-competitie. Om een kans te blijven maken op de halve finales, moest 

VCC deze wedstrijd winnen.  De line-up van VRA was op volle sterkte (bestond uit louter (jeugd)internationals) en 

daaruit bleek dat ze ons niet onderschatten. 

VCC won de toss en besloot te fielden. VRA maakte heel goed gebruik van de powerplay, want na zes overs was de 

stand 64 voor 0. Het fielden van VCC was wat slordig, er werden vangen gemist, waren misfields en overthrows.  

In de achtste over viel het wicket van Swarczynski op het bowlen van Bronson door een goede diving catch van 

Steffen, die even later op zijn eigen bowlen een kans van Tom Cooper tegen het gras zag gaan, maar ook Barresi de 

bal in de handen van Willie zag slaan. Op het bowlen van Steffen pakte Josh een edge van Cooper, die tot ieders 

stomme verbazing (de nick van het bat was in Amsterdam te horen) bleef staan en pas vertrok toen de umpire 

duidelijk zijn vinger had opgestoken. Behalve twee mensen aan de kant van het veld had niemand, hijzelf ook niet, 

in de gaten dat Steffen hiermee op een hattrick stond. Het gebruikelijke kringetje rond het bat bleef dan ook uit. 

De run rate was inmiddels wel teruggebracht naar rond de 8 per over (103 voor 3 na 12). VCC was begonnen aan 

een opmerkelijke comeback! Philip nam de volgende twee wickets (Luten en Rhodes).  

 Philip cleant Rhodes 

Atse Buurman ging LBW op het bowlen van Campbell. Een miscommunicatie betekende een run out en daarmee 

het zevende wicket. In de laatste over ving Harry op het bowlen van Bronson Peter Borren uit (goedkoop voor 11 

runs) en met de laatste bal cleande Bronson batsman nr. 10. VRA 145 voor 9 in 20 overs. Statistisch feitje: Alleen 

HCC wist 8 wickets te pakken van VRA. In alle andere T20 wedstrijden verloor VRA niet meer dan 5 wickets. Een 

compliment dus voor onze bowlingprestatie. Bronson 3 - 28 in 4; Steffen 2 - 27 in 4. 

Vol vertrouwen startten we met onze innings. Josh en Bronson openden de batting; Bronson (12) voorzichtig en 

Josh (12) zoals gebruikelijk agressief. Steve werd helaas al heel snel gevangen door Cooper en vlot daarna gingen 

Bronson en Floris caught behind en werd duidelijk dat het moeilijk zou worden om in de buurt van het VRA-totaal 

te komen.  
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Philip en Harry leken het tij te keren en bouwden aan een partnership van 50 runs, totdat Philip (29) werd 

gebowled. Harry (22) ging vervolgens na een misverstand met Adriaan helaas run out. Viv kreeg van de umpire 

geen kans runs te scoren. Hoewel hij op het moment dat de bal de palen raakte al op gelijke hoogte met het wicket 

was werd hij toch run out gegeven. Zelfs het VRA publiek was verbaasd over deze beslissing. Campbell scoorde in 

de laatste overs nog 7 runs en ging run out op de laatste bal van de innings. Steffen bleef met 3 runs not out. VCC 

105 in 20. 

Al met al kunnen we terugkijken op een best geslaagde Twenty20-competitie. Er werd gewonnen van onze 

collega-hoofdklasseteams en van topklasser ACC. Van HCC hadden we met wat aanvallender batten moeten 

winnen, maar de andere topklasse teams VRA en Dosti waren te sterk voor ons. 

      

Jaap en Steffen Mulder 

 

 

 

 

 

 

Die hep zeker ze eigen broek gewassen!.. 

I see someone who has had to wash his own whites!... 
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VCC 1 in cijfers  

Twenty20-competitie 

Batting  2012 

       

         Speler inn no runs h.s. 

 

ave. ct st 

B.Meehan 7 0 173 61 

 

24,71 

  S.Marillier 6 1 156 57 * 31,20 2 

 J.Lenssen 7 1 89 19 * 14,83 3 7 

W.Diepeveen        6 1 79 40 

 

15,80 3 

 P.Kingma 4 1 56 29 

 

18,67 3 

 H.Vogelaar         6 2 54 23 

 

13,50 1 

 F.Kingma           5 0 45 18 

 

9,00 

  G.Bins 3 1 37 18 * 18,50 

  A.Zaidi 2 1 8 5 * 8,00 1 

 C.Thomas 3 1 8 7 

 

4,00 

  V.Kingma 4 1 5 3 * 1,67 

  S.Mulder           2 2 3 3 * 

 

3 

 A.Verbeek 1 0 3 3 

 

3,00 1 

 

         Totals 56 12 716 

   

17 7 

 

Twenty20 

       

        Bowling  2012 

      

        Player overs b runs wkts ave. balls econ. 

C.Thomas 26 

 

137 13 10,54 156 5,27 

S.Mulder           24 

 

184 12 15,33 144 7,67 

B.Meehan 26 

 

144 11 13,09 156 5,54 

P.Kingma 18 

 

132 5 26,40 108 7,33 

A.Verbeek 8 

 

44 4 11,00 48 5,50 

V.Kingma 25 

 

123 4 30,75 150 4,92 

S.Marillier 1 

 

14 0 

 

6 14,00 

        Totals 128 

 

778 49 

 

768 6,08 
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VCC 2 in 2012  

Zo! Weer een cricketjaar achter de rug. Als we het eindresultaat bekijken als buitenstaander, lijkt het een 

gemiddeld jaar. Echter als we alle issues meenemen die dit jaar hebben gespeeld, kunnen we tevreden zijn met het 

resultaat dat is bereikt. We begonnen het jaar als VCC 4 in een lagere klasse en hadden als doelstelling om 

kampioen te worden, niets meer en niets minder. Hier was al na twee weken niets meer van over, nadat er een 

spelerstekort bleek in VCC 2 en we dreigden een team te verliezen uit de competitie. Omdat we dit niet konden 

laten gebeuren, is de weloverwogen keus gemaakt het team te verplaatsen/hernoemen naar VCC 2, met als 

(behaalde) doelstelling handhaving in de tweede klasse.  

Voordat we verdergaan met de wedstrijdverslagen op zich, zijn er een paar statistieken die het beste weergeven 

wat onze sterke en zwakke punten van dit seizoen zijn geweest:  

 Er was maar één vaste speler met een battinggemiddelde boven de 40, namelijk Abbass Zaidi. Hier tellen 

we Marc Nota niet mee die in zijn tweeinnings voor ons 157 runs maakte en maar één keer uit ging. 

 Elf spelers hebben dit seizoen acht of meer wedstrijden gespeeld. 

 

Wat deden we goed? Bowlen. We hadden dit seizoen veel mensen die bereid waren te bowlen, en mensen die ook 

daadwerkelijk konden bowlen. David stak in een aantal wedstrijden en trainingen zijn hand op om te mogen 

bowlen, maar helaas (voor wie laat ik in het midden) heeft hij die kans niet gekregen. Wat deden we minder goed? 

Batten. Er was niet echt sprake van een top order met veel runs, maar eerder sprake van een Abbass met af en toe 

anderen die per ongeluk een bal raakten. En natuurlijk het fielden. Kashif was veruit de beste fielder. 

 

Daarnaast: 

- Bleef Sono bijna altijd not out.  

- Is Usama de meest consistente bowler uit het team. 

- Invallers die geen Marc Nota heten presteren niet denderend, ze hebben samen 4 innings gespeeld voor 0 runs 

en gaven in 9 overs 76 runs weg.  

- Heeft een wicketkeeper bij ons weinig zin. In het hele seizoen hebben onze 3 keepers maar ongeveer 6 vangen en 

stumpings genomen. 

- Is Khani veruit de beste kok in ons team. 

- Moet je Mo niet laten umpen op cruciale momenten. 

- Moet je Rizwan wel laten umpen op belangrijke momenten. 

- Zijn Umair en Faisel af en toe duur als bowlers, maar nemen ze wel veel wickets. Umair nam de meeste wickets 

van het hele team (15) inclusief een 7 wicket-haul.  

- Slaat Atif veruit de meeste en verste zessen van het hele team. Af en toe bowlt hij zelfs goed. Voor andere teams. 

MOP 1 uit: 

Eerste wedstrijd, voor VCC 2, van het seizoen was tegen MOP 1 uit in Vught, en was tevens de laatste wedstrijd dit 

jaar met Andy als captain. Na de toss verloren te hebben koos MOP om te batten. Hun top order liet vervolgens 

zien hoe je op een klein veld een goed totaal neerzet, en maakte onder leiding van Maurits en Roeland Houben 

een totaal van 307 uit 40 overs. Sono bowlde uitstekend; 8 overs voor 30 runs, maar de rest van de bowlers werd 

aangepakt. Echter was het nu de beurt aan VCC om te laten zien hoe wij kunnen batten. Na een snelle start van 

Andy en Saqib ging Andy gevangen voor 25. Mark Mulready kwam vervolgens in en ook hij bleef het tempo hoog 

houden. Helaas begon het te stormen na 13 overs en eindigden we op 125-1, met Saqib 46 not out. Een goede 

wedstrijd helaas verregend, niet voor het laatst in het seizoen zoals later zou blijken. 

HCC 3 thuis: 

Een wedstrijd die ons team typeerde. Tegen een team met een redelijke bowling, niet meer, en matige batting 

verloren we nipt. Eerst battend kwamen we niet verder dan 139 runs door een bijdrage van 47 runs van Abbass en 

hulp van mr. Extras. Onze bowling innings ging een stuk beter, met heel goede fielding en bowling. Sono en Kashif 

zorgden voor de opening burst en namen 1 en 2 wickets respectievelijk. HCC herbouwde de innings halverwege, 

maar gingen van 68-3 naar 106-8, door een wicket van Usama, en 4 wickets van Saqib, waardoor de wedstrijd 

compleet openlag. Helaas konden we het niet afmaken en maakten de nummer 9 en 10 batsmen van HCC de 

resterende runs. 
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Wanica Star 1 uit: 

Uitwedstrijd tegen, zacht gezegd, de minst fijne tegenstander uit de poule. We mochten eerst batten op een 

kletsnat voetbalveld en zetten een totaal neer van 276 runs neer. Ver boven verwachting op een pitch waar de bal 

niet hoger komt dan je enkels. Abbass mist op twee u s a zij  ee ste e tu  e  is uit oo  . D.R. Chakka  
Cousins support goed met 63. Wanica passeert dit totaal op hun manier, met valsspelen, schelden, tijdrekken en 

allround lomp gedrag, zeer onverdiend in de op één na laatste over. 

 

HMS CC 1 thuis: 

In juni mochten we HMS CC thuis verwelkomen, één van de zwakkere teams uit de poule. Zij kozen eerst te batten 

en kwamen niet verder dan 149 runs in 40 overs, met een ruime (40) bijdrage van extras, met name door goed 

bowlen van Kashif en Umair die beiden 3 wickets namen. Dit totaal werd gepasseerd met bijdragen van iemand 

anders dan Abbass eindelijk,  David 15, Mo 20, en een laatste partnership tussen Sono en Saqib die met 30 en 43 

runs het potje binnentikten.  

 

HBS 3 thuis: 

HBS 3 kwam opdagen met maar 8 man, en kwam battend tot een totaal van 171 voor een verlies van 6 wickets, 

met 2 wickets voor Kashif en Saqib. Totaal werd in 29 overs gemaakt door een goede innings van Sono, 36 not out, 

met 23 van Mo en 39 van Saqib. 

Punjab uit:  

Punjab uit was onze eerste ontmoeting met de uiteindelijke kampioenen van onze poule. We mochten op een 

regenachtige dag beginnen met batten, en kwamen niet verder dan 114 runs, vooral dankzij extras. Dit tegen een 

bowlingaanval, met enorm chuckende openingsbowler die 4 wickets neemt, die op zijn best netjes genoemd mag 

worden. Van de tweede innings kwam weinig terecht, hun openingsbatsman werd gevangen op het bowlen van 

Sono, waarna Nederland ons liet zien waarom er zo weinig gecricket wordt hierzo. De regen stopte pas na een 

aantal uur, waarna er een discussie volgde over de bespeelbaarheid van het veld. Wedstrijd verregend. 

 

MOP 1 thuis:  

Voo  de af isseli g de isie a  i alle  M.Nota:  Op ee  dag et eel ege  e loo  VCC  tusse  de uie  doo  
op de één na laatste bal van de jongens uit Vught van Maakt Onderling Plezier. VCC bestaande uit jonge fanatieke 

Nederlandse Pakistaanse gasten en Papa Nota, die op het laatste moment een plaatswissel had gemaakt met Dave 

C, die hier later op de dag natuurlijk ontzettend veel spijt van heeft gekregen. VCC 2 speelde deze wedstrijd tegen 

een selectief gezelschap uit het zuiden met in hun gelederen de welbekende gemoedelijke broeders Houben, 

Maup & Roel e  ee  ultu ele i  a  B a o s , ee  Aussie, ee  spe ialist CHINA a  uit Nepal e  di e se 
vriendelijke vrienden van diverse pluimage zoals wij eigenlijk al heel lang gewend zijn van beneden de rivieren. 

MOP won de toss en verkoos te gaan fielden , ik denk enigszins beïnvloed door de weervoorspelling. VCC ging 

ustig aa  gedege  a  sta t et aptai  Sa i  e  ij a  outi ie  A ass Zaidi op ee  klets at eld  oo  ?? 

Toen snel twee wickets, maar Abbass en Papa Nota speelde bijna kansloos  of misschien ook niet helemaal 

kansloos tot aan over 35. Abbass  speelde een gedegen innings van 80 waardevolle runs, hij werd bijgestaan door 

Pap Nota (88) die uiteindelijk in de laatste over eindelijk gestumped werd door Maupie. Een mooie score van 255 

voor 4 voor VCC2. 

MOP ging prima van start tijdens hun battinginnings en het eerste wicket van cricketdevelopmentofficier Shrestha 

viel pas op 68, toen kwam onze Maup of tegenwoordig hun Maup samen met zijn kleine broertje Roeland. Soms 

ging het wat moeizaam, soms erg goed en soms werden er wat vangen weggeven, maar niet geaccepteerd door de 

jongens van VCC. De oudste Houben ging pas heel laat uit voor een gedegen 88 mooi gecleand door Sono en de 

jongste Houben ging ondanks krampaanvallen en alle druk van het net getrouwd zijn nog ff door. Echter op een 

cruciaal moment gaven beide Houbens hun wicket weg, waar Generaal Majoor, Sergeant Pap Houben niet vrolijk 

van zou zijn geworden, maar die was echter met vrouw Maup en de drie kleinkinderen achter gebleven in het 

beschermde Vught cq Wassenaer van Den Bosch.  

Zoals gezegd werd het op het einde nog best spannend, maar VCC trok uiteindelijk aan het kortste eind, vooral 

omdat Aussie Switzer er met wat geluk en met wat fantastische clean hits de pot binnen tikte voor MOP. 261 voor 

4 in 39.5 overs. 

Heerlijke pot, ondanks dat VCC verloren had, maar wat een ongelooflijke verademing na die vervelende pot van 

VCC3 of net niet pot tegen die gasten van Amstelland. Duidelijk is wel dat het niks met de afkomst te maken heeft 

van de jongens die soms in één adem genoemd worden, omdat zij of hun ouders uit Pakistan komen. Het heeft 

ge oo  te ake  et at oo  i steek ga je zo  edst ijd i . Ik oet als gastspeler van VCC2 echt een hele grote 
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pluim geven aan onze Nederlandse Pakistanen o.l.v. Saqib, TOPgasten en TOP gespeeld, een prima lunch en ik 

heb heel veel LOL gehad en weer fantastische dingen gezien.  Vooral Usama zijn run-up met goochelact tussendoor 

is een aanrader voor ieder persoon die echt geïnteresseerd is in the Art of cricket.  

HCC uit:  

Op een zonnige zondag speelden wij een uitwedstrijd tegen HCC. Wij hebben de luxe om pas rond een uur of 1 te 

beginnen met de wedstrijd. De bedoeling is dan om anderhalf uur daarvoor met zijn allen aanwezig te zijn en een 

goede warming up te doen, in de praktijk pakt dit meestal anders uit. 

De toss is voor ons is bijna net zo belangrijk als de wedstrijd zelf. Wij willen eerst bowlen (uiteraard zo zuinig 

mogelijk) om het voor onze batsmen makkelijk te maken in de tweede helft. Na de toss gewonnen te hebben 

gi ge  e da  ook et goede oed et z  alle  het eld op. 
Het gras was voor Umair (7 voor 21 in 8) wel erg groen en dit liet hij merken aan de tegenstanders. Er was maar 

één batsmen die een beetje weerstand liet zien en bleef staan, maar juist hij bleek in het midden te zitten van iets 

briljants. Hij sloeg de bal best aardig richting de boundary, hij leek voor 6 te gaan, echter kwam 1 hand van Kashif  

in de weg (catch of the season) en dit was wicket nummer 5 voor Umair!  

De target bleek slechts 116 runs maar we hebben uit ervaring begrepen dat je iedere target even serieus moet 

nemen. Saqib (48 runs) had geen haast en dat bleek een juiste gedachte te zijn. Al gauw werden de winnende runs 

geslagen en hebben wij een mooie pot gewonnen met 8 wickets! 

Dit was in veel opzichten een fantastische wedstrijd. We hebben individuele prestaties gezien maar dat zou niet 

mogelijk zijn als het team in zijn geheel niet zou presteren. Fielden ging lekker, vangen werden genomen, weinig 

e t a s, e  a e  u  outs, ko to  e a e  alle aal s he p! 

Punjab 3 thuis:  

De eerste innings tegen Punjab thuis bleek bijna een exacte kopie van de uitwedstrijd, alleen dit maal zonder 

regen. VCC 2 all out voor 121. We maakten er nog een wedstrijd van door Punjab op 60-5 te hebben, maar de 

handen wilden niet meewerken en we lieten dan ook een aantal belangrijke vangen vallen om hun laatste echte 

batsman uit te krijgen. Tussendoor was er nog hun nummer 6 batsman die tijdens de lunch break hele grote 

praatjes had en ons wel even zou laten zien hoe ze deze wedstrijd af zouden maken binnen 20 overs. Hij ging run 

out voor 0, het scheelde ongeveer 2 meter tussen zijn bat en de crease, en vervolgens blijft de umpire doodleuk 

staan en dachten ze ermee weg te komen. Ze leerden niet van de eerste discussie die ze met S. Butt hadden 

gevoerd op hun thuisveld, en wij lieten dit dan ook niet over onze kant gaan. Na schelden van zijn kant, duw- en 

trekwerk, en een pauze in het spel van ongeveer een half uur konden we de wedstrijd in een geweldige sfeer 

afmaken. 

PakCC 1 thuis:  

PakCC! Kampioenen van klasse 3 vorig jaar, en beste vrienden van Abbass. PakCC had tot dan toe alle wedstrijden 

verloren in deze poule, waarmee ze lieten zien dat een team dat door vals te spelen hogerop komt altijd ergens 

tegen een muur oploopt, en een team waarmee wij nog een appeltje te schillen hadden. Wij dachten dat het wel 

leuk zou zijn als Noot even een paar andere Pakistanen zou zien dan die van VCC en nodigden hem uit om mee te 

doen. 

De tegenstander besloot eerst te batten, maar batten en renden redelijk suïcidaal. We misten drie à vier run outs, 

natuurlijk omdat we zo aardig zijn en er nog een wedstrijd van wilden maken. Nadat het eerste wicket viel op 36 

bleven de wickets eigenlijk regelmatig vallen, tot zij voor 181 aan de kant zaten, met extras als topscore. Sono, 

Umair, Usama, Faisel, Marc met de enige LBW van het seizoen, en twee run outs deelden de wickets. Battend 

kwamen we erachter dat hun openingsbatsman/slogger nog een andere eh …  k aliteit had. Hij ko  z  o d 
niet houden. We verloren een aantal vroege wickets en waren 39-3 toen coach Nota het veld inkwam en met een 

lang partnership met Abbass de runs maakte in 31 overs.  Voor details over hoe leuk hun keeper wel niet was, stel 

ik voor dat jullie contact opnemen met Noot. 

Wanica Star 1 thuis:  

Hie  o hte  e o ze Su i aa se/Afghaa se/Pakistaa se ie de  thuis o t a ge . O  hetzelfde d a a te 
voorkomen als we bij de uitwedstrijd hadden, werden er bondsumpires geregeld door VCC. Uiteraard lieten de 

mensen van Wanica ineens zien dat ze wel manieren hadden geleerd, maar dat ze die bij gebrek aan umpires thuis 

laten. We werden uitgenodigd om eerst te batten op het graswicket en kwamen maar tot 130, door een innings 

van 42 van Umair die steeds meer vertrouwen kreeg in zijn batting en 21 van Saqib. De tweede innings verregende 

helaas/gelukkig (doorstrepen wat niet van toepassing is) na acht overs. 
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HMS CC 1 uit: 

Op 12 augustus mochten we aantreden tegen HMS CC 1 ergens in de buurt van Utrecht. De weersvoorspelling was 

eindelijk weer eens goed en na een goede warming up werd er getosst, gewonnen en besloten te gaan bowlen. 

Het eindresultaat, verloren met vijf runs, geeft eigenlijk niet goed weer hoe vaak deze wedstrijd van de ene naar 

de andere kant is geschommeld. HMS kende een uitstekende start, een matig midden en een sterk einde, waarna 

hun opener van 62 (!) jaar eindigde op 107 not out, hoewel zeker geen kansloze innings. Usama bowlde uitstekend 

en eindigde met 3 - 38 uit 10 overs.   

Onze innings begon minder voortvarend, 55-3 en daarna 111-5, maar Atif kwam in op nummer 7 en liet ze alle 

hoeken van het veld zien in een zeer goede innings en partnership met Abbass samen. Zij verhoogden de score tot 

196 totdat Atif voor een slag te veel ging. Op dit moment hadden we nog ongeveer 35 runs nodig in de laatste 10 

overs met Abbass aan de ene kant en vier overige batsmen. 196-6 werd 200-7 en vervolgens 213-8. Op 226 

gebeurde er iets op e kelijks. Kha i aaide aast ee  al die he  e olge s hoog e  o d legstu p op z  ee  
raakte, de fielders waren al zo ongeveer klaar met hun appeal toen umpire Mo tot de conclusie kwam dat die bal 

het wicket geraakt zou hebben en Khani LBW van het veld stuurde. 226-9 nog 3 overs en 10 runs te gaan hadden 

we Rizwan en Faisel in. Rizzy had ondertussen al een hard zes over midwicket geslagen, maar met nog 6 runs te 

gaan voor de winst sloeg hij de bal recht in de handen van long-off, zo ongeveer de enige fielder onder de 80 jaar, 

en hun captain en beste fielder. VCC 230 all out. Voor een buitenstaander een leuke pot om te zien, maar na de 

edst ijd to h ee  zuu  ge oel oo  de VCC e s! 

PakCC 1 uit: PakCC, onze favoriete tegenstander van vorig jaar, had dit jaar bijna nooit een veld beschikbaar, en 

soms ook geen spelers, dus werd deze wedstrijd gecanceld. 

Al met al een jaar met heel veel regen, veel tegenstanders die niet precies de regels kennen, toch ook wat leuke 

wedstrijden en heel veel close matches. Ik kan dan ook zeggen dat we tevreden mogen zijn met de uiteindelijke 

(team)prestatie!  

Het wordt vaak gezegd dat er twee soorten teams zijn in onze vereniging, waarbij het ene team gaat voor 

gezelligheid e  het a de e o  te i e . Ik de k dat ij et z  allen hebben laten zien dat het niet per definitie 

het een of het ander is, wij hebben het gezellig maar we denken ook vaak na over hoe we een wedstrijd kunnen 

winnen. Deze twee  elementen samen maken het leuk en uitdagend en wij willen de club bedanken voor de kans 

die we hebben gekregen om dit te laten zien! 

Sono Zaidi & Saqib Butt 

 Saqib (l) met voorzitter Richard de Lange 

 

VCC 2 in cijfers – 2012  

           For the VCC 2 figures we kindly refer to the separate file on our website.
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VCC 3 in 2012 

 

VCC 3 speelde een over het algemeen leuk seizoen dat werd afgesloten met een verdienstelijke derde plaats. 

VCC 3 speelde dit jaar op het zelfde niveau als VCC 2, in de tweede Klasse. In de komende jaren moet VCC 2 

verjongen en toewerken naar een kampioenschap. Voor het meer recreatief ingestelde (en gemiddeld veel 

oudere) VCC 3 was dat althans in 2012 niet het geval. 

 

Wel zorgwekkend is dat we erg veel spelers nodig hebben. Dat komt doordat niet iedereen elke week wil spelen. Er 

waren geen blessures van betekenis, mits men de onbeduidende ongemakken aan de lies, hamstring, enkel, 

zweepslag, schouder, pols, rug, spataderen en achillespees buiten beschouwing laat.  

 

Patrick de Leede 

 

  Dinesh recovering from a rare injury 

 

 

VCC 3 – de wedstrijden 

Bloemendaal 2 - VCC 3 13/5/12 

Aan Bloemendaalse zijde troffen wij de altijd goedlachse hockeyscheids Coen van Bunge. We verloren de toss en 

mochten tot onze stomme verbazing eerst batten. Andy en Patrick (34) gaven ons een redelijke start. Na een kleine 

hiccup in de middle order maakten Noot en Dinesh het grootste partnership van de dag. Je kunt zien dat Dinesh 

met de selectie meetraint, a great 60 and timing the ball well. Nootje timede ze ook goed en kwam tot 74 not out. 

Mike sloeg nog twee vieren met ze nieuwe plankie en zelfs Brains mocht nog even batten. VCC 244 . 

Bij het fielden hielden we de druk er goed op. Aled Lewis bowlde prima en werd beloond met twee wickets. Mikey 

nam ook twee wickets. Eerder had Kaki op het bowlen van Chander ook  een vangetje met één hand gepakt. 

Richard de Lange stond fantastisch te fielden en Guus was als vanouds in het outfield. Brains Ewen had het 

genoegen de heer C. van Bunge te cleanen. Het einde voor Bloemendaal kwam rond de 200. 

Na afloop as e  og e e  li hte pa iek toe  Noot z  shirt uitdeed, maar we kregen van de plaatselijke dierentuin 

de bevestiging dat er geen gevaarlijke dieren waren ontsnapt.  

In Bloemendaal we met the always smiling hockey referee Coen van Bunge. We lost the toss and were invited to 

bat first, much to our surprise. Andy and Patrick (34) gave us a reasonable start. After a minor hiccup in the middle 

order Noot and Dinesh made the biggest partnership of the day. You can see that Dinesh trains with the selection; 

he was timing the ball well and got an excellent 60. Noot timed his shots well too and reached 74 not out. Mike hit 

two fours with his new plankie and even Brains was allowed to bat briefly. 244 was a defendable final score. 
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When we fielded we kept the pressure on the opposition. Aled Lewis bowled well and was rewarded with two 

wickets. Mikey also got two. Earlier on Kaki had taken a one handed catch off the bowling of Chander. Richard de 

Lange fielded brilliantly and Guus was traditionally fantastic in the outfield. Brains Ewen tasted the pleasure of 

clean bowling Mr C. van Bunge. Bloemendaal reached about 200. 

After the game there was a brief moment of panic when Noot took off his shirt, but we got confirmation from the 

local zoo that no dangerous species had escaped. 

VCC 3 – VRA 3 20/5/12  

We o hte  op gras en dat op een prachtige dag. Hoeveel inspiratie heb je nodig? Helaas liep het anders; zelfs 

met Tim de Leede, Marc Nota en Dave Dormits in de gelederen konden we geen vuist maken tegen VRA 3.  

De pitch was helaas tussen 13 en 15 uur nog wat zacht. De bal kwam heel langzaam door en korte ballen 

stuiterden zo hoog als een tennisbal. Toch maakten we overwegend onszelf uit. We hadden ook wat pech; Tim 

ging played on en Dave Dormits maakte een goede 50 alvorens hij door zijn rug ging. Tot overmaat van ramp riep 

Donny Colin met nog zes overs te gaan op voor een onmogelijke run. 154 all out was het magere eindresultaat. 

Helaas voor Tim was hij getuige van zo ongeveer de slechtste fieldingprestatie van VCC 3 in jaren. Het bowlen ging 

nog, maar het grondfielden en vangen (zeker vijf missers) was dramatisch. Alleen Dinesh pakte een mooie 

slipcatch. VRA haalde ons dan ook ruim vóór het verstrijken van de beschikbare overs in. 

Hercules 2 (141) – VCC 3 (338)  27/5/12 

Toch maar batten bij 25 graden op een hardlopend veld tegen een zwakke tegenstander... Patrick en Rob openden 

vlot (25/1 na 4, Rob 13). Patrick (92) en John Sist, even in Nederland, maakten er 132 voor het tweede wicket tot 

John (60) een wide ging chasen en achter het wicket werd gevangen. 

Mark Mulready (16) en Andy Collingwood (34, 1x 6 op het parkeerterrein) scoorden ook snel. Marc Nota (14), 

Peter White (18) en Donny Maharaj dubbele cijfers. Mike 55 not out including opvallend weinig tweetjes. 59 runs 

voor het negende wicket. Eindstand 338 in 40 overs! 

Dan fielden. Opener Ranawake (59) gaf Hercules een redelijke start, maar het was allemaal wat traag. Andy rende 

heel hard aan de boundary maar vergat de bal te vangen; Rob en Donny vingen de bal op met hun borstbeen. 

Maar na nummer vier, die er 33 maakte, was het gebeurd, onder andere dankzij John Sist die drie stumpings en 

twee vangen liet optekenen. Zes bowlers met een wicket ieder, maar de pick of the bowlers was Mikey met 3-9. 

Jamieson Mulready (10 jaar) viel heel goed in voor Dinesh die helaas weer last kreeg van zijn hammie. Een paar 

goede stops en een direct hit met one stump to aim at, die helaas net geen run out was! Al met al een heel dikke 

overwinning met bijna 200 runs verschil. 

Nieuwegein uit, altijd lastig 10 juni 2012 

Nieuwegein won de toss en ging eerst batten. Na een trage start brachten ze toch nog 168 runs in de boeken.  

Floris Kingma debuteerde in VCC 3 en met succes; hij nam een hattrick! Vangen voor onder anderen voor Peter 

White, Dinesh en Kaki (ieder 2x).  

Bij de run chase sloeg Kaki al snel over een full toss heen, maar onze voormalige first grade player Mark Mulready 

ging ze steeds beter raken. Vooral de square cuts en een zes over extra cover zaten er goed op. He carried his bat 

and hit a wonderful 80 not out. 

Floris Kingma timede de ballen goed, was volledig in control maar ging uitrukken op een leggie. Dinesh was unlucky 

met zijn LBW-decision. Hassan Bukhari finished it off in style met een paar grote klappen. 

Leuk om je erbij te hebben Flo. Zorg wel dat je snel fit wordt, want naast Noot tolereren we geen dikke kerels in 

ons team. 

Amstelland v VCC 3  16/6/12 

Mark Mulready from Down Under scoorde bijna zijn fair dinkum eerste 100 voor de Grote Voorburgsche 3. Hij 

strandde helaas op het o zo mooie aantal van 99, wat niet het devil s u e  is, a t dat is  e  de VCC s o e 
kwam zo net over de 200. Een totaal waar Amstelland uit de Bijlmermeer totaal geen problemen mee had, zeker 

ene Ahmed die er supersnel 100 maakte.  
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Knappe winst VCC 3 op ACC 3  17/6/12 

Vooraf leek ACC 3 over een sterker team te beschikken, maar met Noot en Flo en de gelederen weet je het nooit. 

ACC 3 had inderdaad een redelijke aanval. Mike moest er al snel uit met een hammie, maar Noot, Flo, Hassan en 

Guus waren vandaag de rungetters. Noot als vanouds 76, Flo met een huge six op het parkeerterrein 38, Hassan 

een prima 31 en Guus een weergaloze 39 not out met 4x6! Zijn ouders Guus en Irene werd een skybox 

aangeboden, maar na wéér een zes wilden ze er ook een auto met chauffeur bij. VCC 225, een mooi resultaat na 

een shaky start. 

Het antwoord van ACC begon overtuigend, maar na een scherpe run out van rocket arm Hassan kwam de klad erin. 

Va ge  a  Pat i k, Flo is, Sa de  a  Wisse , A d  e  Di esh I CAN T SEE IT!  e  ee  goede u  out a  al ee  
Sander leidden tot een kansrijke tussenstand van 119/9. Dankzij een nuttig overtje van Kaki kon ACC 3 nog 152 

runs maken.  

VCC 3 v ACC 3 – Noots version  17/6/12 

VCC3 is een van de teams binnen VCC die vele gezichten en vele verrassingen kennen, maar zoals zo vaak zal dat 

niet de pret drukken als wij weer heerlijk in onze lange of korte broek op het groene cricketveld staan. 

Batten na gewonnen toss. Was onze skip Brainless in de war of waren er enkelingen die niet door hadden dat we 

vandaag om 12.00 uur zouden starten ivm met de raffle later op de middag? 

VCC stond in NO TIME op 20 voor 3 of eigelijk voor 4, want onze Mike Vroom ging totaal overwacht voor iedereen 

en zichzelf korte runs lopen. Onze Atleet verrekte daarbij zijn even oude hamstring en heeft zich dus de rest van de 

dag nuttig gemaakt als scorer en beerbanker. 

Hassan Bukhari (31) en die jongen van Nauta herstelden de eerste schade best aardig. Met hulp van Flo Kingma 

(39) ging het ook nog steeds de goede kant op. Nota (76) werd echter 2x achter elkaar gebowld, waarvan bij de 

eerste keer de bails echter weigerden op de grond te vallen, maar één bal later was zijn hele paleis plat. 

Beekhof Guus speelde onder groot applaus van zijn Pap en Mam op het einde een van zijn beste battingbeurten en 

sloeg VCC binnen de 40 overs naar de 225 voor 8 en bleef zelf met 39 not out, met 3 mooie grote Jos Brink sixen, a 

gem of a knock. 

ACC startte zijn innings met grof geweld en onze openingsbowlers werden naar alle hoeken en gaten gespeeld of 

geslagen. Een zes op een niet nader te noemen VCC-bowler vernielde zelfs de voorruit van een bus op de 

parkeerplaats. Ze werden daarna alleen ietwat overmoedig en onderschatten onze fieldingkwaliteiten en zo kwam 

het dat een van de jongens schitterend run out ging na een mooie give a go van de fieldingside. Toen nam onze 

Professor Dr Drs Hoog en Laagleraar Brains een van zijn betere beslissingen van de dag, d.w.z. batting first was 

voor zijn doen natuurlijk ver boven par, maar hij besloot zo waar de wat langzamere werpers te testen met 

eigenlijk al vrij snel resultaat, wat dus ook omschreven mag worden als succes. 

Na 70 voor 2 ging het tergend langzaam naar uiteindelijk 152 ao. Onze rumboy Donny de Maharadja of Trinidad 

ging na een dramatische start toch nog met 4 wkts naar huis. Andy C. uit Sweet Lake City fungeerde prima als 

BACKSTOP. Dinesh en Sander hadden TOP vangen en Kaki bowlde één over waar bijna geen einde aankwam, but 

nothing but respect for the old fart... 

And so kwam er weer een einde aan een prima potje op het altijd fraaie tweede veld , waar het ook aardig was om 

te zien dat diverse oudere jongeren uit het verre verleden van VCC, ja zelfs Ereleden ff kwamen buurten voor het 

betere cricket van ons cluppie. 

Eind augustus wordt het helemaal feest, want dan mogen we het laten zien op het gras van veld 1 tegen de 

reserves van Bloomingdale met hopelijk de sigarendraaiende koning Coen van Bunge in hun gelederen, maar of 

Mike Vroom dan al weer te bewonderen valt hangt vooral af van zijn herstelprogramma, dat ongetwijfeld zal 

bestaan uit rust, rust, rust en nog meer rust. 

 

VCC 3 v Amstelland 1/7/12 

 

VCC 218/9  met zes man in de dubbele cijfers (Hassan 45, Noot 52). Op een stand van 59/0 cleant Mike een vent 

die weigert te lopen! Hij wordt gesteund door twee umpirende teamgenoten. Hier is maar één reactie mogelijk: 

het veld af. Dan verlies je overigens reglementair. 

 

VCC 3 v Hercules 2 15/7/12 

 

VCC 226 dankzij Swap Deshpande (37), Floris Kingma (96) en Hassan Bukhari (38 met 3x6 en 2x4). In reply komt 

Hercules tot 175. Floris K. 3 v 26.  
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RW 2 – VCC 3   5/8/12 

Veel invallers door vakanties. Weerzien met oude coryfeeën als Erik van Muiswinkel, Pim van Liemt en Huib van 

Walsem. Toss verloren, maar gelukkig eerst batten. Na pakweg 50/5 krijgen we toch nog 174 runs in de boeken. 

Mark Wever is nu doctor in de economie en heeft een tijd niet gespeeld, maar maakt toch een paar heel mooie 

schoten over het hoofd. 

Pat i k  u t et zij  otte a hillespees de a  i  fo  Hassa  Bukha i  uit die ze et lekke  egi t te 
raken. Daarna overkomt hem hetzelfde. Peter White bat goed in de staart, Shujah Malik geeft steun. 

Tot ieders verbazing komt pro  Jarrod Englefield in als nummer 1. Ondanks goed bowlen van Peter White, Dinesh 

Joshi en Kaushik Jadhao geeft hij geen kans weg en maakt twee derde van het R&W-totaal (100 not out). Jammer 

dat de Haarlemmers zelf niks mogen bijdragen. R&W 175/2. Kaushik pakt een LBW en een goede vang in de 

covers. Invaller Pepe met de moeilijke achternaam fieldt alert. 

VCC3 Legends v Nieuwegein – by Mark Mulready  12/8/12 

Young cricketers return from their summer holidays tanned, fit and raring to go. The VCC3 legends were tanned at 

least. Dodgy hamstrings, stiff backs, archilles strains, tonsillitis, pulled groins and other infirmities of the aged were 

not going to stop us enjoying our cricket on such a lovely summer day. 

We decided to bat first and got off to a brisk start between Rob and Mikey before Rob was adjudged LBW. Mikey 

and I then shared a good partnership. Mikey searched in vain for the middle of his bat but alas it escaped him and 

he was caught behind for 30 odd. Rutger and I then gave a master class in how not to run between the wickets. 

Rutger worked out the best way to deal with this was to hit boundaries before he tried one time too many. Mario 

followed Rutger and he worked the ball around nicely before I fell for 49. This brought Hassan to the crease, who 

played the innings of the day, hitting the ball to all parts of the ground. Mario was eventually bowled attempting to 

up the run rate in the last 8 over. Marc st uggled ith a dodg  g oi  a d ould t fi d the s eet spot sto  of his 
life). Hassan finished with a well-made 56. Di esh a d Aled fi ished ot out ith Aled s s o e of  se di g his 
a e age sk o keti g. VCC fi ished  fo   f o   o e s… a good score considering the slow outfield the 

ridiculously long boundaries set out by Dinesh (obviously in preparation for his bowling!). 

Donny opened the bowling with Kaushik and both made good early inroads. Aled introduced us to the Welsh 4 

a d t i k… th ee a k lo g hops s ashed to the ou da … follo ed  a good le gth all hit st aight to o e  fo  
a wicket. In between touches and tweaks of his groin, Marc bowled a great spell to take 2 wickets and was unlucky 

not to have more. Dinesh bowled a tidy line and length before Donny came back on to eventually mop up the tail. 

Nieuwegein all out for 170 or so. A comfortable win to the VCC3 legends. The physiotherapists will be making a 

killing this week! 
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VCC 3 v Nieuwegein  12/8/12 

Fantastisch cricketweer en VCC 3 weer op oorlogssterkte. Gewonnen toss, dus lekker eerst batten. Mike 32, Mark 

Mulready 49, Rutger 21, coming man Mario Singh 28, Hassan Bukhari 56. 262 runs in 40 overs is netjes. 

Nieuwegein not afraid to play a few shots. Wij zijn beter in vangen dan zij, al gaan er bij ons ook wel een paar 

tegen de grond. Aled pakt een waanzinnige vang op point. Nieuwegein komt niet de buurt: 155 all out dankzij 

Donny 3 v 25, Noot 2 v 18 en Dinesh 2 v 8. 

VCC 3 v Bloemendaal 2: debuut Bas de Leede in seniorencricket  26/8/12 

Op 26 augustus 2012 stond de cricketwedstrijd VCC 3 tegen Bloemendaal 2 op het programma. Op zichzelf niets 

bijzonders, ware het niet dat er een bijzonder duo meedeed. Tim (44 jaar) speelde 237 keer voor Oranje en nam 

deel aa  d ie WK s. Zoon Bas (12) is ook een enthousiaste cricketer en speelt in de U14 van VCC en de Dutch Lions. 

Ze stonden samen in het derde elftal van VCC. Op een gegeven moment stonden ze samen te batten. Bas begon 

netjes. Toen hij acht runs had, ging hij helaas uit, maar samen met pa Tim had hij wel mooi 37 runs aan het VCC-

totaal toegevoegd. Tim liet daarna nog even zien hoe het moest en bleef met 72 runs not out. Het eindtotaal van 

VCC bedroeg 231 runs; een stevig totaal. 

Het antwoord van Bloemendaal was overtuigend; het  ging vol voor de runs. Bas en Tim bowlden beiden een paar 

overs, waarbij wel opviel dat Bas een stuk soepeler is dan zijn pa. Peter White  was de meest succesvolle bowler 

aan onze kant. Bloemendaal strandde op 222 runs. En passant pakte Tim twee vangen, waaronder een prachtige 

linkshandige slipcatch, maar hij werd naar de kroon gestoken door Bas, die een schitterende duikvang maakte en 

de held van de dag werd. 

Samenvattend: Mario Singh 39, Joost van Kessel 28, Atif 23, Tim 72*, Bas 8, Hassan 9, Guus 10. VCC 231. 

Bloemendaal 222; Peter White 2 w, Mike 2-44, Tim 1 - 16, Bas 0 – 23. 

 

 

26/8/12: Tim, Bas en Coen. Foto met dank aan Alfred van Bunge. 
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VRA 3 – VCC 3  2/9/12 

Eerst het plankie hanteren resulteert in 181 runs. Mike topscorer met 41. Na 136/8 maken Peter White (19*) en 

Aled Lewis (18*) een partnership van 45 runs voor het negende wicket dat uiteindelijk winnend zal blijken, want 

VRA komt dankzij Mark Mulready (4 – 21) niet verder dan 173. 

VCC 3 v R&W 2 9/9/12 

Mede gezien de inbreng van de heer J. Englefield in de uitwedstrijd is het een aangename verrassing dat Tim 

meedoet. Tim wordt topscorer met 53 not out en Hassan Bukhari maakt er 22, maar VCC als geheel komt niet 

verder dan 136. Toch blijkt het genoeg, want na een geweldige start van de oude Barnhoorn komt de klad erin. Als 

Tim Sardha LBW heeft (en R&W geeft ze wel, in tegenstelling tot de great sports van Amstelland), zijn we 

erdoorheen en valt het doek op  100. Tim 4 v 14, Dinesh uitstekend met 3 v 18, Mario Singh 2 v 9. R&W 2 geen 

kampioen. Deze sportieve tegenstander blijft in deze klasse, en we zijn van het promoverende Amstelland af. 

ACC 3 v VCC 3 16/9/12 

Veel invallers, zo laat in het seizoen, maar we zijn zeker niet zwak. Na 49/1 en 81/2 weten we ACC op 169 te 

houden. Vijf vangetjes. Abbass Zaidi 2 v 13. Bij ons opent Guus Beekhof goed met 30. In de middle order maakt 

Abbass een mooie 38.  

Een mooi seizoen, dat werd afgesloten met een verdienstelijke derde plaats. 

Patrick de Leede 

 
 

VCC 3 in 2012. Staand v.l.n.r. Hassan Bukhari, Patrick de Leede, Swapnil Deshpande, Guus Beekhof, Aled Lewis, 

Dinesh Joshi, Mike Vroom. Zittend v.l.n.r. Peter White, Mario Singh, Andy Collingwood, Bas de Leede, Tim de Leede. 

Op de foto o t reke  Coli  E e , Ro  d A o a, Mark Mulready, Mar  Nota, Donny Maharaj en Rutger Beekhof. 
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VCC 3 in cijfers 

 

We kindly refer to the separate file on the VCC website 

 

 

 

Eigentijds communiceren 
 

 

 
From: Mike Vroom 
Sent: Monday, August 27, 2012 1:06 PM 
To: Ewen, C.J.; 'Andy'; 'Hassan Bukhari'; guus; 'Rutger Beekhof'; 'Aled Lewis'; 'Peter White'; 
swapnilrdeshpande@gmail.com; Mark Mulready 
Cc: 'Dinesh Joshi'; 'Patrick de Leede'; Marc Nota' 
Subject: VCC 3 

 
 
VCC3 Toppers, 
 
Great win yesterday, great match, lovely sixes, really sporting and exciting.  
 
That is the way we want to play every week! 
 
Mikey 
 
 
 

 
 
 
From: Colin Ewen 
Sent: Monday, August 27, 2012 
To: Mike Vroom, Patrick de Leede, Dinesh Joshi, … 
Subject: RE: VCC 3 
 
 
 
Didn’t enjoy the sixes too much myself … 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VCC 3 – Bloemendaal 2 
 
Bowling analysis 

overs  runs  wkts 

C.J. Ewen       6    45     1 
 
 
 

 

 

mailto:swapnilrdeshpande@gmail.com
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VCC 4 in 2012  

 

VCC 4 kende een merkwaardig jaar. Omdat VCC 2 met onderbezetting kampte, vroeg het bestuur VCC 4 hoger te 

gaan spelen en de vereniging als VCC 2 te vertegenwoordigen. Dat had tot gevolg dat VCC eerst enkele wedstrijden 

won, maar er daarna niet meer aan te pas kwam. Per saldo speelde VCC 4 slechts acht wedstrijden en eindigde het 

in de middenmoot.  

 

VCC 4 – Punjab 5 

6/5/12 

Punjab komt niet verder dan 128 dankzij Sono Zaidi, die vroege vorm toont met 4 v 14. 

David Cousins opent gedegen met 40 not out, geteund door Saqib (29) en Sono (28 not out). 

 

MSV Zeemacht 1 – VCC 4 

13/5/12 

Sono wederom in topvorm, nu met 5 v 30. Zeemacht 94 all out. 

Vreemd genoeg maken wij er 101 voor 5 blijkens het scoringboek. Hoe dan ook voldoende voor de winst. 

Topscorers zijn Saqib Butt met 27 en Mr Extra met 37. 

 

VCC 4 – VVV 3 

28/5/12 

John Sist, even over uit Singapore, opent overtuigend met 49, evenals Mario Singh, die met 72 not out blijft. 

Gesteund door Adriaan verbeek (29*) passeren we de 161 runs van VVV. Drie VCC-bowlers nemen ieder twee 

wickets. Twee vangen en een stumping voor John Sist. 

 

VCC 4 – Kikkers 1 

10/6/12 

Ons batten is niet geweldig (109 all out). Kikkers heeft hier geen moeite mee, al neemt Donny Maharaj 4 v 28. 

 

VCC 4 – MSV Zeemacht 

24/6/12 

Eerst battend brengen we 178 runs in de boeken (Dinesh Joshi 36). Redelijk, maar niet voldoende. Swapnil 

Deshpande blijft in onze aanval goed overeind met 3 v 30. 

 

VCC 4 – Qui Vive 2 

8/7/12 

Deze wedstrijd duurt zes overs en vijf ballen. Veel regen, weinig cricket. 

 

Qui Vive 2 – VCC 4 

29/7/12 

Qui Vive zet een solide 247 op het bord (Peter White en Hassan Bukhari beiden drie wickets).  

Swapnil Deshpande maakt een mooie 56, maar de rest faalt: 120 all out. 

 

Kikkers 1 – VCC 4 

12/8/12 

Ondanks de aanwezigheid van een aantal sterke invallers komen we slechts tot 126 runs. De latere kampioen heeft 

ongeveer 22 overs nodig om dit totaal voor twee wickets te overtreffen. 
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VCC 4 in cijfers 

 

          We kindly refer to the separate file on the VCC website 
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VCC 5 (zomi) in 2012  

Terugdenkend aan dit seizoen kunnen we stellen dat het (net als voorgaande seizoenen overigens) niet het meest 

succesvolle is geweest. Maar konden we voorheen nog teren op het hebben van de beste lunch, dit seizoen ging 

die vlieger helaas niet meer helemaal op. Zeker niet na de afsluiting bij VOC alwaar de hele middag een zuiglam 

aan het spit lag te draaien. Leuk dat ze ons daarvoor hadden uitgenodigd (maar goed, na die oesters van vorig jaar 

bij ons, konden ze natuurlijk niet achterblijven). 

Maa  goed; the ki g of spo ts… i ket, aa ij ik egel atig het ge oel had doo  the king  op het schavot te zijn 

gezet om afgeslacht te worden; en meestal was dat nota bene tijdens een thuiswedstrijd. VOC, Bloemendaal,  

E elsio   of Aja  Leide ; het a e  alle edst ijde  die ik lie e  zo s el ogelijk e geet. 

We begonnen op 17-05 het seizoen met een uitwedstrijd tegen HCC op de Diepput. Altijd lastig, je eerste 

wedstrijd: je gaat spieren gebruiken die ruim acht maanden niets hebben gedaan en sommigen worden er dan ook 

ee  aa  he i e d hoe ha d zo  i ket al eige lijk is… 

Tijdens de wedstrijd werd maar weer eens duidelijk dat VCC 5 het dit seizoen wederom niet zo zeer van het batten 

moet hebben: alleen Toni (49) en Adam (28) waren een positieve uitzondering. Balkumar bowlde nog enigszins 

goed (7/0/24), maar pakte helaas geen wickets. Voor de rest kansloos verloren: 137 all out tegen 139/4 in net geen 

30 overs voor HCC. Wel dient te worden gezegd dat we met 10 man speelden daar Koos op het allerlaatste 

o e t ee  a dje  die de te lusse  op de zaak. Ook dat o ht gee  aat he e ; de zaak e d og gee  ie  
maanden later verkocht. 

Vol goede moed traden we in de volgende (thuis)wedstrijd op 20-05 aan tegen Bloemendaal. Dit zou toch te doen 

moeten zijn gezien het feit dat Bloemendaal begon te fielden met negen man waarvan er een paar bij waren die óf 

voor het eerst cricket speelde óf fysiek al zoveel slijtage  hadden dat ze nu niet echt veel zouden gaan lopen, of 

hard zouden gaan bowlen (Bloemendaler Pim Kruijt besloot tijdens een over maar met links te gaan bowlen want 

zijn rechterarm deed het niet meer). Toni (49) en Kasim (33) sloegen redelijk wat runs bij elkaar maar dat bleek al 

75% van alle geslagen punten te zijn. Gelukkig deed Mr. Extra goed mee zodat de totale score 167/6 na 35 overs 

ons een goed gevoel gaven tijdens de lunch.  

Helaas werd het een koude kermis. Ondanks dat Shujah goed stond te bowlen (7/2/22) was er geen houden aan. 

De heren Tarcy (50) en Schotte (56) van Bloemendaal sloegen alles wat los en vast zat en tilden hiermee de 

edst ijd ede o e  de st eep: /  a .  o e s… Al et al hadde  e el het ge oel dat het ee  edst ijd 
as, aa  dat e het e lo e … jammer. 

Gelukkig konden we de week er na al revanche halen uit tegen Quick. De bedoeling was dat we om 11 uur zouden 

spelen. VCC 5 was compleet inclusief debutant Pepe Cinquerui die enkele privélessen van Steve had gekregen. 

Quick was echter verre van compleet (we zouden toch pas om 12 uur spelen?) en uiteindelijk begonnen we pas om 

12.15 uur maar niet voordat Quick de gelederen had versterkt met de heren A. Pototski en E. Schiferli. Dennis kan 

nu in ieder geval zeggen dat er een (ex)international voor nodig was om hem af te stoppen (vangbal na 10 runs). 

Toni (43) en J.W. (23) sloegen de runs: 117 all out waarbij Pepe in ieder geval 1 run wist te maken! Kaushal ging dit 

kee  C&B e  dat eteke t dat hij zij  Ja  de Wa delaa - wisselbokaal (gewonnen in 2011 voor de meeste keren 

alk out  iet et e e  heeft e dedigd e  deze dus i   aa  ie a d a de s gaat. 

Na de thee kreeg Toni het op zijn heupen. Met een indrukwekkende bowlingscore van 5.1/4/22 deed hij een 

schepje bovenop de score van zoon Hamza 4/2/22. Al met al  was de familie Iqbal dus goed voor zes wickets. Met 

dit bowlinggeweld kon Quick niet zo veel en de wickets vielen al rijpe appels. Met een score van 29/6 na ruim 9 (!) 

overs kregen we zowaar het idee dat er iets te halen viel in deze inmiddels efaa de zee- ist  edst ijd de 
istfla de  s hee de  a uit zee zo o e  het eld e  et ee  te pe atuu  a  ⁰ as ee  dikke t ui gee  

overbodige luxe. Al had ondergetekende deze lekker thuis gelaten want in Zoetermeer was de hele dag de hemel 

st ak lau  et ee  te pe atuu  a  ⁰... . Zelfs a ee  s o e a  /  a og gee   o e s eloofde at goeds 
ondanks dat we wisten dat Quick zo sportief was om de beste batters als laatste op te stellen. Uiteindelijk scoorde 

Quick 119/7 na 24 overs de overwinningspunten. Een koude maar leuke wedstrijd. 

10-06: Excelsior uit, altijd lastig. Op een of andere manier ligt deze tegenstander ons niet zo. Wellicht komt dat 

door hun ietwat betweterige captain maar die deed zowel uit als thuis dit seizoen niet mee. Al met al werd het 
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eens tijd om de punten mee terug naar huis te nemen. We begonnen met batten en Kasim (28), Shujah (31) 

sloegen er lustig op los hetgeen resulteerde in een 109 all out na 30.4 overs.  

Na de lunch bowlden Toni (5/3/27) en Shujah (6.3/1/24) strak maar moesten we de punten helaas aan Excelsior 

 late : /  a .  o e s. 
 

Tot zover de wedstrijden die we nog konden bestempelen als wedstrijden. Hierna volgde een reeks potjes waarbij 

VCC 5 als boksbal fungeerde. Te beginnen thuis tegen VOC op Wilhelmus. Aan het weer lag het die dag zeker niet 

maar wel aan ene meneer U. Baker die, toen de rook was opgetrokken, 147 runs achter zijn naam had staan. 

Meneer sloeg 11 x 6 runs (de meeste ballen hiervan werden over de bomen heen geslagen en moesten we zoeken 

op het pas ingezaaide veld er achter), 12 x 4 en nog wat eentjes en tweetjes. *chips* Gelukkig voor ons was de rest 

van VOC niet van hetzelfde niveau en konden we die redelijk snel uitkrijgen. Vangen van Kasim (2, waarvan 1 op 

het bowlen van onze keeper Richard), J.W. en Abhi. Waarschijnlijk zijn vier vangen bij VCC 5 in één wedstrijd een 

record, maar dat zoeken we nog wel eens uit. 

Maar goed, na dit geweld moesten we nog aan de tweede helft beginnen. En met de wetenschap dat batten nu 

niet echt onze ste kste ka t is… M  E t a , To i , Ala   e  De is  dede  og iets te ug, aa   
all out zegt eigenlijk meer dan genoeg. Snel vergeten deze pot. 

De thuiswedstrijd tegen HCC op 01-07 was toch enigszins spannend. Toni (64), Adam (15) en Richard (11) droegen 

het meeste bij aan de 147/7 na 35 overs. Niet onvermeld dient te blijven dat Roman Hussain en Suhaib Malik hun 

officiële VCC 5-debuut maakten. HCC won uiteindelijk met 149/8 na 33.1 overs. Maar ook deze wedstrijd waren er 

vier vangen te noteren: Richard (3) en Dennis (1), al heeft Richard natuurlijk wel heel veel voordeel met die 

ha ds hoe e  aa …  

Op donderdag speelden we een uiterst merkwaardige thuiswedstrijd tegen Quick. Niet alleen omdat het op 

donderdagavond was en we er een T20 van hadden gemaakt. Dat we de hulp kregen van Mario, Umair, Saqib en 

Sono en dat Toni een century sloeg (101 n.o. !), maar ook dat we in  de tweede helft nauwelijks nog scherp konden 

zien  vanwege de invallende duisternis. Het zal u dan ook niet verbazen dat VCC 5 aan het langste eind trok. VCC 5: 

192/1 na 20 overs tegen Quick 127/7 na 20 overs. 

Hierbij kunnen we niet onvermeld laten dat J.W. zijn allereerste wicket pakte (ja, ja J.W. ik weet het: het hadden er 

twee moeten zijn als ik die simpele bal gewoon had gevangen), Shujah goed was voor drie wickets  en dat Richard 

twee keer kon stumpen op die verraderlijke slowballen van Dennis. 

En nu: Slaughter part 2 & 3. Vanwege wat uitgevallen wedstrijden hadden we met Ajax Leiden afgesproken om op 

15-07 op VCC zowel de thuis- als de uitwedstrijd te spelen. We zouden twee keer een Twenty20 spelen. U dient 

oo af te ete  dat Aja  ee  tea  is dat is sa e gesteld uit hoofdzakelijk Aussies, Ki i s ee  Zuid-Afrikaan (die 

aldaar op het hoogste niveau schijnt te hebben gespeeld  e  at aa e a te E gels sp eke de  die elkaa  alle  
ke e  a  het ug … 

Bij de eerste partij mochten we beginnen met batten tegen de heren Holden en Helleman. Shujah (als batsman nr 

3) en Toni (als nr 5) sputterden nog iets tegen met beide een score van 16. Kees verraste als opener met een score 

a   e  de est… de est gi g alle aal D.U.C.K,  a  et ee  s o e a   :  all out…  
Ajax besloot het team om te gooien en wist na 12 overs de partij te beslissen: 42/5. Frits Holleman mocht zich aan 

o ze ka t k o e  tot a  of the at h  et t ee fa tastis he Holle a - i kets  i  sle hts  o e ! 

In de tweede Twenty20 boden we iets meer tegenstand (63/5 na 20 overs) met Toni 47 en Alan 10. Ajax scoorde 

89/2 na 11.5 overs. Hierbij was het Adam die beide wickets nam; zijn tweede en derde voor VCC 5. 

05-08 thuis tegen Rood en Wit die begonnen met batten: 241/3 na 35 overs. Romain Hussain bowlde netjes, 

7/2/30. Wij kwamen helaas niet verder dan 85 all out waarbij gastspelers Robert Verwaayen en Wajid Ali nog 19 

om 18 runs tikte.  

E elsio   hadde  ij te gast op -08 en na 68 all out konden we aan de lunch. Richard en Adam (beide 11) 

waren de enige die boven de 10 kwamen. Na 72/2 na 18.5 overs konden we gaan douchen. Floris de Lange had nog 

een paar mooie spinballen: 2/0/15 en Suhaib Malik bowlde voor het eerst: 2/0/11. 

En dan de laatste wedstrijd: de allesbepalende! Immers een goed resultaat zou toch bijdrage aan een positief 

gevoel. Zouden we verliezen (wat gezien de eerdere wedstrijd nogal in de lijn van de verwachting lag) dan ga je 
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toch berustend de winterstop in. VOC had ons uitgenodigd voor een uitgebreide derde helft (en waren en passant 

dus de lunch vergeten) inclusief zuiglam van het spit (zie foto). 

 

  Braai op VOC 

Voor de wedstrijd hadden we weer eens last van het wekelijks terugkerende probleem: hoe vinden we elf 

beschikbare spelers? Immers: werk, blessures, ramadan, vakantie etc. Tal van redenen om niet te kunnen spelen. 

Al met al is het toch gelukt (mede dankzij Dinesh en Saqib) om er 11 op te stellen. We wonnen de toss en besloten 

te batten (immers hoe korter de wedstrijd zou duren, des te sneller zouden we aan het lam konden beginnen). 

Helaas begonnen we teleurstellend: ons openingspaar, Colin (1) en J.W. (4) mochten in no time weer in de zon 

gaan zitten. Onze grote vriend Marcel begon sterk met een 4 maar mocht vervolgens retired nadat zijn standbeen 

niet geheel deed wat het moest doen (zijn onderbeen bleef staan en zijn bovenbeen draaide soepel mee). 

Resultaat:  knieschijf aan de verkeerde kant van je been – brrr - Gelukkig was er op VOC een arts aanwezig die ter 

plekke de knieschijf weer terugzette, maar Marcel kon niet verder. Na een cocktail aan medicijnen en een dagje in 

de zon zag Marcel er verder gezond rood uit. Gelukkig begon na deze pech de VCC 5-machine te lopen: Atif (37), 

Joost (58) en Richard (15) zorgde er voor dat we konden gaan rusten met een score van 175/6 na 35 overs. 

In de tweede helft werd er onder captain a.i. Colin een veld neergezet waar VOC de tanden op zou stuk moeten 

bijten. En dat werkte goed! Binnen de kortste keren vielen er 5 wickets: drie vangen waarvan 1 van Pepe  en 2 man 

run out (sharp fielding, guys!). De score werkte langzaam in ons voordeel (41/5 na 8 overs) maar we wisten ook dat 

hun beste batters (waaronder hun kwelgeest uit de thuiswedstrijd) nog moesten komen. De eerste werd een prooi 

voor de verrassend sterk bowlende J.W. met een C&B en vervolgens ging de kwelgeest uit met slechts 12 runs op 

bowlen van Dennis en een uiterst scherpe reflex van keeper Richard: caught! Dit was DE morele opsteker! 65/7 na 

12.2 overs. De score liep weliswaar gelijk aan die van ons maar VOC had nog maar 3 wickets over. Goed batten van 

hun batsmen 8 en 9 (38 en 41 pnt) resulteerde in een spannende finale. Groot was de opluchting toen deze heren 

vakkundig door Atif werden verwijderd van de pitch. Het laatste wicket werd door Joost genomen die de hulp van 

Richard achter de palen goed kon gebruiken: caught! We hadden zowaar gewonnen! VOC 171 all out na 33.1 overs 

Een welverdiende overwinning in een spannende wedstrijd: eindelijk! Bier en geroosterd lam vielen ons ten deel. 

E  het leef og la g o ustig op VOC… 

Tijdens dit seizoen hebben wij veelvuldig gebruik moeten en mogen maken van spelers uit de andere VCC-teams. 

Onze dank gaat derhalve uit naar (in willekeurige volgorde): 

Floris de Lange, Koen Hoppener, Abhi Dhavle, Mario Singh, Umer Razzagi, Saqib Butt, Sono Zaidi, Frits Holleman, 

Robert Verwayen, Kaushik Jadhao, Ivo Neuerburg, Wajid Ali, Mark van Outeren, Kanwez Khan, Mudassar, Colin 

Ewen, Atif Aziz en Joost van Kessel. 

 

Dennis Zuiderwijk 

 



Voorburg Cricket Club Jaarverslag 2012 

 

62 

 

VCC 5 (zomi) in cijfers  

 

 

We kindly refer to the separate file on the VCC website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hij geeft m altijd net iets meer flight…
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VCC zami in 2012 

 

Allereerst even een paar zinnen van de captain (met kleine c). Dit was denk ik een seizoen waar weinigen van ons 

tevreden op terug kijken. De eerste negen wedstrijden van het seizoen werden verloren, sommigen vanuit een 

kansrijke positie, anderen volledig kansloos. Welke erger is laat ik aan de lezer over, maar dat de sfeer er onder te 

lijden had was zeker. Gelukkig volgde er middenin het seizoen een groot en compleet onverwachts hoogtepunt, 

daarover later meer. Tot slot nog een kleine opvallendheid, we hebben dit seizoen nooit meer dan 7 wickets 

genomen in een wedstrijd, gemiddeld kwamen we tot 5. Als we volgend jaar wat beter willen presteren zullen we 

daa  to h zeke  aa  oete  e ke …  
 

De rest van dit verslag is geschreven door Patrick v A (inleiding en ZUZTT verslag), Marc Noot (lange 

wedstrijdverslagen) en Ivo N (korte wedstrijdverslagen).  

 

Zo en dan gaan we het nu hebben over de Zami van VCC. 

Klinkt zo logisch allemaal eigenlijk: en dan nu de Zami. Maar is dat zo logisch? 

 

Want wat een leuk en bijzonder echt VCC-team is dit toch eigenlijk! De Zami van VCC! 

Zami VCC is zo'n team die het voortbestaan van Cricket in Nederland garandeert.  Terwijl iedereen in Nederland 

Cricketland geld investeert in pro's, hoofdklasse, topklasse, buitenlandse trainers, Nederlands Elftal zijn het 

bijvoorbeeld deze elf spelers van de VCC Zami die er voor zorgen dat die andere 'zogenaamde' cricketgekken uit de 

kosten komen en zo'n bond zich nog ergens een bond van mag noemen. De jongens die wel echt cricketgek zijn. 

De jongens die nog een biertje drinken na de wedstrijd, en spontaan zeggen:  

Zullen we nog even wat met elkaar eten? 

Zo'n team dat geen bardienst nodig heeft, dat doen we zelf wel! 

Zo'n team dat wanneer elke uit tegenstander op het programma kijkt, denkt: joepie, we moeten tegen die gasten 

van Zami VCC!  

Gewoon niet te serieus, een way of life neerzetten die cricket heet. 

 

Dat is geen topsport, dat is een topinstelling, daar moet je een teamspeler voor zijn, en van gezelligheid houden. 

Zo'n team is VCC Zami en daar zijn we trots op. 

 

Goeie inleiding al zeggen we het zelf. We hebben namelijk tot de zomerstop geen punt gewonnen. Maar gezellig 

dat het was! En dat is het belangrijkste, dan kan je trainen, beter worden, misschien zelfs een beetje fielden na de 

training, maar een juiste instelling? Daar lag het niet aan. Wij zijn als team geliefd en dan heb je altijd een mooie 

pot. 

 

Wel willen wij een oproep doen aan alle oud-spelers. Daan van Outeren, Mark Wever, maar wellicht nog wel veel 

meer spelers. Die instelling zit dus goed bij de Zami, maar aan kwaliteit hebben we nog wat nodig. 

 

Volgend jaar willen we serieus gaan trainen, en een hecht team vormen met elke week dezelfde 11 spelers. Dat 

betekent dat we keuzes gaan maken. Een echt VCC team, met spelers van vroeger en nu. Elke donderdag trainen 

met natuurlijk een in 2013 aangestelde coach van VCC en kampioen worden. Want ook de Zami heeft recht op 

groei in kwaliteit, en wij willen daarom ook een seniorentrainer voor de donderdag. Deal is wel dat alle senioren 

teams ook weer gaan trainen. De donderdag moet bruisen, en heel cricketland moet zien, dat wij (de 

vriendenteams) de toekomst van het cricket in handen hebben. Wie doet er mee? 

 

5 mei 2012 VRA 2 (207-7) – VCC (202-5, Yves 46, Marek 74) 

Na een fantastische voorbereiding die voornamelijk plaats vond tijdens het preseason diner mochtten wij 

aantreden tegen VRA met hun captain Jonkheer Professor Dr Drs Floris Kapelle alias GJ Dröge esq.  

Ivo verloor de toss en in het koude voorjaarsweer mochten wij natuurlijk gaan fielden. Onze nieuwe aanwinst Hans 

Gestman, ja inderdaad de zoon van de legendarische Jan, kwam er gelijk achter dat het fielden geen boring 

aangelegenheid is. Ik heb denk ik nog nooit iemand zo veel ballen zien krijgen in één fieldingsbeurt, waar hij ook 

werd neergezet daar kwam de bal en onze Gest zal ongetwijfeld nog wel wat last van zijn handjes hebben deze 

week.  Zijn grondfielden was TOPklasseniveau en de geboden vangkans aan hem werd ook vast gehouden. Staat hij 

op de spelerslijst van VCC1? 
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Overigens werden bijna alle vangkansen vastgehouden, alleen onze skip en Mark V deden weer  geslaagde 

pogingen om de bal te ontwijken. Het fielden was echter ver boven ons normale gemiddelde en dit was echt nog 

niet getraind. Dit brak uiteindelijk onze internationale Bridge speler Fritsz Holleeder op. Na een atletische duik 

waar hij de bal wel stopte, maar volgens mij het onderste gedeelte van zijn lichaam bijna los raakte van de 

bovenste helft. Fritz heeft zonder bezoek aan het ziekenhuis de wedstrijd uiteindelijk afgemaakt, als scorer wel te 

verstaan. Arnie bowlde netjes 2 voor 35 in 7 en verder namen er nog 5 mensen een wicket, waaronder Giel, die 

met een hele mooie bal onze GJ Dröge wist te cleanen. VRA 207 voor 7 in de gebruikelijke 35 overs. Na een prima 

lunch/tea , met hete soep, waar deze keer niemand onwel van werd, mochtten we gaan batten op het hoofdveld 

van VRA. Grumpy groundsman Paul Polak had prima werk gedaan, maar wordt om een of andere reden nooit 

vrolijk als hij de oudste Nota tegen het lijf loopt. Ivo (19) en Yves (46) hadden een prima start, alleen de start van 

Arnie was ietwat traag. Onze Schwarzenegger(74) maakte dit uit eindelijk weer bijna helemaal goed en kwam met 

de oudste Nauta og heel di ht i  de uu t, aa  uiteitei delijk sta dde o ze ZAMI s i  de laatste o e  op  
oo  . To h el teleu gesteld gi ge  o ze za i s oo  de a e dou he o  ee  ee  eetje op te pe atuu  te 

komen. Het was uiteindelijk een mooie pot geweest, maar verliezen van VRA is eigenlijk nooit leuk. 

Gelukkig deed onze niet fieldende , maar de hele dag in zijn golfbuggy rond rijdende en wijndrinkende Mr VRA 

Floris K. er alles aan om de derde innings meer dan te laten slagen, wat qua drank ook prima is gelukt. Alleen de 

bitterballen en de vlammen van de nieuwe cateraar waren toch wel heel erg donker gekleurd cq gewoon zwart of 

e a d…. 

12 mei 2012 HBS 1 (223-5, Marek 2-32 en 2 vangen) – VCC (82 ao) 

Omdat velen de openingswedstrijd van het EK Voetbal niet wilden missen, werd voor het eerst ver voor de 

aangekondigde aanvangstijd begonnen. Ook werden de overs ingekort tot 25, wat er mocht vooral geen risico 

genomen dat we te laat thuis bij deze voetbalwedstrijd zouden aanschuiven. 

Enkele VCC ers gaven die dag helemaal niet thuis, omdat zij feestjes of voetbalfeestjes hadden of echt bang waren 

iets van die openingswedstrijd te gaan missen. 

De toss e d ge o e , aa  de desku dige koppe  a  de za i s hadde  eslote  dat er niet op gras gecricket 

zou kunnen worden, omdat er een beetje water gevallen was overnight en de score van het Nederlands elftal de 

dag ervoor (57 ao) ook niet om over naar huis te schrijven was. 

Onze meest ervaren zamispeler maakte als enige veel kabaal en zo gebeurde het toch dat er gewoon op ons mooie 

graswicket gespeeld ging worden. 

De groundstaff had een prima wicket geprepareerd; je moet er alleen niet zo onbezonnen op gaan batten als die 

jongens van Oranje. 

VCC zami stond na 11 overs 88 voor 2 en na 15 zelfs nog 108 voor 2, maar de laatste 10 overs brachten niet meer 

dan een schamele 45 runs bij ons totaal, wat de eindscore bepaalde op 153 voor 8 van 25. 

Nota e  Nota ga e  de za i s ee  p i a sta t, Kha ie deed de e s elli g a de sta t e  Ha s Gestman scoorde 

zij  ee ste u  e  aakte e  uitei delijk gelijk aa  , et ee  heuse COW CORNER  . 
Ivo (13*) probeerde nog van alles wat binnen zijn kunnen lag, maar uiteindelijk kwam zijn tekort aan 

leiderschapskwaliteiten nu echt naar boven en dus kwamen we wederom niet ver genoeg. 

Het was nog geen 14.00 uur, maar er moest gelijk doorgespeeld worden, want die voetbalwedstrijd begon toch 

echt om 18.00 uur. HBS passeerde ons totaal in de 20ste over voor het verlies van één wicket. Dat wicket was voor 

Chiel die dit seizoen bijzonder aardig de bal in het spel brengt. Hij had echter wel de hulp van Auke nodig die zijn 

ee ste stu pi g a  zij  le e  aa  o s liet zie , flitse d s el… 

HBS is een team dat al jaren boven in de hoogste zami klasse speelt, aardig wat oud-hoofdklassespelers en zelfs 

oud Nederlands elftalspelers in hun gelederen heeft. U zult het begrijpen veel te sterk voor onze VCC zami-

jongens. De wedstrijd eindigde strak om 16.15 uur. Er was toen zelfs nog tijd voor een drankje en zo was iedereen 

veel te vroeg thuis bij de buis. 

26 mei 2012 VCC (168-8 , Noot 53, Auke 31) – VRA 2 (170-5 in 34.1, Marek 3-13, Shujah 2-34 uit 7) 

 

Eerst battend kwamen we tot 168 voor 8. De runs kwamen zeker niet makkelijk op een traag veld. Auke en Noot 

zorgden voor het battende hoogtepunt met een partnership van ruim 80. Verder waren de bijdragen beperkt. 

Door netjes te bowlen en scherp te fielden hielden we druk er goed op en bleef de runrate van VRA ook laag. 
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Vooral Marek bowlde erg zuinig (13 runs uit 7 overs). Helaas a e  at s elle u s aa  t ei d a  de i i gs 
funest, en gingen ze vijf ballen vóór het eind over ons totaal heen.  

 

2 juni 2012 R&W (191-7, Shujah 2-27, Khanie 2-25) – VCC (135 ao, Khanie 53, Yves 31) 

 

Al bowlend kwamen zij tot 191 runs, een respectabel totaal. Khanie en Shujah hielden de schade goed beperkt. 

Helaas was onze chase vanaf het begin erg moeizaam. Van een tussenstand van 60 voor 6, werd het 95 voor 9. Tot 

dat moment was Yves nog topscorer met 31 runs. Voor het laatste wicket wisten wederom Shujah en Khanie toch 

nog onze Voorburgse eer hoog te houden, door een partnership neer te zetten van 41 runs, waarvan Khanie het 

merendeel voor zijn rekening nam, en Shujah hem goed steunde, terwijl slechts 2 runs van zijn bat kwamen.  

 

9 juni 2012 VCC (153-8, Noot 56, Khanie 26) – HBS 1 (154-1) 

Wegens de wedstrijd van het Nederlands (voetbal)elftal werd besloten de wedstrijd in te korten tot 25 overs. Een 

goede start van o.a. Marc, Khanie en de eerste runs van Hans brachten ons op het prima totaal van 153 runs na 25 

overs. Dat moest te verdedigen zijn. Verveliscek begon goed, maar raakte in zijn tweede over ernstig geblesseerd 

door een teruggeslagen bal. Deze schok kwamen we niet meer te boven, en HBS had ook haast. Hierdoor viel het 

eerste wicket pas toen het al te laat was, op een score van 146. Uiteindelijk passeerden ze in de 21
e
 over ons 

totaal. 

 

23 juni 2012 VCC (176-9, Khanie 41, Mo 35, Ivo 24, Sander 20) – R&W (210-1) 

 

De laatste edst ijd a  de ee ste seizoe shelft… Stijf o de aa  et  pu te  uit 5 wedstrijden wilden we deze 

to h el heel g aag i e … Doo dat e  thuis gee  eld es hik aa  as, eke  e uit aa  HBS, aa  e el 
terecht konden. Helaas was de flixpitch op het hoofd(voetbal)veld geen optie, dus speelden we met behoorlijke 

vertraging weer op het voetbalveldje bij de Haagse Scheidsrechters Vereniging. De start werd nog een extra 

vertraagd door Frits die binnen 2 minuten na het ontvangen van de sleutels van het complex, deze al weer 

verloren was! Wegens de vertraging werd de wedstrijd ingekort tot 30 overs. Eerst bowlend hadden we ze 

(ondanks maar 1 wicket) redelijk in de tang met een goede bowling combinatie van Mark vO en Patrick van Aller, 

totdat de laatste moest afhaken wegens zijn rug. Hierna was het redelijk eenrichtingsverkeer, en mochten we blij 

zijn dat Capel bleef staan om de runrate niet te hoog te laten oplopen. Het leed was pas geleden bij 210 voor 1. 

Vooral Yves moest het ontgelden in zijn enige over, 26 runs (waarvan 3 zessen op de eerste 3 ballen). Dat het niet 

Y es  dag was bleek bij het batten toen hij op de tweede bal van de wedstrijd uit ging. Ivo en Mo bouwden een 

prima partnership op van 78, maar toen zij twee uitgingen konden alleen Khanie en Sander nog wat potten breken. 

Gelukkig zorgde Patrick nog wel voor wat lichtpuntjes door met een runner te gaan batten om vervolgens toch te 

runnen. Extra pijnlijk was dat oude bekende Tarick Weber vier wickets pakte.  

 

30 juni 2012 Ajax 2 (79-1) – VCC (78 ao) 

 

Door onze laatste plek in de eerste seizoenshelft mochten we uitzien naar een zwakkere poule in de tweede helft 

van het seizoen. Daar moest toch wat te halen zijn? De eerste wedstrijd bleek dat niet het geval. Op een slechte 

(kokos!)pitch op de postzegel in Oegstgeest was het huilen met de pet op. Alleen Zaffar (16 runs in 25 overs) en 

Mark v O *  liete  zie  dat het to h ko .  all out, aa a   u s oo  t laatste i ket,  e se  o led, e  
een topscorer met de naam Mr. Extra (24) was erg treurig. Bowlend viel er dan ook weinig eer te behalen behalve 

de prima vang van Hans.  

 

7 juli 2012 VCC (134 ao, Saqib 26*, Sander 20) – Hermes (135-7, Shujah 2-20, Saqib 2-29) 

Daarna speelde we tegen het eveneens puntloze Hermus DVS uit Schiedam. De jongens van Herpus lieten in ieder 

geval duidelijk zien, wat een beetje trainen op fielden al niet voor plezier kan brengen tijdens de fieldingbeurt. 

Vrijwel alle vangen werden gepakt en het grondfielden was van hoge zamiklasse, ik heb het slechter gezien in vele 

hogere klassen. Met pijn en moeite kwamen wij zo rond de 130 punten uit, waarvan Saqib de enige boven de 20 en 

drie VCC e s die op de eerste bal gingen. De lunch was deze keer perfect georganiseerd door Arnie Molenbuur die 

daar beter op was voorbereid dan op zijn battinginnings. 

We begonnen supergoed met Shujah en wederom Saqib en binnen no-time stond Herrumus met de rug tegen de 

uu , zo   u s oo   i kets. I  het idde spel gaven we toch weer te gemakkelijk runs werd, waardoor het 

aan het einde weer spannend leek te gaan worden. Nu spannend is het eigenlijk niet geweest want in over 34 

tikten de jongens van Ketel1 de pot zonder problemen binnen. 
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Wat gaat er dan mis bij die zami-jongens? Zijn het de blessures van Patje van Aller en Chiel? De vakantieplanning 

van Martin en Gest? Het negatieve gedrag van de oudste Nota? Het te weinig aanwezig zijn van Arnie en Yves?  

Het goede keepen van Auke, maar wellicht heeft zijn zwanger zijn invloed op zijn spel? De fitte van Outeren? De 

verliefde van Wissen? Het ontblote bovenlichaam van Saqib en Shujah die binnenkort ook zijn shirt wel zal gaan 

uittrekken na de wedstrijd? Khannie die sowieso te weinig traint? Fritz die overtraind, overwerkt en overgewicht is 

en te veel wedstrijden speelt en afgelopen zaterdag gelijk na de wedstrijd de saté al klaar had staan, maar wellicht 

ook te veel aandacht geeft aan zijn grote liefde, zijn hond. Ivo, de captain die vrijwel niks meer goed lijkt te kunnen 

doen en daardoor ook niet overloopt van zelfvertrouwen, wat weer invloed heeft op zijn batten en fielden. Wordt 

er aan zijn stoelpoten gezaagd? Volgens Ivo zit of zat hij al op de grond, wat die poten waren allang weg. Hoe gaan 

e de za i s de zo e  doo  helpe ? He e  e ee  Ted T oost odig, ee  e hte t ai e  of oete  e elli ht 
eens komen trainen?... De voorbereiding bij Los Chavales was zo veelbelovend. 

14 juli 2012 HCC (200-7, Mark vO 2-47 uit 6) – VCC (166ao Marek 43, Sander 26, Auke 26) 

Wede o  liepe  o ze za i s op tege  ee  ede laag, dit aal tege  de KLEINE Ko i klijke  Haagse za i . Na 

veel onderling gezaag en niet openbaar mailverkeer en wat plaatslijke buien werd er gespeeld op de Diepput. 

Niet iedereen was aanwezig op de afgesproken tijd en dat weerhield bridge internationaal Fritsz Holleder uit L. er 

niet van om als zelf aangewezen captain de toss te doen voor de Grote Voorburgsche Za i s. 
En zoals verwacht begon daar al het gedonder, wie was Fritz wel dat hij etc, zelfs de geblesseerde Chiel had het 

hier duidelijk moeilijk mee. De toon was weer gezet, maar uiteindelijk werd met negen man en twee subs van HCC 

begonnen aan onze fieldingbeurt, Nauta begon zelfs als wk zonder hulpmiddelen, dit omdat captain Ivo en Auke 

veel hinder ondervonden van de verbouwingen op CS te DH. Goed na twee overs stond bijna iedereen op het veld, 

was er al één wicket genomen en was zoon Bouter onze elfde man, omdat Khan op het allerlaatste moment om 

niet algeheel duidelijke reden had afgescheven en Ivo nog steeds niet iedereen kent op de Voorburgse Cricket 

Club. Oud VCC e  Sajjad Ali werd transfervrij afgestaan aan HCC en net zo makkelijk gemist door 

Schwarzenegger en Sajjad scoorde dus een 50-tal runs, bijgestaan door VCC-vriend Paul Tops. Door veel kleine 

bijdragen e  eel e t a s k a  HCC a eel eke e k op  u s. 

Ee  ee  da  te ake e opd a ht zou je zegge  oo  o ze za i s, zeke  gezie  het feit dat de regen gestopt was 

en het veld supersnel was. Echter de kanonen Arnie M en MN te V faalden weer volledig, Auke deed nog super zijn 

best, maar VCC vriend Paul Tops had de dag a  zij  le e , iets at aa  ei ig VCC za i s deze ka sloze 
schandknaap eigenlijk gunnen, vijf wickets en een run out. Als we alleen de vang van Arnie nu alleen maar hadden 

behandeld op een PT-manier dan was de wedstrijd zeker heel anders gelopen, maar goed, zoiets doe je toch niet, 

of wel? 

Wederom verlies dus en daarmee zet de crisis zich voort bij de Grote Voorburgsche Zamijongentjuhs. 

De gehele crisis werd wederom, niet in bijzijn van Kapitein IN te U, weer tegen het licht gehouden in een bekend 

Benoordenhouts restaurant. http://www.lofderzotheid.nl, maar dat kun je natuurlijk beter doen in Voorburg bij 

Los Chavales! 

4 aug 2012 Ajax 2 (176-7, Mark vO 3-46, Noot 2-23) – VCC (183-5 Marek 68, Noot 38, Yves 33) 

Na de fantastische resultaten i  het Za i uit Za i thuis toe ooitjuh, he e  o ze Voo u gse za i s i  ee  hele 
leuke, vriendelijke, edoch spannende thuiswedstrijd hun soortgenoten uit Oegstgeest verslagen. 

Wederom mochten wij op ons prachtige hoofdveld op het internationale graswicket spelen en daarmee verrastten 

en verblijdden ij o ze tege sta de  Aja . Het eld as u o ge ee  zo   g ote  da  i  de uit edst ijd. Ivo die 

zich nu bevrijd heeft van zijn zware taken als veldcaptaincy, concentreert zich tegenwoordig volledig op zijn 

overgebleven taken zoals; teammanagen, tossen, batten, pensioeninvestments en tweede backstop. 

Dat laatste heeft nog enige oefening nodig, maar de toss werd gewonnen en dus konden wij gaan batten. Ivo was 

toch nog niet helemaal content met zijn nieuwe rol en begon zich toch ook maar tegen de battingline-up aan te 

bemoeien. Met als gevolg dat hijzelf en Ynoot begonnen met batten. 

Ynoot deed verwoeden pogingen om uit te gaan, maar de geboden fieldingpractice voor Ajax werd zeer slecht 

uitgevoerd door het gemeleerde gezelschap uit het Wassenaer van de Sleutelstad. Toen besloot onze Ivo (10) alias 

http://www.lofderzotheid.nl/
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leadza ge  Ch is Ma ti  aa  la gs ee  hee lijke optosse  te slaa  e  e d zo ge o ld. Y oot zette de st ijd 
voort met Conan Arnie, maar bleef de fieldingsside regelmatig testen. Uiteindelijk werd Ynoot (33) gevangen en 

wist hij niet hoe snel ie moest wegkomen, dit terwijl de legaliteit van de uitgevoerde vang diverse vraagtekens 

opriep bij de VCC-spelers. 

Gest nam na een trainingsstage in Bath, England, maar wat graag zijn kans waar. Nu weet ik niet wat die Engelsen 

hem verteld hebben, maar Hans hield zich voornamelijk bezig met het tegenhouden van de bal en zo maak je 

natuurlijk niet veel punten, ook wel runs genoemd in Engeland. Maar wellicht nog erger hij nam onze Conan de B 

ook mee in die zelfde speelstijl. Nadat Gest eindelijk een bal het veld had uitgeslagen probeerde hij dat gelijk nog 

een keer, met een negatief resultaat. VCC 90 voor 3. Nauta (36) probeerde Arnie oftewel deze twee 

li htge i hte  aa  ee  hogere versnelling te krijgen, maar toen kregen onze Olympische Grieks-Romeinse 

worstelaars toch wel veel problemen met hun fysieke toestand. De score had echter wel een beter aanzien toen 

Naut gecleand werd door Willem Molenaar Jr. (151 v 4). Deze Willem jr is echter geen familie van de legendarische 

Maarten Molenaar, maar wel zoon van ene Willem die in 1980 nog backstop was van VCC1, toen zij kampioen 

werden in de 2
de

 klasse B. Dit voordat VCC1 doorstormde naar de hoogste klasse van Nederland in 1990. Van dit 

team uit 1990 spelen er nog steeds twee i  o ze Za i s, aa  de a de e Za i s a e  toe  eigelijk og iet e ht 
geboren. Willem sr haakte echter ook al snel af in 1981 en is toen maar gaan scheidsrechteren en schijnt daar geen 

einde aan te kunnen maken, voornamelijk omdat hij een statistiekenfreak is en daarnaast er tegenwoordig geen 

umpires meer bijkomen. 

Arnie (68*) met behulp van Anoot en Khannie rondde de score af op 183 voor 5. De mooie score werd alleen een 

beetje ontsierd door een knalharde drive van Arnie die hij terugsloeg naar bowler Willem jr die hij toen keihard op 

zijn mond kreeg. Jr had echter geluk dat zijn hand er nog enigszins tussen zat wat anders had hij wellicht al zijn 

tanden kunnen uitspugen. Molenaar heeft echter wel de rest van de dag in het ziekenhuis mogen verblijven , maar 

naar verluidt gaat het goed met hem. 

Nog niet helemaal uitgebuikt begonnen MarkvanHalftand en Fritszwelerglangzaamvandaag met bowlen en Dr 

Mark had al zeer snel resultaat door een fantastische acrobatische vang van backstop Anoot. Artistieke waarde een 

8, Stijl 6 , maar uitvoering een 10. Fritzie deed het ook niet onverdienstelijk, maar staat na zijn bowlingspell nu wel 

transfervrij in de aanbieding. Ondanks dat ze zijn Wuff er gratis bijkrijgen ziet Ajax af van een gratis overname van 

onze snelle atletische boundaryfielder. De teleurgestelde Fritsz zag zijn inkomen binnen zijn BV al weer stijgen 

door de benodigde bezuinigingen op de transportkosten. Dr Mark 3v46 bowlde zijn 7 overs achter elkaar zonder al 

te veel problemen. Onze vrije worstelaars gooide in het middenspell het enigszins op slot, zodat de runrate naar 

boven de 7 op liep. Vermeldenswaardig was nog dat onze zwaarste worstelaar zijn 600e wicket nam voor VCC in 

samenwerking met de op een na zwaarste. Statistieken zijn echter alleen belangrijk tijdens de winterslaap, maar 

geven soms ook een klein beetje pret op het veld, aldus Willem M sr en Opa René Schoonheim. 

Chiel, Martin en Ynoot bowlden relatief zuinig en A en Ynoot maakte zelf nog een prima catch in the outfield. Dit 

alles afge o d et ee  s hitte de RUN OUT a  IVO of as ie u stu ped…?  a ht Aja  het tot  v 6 in 35 

overs en dat gaf VCC zami de eerste overwinning in de competitie van 2012. 

11 aug 2012 Hermes (173-7, Michiel 3-41) - VCC (172ao, Noot 74, Yves 19) 

 

En weer een wedstrijd die vanuit een goede positie verloren ging. Eerst battend hadden we een matige start (38 v 

3), totdat een mooi partnership (104 runs) ontstond tussen Marc (Noot) en Mark (vO, 15 runs). De laatste bood 

goed steun aan Noot en vanaf de kant zagen we dat er ook voldoende tweetjes werden gelopen. Nadat dit 

pa t e ship ak, ko  allee  A ie  og at u s ijs h ij e  e  doofde o ze i i gs ij s el uit… Al o le d 
hadden we ook een goede start dankzij drie wickets van Michiel P. Helaas verloren we daarna de controle 

aa doo  e oo  de t eede kee  et  i kets e lo e  a  He es i  de laatste o e …  
 

18 aug 2012 VCC (218-8, Noot 46, Marek 45, Saqib 35, Shujah 21) – HCC (231-6, Saqib 2-19) 

 

Eerst battend kwam HCC tot 231 runs, een flink totaal. Onze middle order bood goed weerstand, maar vanwege de 

te hoge u ate liepe  e eige lijk de hele edst ijd a hte  de feite  aa … Uitei delijk k a e  e op  oo   
na 35 overs. Wel ons hoogste totaal van het seizoen, maar to h ee  e lo e …  
 

Dit waren al onze wedstrijden, daar viel niet altijd veel van te genieten, maar gelukkig was er een groot 

hoogtepunt dit seizoen, wat al eerder eventjes werd aangestipt. Hieronder volgt het verslag van onze glorieuze 

overwinning op het Zami Uit, Zami Thuis toernooi op HCC! 
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VCC zami wint zami uit zami thuis toernooi op de Diepput! 

 

Normaal gesproken is VCC niet welkom op dit toch wat kakkineuze event. Hier strijden al meer dan 25 jaar de 

fameuze zandclubs. Zand? Ja zand. Den Haag wordt opgesplitst in Hagenaars en Hagenezen, maar wánneer ben je 

een aars, en wanneer ben je neez? Dat heeft te maken met de ondergrond waar jouw huis of in dit geval club 

gebouwd is. Den Haag is namelijk opgesplitst in veen en zand. Als Den Haag onder water loopt, staan de 

zandhuizen droog (Hagenaars), de veenhuizen gaan nat (Hagenezen). De laatst genoemden zijn dus niet welkom 

op de Diepput (HCC), en VCC? Tja we blijven natuurlijk suburbers, maar die stadse jongen Patrick van Aller is dan 

weer wel welkom bij HCC. Vorig jaar liet hij zijn eigen team stikken, om vervolgens op een uitnodiging van HCC in 

te gaan. Daar maakte hij geen vrienden mee, en ook Groen-Geel, en HBS verklaarden hem volledig gestoord. HCC 

is het Ajax van het cricket, je hoort er bij of je bent er tegen! Tegen, komt in ieder geval vaker voor, maar het leuke 

aan HCC is dat zij dat eigenlijk helemaal niet erg vinden. Ze hebben oud geld, staan droog met overstromingen, en 

de meisjes uit het Benoordenhout zijn over het algemeen toch wel een stuk leuker dan in Voorburg en 

Leidschendam. Volgens Daan van Outeren komt dit, omdát ze al eeuwen beter en gezonder eten. Mark van O. 

heeft zichzelf daarom ook voorgenomen te gaan koken voor zijn vriendin! Mark succes! We duimen voor je! 

 

De uitnodiging van vorig jaar heeft Patrick alleen maar aangenomen onder één voorwaarde: VCC doet volgend jaar 

mee. Na een winter zeuren bij Krul van Kampen (Hagenaar) was het wachten op die langverwachte uitnodiging. 

Deze is dus gekomen en VCC zag dit dan ook als het main event van het cricket seizoen. 

 

Het cricketseizoen loopt niet echt goed, en met pijn in ons hart moeten we jullie dan ook mededelen dat wij nog 

niks hebben gewonnen dit seizoen! 0 punten! Nul, noppes, nada. 

Natuurlijk is dit vooral de schuld van Marc Nota. Hij heeft van het uitrunnen een Olympische sport gemaakt. Als 

heel het team dan van het dode wicket naar de bank is gelopen, gaat hij vaak zelf LBW. Ivo N heeft het hier dan 

ook helemaal mee gehad, en heeft Patrick gevraagd om dit toch wel grote ego te managen. Een soort John Bell 

t pe zeg aa … Dat zou el ee s ku e  e ke . Pat i k as dus aptai  op deze g ote dag. De dag, die ij ee  
grote prestatie, het VCC zami-seizoen zou kunnen redden. 

 

Het team: Frank B, Yves N, Marc N, Mark v O, Daan v O, Mark W, Frits H, Marek M, Patrick v A, Ivo N.  

Maar we misten nog één speler. Wie o wie? Hij moest van vrouwen, cricket en een feestje houden. Jack Kingma? 

Nee, die is veel te oud! Maar zijn zoon Philip was een goede elfde! Team compleet! 

 

We zouden om half 9 ontvangen worden op HCC met een champagneontbijt en een heus gospelkoor! Patrick was 

iets later, want die kwam de plaatselijke Italiaan uit rollen met een walm van rode wijn om zich heen. Voor Philip K. 

gold een soort zelfde scenario alleen met de geur van breezers. En verassend genoeg was Frank Bastinck ziek. 

Frank heeft elke dag wel een pijntje, maar zijn vader heeft dat nog steeds niet helemaal door. Die kwam 16 uur 

et goeie oed aa  zij  zoo  kijke … Gelukkig was Franks vader zijn zoon alweer snel vergeten. De champagne 

e  het o t ijt a e  hee lijk e  ja, e oelde  o s opee s Hage aa s! Hee lijk ge oel, e hoo de  e  e ht ij… 

Sommigen hadden zelfs zin om VVD te stemmen, en spontaan rode broeken bij de McGregor te kopen. 

 

We zaten in de poule met Quick, HBS, Baarn, HCC. Eigenlijk alles waar een normaal denkend persoon een 

aangeboren hekel aan heeft. Baarn is oké, maar dan gewoon simpelweg, omdat we nog steeds niet weten waar 

Baarn ligt. 

 

Geloof het of niet, maar wij winnen dus van de grote drie, en zitten na drie wedstrijden al in de finale. Baarn 

hebben we daarom maar laten winnen. 

We? Daan en Mark v O hadden iets teveel bier en champagne op en besloten, onder toeziend oog van hun trotse 

ouders, met wides Baarn de overwinning te geven. Goeie gasten die van Outerens! De Robin Hoods van het 

i ket. Maa  goed at aakt het alle aal uit? We staa  i  die fi ale! O gelooflijk! Na zo  seizoe , de hoofdp ijs 
der hoofdprijzen in het Zami Cricket te kunnen winnen! 

 

Speciale vermeldingen gaan toch wel naar Daan van Outeren en Mark Wever. Daan stond die ballen het veld uit te 

slaan alsof hij elke keer als Patrick niet ging trainen, hij wel was gaan trainen. De legend was terug en hoe! Wever 

was door zijn rug gegaan en kon niet bukken. Wel jammer, want we hadden van de organisatie een goodie bag vol 

heerlijke zeep voor onder de douche en andere attributen gekregen. Wever keek dan ook vol verbazing naar Ivo N 

toen hij voor de zoveelste keer het van HCC gekregen zeepje liet vallen in de douche. Ivo N weet inmiddels dat 
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Wever niet kon bukken. Voor Ivo N een opluchting, want hij dacht dat het aan zich zelf lag en werd er erg onzeker 

van. Maar die Wever stond als een stokstaart zo recht die ballen uit het veld te slaan. 

Dat moest ook wel, want het runnen zag er uit alsof hij Ivo N wel een glimlach op zijn gezicht had getoverd. Ook wij 

zaten met dicht geknepen billen op bank, te kijken hoe we wedstrijd na wedstrijd gewoon keihard de beste waren. 

Ook Marek en Philip hadden de dag van hun leven, en ja opeens durfden we te gaan dromen. Zouden we zit 

toernooi echt kunnen winnen? Is eeuwige roem, de hoofdprijs, ons lot van de dag? 

 

Ondertussen ging het entertainment in volle gang door! De beste boekingen waren toch wel de hockeymeisjes, die 

dus ook meedoen aan het toernooi op de speciaal voor hen aangelegde hockeyvelden.  

 

Na een heerlijk Indisch buffet en een spectaculair optreden van zanger Rinus was het tijd om even te ontspannen. 

Na de lunch hadden wij alleen het vriendschappelijke potje tegen Baarn op het schema staan, en we moesten twee 

wedstrijden wachten. Het bier vloeide rijkelijk, en de zon ging meer en meer schijnen. Toen wisten we het zeker, 

dit is en wordt een topdag! 

 

Na de verloren wedstrijd tegen Baarn moesten we rennen naar het eerste veld voor de finale. Het diner en het 

optreden van Barry Badpak (bekend van het nummer: Waar ga je heen? Met je kamelenteen) stond op het 

programma. Barry Badpak is de opvolger van Rubberen Robby uit Leiden en het alter ego van oud VCC-er Roeland 

Sluyterman! Kennen wij hem nog? Vriend van Atse Buurman en misschien wel de beste fielder na Mike Vroom uit 

de rijke VCC-geschiedenis. 

 

De fi ale oeste  e spele  tege  de se io e  e  i po t Paki s a  CCG e  het eloofde ee  se ieuze pot te 
worden! Althans voor de mensen op het veld wel, de mensen langs de kant konden niet wachten en begonnen te 

zingen en springen op de beats en slechte muziek van Barry Badpak. 

Oorverdovend was het, en het tastte dan ook het evenwichtsorgaan van Marc Nota aan. Wij weten nog steeds niet 

wat hij aan het doen was op de boundary, maar dat zag er alles behalve goed uit. Vond hij de muziek nou zo goed, 

s aakte  de a o s ge oo eg te lekke , of as deze fi ale ge oo eg iets te eel oo  deze ou e ot? Volge s 
HCC moesten wij Marc Nota reserve zetten voor de finale, zij noemden hem de Arjen Robben van het cricket en hij 

zou dan ook gedoemd zijn om deze finale te missen. Mark Wever had last van zijn rug, en Patrick van Aller was 

eigenlijk gewoonweg al te lam, en deze twee besloten dus de andere acht het veld in te sturen. We begonnen met 

fielden en CCG maakte in zes overs 56 runs! Een wide of no ball was 6 runs en werd niet overgegooid. We speelden 

foutloos, geen wides, iedereen stond op zijn tenen te fielden, en ja Marc Nota was het even kwijt, maar de rest 

speelde super! 

 

Wij batten en we begonnen met Marek en Marc Noot. We speelden volgens het Tip en Run principe. Raken is 

lopen. Marek miste een bal, maar Marc zag dat anders en had het gevoel dat hij verplicht moest lopen, en werd 

slachtoffer van zijn eigen Olympische sport: Uitrunnen. Oei dat konden we niet gebruiken, Marc in de 1e over al uit 

e  CCG had ee  paa  paki s et ee  aa loop a   ete  aa gezet. Philip Ki g a had e hte  e ht de 
winnaarsspirit in hem los gemaakt en sloeg en prikte bijna alle runs bij elkaar. Marek en Philip hadden het totaal al 

bijna binnen getikt, en lieten Ivo N en Daan van O achter met nog een stuk of 17 runs in de laatste over. De rest 

van het verhaal kennen we! VCC kampioen Zami Uit – Zami Thuis 2012! 

 

Onder het genot van de feestband Captain Midnight werd deze overwinning nog lang gevierd op de Diepput! 

Tijdens de huldiging van de hockeymeisjes en natuurlijk de cricketers moest Patrick van Aller de trofee in handen 

nemen! Een 5 liter fles champagne die natuurlijk zoals het hoort volledig leeg werd gespoten op het publiek. 

 

Tot in de late uurtjes ging het door op HCC. Marc Nota heeft bijna alle vrouwen bewusteloos gedanst en hij hing 

letterlijk in de lampen. De drankbonnen waren niet aan te slepen, en ook Piet Patat kwam met zijn rijdende 

frietkot het veld op rijden om deze hongerige cricketmaagjes te vullen. Een nieuwe bodem en nieuwe nacht. 

Helaas is deze a o d doo  Ma k a  O. i de  goed afgelope . Nadat e o  half  s a hts et HCC i hti g de 
Prins Taverne bar zouden gaan, besloot de fiets van een HCC-er het te begeven. Mark v O zat achterop en viel dus 

plat op zijn bek. Resultaat: Tand afgebroken en hele gezicht onder het bloed en schrammen. Gelukkig hadden we 

zoveel bonnen gehaald dat Mark v O gewoon nog door wilde naar de kroeg. Dat leek ons geen goed idee en we 

hebben hem daarom maar op de taxi gezet. 

 

Dit was het, Dit was de leukste dag van het cricketseizoen! Kampioen en feest, we willen dan ook maar één ding! 

Volgend jaar weer meedoen! 
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Ivo Neuerburg 

Marc Nota 

Patrick van Aller 

 

Zami in cijfers 2012 

 

           We kindly refer to the separate file on the VCC website 

 

 

 

Het zami-gevoel…
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Bijzondere prestaties 2012 (alle elftallen) 

 

 

Batten (scores van 50 runs of meer) 
 

VCC 1 17-5-2012 Sparta 1 S.Marillier 76 * 

VCC 1 17-5-2012 Sparta 1 T.de Leede 50 * 

VCC 1 27-5-2012 R&W 1 H.Vogelaar 53  

VCC 1 10-6-2012 HBS 1 B.Meehan 50  

VCC 1 17-6-2012 Bloemendaal 1 B.Meehan 63  

VCC 1 1-7-2012 Punjab 1 B.Meehan 99 * 

VCC 1 15-7-2012 Amstelland Utd 1 B.Meehan 113 * 

VCC 1 12-8-2012 Kampong 1 J.Lenssen 64 * 

VCC 1 26-8-2012 R&W 1 B.Meehan 56  

VCC 1 26-8-2012 R&W 1 S.Marillier 77  

      

VCC 2 3-6-2012 Wanica Star 1 D.Cousins 63  

VCC 2 3-6-2012 Wanica Star 1 A.Zaidi 98  

VCC 2 8-7-2012 MOP 1 A.Zaidi 80  

VCC 2 8-7-2012 MOP 1 M.Nota 88  

VCC 2 29-7-2012 Pakistan CC 1 M.Nota 69 * 

VCC 2 29-7-2012 Pakistan CC 1 A.Zaidi 57 * 

VCC 2 12-8-2012 HMS CC 1 A.Zaidi 55  

      

VCC 3 13-5-2012 Bloemendaal 2 D.Joshi 60  

VCC 3 13-5-2012 Bloemendaal 2 M.Nota 74 * 

VCC 3 20-5-2012 VRA 3 D.Dormits 52 rh 

VCC 3 27-5-2012 Hercules 2 P.de Leede 92  

VCC 3 27-5-2012 Hercules 2 J.Sist 60  

VCC 3 27-5-2012 Hercules 2 M.Vroom 55 * 

VCC 3 10-6-2012 Nieuwegein1 M.Mulready 80 * 

VCC 3 16-6-2012 Amstelland Utd 2 M.Mulready 99  

VCC 3 17-6-2012 ACC 3 M.Nota 76  

VCC 3 1-7-2012 Amstelland Utd 2 M.Nota 52  

VCC 3 15-7-2012 Hercules 2 F.Kingma 96  

VCC 3 12-8-2012 Nieuwegein1 H.Bukhari 56  

VCC 3 26-8-2012 Bloemendaal 2 T.de Leede 72 * 

VCC 3 9-9-2012 R&W 2 T.de Leede 53 * 

      

VCC 4 28-5-2012 VVV 3 M.Singh 72 * 

VCC 4 29-7-2012 Qui Vive S.Deshpande 55  

      

VCC 5 zomi 1-7-2012 HCC T.Iqbal 64  

VCC 5 zomi 5-7-2012 Quick T.Iqbal 101 * 

VCC 5 zomi 5-7-2012 Quick S.Zaidi 66 * 

VCC 5 zomi 19-8-2012 VOC J.van Kessel 58  

      

VCC zami 5-5-2012 VRA zami 2 M.Molenbuur 74  

VCC zami 26-5-2012 VRA zami 2 M.Nota 53  

VCC zami 2-6-2012 R&W zami K.Khan 53  

VCC zami 9-6-2012 HBS zami 1 M.Nota 56  

VCC zami 4-8-2012 Ajax zami 2 M.Molenbuur 68  

VCC zami 11-8-2012 Hermes DVS zami 1 M.Nota 74  
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Bowlen (5 wickets of meer) 

 

       Team Datum Tegenstander Speler Cijfers 

VCC 1 29-4-2012 Bloemendaal 1 (T20) S.Mulder 5 v 11 

       

VCC 2 15-7-2012 HCC 3 U.Razzaqi 7 v 21 

       VCC 3 helaas 

     

       VCC 4 13-5-2012 MSV Zeemacht 1 S.Zaidi 5 v 30 

       VCC 5 zomi helaas 

      

VCC zami helaas 

     

        

 

Fielden (3 vangen/stumpings of meer) 

 

team datum tegenstander speler ct st totaal 

VCC 1 5-5-2012 Kampong (T20) J.Lenssen 1 2 3 

VCC 1 3-6-2012 Amstelland 1 J.Lenssen 3 2 5 

VCC 1 10-6-2012 HBS 1 J.Lenssen 2 1 3 

VCC 1 25-8-2012 Bloemendaal 1 S.Marillier 3 

 

3 

       

VCC 2 

 

helaas 

   

0 

       

VCC 3 27-5-2012 Hercules 2 J.Sist 2 3 5 

VCC 3 2-9-2012 VRA 3 A.Lewis 2 1 3 

       

VCC 4 6-5-2012 Punjab 5 R.Butt 3 1 4 

VCC 4 28-5-2012 VVV 3 J.Sist 2 1 3 

       

VCC 5 1-7-2012 HCC zomi R.de Lange 3 0 3 

       

zami 

 

helaas 
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Boundaries 

 

Misschien wel de meest zinloze rubriek van dit hele verslag. Toch is het leuk om te zien wie er een beetje 

doo slaat. Atif Aziz is de ieu e held; hij gaat altijd oo  the a i u . I  VCC 2 resulteert die aanpak in acht 

vieren en zes zessen en een boundarypercentage van 80%. Guus Beekhof verdient een aparte vermelding. Op 

17 juni maakte hij voor VCC 3 een weergaloze 39 not out met 4x6. Vreemd genoeg reikt hij per saldo niet verder 

dan 39%. Zie hieronder wie er vaak het touw wist te vinden.  

 

 

VCC 1 - 50 over league 

 

total 

  2012 

  

boundary total boundary 

 

fours sixes runs score perc. 

J.Lenssen 38 2 164 314 52 

S.Marillier 23 8 140 388 36 

H.Vogelaar 14 2 68 189 36 

B.Meehan 33 7 174 502 35 

T.de Leede 7 2 40 121 33 

W.Diepeveen 9 0 36 152 24 

      Ten minste twee boundaries: 

   H.McCarthy 6 1 30 44 68 

A.Collingwood 3 2 24 60 40 

P.Kingma 5 0 20 98 20 

V.Kingma 3 0 12 62 19 

F.Kingma 2 0 8 49 16 

A.Verbeek 2 0 8 61 13 

      

      VCC 1 - Twenty20 

  

total 

  2012 

  

boundary total boundary 

 

fours sixes runs score perc. 

S.Marillier 12 11 114 156 73 

J.Lenssen 10 2 52 89 58 

G.Bins 3 1 18 37 49 

P.Kingma 5 1 26 56 46 

F.Kingma 3 1 18 45 40 

B.Meehan 14 1 62 173 36 

H.Vogelaar 3 1 18 54 33 

W.Diepeveen 4 0 16 79 20 

      

      VCC 2 

  

total 

  2012 

  

boundary total boundary 

 

fours sixes runs score perc. 

A.Aziz 8 6 68 85 80 

A.Collingwood 5 

 

20 25 80 

M.Mulready 2 2 20 27 74 

M.Nota 16 3 82 157 52 

A.Zaidi 33 7 174 378 46 

S.Zaidi 8 3 50 124 40 

S.Butt 22 

 

88 270 33 

M.Qadar 5 1 26 80 33 

D.Cousins 11 

 

44 173 25 

U.Razzaqi 5 

 

20 83 24 

      Ten minste twee boundaries: 

   U.Liaqat 4 

 

16 49 33 

F.Shah 2 

 

8 34 24 
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      VCC 3 

  

total 

  2012 

  

boundary total boundary 

 

fours sixes runs score perc. 

J.Sist 9 1 42 60 70 

H.Bukhari 23 11 158 258 61 

M.Mulready 34 5 166 284 58 

M.Vroom 18 2 84 149 56 

M.Nota 25 8 148 272 54 

T.de Leede 7 6 64 127 50 

P.de Leede 21 1 90 180 50 

A.Collingwood 6 3 42 86 49 

F.Kingma 14 2 68 155 44 

S.Deshpande 8 0 32 80 40 

G.Beekhof 8 4 56 142 39 

      Ten minste twee boundaries: 

   Mudassar 3 0 12 21 57 

K.Jadhao 2 0 8 14 57 

A.Zaidi 5 0 20 38 53 

D.Dormits 6 0 24 52 46 

S.Butt 6 0 24 52 46 

R.Beekhof 4 0 16 39 41 

P.White 4 2 28 74 38 

A.Aziz 4 0 16 43 37 

M.Singh 5 0 20 79 25 

J.v.Kessel 2 0 8 34 24 

D.Joshi 6 0 24 128 19 

      

      VCC 4 

  

total 

  2012 

  

boundary total boundary 

 

fours sixes runs score perc. 

D.Joshi 9 

 

36 50 72 

S.Deshpande 10 1 46 76 61 

A.Verbeek 4 

 

16 29 55 

J.Sist 5 1 26 49 53 

S.Zaidi 2 1 14 41 34 

M.Singh 5 

 

20 105 19 

      Ten minste twee boundaries: 

   H.Iqbal 1 1 10 11 91 

P.Mehta 2 

 

8 13 62 

A.Zaidi 2 

 

8 14 57 

P.Finnimore 2 

 

8 17 47 

M.Molenbuur 2 

 

8 18 44 

V.Jaiswal 2 

 

8 21 38 

D.Cousins 0 

 

0 40 0 

S.Butt 0 

 

0 60 0 

      VCC 5 zomi 

     VCC zami 

     

      Helaas geen scoringboeken beschikbaar. 
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Partnerships > 75 runs in 2012  

 

               

 

datum 

 

tegenstander wkt van tot is 

 

door 

  

en 

                 

VCC 1 17-5-2012 

 

Sparta 1 5 93 200 107 * S.Marillier 76 * T.de Leede 50 * 

VCC 1 27-5-2012 

 

R&W 1 2 0 99 99 

 

H.Vogelaar 53 

 

B.Meehan 39 

 VCC 1 1-7-2012 

 

Punjab 1 4 19 110 91 

 

B.Meehan 99 * T.de Leede 45 

 VCC 1 15-7-2012 

 

Amstelland 1 3 74 165 91 

 

B.Meehan 113 * W.Diepeveen 52 

 VCC 1 26-8-2012 

 

R&W 1 3 67 164 97 

 

B.Meehan 56 

 

S.Marillier 77 

 
 

              VCC 2 3-6-2012 

 

Wanica Star 1 1 0 224 224 

 

D.Cousins 63 

 

A.Zaidi 98 

 VCC 2 8-7-2012 

 

MOP 2 1 0 90 90 

 

A.Zaidi 80 

 

S.Butt 32 

 VCC 2 8-7-2012 

 

MOP 2 3 121 242 121 

 

A.Zaidi  80 

 

M.Nota  88 

 VCC 2 29-7-2012 

 

Pakistan CC 1 4 39 182 143 * M.Nota  69 * A.Zaidi 57 * 

VCC 2 12-8-2012 

 

HMS CC 1 6 111 196 85 

 

A.Zaidi 55 

 

A.Aziz 44 

 
 

              VCC 3 13-5-2012 

 

Bloemendaal 2 6 99 193 94 

 

D.Joshi 60 

 

M.Nota 74 * 

VCC 3 27-5-2012 

 

Hercules 2 2 25 157 132 

 

P.de Leede 92 

 

J.Sist 60 

 VCC 3 16-6-2012 

 

Amstelland 2 5 125 209 84 

 

M.Mulready  99 

 

C.Thomas 28 

 VCC 3 17-6-2012 

 

ACC 3 4 21 103 82 

 

M.Nota  76 

 

H.Bukhari 31 

 VCC 3 1-7-2012 

 

Amstelland 2 6 121 197 76 

 

M.Nota  52 

 

H.Bukhari 45 

 VCC 3 15-7-2012 

 

Hercules 2 2 14 110 96 

 

S.Deshpande 37 

 

F.Kingma 96 

 VCC 3 12-8-2012 

 

Nieuwegein 1 5 129 221 92 

 

M.Singh 28 

 

H.Bukhari 56 

 
 

              VCC 4 6-5-2012 

 

Punjab 5 1 0 87 87 

 

D.Cousins 40 * S.Butt 29 

 VCC 4 28-5-2012 

 

VVV 3 1 0 88 88 

 

J.Sist 49 

 

M.Singh 72 * 

 
              VCC 5 19-8-2012 

 

VOC zomi 2 4 13 121 108 

 

A.Aziz 37 

 

J.van Kessel 58 

 
 

              zami 5-5-2012 

 

VRA zami 2 2 50 132 82 

 

Y.Nota 46 

 

M.Molenbuur 74 

 zami 26-5-2012 

 

VRA zami 2 4 18 104 86 

 

A.Nota  31 

 

M.Nota  53 

 zami 23-6-2012 

 

R&W zami  2 0 78 78 

 

M.Qadar 35 

 

I.Neuerburg  24 

 zami 11-8-2012 

 

HDVS zami 4 38 142 104 

 

M.Nota  74 

 

M.v.Outeren 15 

 zami 18-8-2012 

 

HCC zami 1 3 32 103 71 

 

M.Molenbuur 45 

 

S.Butt 35 

  

 

 

Vetgedrukt betekent een verbetering van het vorige record. 
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Record partnerships 1932 - 2012  

 

 VCC all time high op het scorebord aan de Veurselaan 

 

VCC 1 

wkt runs van tot batsman score  batsman score  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 R.v.d.Giessen 61  E.J.Rohlfs 33  09.08.81 Quick(H) 2 

8 78 124 202 M.Vroom 53  C.Ewen 23  11.06.89 ACC 

9 107 91 198 T.de Leede 133  M.Vroom     26  07.08.94 VRA 

10 56 132 188 R.d'Ancona 63 * J.Jochemsen 5 * 13.07.86 HDVS 

 

VCC 2 

wkt runs van tot batsman score  batsman score  datum tegen 

1 224 0 224 D.Cousins    63  A.Zaidi     98  03.06.12 WanicaStar 

2 172 8 180 W.Diepeveen  70 * H.Vogelaar 80 * 21.08.05 HBS 2 

3 170 62 232 Pe.Kors 83 * J.Jochemsen 84 * 15.05.89 Concordia 

4 189 75 264 A.Nijhuis 103  J.v.Bunge 96  16.05.93 VOC 3 

5 139 30 169 G.Bins      94  C.van Bunge 49  01.06.00 HBS 2 

6 148 87 235 M.Molenbuur 63  H.Boerstra 77 * 08.08.04 HBS 3 

7 98 72 170 M.Steffelaar 29  E.Rohlfs 59 * 23.07.77 Concordia 

8 98 35 133 P.Wolfs 79  W.Kroes 25  17.06.62 Ajax 2 

9 86 140 226 P.Moran     82 * C.Ewen   25 * 02.07.00 VOC 2 

10 89 113 202 W.Khan 18  E.Loomans 31 * 10.07.04 JaiSwadesh 

 

VCC 3 

wkt runs van tot batsman score  batsman score  datum 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 

4 109 73 182 P.de Leede 89  M.Nota 104 * 01.08.10 HBS 3 

5 144 nk nk M.Molenbuur 88  F.v.d.Steen 50  27.07.03  Punjab CC 2 

6 100 146 246 M.Mieras 82  H.Witteveen 24 * 11.06.84 VUC/GG 3 

7 157 54 211 M.Mieras 102  J.Thoenes 69  13.05.73 Victoria 3 

8 120 76 196 I.Wever 102 * F.v.d.Steen 33  01.06.03 TAC  

9 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 2012 

 

77 

 

VCC 4 

wkt runs van tot batsman score  batsman score  datum tegen 

1 166 0 166 D.J.Smittenaar 131  A.Fraay 55  08.07.84 MOP 2 

2 145 5 150 M.Vroom 74  A.Collingwood 54  25.05.08 Punjab 2 

3 140 33 173 D.Joshi 60  M.Nota 88  08.06.08 HDVS 3 

4 150 48 198 E.v.d.Spek    81  A.de Geer    97 * 05.09.99 VRA 4  

5 207 44 251 P.Schellekens 83 * H.J.Rinner 102  25.06.89 Gr.Geel 2 

6 104 84 188 EJ.Voordijk 53  HJ.Rinner 82 * 13.08.95 Success 2 

7 84 42 126 M.B.Sarfaraz 49  R.v.Oorschot 49 * 23.05.04 Quick(H)4 

8 102 88 190 H.Boerstra 73 * S.Mulder 39  11.05.08 VOC 3 

9 85 84 169 A.v.Berkum 39 * Ra.Sukdeo 35  02.08.92 HCC 5 

10 65 153 218 H.Witteveen 36 * J.Mulder 38  13.08.88 Gr.Geel 2 

 

VCC 5  

wkt runs van tot batsman score  batsman score  datum tegen 

1 96 0 96 M.Molenbuur 64  G.Beekhof 24  22.06.08 Wanica Star 

2 101 6 107 H.Witteveen 15  M.Smith              67  13.06.99 Hercules 5 

3 102 14 116 B.Holden 79  A.Bacon 23  15.06.97 Baarn 

4 192 7 199 J.P.Moran 66  C.Cousins 106  08.06.96 HBS 4 

5 137 84 221 H.Witteveen 59 * S.Sukdeo 70 * 21.06.92 Kieviten 3 

6 132 48 180 P.Mieras 113 * M.Mieras 34  09.05.91 Kikkers 

7 110 74 184 A.van Berkum  55  M.Nanda 22   15.08.99 Hercules 5 

8 92 63 155 JP.Moran    49  M.Hes 55  16.07.95  VOC 5 

9 61 73 134 S.v.d.Arend 29  S.Jurawon 14 * 14.07.90 HCC 5 

10 101 78 179 P.Schellekens 76 * P.Smittenaar 40 * 12.07.86 HDVS 3 

 

VCC 6 

wkt runs van tot batsman score  batsman score  datum tegen 

1 112 0 112 M.Steffelaar 59  K.v.Hilten 29  09.06.96 HDVS 4 

2 100 0 100 A.Bacon 32  R.Butt 40  08.06.08 Ajax 3 

3 111 35 146 M.Steffelaar 100  B.Holden 41  20.08.95 Hilversum 5 

4 92 69 161 P.Mieras    70  J.Schellekens 15  27.05.97 Hilversum 4 

5 96 64 160 M.Steffelaar 61  JM.v.Thuijl 39  05.06.95 Ajax 3 

6 74 40 114 H.Nijhuis 36  R.Jharap 55  04.05.97 VOC 5 

7 156 158 314 D.Cousins 108 * S.Zaidi 100 * 06.07.08 CCN 2 

8 28 57 85 P.Mieras 48  G.v.Krevelen 3  22.07.95 Kikkers 2 

9 31 152 183 M.Holland 27 * D.Zuiderwijk 4 * 15.06.08 R&W 4 

10 36 113 149 G.Devilee 31  I.Neuerburg 6 * 20.07.97 TAC90 2 

 

Veteranen 

wkt runs van tot batsman score  batsman score  datum tegen 

1 166 0 166 G.Moon 100  F.de Leede 59  13.07.91 Hilversum 

2 78 24 102 D.Brigden 61  N.Schepman 50  26.05.84 Hilversum 

3 111 33 146 A.Nijhuis 76  G.Moon 62  15.08.92 VRA 

4 113 64 177 F.de Leede 59  D.Brigden 82  16.07.83 Hermes  

5 111 153 264 E.Rohlfs 75  G.Kors 43 * 02.07.83 Groen Geel 

6 108 76 184 Pe.Kors 45  D.Sollis 61  09.08.86 VOC B 

7 57 106 163 N.Schepman 88  S.Harewood 38 * 05.07.86 ABN 

8 58 110 168 G.Kors 49 * G.v.Krevelen 12  21.05.88 VRA 

9 102 87 189 J.Jochemsen 46 * C.Ewen 51 * 01.06.91 CCG 

10 46 46 92 K.v.Hilten 14 * C.Nota 29  17.05.80 Alkmaar 
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VCC zami 1 

Wkt runs van tot door   en   datum tegen 

1 133 0 133 D.Cousins 49  I.Wever  53 * 30.06.07 HCC 3 

2 134 nk nk F.Mazer 40  M.Molenbuur 73  13.05.06 Sparta 

3 276 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 87 75 162 J.Scott     63 * R.de Graaff 25  05.07.97 Quick (H) 

9 56 91 147 E.v.d.Spek  85  J.Wagemakers 8  23.05.98 Excelsior 

10 108 189 81 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.v.Wissen 19  05.05.05 Rood&Wit 

10 50 80 130 S.van Wissen 49  F.v.d.Steen 13 * 07.06.08 VRA 2 
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Bekers en bokalen 

 

 

De Openingsbokaal 

 

Onze nieuwe aanwinst voor een jaar Bronson Meehan had een uitstekend jaar. Vooral als opener kwam hij goed 

uit de verf. Hij maakte er ook een keer 99, dus er is geen spoortje twijfel over de vraag wie aanspraak mag maken 

op deze trofee. 

 

aantal 

  

 

malen 

  
Speler geopend H.S. 

 
B.Meehan 10 113 * 

A.Zaidi 5 98 

 J.Lenssen 11 64 * 

D.Cousins 9 63 

 H.Vogelaar 8 53 

 S.Butt 10 48 

 Y.Nota 5 46 

 A.Collingwood 5 25 

 I.Neuerburg 5 24 

 

    De Joop van Thuijl Beker 

De batsman die de grootste vooruitgang in battinggemiddelde boekt ten opzichte van de drie voorafgaande jaren, 

wint deze beker. Niemand minder dan Tim de Leede gaat met de eer strijken. 

    

 Player  

Gem. 

2012 

Gem. drie 

voorafgaande  

seizoenen Verschil 

  

 

 

   T.de Leede          62,00 43,15 18,85 

S. Zaidi  33,71 16,44 17,27 

D. Cousins  30,86 17,21 13,65 

M. Vroom             30,00 21,31 8,69 

Y. Nota  21,88 15,04 6,83 

A. Zaidi  33,67 27,00 6,67 

K. Kazmi  13,00 6,86 6,14 

V. Kingma  8,25 2,35 5,90 

F. Kingma            22,67 17,03 5,64 

M. Qadar  18,00 14,20 3,80 

Shujah Malik  8,07 5,88 2,19 

G. Beekhof jr.   20,29 18,29 2,00 
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Ook aan de minus-kant zijn er opmerkelijke ontwikkelingen. Zorgwekkend is dat Marc Nota voor het tweede 

achtereenvolgende jaar in dit rijtje voorkomt. Het verval heeft nu echt ingezet. 

    

 batsman 

 

 

gem. 

2012 

gem. drie 

voorafgaande  

seizoenen verschil  

M. Molenbuur  32,56 50,60 -18,04 

M. Nota              44,53 60,40 -15,87 

H. Vogelaar          13,50 23,62 -10,12 

S.van Wissen  17,00 27,11 -10,11 

C. Ewen  3,50 11,38 -7,88 

D. Joshi  16,44 23,06 -6,62 

A. Collingwood  10,69 16,32 -5,63 

U. Razzaqi  8,64 14,19 -5,55 

S. Mulder            1,00 6,22 -5,22 

I. Neuerburg  10,00 14,48 -4,48 

R. Beekhof           7,80 12,68 -4,88 
 

   

    

 

De Bowlingbeker 

Dit jaar was het niet moeilijk de winnaar van de bowlingbeker aan te wijzen. Een jongeman die afgelopen seizoen 

pas 17 jaar was en desondanks al geruime tijd een vaste kracht is in VCC 1. Dit jaar brak hij definitief door en voert 

trots de ranglijst aan met 21 wickets. Van harte, Viv! 

 

 

bowler wkts 

Viv Kingma  21 

Suhaib Malik 18 

Sono Zaidi 18 

Umair Razzaqi 18 

Campbell Thomas 17 

Tony Iqbal 17 

Philip Kingma 16 

 

 

De Wicketkeepersbeker 

Sinds enkele jaren heeft VCC een aparte wicketkeepersbeker. Helaas heeft dat nog niet geleid tot de komst van 

een waardige opvolger van de legendarische Jos Jochemsen. Onze sympathieke Nederlandse Kiwi Josh Lenssen 

echter bleek een schot in de roos. In zijn eerste seizoen voor VCC pakte de pas 19-jarige keeper 14 vangen en drie 

stumpings. Ook in de T20 was Josh op dreef met drie vangen en zeven stumpings. Auke Nota deed leuk mee met 

12 slachtoffers. Vreemde eend in de bijt is John Sist. Hij woont en werkt in Singapore, speelde slechts twee 

wedstrijden en maakt desalniettemin aanspraak op de derde plaats. 

 

Wicketkeepers 2012 
 

Player       ct  st    total 

J. Lenssen 14 3 17 

A. Nota 11 1 12 

J.P. Sist 4 5  9 

Rizwan Butt 6 2 8 

A. Collingwood 6 1 7 

R.de Lange 5 2 7 

A. Lewis 3 2 5 

D. Cousins 5 0 5 
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De Fieldingbeker 

Fielden is niet alleen vangen, maar ook ballen stoppen, duiken, run outs veroorzaken, boundaries voorkómen en je 

team aanmoedigen. Al die criteria in aanmerking nemend, levert onomstotelijk de conclusie op dat deze beker 

naar de safe hands  van Marek Molenbuur gaat. 

 

             aantal  

                     catches 

S. Marillier 8 

 

 

B. Meehan 8 

 

 

M. Molenbuur 7 

 

 

Saqib Butt 6 

 

 

D. Joshi 6 

 

 

P.de Leede 6 

 

 

Atif Aziz 5 

 

 

P. Kingma 5 

 

 

 

 

De Jeugdbekers 

Mede gezien de groeiende jeugdafdeling zijn er sinds 2009 twee jeugdbekers: één voor de jongere 

leeftijdsgroepen en één voor de oudere leeftijdscategorieën.  

 

In de leeftijdsgroep U9 - U12 waren diverse gegadigden. Bij de U9 presteerde Aryan Dutt goed en bij de U10 

maakte Jamieson Mulready 160 runs en nam 4 v 47. Uiteindelijk werd Babette de Leede van de U12 de verdiende 

winnares van de Ton Philipsentrofee. In 2011 scoorde zij een battinggemiddelde van 2.75; dit seizoen daarentegen 

43.13 met een totaal van 345 runs. Cruciaal was haar match winning 30 retired in de gewonnen landelijke finale 

tegen HCC. Babette is het eerste meisje in de geschiedenis van VCC dat deze eer te beurt valt. 

 

Kijkend naar de U14 - U16 vielen vooral de prestaties van Nick Bett op. In 2011 had hij al een topseizoen met 37.67 

en 5 v 45, maar hij overtrof die allroundprestatie ruimschoots in 2012: 147 runs, twee keer uit en bowlingcijfers 

van 12 v 86. De Vederprijs is dan ook onbetwist voor hem. 

 

Alle prijswinnaars van harte proficiat! 

 

 
Babette      Nick Bett
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Batten en fielden seizoen 2012 - alle elftallen 

 

 

See separate file on www.voorburgcc.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vervelende spelbreker!... 
 

Bowlen seizoen 2012  - alle elftallen 

 

See separate file on www.voorburgcc.nl  

 

 
 

 

 

http://www.voorburgcc.nl/
http://www.voorburgcc.nl/
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Totaalstaten tot en met 2012 - alle elftallen 

 

Batten 

Marc Nota deed weer een manmoedige poging om Tim van de troon te stoten door ruim 750 runs aan zijn reeds 

indrukwekkende totaal toe te voegen. Noot is e hte  og e  a  zij  ta get e ijde d, e  de ja e  e  kilo s  gaa  
telle . O e  kilo s gesp oke , Marek Molenbuur ging Patrick de Leede voorbij. Onterecht natuurlijk. De onthutste 

jaarverslagredacteur zoekt nog naar wegen om dit in 2013 te veranderen, hetzij door prestaties, hetzij door een 

boekhoudkundige truc. 

 

Top 10  

 

Batsman runs 

T.de Leede         16106 

M.Nota             11792 

P.Mieras           8157 

M.Molenbuur        7349 

P.de Leede         7326 

 

D.Cousins          6550 

L.de Leede         6377 

M.S.Alladin        6003 

N.Schepman         5863 

H.Boerstra         5550 

 

Noot nog steeds niet langs Tim…
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Bowlen 

In het onderstaande rijtje staan drie spelers die weliswaar 40+ zijn, maar nog steeds actief en ambitieus. Het zijn 

Tim, Marc en Mike. Oudere jongere Colin Ewen is overigens – hoe toepasselijk - nummer elf.  

De seizoenen waarin bowlers soms wel 50 wickets namen, liggen ver achter ons, maar met geduldig sprokkelwerk 

komt dit illustere viertal ook een heel eind. 

 

Top 10  

 

Bowler wkts 

T.de Leede        790 

E.Rohlfs          775 

P.Mieras          667 

J.Kors            661 

M.Nota            606 

M.Steffelaar      546 

H.Boerstra        526 

M.Vroom           430 

R.de Graaff       387 

G.Devilee         353 
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Fielden en keepen 

Het blijft opmerkelijk hoe eel pu e  eldspelers er in dit rijtje staan. VCC heeft geen grote traditie als het om 

keepers gaat. Zoals al eerder gemeld, heeft de opvolger van Jos Jochemsen zich nog niet aangediend. 

 

Top 10  

 

 

tm 2012 ct st 

J. Jochemsen 313 83 

M. Vroom 279 

 T.de Leede 256 

 C. Ewen             218 

 L.de Leede 208 10 

P.de Leede 201 

 P. Mieras 181 

 M. Molenbuur 170 1 

D. Cousins 168 40 

J. Gestman 154 7 
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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. 

 

 

Batten en fielden – All Time Greats 

 

 runs h.s.  inn no ave. ct st 

G.Kors             10240 106   527 75 22,65 182   

N.Schepman 5863 93  354 45 18,97 94  

Joop van Thuijl    4247 100 *  390 47 12,38 93   

J.Kors 3935 88  377 57 12,30 128  

P.Wolfs            3684 79   291 37 14,50 90  

G.v.d.Weerdhof     3525 101   316 30 12,33 160 33 

C.Nota 3458 72  311 31 12,35 73 1 

H.Koderitsch   2212 59   239 21 10.15 132      2 

C.de Vries         1996 104 *  126 12 17,51 55 8 

E.Wolfs sr.        1968 70 *  247 21 8,71 53  

G.v.Krevelen       1764 45   270 17 6,97 96  

J.Wils             1727 55   222 20 8,55 92 10 

L.Hogendoorn       1683 75   147 18 13,05 37   

D.Brigden   1448 82   50  7 33,67 13   

 

 

Bowlen – All Time Greats 

 

 overs  maid runs wick ave econ     

G.Kors            3562 3 767 10028 875 11,46 2,82     

J.Kors 3713 2 1100  7119 661 11,68 2,08     

L.Kors            3172 1 964  6452 645 10,00 2,03     

G.v.Krevelen      2706 3 826  5705 504 11,32 2,11     

E.Wolfs sr.       2452 5 673  5446 432 12,61 2,22     

L.Hogendoorn      1818 4 525  3758 400 9,40 2,07     

P.Wolfs           1492 1 260  4586 374 12,26 3,07     

B.Harkink         1041 2 266  2560 263 9,73 2,46     

N.Snel            1407 1 412  2710 241 11,24 1,93     

L.Couturier        861 3 177  2524 240 10,52 2,93     

M.Roos            1318 3 435  2441 233 10,48 1,85     

E.Mooton           647 5 211  1122 212 5,29 1,73     

J.Karis            572 1 183  1054 174 6,06 1,84     

D.Brigden  404 1 56  1127 79 14,27 2,79     

C.Nota  411 4 46  1595 78 20,45 3,87     
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Totaalstaat batten t/m 2012 alle elftallen  

 

 

See separate file on www.voorburgcc.nl  

 

 

 

 
Op oneigenlijk gebruik van cricketmateriaal zal in 2013 streng worden toegezien. 

 
 

 
 

 

 

http://www.voorburgcc.nl/
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Totaalstaat bowlen t/m 2012 alle elftallen 

 

See separate file on www.voorburgcc.nl  

 

 

Ondertussen in Canada… 
 

 

 

http://www.voorburgcc.nl/
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Jubileumfeest VCC 80 jaar 

 

Op 1 juni 2012 bestond VCC 80 jaar! Op 6 juli waren daarom diverse festiviteiten georganiseerd, waaronder een 

barbecue van de onvolprezen chef Frits Holleman. Het vlees was inderdaad van hoge kwaliteit, mits zijn trouwe 

viervoeter er nog niet aan had gelikt. 

 

Verschillende sponsors hadden prijzen beschikbaar gesteld. Het pièce de résistance was een trainingsjack van Andy 

Flower dat hij in 2011 aan Tim de Leede had gegeven. Tim kreeg het slank gesneden jack niet dicht, ook niet met 

de hulp van zijn vrouw en zes  kinderen, en gaf het aan zijn aanmerkelijk atletischer gebouwde oudere broer 

Patrick. Deze stelde het beschikbaar aan VCC. 

 

Patricks zoon Stijn was des duivels dat het jack werd weggegeven. Om een lang verhaal kort te maken, het was 

uitgerekend Stijn die het jack eerlijk terugwon en de brede grijns der gerechtigheid niet kon onderdrukken. 

 

 
Stijn de Leede met zijn Andy Flower-jack 

 
Hoe zou ik ook de prachtige dag kunnen vergeten waarop we elkaar leerden kennen, schat?  

 ju i 9 , de dag aarop VCC erd opgeri ht… 
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Cricketfamilies  

 

VCC biedt al sinds jaar en dag onderdak aan diverse roemruchte cricketfamilies, zoals de families Kors, Nota, 

Mieras, Van Thuijl, Wolfs en De Leede.  

Met het seniorendebuut van de 12-jarige Bas in 2012 is het aantal De Leedes nu zes. Over enkele jaren zullen we 

ook de zesde telg van de Nota-familie (Tobias) mogen verwelkomen. 

Goed om in de gaten te houden is de opmars van de familie Kingma. In 2012 voegden zij weer 368 runs en 46 

wickets aan hun snelgroeiende totalen toe. 

 

 

Batten 

 

Familie Leden Totaal Runs Gem per lid 

De Leede 6 33.810 5.635 

Kors 5 20.887 4.177 

Nota 5 18.808 3.762 

Mieras 4 12.194 3.049 

Cousins 3 11.906 3.969 

Van Thuijl 5 8.750 1.750 

Van Bunge 3 7.525 2.508 

Wolfs 3 5.877 1.959 

Vroom 2 5.559 2.780 

Beekhof 3 5.077 1.692 

Kingma 3 2.399 800 

  

 

Bowlen 

 

Familie Leden Totaal wkts Gem per lid 

Kors 5 2.295 459 

De Leede 6 986 164 

Nota 5 907 181 

Mieras 4 887 222 

Wolfs 3 838 279 

Rohlfs 2 819 410 

Sollis 2 659 330 

Steffelaar 2 622 311 

Snel 2 520 260 

Vroom 2 430 215 

De Graaff 2 387 194 

Van Thuijl 5 349 70 

Pijper 2 310 155 

Schellekens 3 300 100 

Mulder 2 282 141 

Kingma 3 228 76 
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Onvoorwaardelijke liefde 

 

 

Alles zou ik voor je geven 
want ik wil je aan mijn zij. 

Toe, neem alles toch van mij, 
met plezier geef ik mijn leven. 

 
 

Neem mijn nier, nee neem ze beide. 
Als dat helpt je hart te stelen, 

zou ik alles met je delen. 
Ja voor jou zou ik graag lijden. 

 
 

Maar beloof mij in vertrouwen 
dat je nooit verlangen zou 

mij mijn hobby te onthouden. 
 
 

Vraag het toch en ik vertik het. 
Ik zal altijd van je houden 

maar je haalt het niet bij cricket. 
 

 

 

Marieke Langhout 

19/05/2012 

Winnares van de VRA-poëziewedstrijd 
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Humor bij de VCC-jeugd 

 

De coach vraagt aa  Alejo: elke soo te  spi  zij  e : legspi , offspi  e …? 

Alejo: Suikerspin! 

 

Enkele jeugdspelers zijn aan het cricketen.  

Bij een run-outkans botst Tom (4) hard met zijn oudere zus Suus, die huilend het strijdperk verlaat.  

Tom toont weinig medeleven: Ik geloof wel dat ze uit e .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Goede overwintering gewenst! 


