Verslag van de Secretaris over het seizoen 2020
COVID-19
Het seizoen 2020 gaat de boeken in als een bijzonder seizoen. De wereld werd opgeschud en
onaangenaam verrast door het nukkige Coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. We
zijn inmiddels nagenoeg een jaar verder en het virus is nog steeds aanwezig en heeft zich
uitgespreid over de hele wereld. Met als gevolg dat we bij aanvang van het seizoen slechts
beperkt konden cricketen, slechts trainingen en onderlinge wedstrijden waren toegestaan, met
een gesloten clubhuis. Hoewel verre van ideaal was de stemming onderling echter zeer goed
en was men al maar wat blij dat er toch gecricket kon worden. Vanaf 1 juli mocht er ook in
competitieverband worden gespeeld en kon er alsnog een halve competitie worden afgewerkt.
Echter, zonder promotie of degradatie.
Bestuur
Het bestuur bestond in 20209 wederom uit Wim Pielage (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer
(secretaris en vicevoorzitter), Chris Knoll (penningmeester), Richard Wolfe (commissaris
Jeugd) en Stephan Hannema (commissaris Bar en Evenementen).
Geen buitenlandse pro’s
We wilden aanvankelijk Brady Barends terug laten komen als onze ‘overseas professional’.
Echter vanwege het Coronavirus was dit onmogelijk, de grenzen waren gesloten. De meeste
clubs uitkomend in de Topklasse moesten hun buitenlandse professionals afzeggen, hetgeen
de competitie in sommige opzichten ook wel weer aantrekkelijker maakte. Er werd meer kans
geboden aan de jeugd. Voor wat betreft ACC ging dit slechts deels op vanwege de aanwas
van spelers van buitenaf en het toenemende aantal expats dat zich in Amsterdam en
omstreken heeft gevestigd.
Onze nieuwe hoofdcoach: Taku Kusano
Na het onvermijdelijke vertrek van Saqib, Sikander en Rehmat Zulfiqar werd er voor gekozen
om Taku Kusano als ‘non-playing’ hoofdcoach aan te trekken. Taku was voor ons geen
onbekende. Met een Nederlandse vriendin in Amsterdam, waar hij inmiddels mee is getrouwd,
verbleef hij al gedurende enkele jaren voor een paar maanden in Nederland, waarbij hij handen spandiensten verrichtte bij de coaching van onze jeugd en het eerste. Zijn drive voor cricket
coaching is onuitputtelijk en dat heeft ertoe geleid dat hij met hulp van een aantal ACC’ers zijn
level 3 coaching certificate heeft kunnen halen. Nadien heeft hij ervaring opgedaan bij een
aantal vooraanstaande cricket academies in Zuid-Afrika en India. En nu dus hoofdcoach van
ACC en tevens in dienst van de Amsterdam Cricket Academy.
Cricket beleving op ACC
De beleving van Taku voor het cricket coachen sloeg al gauw over op de jeugd en spelers van
de selectie, met als gevolg een grote opkomst en langdurig verblijf op de club na trainingen en
wedstrijden. Een gezonde en verfrissende ontwikkeling. Maar het was niet dat alleen. De
eerder opgelegde beperkingen, veroorzaakt door het COVID-19, deed de drang naar cricket
en het treffen van vrienden op ACC sterk toenemen. Alle elftallen speelden in april, mei en juni
met veel plezier onderling hun potjes cricket, met na afloop een kort (of soms langer) verblijf
op het terras voor het clubhuis, met zelf meegebracht blikje bier of frisje.
Halve compettitie – clubhuis weer geopend
In juli mocht er dan uiteindelijk toch nog om het ‘echie’ worden gespeeld. Weliswaar geen
promotie of degradatie, maar dat deerde niet. Het clubhuis mocht weer open en onze pachters
José en Jade verzorgden als vanouds de innerlijke mens. Uiteraard werd er zoveel mogelijk
rekening gehouden met de social distancing, het veelvuldig ontsmetten van de handen, etc.

Prestaties Senioren
- ACC 1
Het eerste speelde 8 wedstrijden en eindigde op een 7e plaats, met een gelijk aantal punten
als HBS. Met Anis Raza als nieuwbakken aanvoerder, Mark Mulready als hoofd technische
zaken en de reeds genoemde hoofdcoach Taku Kusano werd er in gevarieerde samenstelling,
niet onverdienstelijk gespeeld. Sommige wedstrijden hadden wellicht in winst omgezet kunnen
worden, maar dan bleek dat we nog een stukje aan ervaring tekort schoten. Het was
zondermeer goed om een aantal jeugdige spelers te zien performen. Als batsman stak de
bescheiden, doch fanatieke Shreyas Potdar er bovenuit. Het was een lust voor het oog hem
te zien batten tegen Voorburg uit, waar hij zijn eerste Topklasse fifty (62) scoorde. Dat zelfde
presteerde ook de ‘gegroeide’ Aryan Kumar met een sublieme 51 uit tegen het sterke Punjab.
Met de bal hebben we in Mees van Vliet een jonge en zeer talentvolle openingsbowler. Van
hen allen hopen we in de toekomst nog veel plezier te beleven.
Zij waren echter niet de enigen die tot een mooie score kwamen. Onze sterkste wedstrijd
speelden we thuis tegen het verzwakte Dosti. We werden in die wedstrijd getrakteerd op een
batting show van onze penningmeester Chris Knoll (107) en nieuwkomer Charles McInerney
(80). Zij zorgden samen voor een wicket stand van 186 runs voor het derde wicket en legden
de basis voor onze monster score van 291 voor 7. Dat Dosti nog tot 239 runs kwam mocht de
pret niet drukken.
Naast de van Morton uit Engeland afkomstige Charles McInerney, kende het eerste nog een
aantal nieuwe gezichten. Dat waren de goedlachse Cameron Burnett, openingsbat/wicket
keeper afkomstig uit Nieuw Zeeland en werkzaam in Nederland, Sahil Kothari, left-arm
spinner, student uit India en getipt door ons oud-lid Nicky Hekster en onze Indiase vrienden uit
Eindhoven, die na het voltooien van hun technische opleiding aan de TU in Eindhoven zijn
blijven werken. Dit laatste trio speelde voorheen bij Tegenbosch en later bij Excelsior (Kiran
Hosur) en Bloemendaal (Ram Ramesh Babu en Anthony Alangara Napoleon). Allen uiterst
vriendelijke knapen die via ACC hun eerste ervaring in de Topklasse konden opdoen.
- De T20-competitie
In de T20 competitie kwamen we dit seizoen niet verder dan de kwartfinale, waar we kansloos
werden geslacht door de Zuid-Afrikaanse Spartaan Lenert van Wijk (118), die onze bowlers
werkelijk alle kanten op sloeg. In de poulefase werd nog wel gewonnen van Hoofdklassers
Groen en Wit en Kampong, maar verloren we van VRA.
- ACC 2
Het tweede elftal verloor, zonder Bas van der Heyde, nipt haar eerste wedstrijd van de latere
lijstaanvoerder, VRA. De overige 5 wedstrijden werden op rij gewonnen. Fraaie centuries van
Bas van der Heyde (100 not out tegen HBS), Kiran Hosur (111 not out tegen Rood en Wit) en
prima batten van skipper Stephan Hannema, die een paar keer goed ‘af kwam’. Al met al toch
een leuk seizoen, al was het wel wat kort.
- ACC 3
Het derde elftal van aanvoerder Mudi Allah Rakkah won 6 van haar 8 wedstrijden en eindigde
daarmee bovenaan de ranglijst. Helaas dat er vanwege COVID-19 geen promotie is, waardoor
zij het volgend jaar opnieuw zullen moeten proberen naar de Tweede Klasse te promoveren.
Broers Gurlab en Baljot Singh waren samen goed voor zo’n 500 runs. Mani Tamilselvan (12)
en Nagesh Danturti (11) veroverden de meeste wickets.
- ACC Zomi
De Zomi eindigde samen met Excelsior’20 op 2 punten achterstand op de koplopers Qui Vive
en Hermes DVS in wat dus een spannende competitie was. Diverse bijdragen van een aantal
spelers, met als meest in het oog springend de 93 runs (8x6) van een verdwaalde Zuid-

Afrikaan Morné Pepler tegen Gelre. Had hij meer dan slechts 2 wedstrijden meegespeeld dan
had dit het team ongetwijfeld een eerste plaats opgeleverd.
- ACC Zami
De Zami zijn terug van weggeweest. Weliswaar niet langer onder captaincy van
kampioenenmaker Rein Akkerman, maar thans onder de bezielende leiding van Umer
Muhammed. Met 14 punten uit 8 wedstrijden eindigde het vriendenteam van Umer, aangevuld
met wat over is van de Veteranen, op de eerste plaats. El capitano was met 269 runs tevens
de voornaamste rungetter. Zuhaib Rashed was met 14 wickets de meest succesvolle, gevolgd
door de broers Umer en Abubakar Muhammad met elk 11 wickets.
Onze Jeugd
De jeugd wordt met volop energie aangestuurd door Richard Wolfe en kreeg training van onze
hoofdcoach Taku Kusano en zijn vele assistenten. ACC was in alle leeftijdscategorieën
vertegenwoordigd, waarbij in de O15 en O17 in combinatievorm met VRA. Deze werden
tevens getraind door oud-international Peter Borren.
De O15 behaalde een verdienstelijke tweede plaats, achter Kampong waar tegen tweemaal
werd verloren. De O17 werd eerste in haar poule en boekte in de halve finalevrij makkelijk een
overwinning op Bloemendaal, waarna het in de finale moest aantreden tegen aartsrivaal VCC.
In een zinderende wedstrijd werd VCC in de laatste over verslagen (185 -181). Min of meer
gelijkwaardige inbreng van de combinatie ACC/VRA, waarbij Shreyas Potdar, Mees van Vliet
en Zinesh Master prima presteerden.
- Lockdown tour
Dit seizoen geen tour naar Engeland. Deze werd vervangen door de ‘Lockdown tour’, die onder
leiding stond van de Amsterdam Cricket Academy. Een driedaags durend cricketspektakel met
overnachting in tenten op ons sportcomplex.
Ondanks de beperkingen vanwege COVID-19 heeft onze jeugd volop kunnen cricketen, zo
ook de Tip & Run. Ook in de wintermaanden wordt hen de mogelijkheid geboden en is de
opkomst overweldigend. Een grote pluim voor allen die zich hiervoor inzetten en dit mogelijk
maken.
Amsterdam Cricket Academy (ACA)
De ACA is een initiatief van Robert Wolfe en Taku Kusano en heeft als doel het kweken en
ontwikkelen van cricket in Nederland. Het doel is ervoor te zorgen dat er een grassrootssysteem is dat het spel van de grond af laat groeien en kinderen van jongs af aan van cricket
laat proeven. Ter ondersteuning hiervan gaan we samenwerken met andere academy's,
regionale clubs en de KNCB om coaching structuren en trajecten op te zetten.
ACC helpt de nieuwe academie door haar faciliteiten in de opstartfase beschikbaar te stellen
voor coaching van jongeren. Met Taku Kusano als hoofdcoach en ex-internationals Peter
Booren en Tim de Leede als gastcoaches worden er met regelmaat cricket clinics
georganiseerd.
Activiteiten op ACC
Vanwege COVID-19 moesten vele touring teams uit Engeland hun geplande tour naar
Nederland cancellen, zo ook onze vrienden van Eastcote die er op gebrand zijn om de Lou
Woudstra Cup te heroveren.
Begin september werd de Boys & Girlsday gehouden. Dit jaarlijks terugkerend evenement is
voor de jongst jeugd een groot hoogtepunt.

Het ‘Fairly Odd Tournament’ en het onderlinge toernooi om de Mancunian Cup konden
gelukkig doorgaan en waren wederom een groot succes. Deze evenementen brengen een
supersfeer op ACC, evenals de ACC Fifty not out, dat dit keer nier doorging. Eind september
werd nog wel de driedaagse tegen VRA gespeeld. Dit spektakel gaat eigenlijk altijd door,
ongeacht de weersomstandigheden. De wedstrijd eindigde in een draw, met ACC eerst
battend 141 all out, gevolgd door VRA met 191 all out. ACC vervolgens 236 voor 9 met Baljot
Singh 114 not out en VRA in antwoord daarop 182 voor 7. Een geslaagde afsluiting van een
bijzonder seizoen.
De vrienden van ACC Club van 100
Een mooi initiatief van Rick Thorburn die samen met Jan-Willem Beuker (voorzitter) en Michael
van Os het bestuur vormt van de op 3 maart 2020 opgerichte Club van 100. Deze telt thans
40 leden en heeft als doel ACC op verschillende manieren te ondersteunen. Als eerste blijk
daarvan geldt de aanschaf van een tweetal picknicktafels, de sponsoring van de befaamde
Boys & Girlsday en de aanschaf van een tweetal ACC vlaggen. ACC is de initiatiefnemer(s)
en de leden van de Club van 100 zeer erkentelijk en hoopt dat de Club in het lustrumjaar meer
leden weet te werven.
De Actie geef een bal
Naast de Club van 100 leverde ook de Actie Bal weer de nodige centjes op voor ACC. Een
welkome ondersteuning waarvoor wij de gulle schenkers zeer erkentelijk zijn.
Website
De onvolprezen website is voor alle ACC’-ers en haar volgers een belangrijke bron van
informatie. Hulde aan alle scribenten en onze websitemaster Michael van Os voor hun
inspanningen ons allen op de hoogte te houden van de wedstrijden en overig ACC cricket
nieuws. Michael van Os. Wij danken hen voor hun inzet. Daarnaast ook een dankwoord aan
onze trouwe scribenten.
Afscheid
Helaas hebben we in 2020 afscheid moeten nemen van een aantal dierbaren. In september
overleed Jackie Thorburn (69), in oktober ons zeer gewaardeerd Fifty not out lid Ferry Dukker
(88) en in december Louise Jansen (86). Moge zij rusten in vrede.
Lustrum ACC 100 jaar
Op 5 maart 2021 is het precies 100 jaar geleden dat ACC werd opgericht. Wij willen het 100jarig bestaan graag met onze leden gedurende het seizoen vieren en hebben daartoe een
aantal mooie lustrumactiviteiten bedacht. Of en hoe het lustrum vorm zal krijgen is echter nog
ongewis. Het Coronavirus heeft vooralsnog de hele wereld in de greep en beperkt ons in onze
(bewegings)vrijheid. Horeca, musea, theaters en sportscholen zijn gesloten, voetbal- en
hockeycompetities liggen stil en buitenlandse vakanties zijn nagenoeg onmogelijk. Hoe lang
deze lockdown nog gaat duren is onbekend en daarmee is ook de start van de
cricketcompetitie voor 2021 nog een onzekere factor. We houden moed en blijven positief
gestemd. De voorbereidingen op het nieuwe seizoen en ons lustrum zijn in volle gang.
Ik wens u allen namens het ACC-bestuur een goede gezondheid en een succesvol
cricketseizoen. Zorg goed voor elkaar en stay safe.
Ernst-Pieter Knüpfer
Amsterdam,
Februari 2021

