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Ses kapteins wil trofee vat

Die ses kapteins is van links Rakep Patel (Kenia), Amarbir Hansra (Kanada), Peter Borren (Nederland), Nicolaas Scholtz (Namibië), Pharas Khadka (Nepal) en Frank Nsubuga van Uganda met die Pepsi
ICC-trofee. Foto Tielman van Lill.
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D

ie Pepsi ICC Wêreldkrieketliga Afdeling 2-toernooi is
Vrydag amptelik by die Safarihotel in Windhoek bekend gestel. Die
belangrike internasionale-toernooi sal
dit vir die voorste twee spanne moontlik
maak om na Afdeling 1 bevorderte
word. Die wenner en naaswenner
sal aan die ICC Interkontinentale
beker 2015 -2017 en Pepsi ICC Wêreldkrieketliga-kampioenskap deelneem.
Ses lande, Kanada, Kenia, Nepal,
Nederland, Uganda asook Namibië
sal aan die toernooi deelneem wat oor
agt dae vanaf 17 tot 24 Januarie op ’n
rondomtalie-grondslag beslis word. Die
ses kapteins was almal positief oor hul
kanse in die hoofstad en het beloof om
hul beste moontlike krieket ten toon te
stel.
“Ons het baie hard aan al die afdelings
van ons spel gewerk, dus koester ons
uiters hoë verwagtinge van elke speler.
Die manne glo in mekaar en ons is as ’n
eenheid saamgesnoer. Ek hoop dat ons

volgende naweek in die finaal speel en
die toernooi kan inpalm. Die kennis wat
ons van die plaaslike toestande en velde
het, strek tot ons voordeel en ons gaan
dit behoorlik benut. Ons sien uit na die
toernooi en gaan klipharde krieket met
die regte gesindheid speel,” het Nicolaas
Scholtz, die Eagles se kaptein gesê.
Kenia het verlede jaar met sy besoek aan
die hoofstad broodnodige ondervinding
opgedoen. Die Oos-Afrikane het wel
beide sy vriendskaplike kragmetings
teen Namibië verloor, maar sy kaptein,
Rakep Patel, is positief dat sy span goed
gaan vaar.
“Ek dink dat ons gaan goed doen, want
met laasjaar se toer hier het ons baie
geleer en ook in Mombasa ons finale
afrondingvir dié toernooi gedoen.
Toestandedaar is dieselfde en dit pas
ons soos ’n handskoen. Ek kan geen
rede sien hoekom ons as ’n span nie kan
saamstaan om hier te wen nie. Daar is
talentvolle spelers in die span en as ons
konsentreer en nie te ver vooruit dink
nie, behoort ons die knoop deur te haak,”
het Patel gesê.

Davis Karashani van Uganda is as speler van die wedstryd teen Nepal aangewys.
Hier staan hy saam met mnre. André Snyman van Krieket Namibië (raadslid) en die
borg van sy trofee, Brand van Zyl van Urban Green. Uganda het in 'n naelbyt sege
met twee lopies in die laaste beurt oor Nepal geseëvier. Nepal moes drie lopies van
die laaste bal kry, maar Basant Regmi (15) se poging is behendig deur Brian Masaba
van die boulwerk van Jonathan Sebanja gevang. Uganda het 'n baie lae telling van
146 almaluit aangeteken. Nepal het hom egter met Uganda se vernuftige boulers en
goeie veldwerk misgis. Foto Tielman van Lill
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Uganda en Nederland
seëvier

Die Namibiese Eagles het Sondag in die 47ste beurt met Uganda klaargespeel toe die
manne in blou die wentelling van 189 lopies aangeteken het. Uganda kon 'n skaflike
188/9 in sy toegelate 50 beurte slaan. Die Eagles wen die wedstryd met vier paaltjies
en het nou vier punte ná twee wedstryde. Die volledige uitslae van gister se drie
wedstryde wat in die hoofstad beslis is, sal in môre se uitgawe verskyn.

Peter Borren, kaptein van
Nederland, is van mening dat sy
span skerp en reg vir enige teenstander is.
“Ons gaan die grond al draffende
tref. Die span is goed gebalanseer
met die nodige internasionale
ondervindingwat al opgedoen is.
Ons ken Kanada as ’n goeie span met
gevaarlike spelers in sy geledere.
Dus sal ons geen steen onaangeroer
laat om sukses teen hulle te behaal
nie,” het Borren vol vertroue gesê.
Amarbir Hansra, kaptein
van Kanada, het gesê sy span

konsentreerop hul sterk punte en
doen al sy voorbereiding op vaart.
“Ons is op onbekende terrein hier
met vreemde weersomstandighede.
Enige iets kan gebeur met die
kolfblaaie waarop ons moet speel.
Soos die kompetisie vorder, sal ons
ook meer kennis rakende die blaaie
se gedrag opdoen,” het Hansra
vertel.
Paras Khadka, kaptein van Nepal,
het gesê dat hulle die kompetisie op
’n postiewe noot wil begin. Hy is van
mening dat sy spelers die basiese
aspekte van die spel reg moet doen

en in hulself moet glo. Khadka sê
dat hy met vorige Wêreldkrieketliga kampioenskappe gesien het
dat jy nie ’n tweede kans kry om
dieselfdespan te klop nie en die
eerste geleentheidbehoorlik moet
benut.
Die kaptein van Uganda, Frank
Nsubuga, sê sy span gaan hul eerste
wedstryd wen en dié momentum
verder in die toernooi gebruik
om hul beste krieket te speel. Hy
sê dat die kompetisie straf gaan
wees, want al die spanne is goed
gebalanseer.

