
 

 

 

De Dag van Toen (1) 

Daan van Bunge over 5 mei 2013  

 

De openingswedstrijd van het seizoen 2013 
is op 5 mei bij Dosti in Amsterdam. Met 267 voor 4, dankzij century's voor nieuwkomer 
Steven Cazzulino én Daan van Bunge vliegt Excelsior uit de startblokken.  

In de eerste editie van ‘De Dag van Toen’ vertelt Daan van Bunge over 5 mei 2013, en nog 
iets meer.  
 
Wat weet je nog van die wedstrijd? 
De openingswedstrijd was uitgerekend een herhaling van de finale van een jaar eerder, toen 
we bij Dosti kampioen werden. Excelsior had wel een ander team. Rudi Hillerman was 
vertrokken en vervangen door een vriend van de eerdere coach Ed Cowan, Steven 
Cazzulino.  

Freddy Klokker was bij Excelsior vertrokken en Sep Gokke, ook een sterkhouder, wilde lager 
spelen. Cazzulino moest al snel in, en ik ook. Hij scoorde langzaam en als altijd probeerde ik 
druk op de bowlers te houden. Ik had er ook eerder 100 dan hij. We hebben samen lang 
ingestaan (partnership van 232, red. ) en dat was het begin van een mooie vriendschap. 
Charlene en ik zijn zelfs voor zijn trouwerij naar Zuid-Frankrijk gereden en we hebben nog 
vaak contact. 
Ondanks die goede start hadden we een matig seizoen. Steven maakte nog wel 100 in iets 
meer dan dertig ballen bij HBS, maar volgens mij misten we de bijdragen van Klokker. Luuk 
van Troost maakte dat jaar zijn 10.000e run in het eerste van Excelsior. We werden vierde, 
een tikje roemloos na het kampioenschap van een jaar eerder. 
 
Hoe kom jij de coronacrisis door? 
Ik probeer veel te lezen, vooral boeken die in de lijn liggen van de studie Sport Directorship 
die ik in november in Manchester heb afgerond. Ik heb daarnaast veel contact met de 
mentorleerlingen van de school in Den Haag waar ik werk. Ik heb een 2Havo-mentorklas en 
die leerlingen vinden het les krijgen op afstand vaak lastig. Verder volg ik berichten over het 
ridderschap van Jos Heggelman en het feit dat de cricketjeugd bij Excelsior weer is gaan 



trainen uiteraard met veel plezier.  
 
Wat mis je nu je niet bij Excelsior speelt? 
Tsja, wat niet. Het meest mis ik de gasten met wie ik negen jaar de kleedkamer heb gedeeld 
en met wie ik mooie tijden heb meegemaakt. Ik mis ook het batten, een mooie innings 
opbouwen als de temperatuur boven de 25 graden is. Wat ik ook prettig vond was het 
eindeloos lullen met die gasten, de sfeer op de club en jonge gasten beter zien worden. Ik 
gun iedereen dat er snel weer gespeeld mag worden.  

 

Interview: 5 mei 2020

 


