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DE KOP IS ER AF 
De eerste wedstrijden zijn gespeeld en zowel het eerste elftal als het tweede elftal hebben de winst 
aan hun voorbij zien gaan. Het eerste team presteerde mede door een fantastische battings innings 
van Srikanth (159 not out !!!) zeer behoorlijk in hun eerste optreden in de 2de klasse. Weliswaar een 
verloren partij maar de meer dan 300 runs als eerst battende partij geeft zeker hoop voor wat betreft 
de mogelijkheden dit seizoen. Het 2e elftal kon, ondanks enige versterking uit het 1st elftal, geen 
vuist maken tegen PW en verloor deze wedstrijd met 100 runs. PW speelde vorig jaar nog in de 3e 
klasse en was zeker niet veel verzwakt ten opzichte van vorig jaar. 

Zoals jullie op de website hebben kunnen lezen heeft Gert Moeken op 7 mei een zware 
hartaanval gehad. Het gaat helaas niet goed met Gert en hij is nog steeds niet bijgekomen uit de 
coma. Wij hopen toch nog van harte dat het goed komt en leven mee met Riet en de kinderen. 
 
De datum van de extra Algemene Leden 
Vergadering is bekend, n.l. 31 mei, en alle 
leden en donateurs hebben allemaal een 
uitnodiging gehad voor deze cruciale 
vergadering. Wij willen als bestuur er zeker van 
zijn dat jullie achter de plannen voor de 
verhuizing staan en zoals ook in de uitnodiging 
gemeld hebben we voor zo’n ingrijpende 
beslissing de instemming van de meerderheid 
van de leden nodig. We zijn ondertussen al 
onderweg met een aantal zaken en de 
gemeente heeft instemming gegeven om een 
Nottsweave mat aan te schaffen die momenteel 
door de KNCB als standaard mat wordt 
voorgeschreven. Jullie inbreng wordt zeer op 
prijs gesteld en ik verwacht dan ook iedereen te 
mogen begroeten op 31mei. 

Ondertussen is een bouwcommissie 
geformeerd die druk aan de slag is om te 
bezien wat we zouden kunnen realiseren met 
de middelen die we verwachten ter beschikking 
te krijgen. Allereerst is bekeken wat de 
minimale afmetingen zijn waaraan de 
accommodatie zou moeten voldoen. Na wat 

initiële schetsen heeft Henk Kloppenburg het op 
zich genomen deze verder uit te werken en met 
een eerste concept te komen welke we graag 
op de ALV aan jullie presenteren. Voor diegene 
die het wellicht nog niet helemaal duidelijk 
hebben meegekregen, we krijgen wel een 
financiële tegemoetkoming voor de realisatie 
van een eigen onderkomen maar het zal wel 
degelijk een heleboel zelfwerkzaamheid met 
zich meebrengen. Ik wil bij deze dan ook alvast 
een beroep doen op iedereen om waar 
mogelijk te helpen met deze gigantische klus. 

Deze week een “dubbel”, zowel op donderdag 
als op zondag wordt er gespeeld en jullie 
kunnen aan de opstellingen van Jan-Allard zien 
dat het al schipperen is door de vele 
afzeggingen die hij heeft binnen gekregen. Kijk 
nog een keer goed in je agenda en probeer 
zoveel mogelijk beschikbaar te zijn. Zondag a.s. 
speelt het eerste thuis, hopelijk krijgen we nog 
iets terug van de zomer die we gehad hebben 
en zie ik jullie langs de lijn. 
 
Met sportieve groet, Diederik Neeb 
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OPSTELLINGEN   AFMELDINGEN bij Jan-Allard Hummel : 06 - 22413726   
             
Donderdag 17 mei 2007 - Ascension Day   Donderdag 17 mei 2007 - Hemelvaartsdag 
IBIS 1 - Hengelo 1   Salland 1 - Hengelo 2 
Aanvang 11:00 uur; vertrek 07:30 uur Station NS   Aanvang 11:00 uur; vertrek 10:00 uur Station NS 
Spelersbijdrage € 8,00 ; basis reiskosten € 20,00   Spelersbijdrage € 8,00 ; basis reiskosten € 5,00 
Opstelling / line-up   opmerkingen   Opstelling / line-up   opmerkingen 
Anderson S.     Boer H. de   
Akkiraju S.     Heuker of Hoek A. Auto 
Azhar R.     Hummel J-A eigen vervoer 
Balegedde Ramachandran R.P.     Jagers H.   
Kloppenburg J.     Kruijshoop R.E. Auto 
Kruijshoop J-W.     Poffers A.A. wk 
Nandakumar A.     Poffers H.J.   
Neeb D.     Sankarasubramanian V.   
Tokmakoff A.     Wichmann F.C. Auto / captain 
Trotman E.     N.N.     
Vriezen J.H.K. captain/wk   N.N.     
Reserves   Reserves 
              
              
      
              
              
             
Zondag 20 mei 2007   Zondag 20 mei 2007 
Hengelo 1 - Hercules 2   Hengelo 2 - vrij 
Aanvang 11:00 uur; aanwezig 10:00 uur    Aanvang 11:00 uur;  
Spelersbijdrage € 8,00     
Opstelling / line-up   opmerkingen   Opstelling / line-up   opmerkingen 
Anderson S.           
Akkiraju S.           
Azhar R.           
Balegedde Ramachandran R.P.           
Kloppenburg J.           
Neeb D.           
Puttkammer R.R.           
Tokmakoff A.           
Trotman E.           
Vriezen J.H.K. captain/wk         
N.N.             
Reserves   Reserves 
Nandakumar A.           
Sankarasubramanian V.           
Bardienst     
Voor aanvang JHK Vriezen         
Lunch / Einde D Neeb/S Anderson         
 
 
 
             



OPSTELLINGEN   AFMELDINGEN bij Jan-Allard Hummel : 06 - 22413726   
             
Zondag 27 mei 2007   Zondag 27 mei 2007 
Hengelo 1 vrij   Hengelo 2 - Son 1 
Aanvang 11:00 uur;    Aanvang 11:00 uur; aanwezig 10:00 uur 
    Spelersbijdrage € 8,00 
Opstelling / line-up   opmerkingen   Opstelling / line-up   opmerkingen 
        Azhar R.   
        Heuker of Hoek A.   
        Kloppenburg H.   
        Kruijshoop R.E.   
        Nandakumar A.   
        Poffers A.A. wk 
        Poffers H.J.   
        Voogel W.   
        Wahid R.   
        Wahid Q.   
        Wichmann F.C. captain 
Reserves   Reserves 
        Jagers H.   
    Bardienst 
        Voor aanvang W Voogel 
        Lunch / Einde R Azhar/AA Poffers 
  
Bij uitwedstrijden: 
Vertrek: achter het Station NS op de P+R parkeerplaats. Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten te vroeg bent. 
Reiskostenvergoeding rijders: uitbetalen aan de rijders op basis van spelers en basis reiskosten. 

Bij thuiswedstrijden: 
Bardienst: Geldkist ophalen en terugbrengen in goed overleg met Diederik Neeb. Overleg dit tijdig ! 

Afzeggen: liever niet maar als het niet anders tijdig. Dat is op donderdagavond voor 21:00 uur 

Spelersbijdragen: € 8,00 , de jeugd die incidenteel mee speelt betaalt € 4,50. 
 
 
Scoring cursus in plaats van trainen – oorzaak regen 

Op donderdag 10 mei regende het behoorlijk hard. Hierdoor kon er niet op het veld worden 
getraind. Omdat wij bij de spelersbijeenkomst met elkaar hebben besproken dat er altijd iets 
wordt gedaan op de trainingsavond, hebben wij met elkaar onze kennis van het scoren 
verbeterd. 
Roelof had meegenomen kopieën van een scoring-uitleg van de „New Zealand Cricket 
Umpires Association” (internet pagina: http://www.nzcricket.co.nz/searchresults.aspx?ss=scoring). 
Deze geeft zeer goed uitleg over het scoren. Er zijn een aantal overs „nagespeeld” en dat 
was erg leuk en tegeleijkertijd hebben wij er veel van geleerd. 

Extra training in scoren is heel erg nodig, omdat het invullen van het scorebook bepalend is 
voor het inbrengen van de uitslag in "E-Cricket". Als het scorebook niet klopt krijg je grote 
problemen bij het juist invullen. Bij de afgelopen twee wedstrijden klopten de scoreboeken 
NIET !!! De boeken moesten helemaal worden ”doorgeteld” om alles kloppend te krijgen. 
IEDEREEN MOET GOED KUNNEN SCOREN – JIJ OOK  !!! 

Kom altijd op de training, ook als het regent of stormt. Er is altijd iets te doen! 



Uitslagen 2007     Senioren: HENGELO 1 Competitie KNCB Klasse 2B 
Dag Datum Wedstrijd Uitslag opmerkingen 

Zon 29 april HENGELO 1 - SGS CC 269 v.7 - 158 a.o. Oefenwedstrijd 

Zon 6 mei Dosti 3 - HENGELO 1 305 v.4 - 302 v.6 was gepland op zaterdag 26 mei  

Zon 13 mei VRIJ       

Don 17 mei IBIS 1 - HENGELO 1  -   

Zon 20 mei HENGELO 1 - Hercules 2  -   

Zon 27 mei VRIJ -    -   

Maa 28 mei HENGELO 1 - Hilversum 1  -   

Zat 2 juni Jinnah 3 - HENGELO 1  -   

Zon 3 juni VRIJ -     -     

Zon 10 juni HENGELO 1 - Ajax 2  -   

Zon 17 juni Rood en Wit 2 - HENGELO 1  -   

Zon 24 juni HENGELO 1 - IBIS 1  -   

Zon 1 juli Hercules 2 - HENGELO 1  -   

Zon 8 juli HENGELO 1 - Dosti 3  -   

Zon 15 juli Hilversum 1 - HENGELO 1  -   

Zon 5 augustus HENGELO 1 - Jinnah 3  -   

Zon 12 augustus Ajax 2 - HENGELO 1  -   

Zon 19 augustus HENGELO 1 - Rood en Wit 2  -   

Zat 25 augustus HENGELO * - SGS CC  -  Traditioneel om Puttkammer-van Lennep 
Memorial en Gouden Kruik 

Zon 2 september VRIJ -   888 v.8 - 888 v.8 Inhaalweekend 

Uitslagen 2007     Senioren: HENGELO 2 Competitie KNCB Klasse 4D 
Dag Datum Wedstrijd Uitslag opmerkingen 

Zon 6 mei VRIJ       

Zon 13 mei HENGELO 2 - PW 1 76 v.7 - 180  

Don 17 mei Salland 1 - HENGELO 2  -   

Zon 20 mei VRIJ -   -   

Zon 27 mei HENGELO 2 - Son 1  -   

Maa 28 mei VRIJ -    -   

Zon 3 juni HENGELO 2 - Salland 1  -   

Zon 10 juni PW 1 - HENGELO 2  -   

Zon 17 juni SON 1 - HENGELO 2  -   

Zon 24 juni Salland 1 - HENGELO 2  -   

Zon 1 juli HENGELO 2 - PW 1  -   

Zon 8 juli SON 1 - HENGELO 2  -   

Zon 15 juli HENGELO 2 - Salland 1  -   

Zon 22 juli VRIJ -   -   

Zon 29 juli VRIJ -   -   

Zon 5 augustus PW 1 - HENGELO 2  -   

Zon 12 augustus HENGELO 2 - SON 1  -   

Zon 19 augustus VRIJ -  888 v.8 - 888 v.8  

Zat 25 augustus HENGELO * - SGS CC  -  Traditioneel om Puttkammer-van Lennep 
Memorial en Gouden Kruik 

Zon 2 september VRIJ -   -  Inhaalweekend 
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 KIEZEN JA !   VOOR ONZE ADVERTEERDERS 



 
 
 

 

   AVIA SERVICE STATION HANS JANSEN 
Tarwestraat 2          7552 DT  HENGELO          Tel. 074-2913913 

  S E R V I C E  Z O A L S  H E T  H O O R T  

 
 
Wij bevinden ons in het hart van Hengelo (tussen de kerk en ten Eekelder). 
Onze klanten omschrijven ons als heel vriendelijk, open, laag drempelend en 
vooral zeer gespecialiseerd in bedels.   
Met meer dan 1600 verschillende bedels zijn wij het grootste verkooppunt 
van Nederland.  
 
 
 
Naast onze bekende merken in zilver en goud (Otazu, Vento, Buddha to Buddha en Boccia titanium), 
verkopen wij ook Trend merken horloges (o.a. U-Boat - the Original, O-Boot, Hugo Boss, Paco 
Rabanne, Kookaï en Paul Versan).  
 

Tevens verzorgen wij ook alle vormen van reparaties. 
 
 

Geeft u in onze winkel aan dat u ook een Cricketlid bent, 
dan krijgt u 5% korting op al uw aankopen! 

 

Juwelier Jonge Rossberg 
Lambertuspassage 1 - 7551 ES Hengelo (Ov) Tel: 074-2500815  

Bedel Tegen Geweld 



 
 

 

Buitenplaats "De Houtmaat" 
Houtmaatweg 9 

7556 PC  HENGELO 

Tel.: 074-2918112 
Fax: 074-2434085 

www.houtmaat.nl 
voor feesten, partijen, 

bruiloften, bijeenkomsten 
 

 

www.bedels.nl 

           
 

Pandora - Trollbeads - Spinning - Bacio - Biagi - Lovelinks - Chamilia - Chiaro - Charlot Design – Pasha 

     Wist u dat? 
• www.bedels.nl de “eerste en grootste” internetwinkel op het gebied van bedels in Europa is? 
• Wij een collectie van A-merk bedels voeren, die wereldwijd bij juweliers te verkrijgen zijn? 
• Elke bedel uit vol 925 zilver en 14 karaat goud bestaat? 



VERSLAGEN VAN DE GESPEELDE WEDSTRIJDEN 
 
HENGELO 1 – SGS CC : 269 for 7 – 158 (40 overs match)   April 26, 2007 
 
Reported by Srikanth Akkiraju 
 
The match was a perfect begining to the season for last year division 3 champions Hengelo CC. 
Propelled by a aggressive 104 retired from Srikanth Akkiraju and 82 by Johan Vriezen. HENGELO  
reached 269 for the loss of 7 wickets in their allowed 40 overs against SGS CC. What promised to be 
a thrilling practice match turned out to be a one sided affair as SGS replied never really took off. 
Though they managed to play almost the entire 40 overs, they managed only 158 all out.  
 
Earlier after loosing an early wicket, Srikanth 
Akkiraju and John Kloppenburg (23) steadied 
the ship with a aggressive 98 runs 
parternship of just 13 overs. Hengelo lost a 
few quick wickets but recovered through a 
partnership between Srikanth Akkiraju and 
Johan Vriezen. When Srikanth Akkiraju 
retired in the 25th over with the score at 159, 
he had bulk of the runs scored with him 
scoring 104 of the 159 runs scored. After this 
Hengelo slowed down a bit before Johan 
Vriezen ( and Prasad Ballegedde (24 n.o) 
sealed the innings with a nice little flurry of 
runs towards the end to finish with 269/7 of 
40 overs. For SGS Amin Kasam (3/50) and 
Walter Prescod (2/37) did most damage with 
the ball. 

Though SGS did manage few quick runs at 
the start of their innings it did not last long. 
Soon it was obvious there was only one 
winner as the game meandered to a tame 
finish. SGS lost wickets at regular intervals. 
Initially John Kloppenburg did the most 
damage with 3 fine wickets for only 16 runs 
leaving SGS reeling at 44/3. Only Raimond 
v.d. Berg v. Saparoea (25) and Amin Kasam 
(23) managed some fight. The wickets were 
evenly shared amongst the Hengelo bowlers 
with Diederik Neeb and Afzal Hussain taking 
2 wickets each, Anand Kumar (making his 
debut for the club), Srikanth Akkiraju and 
Rahim Azhar who got a wicket with his first 
ball taking 1 wicket each.  
 

 
Match 1 second class - Hengelo 1 vs Dosti 3 : 302/6 – 305/4 May 6th, 2007  
 
Copied with many thanks from Ragav Prasad's Cricket Blog. It is great! 

Hengelo 1 posted a highest score ever of 302/6 in alloted 50 overs against Strong Dosti 3 in the first 
crunch game of the second class of KNCB. Srikanth Akkiraju played a great innings of an unbeaten 
159 took the score of Hengelo to stunning 302. Dosti 3 chased the total in just 44 overs and Hengelo 
suffered a humiliating defeat in the hands of Dosti. 

Hengelo Batting 
Dosti sent Hengelo to bat first, and Hengelo 
were not comfortable in the first 10 overs, 
and this we have seen plenty of times as well 
in the last few seasons. We scored just 30 in 
10 overs losing Didi early, as usual caught 
plum in front from the Dosti bowler. 
Srikkanth, who batted at no 1 in the practise 
game against SGS, now this time he got his 
turn at no 4. John and Emmerson perished 
early in the next 5 overs. At that stage, no 
body knows "what is the good score for 
hengelo to win?". Srikanth, who was in good 
touch with the bat scored a brilliant 100 
against SGS few days back. This time he 
took the responsibility on his shoulders, and 
played a game of his life for an unbeaten 159 

that powered us to take a total of 302. Good 
contribution from the captain Johan, Rob and 
Prasad (thatz me) in the end. We realized 
during the lunch break that Srikanth's innings 
is going to win this match against strong 
Dosti.  
Srikanth, as usual dominated right from the 
first ball. Two shots he played today were 
magnificent. One went like a bullet in the 
cover region and one in the deep mid wicket. 
Dosti fielders were mere spectators for some 
of his shots played down the ground. He 
paced his innings brilliantly and kept the 
score card busy from 20 th over. The run rate 
pushed from 3 to 4 and 4 to 5 in no time. 
Srikanth decided to stay throughout and 
played all shots in the cricket book. Little 



cameo played by Rob and me kept the score 
board ticking and two 50 partnerships in the 
end finished the Hengelo innings with 
massive 302. Dosti seamers have no idea 
where to bowl for Srikanth. He scored more 
than 10 boundaries and Dosti bowlers were 
found to be very strong for the rest of the 
players, but not for Srikanth. Srikanth played 
some breathtaking shots and reminds me 
Ponting played against India in WC final 
2003. A backfoot cover drive that sailed over 
the ropes showed a sense of timing that few 
in the cricket can match. He unveiled an 
array of pullshots, sending his boundaries 
from midwicket to square leg. At the end of 
his assault, Hengelo had 302/6 in 50 overs. 
Srikanth told at the end of Hengelo's innings 
that this was the better bowling attack that he 
has faced in Netherlands so far.  

Hengelo Bowling 
With 302 on the board Dosti 3 began the 
innings with less confidence after losing an 
early wicket. The second wicket partnership 
for Dosti looks to be the match winning for 
them and they posted 140 in just 20 overs. 
Hengelo bowlers have no idea where to bowl.  
In terms of strategic importance in a game, 
the priorities of a bowler are, in order of 
importance: 
 Get batsmen out.  
 Prevent batsmen from scoring runs.  
Both were missing in this match. The good 
deliveries costed more runs due to poor 
fielding performance.  

Dosti easily converted 1s into 2s and 2s into 
3s and sometimes miss field costs four. Not 
only with runs, we also dropped few 
important sitters. A variety of bowlers have 
been used but Dosti players easily figured it 
out that we are not going to take catches and 
stop runs. Dosti played with no absolute 
pressure in chasing the biggest total posted 
by Hengelo.  
As far as cricket is concerned, getting runs or 
getting wickets are not only the matter of 
concern but also strategy and game 
planning. Cricket is just a "mind game" and 
does not matter that you score 300 or 200 
odd runs. Hengelo has lot of improves in 
following areas : 

1. Strategy 
2. Game planning 
3. Role of each player 
4. Fielding and bowling at right areas. 
5. Placing the fielders 
6. Catching 
7. Bowling and end change. 
8. Most importantly attitude of players. 
9. Practise and training sessions (again 
role of each player has to be fixed) 

I have not mentioned anything about the 
batting because batting for Hengelo always 
looks good and this season it looks stronger 
as some of our players are in good form. I 
believe if we work on the following issues 
then we can convincingly win all the matches. 
If not, then even if we score 400 or 500 we 
need to surrender to the opponent. 
 
Thanks, Prasad 
    



Hengelo 2 – PW1 : 76 v.7 – 180 13 mei 2007 
 
Alhoewel de maanden maart en april er alles aan deden om  een zomer te zijn en allerlei cricket 
kriebels naar boven kwamen ging nou juist de laatste week het weer meer op de herfst lijken. 
Gelukkig zijn we de afgelopen zondag goed weggekomen met het weer. Een droge niet te koude 
bewolkte dag, de ondergrond nog wat vochtig, het gras kort gemaaid, het seizoen kan beginnen.  
Onze competitie is dit jaar wat magertjes uitgevallen, diverse clubs verdwenen maar ook vanuit de 
3e klasse wat nieuwkomers de ons welbekende PW’ers uit Enschede en het afgesplitste Salland uit 
Deventer. Een competitie van 4 clubs die een dubbel programma afwerken. 
 
Als seizoen opener mochten wij thuis aantreden 
tegen PW. De opstelling was heel goed te 
noemen met een aantal eerste elftal spelers en 
gerenommeerde krachten vanuit de vaste kern 
van het 2e elftal. 
Maar… vooruitlopend op het resultaat is het wel 
duidelijk dat PW uit een hogere klasse komt. 
De toss verloren maar toch als eerste fielden, 
John Kloppenburg en Rahim Azhar als opening 
bowlers begonnen enthousiast aan hun overs. Al 
rap bleek dat de Batsman geen intentie hadden 
om snel te vertrekken, pas onze 4e bowler Raffi 
Wahid has succes, caught behind A Poffers. Scott 
Anderson nam het 2e wicket Rahim Azhar nrs 3 
en 4. Daarna kwam het midden partnership van 
PW, de Australiër  Wimbush samen met Vanapoli 
(66 runs) en Vanapoli met captain Hussain (nog 
eens 27 runs) goed op stoom  zonder antwoord 
van Hengelo. Onze bowlerij droogde op en met 
48 extra’s liep PW weg naar 180 runs (plus of 
minus). Helaas was, zelfs na een duidelijk 
gesprek met het E-cricket score registratie 
systeem als onderwerp, PW niet bij machte om 
een kloppend score boek af te leveren.   
 
Kloppenburg 10–50 voor 1,  
Azhar       10-38 voor 2,  
Anderson    10–40 voor 2,  
Wahid        7-34 voor 3, en  
Kruijshoop  1,3-9 voor 1. 
 

180 (na onderhandeling) is niet een totaal waar 
wij van wakker liggen en zeker niet met de 
opstelling die wij op het gras konden brengen. 
Dus met vertrouwen begonnen we na de lunch 
met de inhaalslag. 
 
Ik had nog niet verteld dat PW eigenlijk meer een 
bowling  dan een batting elftal is. Wij kwamen 
daar rap achter, dat verschil tussen de 3e klasse 
en de 4e. Alleen Roelof Kruijshoop (29 not out)  
gaf nog wat partij, Adriaan Poffers ondersteunde 
nog later in de overs maar de rest van de 
batsmen inclusief ondergetekende schitterde door 
snel de kant weer op te zoeken.  
 
4 ducks, en een paar trotse bezitters van 1 of 2 
runs. Een slechte vertoning van Hengelo, Fielden 
een voldoende, het bowlen matig maar het batten 
ver beneden onze mogelijkheden. Een leuke 
bijkomstigheid van deze klasse dit jaar is dat we 
het nog 3 keer tegen PW mogen proberen, in 
ieder geval kan het resultaat alleen nog maar 
verbeteren.  
Voor donderdag tegen Salland moeten we er 
geconcentreerder en agressiever tegen aan willen 
we een kans hebben.  
 
Fred 
 
 
 
 

Materiaal verkoop ?!  even geduld please,  
training als het regent – kom wel altijd naar de club ! 
Net als voorgaande seizoenen dachten wij Steven Lubbers bereid te vinden om vorige week 
donderdag bij de club te komen met cricket-materiaal. Helaas hebben wij hem helemaal niet kunnen 
bereiken en is hij verhuisd zonder ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zoeken hem op!  
Anderzijds regende het en kwamen veel te weinig mensen naar de training.  
 
Iedereen zal dus nog even geduld moeten hebben. Bedenk vast wat je nodig hebt en geef dat 
even per e-mail door aan onze materiaal-commissaris, Johan Vriezen. 
 
Op de spelersbijeenkomst is besproken wat wij kunnen doen als het regent en dus niet gewoon 
kunnen trainen.  Kom wel naar de club als het regent, want dan gaan wij in de kantine leren hoe 
wij beter wedstrijden kunnen spelen, namelijk wedstrijdtactiek. Ook wordt dan aandacht besteed 
aan scoren (de scoringboeken blijken elke keer opnieuw weer niet te kloppen!) en aan umpiren. 




