
Voorzitter: D. Neeb 074-2505080 diederik @ neeb.nl 
Secretaris: W. Voogel 0546-490994 voogelw @ home.nl 
Penningmeester: mw. H. van Blaaderen 074-8511620 hvanblaaderen @ home.nl 
- Betalingen: Bankrekeningnummer: 59.05.26.413 t.n.v. Penningmeester  MCC ,HENGELO” 
Wedstrijdsecretariaat: 
- Senioren: J.A. Hummel 06-22413726 janallard.hummel @ home.nl 
Jeugd: J. Kloppenburg 06-48635128 johnkloppenburg @ hotmail.com 
Materiaal: J.H.K. Vriezen 06-15068658 vriezen3 @ zonnet.nl 
Clubhuis: medegebruik clubhuis hockeyclub,  Torenlaan 62, Hengelo, tel.: 074- 2916519 
Redactie: R.E. Kruijshoop 074-2422976 re.kruijshoop @ home.nl 
- Kopij inleveren bij: Liefst per e-mail naar re.kruijshoop @ home.nl 
Website:   http://www.crickethengelo.com 

 

Gert Moeken overleden 
Gert is na zijn zware hartaanval op 7 mei j.l. niet meer uit zijn coma ontwaakt en is op 
zaterdag 2 juni rond 2 uur 's middags overleden. Het is uiterst vreemd dat iemand die al 
zo lang bij de club hoorde er plotseling niet meer is. “Hoeken Moeken” was de kreet die 
bij Gert hoorde, de slag waarmee hij geregeld punten scoorde. Hij tolde daarbij met zijn 
hele lichaam rond om zijn slag kracht mee te geven. Ook was Gert jarenlang 
wicketkeeper in Hengelo 1. Gert was niet alleen maar een speler die af en toe een 
wedstrijdje wilde meedoen, jarenlang heeft hij de een van de moeilijkste klussen binnen 
de club, die van wedstrijdsecretaris, op zich genomen. Als bestuurslid nam hij die 
verantwoordelijkheid uiterst serieus ook al belandde jouw aangekondigde vakantie soms 
op de achterkant van de sigarendoos of een verfrommeld papiertje dat uit de binnenzak 
van zijn onafscheidelijke colbertjasje tevoorschijn kwam. Dit was dan ook in de periode 
voor de mobiele telefonie en ruimschoots voor de e-mail, alhoewel dat voor Gert tot op 
de dag van vandaag gold. We zullen ook Gert’s verhalen missen en zijn inbreng in elk 
onderwerp wat maar ter tafel kwam, altijd had hij zijn mening klaar en deelde dat met 
iedereen die dat maar wilde horen. Naast cricket was er voor Gert uiteraard de voetbal 
waarbij FC Twente voor hem een hele belangrijke factor was, het kwam dan ook 
geregeld voor dat hij met de “verkeerde” stropdas te laat op onze vergadering kwam. 
Voor Riet, Erwin, Arnold, Maaike en Nienke komt nu de moeilijkste periode. Namens alle 
leden van de MCC HENGELO wil ik hun heel veel sterkte wensen met dit hele grote 
verlies. 
Een In Memoriam vind je verderop in de Not Out met daarbij ook details van de crematie-
plechtigheid die op donderdag a.s. zal plaatsvinden in het crematorium in Dieren. 
 
Afgelopen donderdag werd op de extra 
algemene ledenvergadering gesproken over 
wat mijns inziens een van de grootste 
beslissingen voor de cricketclub in haar 
bestaan is. De verhuizing naar de overkant 
van het sportpark is op zich niet schokkend 
maar het realiseren van een eigen 
accommodatie, voor het eerst in ons 53-jarig 
bestaan is wel zeer ingrijpend. Er zijn hier op 
zich 2 aspecten welke tijdens de vergadering 
belicht zijn; eerst de bouw en financiering 

van een eigen onderkomen en ten tweede 
de exploitatie van het clubhuis op de langere 
termijn. 
Met betrekking tot het eerste punt zijn we 
overeengekomen dat we niet meer geld 
zullen uitgeven dan dat we daadwerkelijk 
hebben met dien verstande dat we ook nog 
de huidige reserve willen behouden om 
eventueel deels te investeren in het 
inventaris van het nieuwe clubhuis. De 
huidige financiële middelen die ons ter 
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beschikking staan zijn € 71.000 die we van 
de hockeyclub krijgen omdat dat bedrag 
door de cricket in het huidige clubhuis was 
geïnvesteerd en wij nu zelfstandig verder 
moeten. Verder hebben we een schenking 
van € 5.000 ontvangen van Wegener Huis 
aan Huis bladen, die door Joop Munsterman 
werd aangeboden tijdens de onder-
handelingen met de gemeente en de 
hockeyclub. Verder hebben we een 
toezegging van de gemeente voor een 
subsidie van € 23.600. Wij hebben een 
verzoek ingediend voor het grotere bedrag 
van € 55.000 gebaseerd op de maximum 
normen van de subsidie verstrekking voor de 
realisatie van een clubhuis en kleed-
accommodatie en in relatie tot een 
voorlopige begroting voor een te bouwen 
clubhuis. 
De exploitatie van ons clubhuis is uiteraard 
een heel andere zaak en we hebben de 
medewerking van zowel de gemeente als de 
hockey om ons te kunnen bedruipen. De 
hockey zal de komende 10 jaar € 1.500 per 
jaar bijdragen om onze exploitatie dekkend 
te maken. Ook ATC staat welwillend 
tegenover de cricket en zijn in hun plannen 
om de mogelijke buitenschoolse kinder-
opvang te realiseren aan het bekijken of 
daarin de huur van ons clubhuis deel kan 
uitmaken. Verder hebben we ons ten doel 
gesteld om na de 10 jaar waarin de 
hockeyclub ons bijstaat zeker een leden-
aanwas gerealiseerd te hebben die het 
tekort van de genoemde € 1.500 tegoed 
moet doen. Hierbij kijken we uiteraard naar 

onze beleidsplannen ten aanzien van de 
jeugd maar ook de mogelijke uitbreiding naar 
3 senioren teams in de toekomst sluiten we 
op dit moment niet uit. 
Het zal duidelijk zijn dat we er nog lang niet 
zijn. De ledenvergadering heeft ingestemd 
met het voorstel van het bestuur om de 
verhuizing door te zetten en een eigen 
accommodatie te realiseren, maar nu begint 
het eigenlijke werk pas echt en we zullen 
dan ook zeker een beroep doen op iedereen 
om zijn/haar steentje bij te dragen in het 
verwezenlijken van deze grote beslissing. 

Het seizoen is nu een maand oud en beide 
elftallen worden zeer op de proef gesteld wat 
betreft de sportieve prestaties. Het eerste 
elftal heeft nog maar één van de vier 
wedstrijden gewonnen, maar wij hebben wel 
duidelijk het gevoel dat er meer in zit. Ook 
het tweede elftal heeft ondanks de geregelde 
versterking nog niet echt een vuist kunnen 
maken en zou een goede dag kunnen 
gebruiken. Zondag a.s. speelt het eerste 
thuis tegen Ajax Leiden, het zou mooi zijn 
als het mooi weer is en we vele 
toeschouwers kunnen verleiden om naar het 
veld te komen.  

Vanwege de regen van afgelopen 
donderdag lassen we een extra training in op 
dinsdagavond, ik denk dat iedereen zich 
realiseert dat het hard nodig is!  

Graag tot ziens op het veld, 
Diederik Neeb - Voorzitter

 
Renault Dealer Sanderink sponsort onze club ook 
Opnieuw kunnen wij een nieuwe adverteerder welkom heten. De lijst wordt gelukkig 
steeds langer. Wij kunnen de sponsoring prima gebruiken met onze grote 
investeringsplannen.  

Hierbij een nieuw overzicht van onze adverteerders. De onderstreepte namen hebben 
een eigen website. Denk bij uw aankopen eerst aan onze sponsors ! Zij steunen ons ook! 
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IN MEMORIAM GERT MOEKEN   1945-2007 
 
Ik, Roelof Kruijshoop, ken Gert al meer dan 40 jaar en ontmoette hem voor het eerst bij PW, 
waartegen wij moesten spelen. In 1967 meldde hij zich aan bij HENGELO en wij waren blij met Gert. 
Hij kon in die jaren goed wicketkeepen en zijn batten was vooral goed aan de leg-side. Later kreeg 
hij daardoor de bijnaam "Moeken hoeken". Hij ging vaak in als nummer 9 en "roerde de staart" van 
het HENGELO-elftal, waardoor menige nipte overwinning werd binnengesleept. Gert's ouders waren 
in het begin erg trouwe toeschouwers. Het grote hek aan de Pruisische Veldweg werd speciaal voor 
hen open gedaan om de Volvo binnen te laten. Dat was nodig omdat Gert's moeder erg slecht ter 
been was. Helaas werd de gezondheid van Gert's vader slechter en kon hij niet meer rijden. Hierna 
bleef hun vaste plekje leeg. Gert speelde meer dan 250 wedstrijden voor HENGELO, waarvan 161 
keer in het eerste elftal. Hij scoorde meer dan 1950 runs en maakte als wicketkeeper 132 vangen en 
stumpte vier tegenstanders. In de historische gegevens heb ik tot mijn verrassing ook nog gevonden 
dat Gert in drie wedstrijden heeft gebowld, maar een grote bowler was hij niet. Zijn beste prestatie 
was daarbij 1 voor 16.  

Gert trouwde met Riet Heemsbergen in de jaren 70, het precieze jaar weet ik niet meer. Wel weet ik 
dat hij erg gelukkig was met zijn Riet. Zij kregen twee zoons, Erwin en Arnold, die – natuurlijk – vaak 
meekwamen naar het cricketveld en onvermijdelijk later gingen cricketen bij HENGELO. De manier 
waarop je cricket moet spelen werd de zoons met de paplepel ingegoten; sportief en altijd je uiterste 
best doen! Gert kon het slecht hebben als onsportief werd gespeeld en dat gold voor vriend en 
vijand. Hij kon dan kijken met "vuurspugende blikken" die je niet snel vergeet.  

Gert was al enige jaren wedstrijdsecretaris toen ik als voorzitter hem in 1988 vroeg zitting te nemen 
in het bestuur als sleutelfunctionaris binnen de vereniging. Wedstrijdsecretaris, dat is de functie die 
Gert van mij had overgenomen. Ik kon te slecht tegen al die mensen die op het allerlaatst afzegden 
omdat ........ vul maar in. De prachtigste smoezen had ik eigenlijk op moeten schrijven. Gert was een 
"kei" en liet zich niet gek maken. Natuurlijk foeterde hij ook op die afzeggers, maar hij bleef "als een 
terrier" ervoor zorgen dat de elftallen kompleet in het veld stonden. Gert maakte natuurlijk ook wel 
eens een foutje (wie niet!) en stelde iemand op die met vakantie was. Het papiertje met de 
aantekeningen van die vakantie zat dan ergens in zijn onafscheidelijke colbert of in zijn koffertje. Dit 
soort problemen moest hij dan snel herstellen en dat lukte dan ook nog. Petje diep af, Gert! Het 
bestuurslidmaatschap van Gert Moeken duurde tot 2003. Ook hij was uiteindelijk moe geworden van 
deze ondankbare functie. In het bestuur hebben wij genoten van veel inhoudelijke discussies, zijn 
inbreng daarbij en het feit dat hij zich niet de wet liet voorschrijven op het gebied van internet en e-
mail. Alles ging gewoon op papier alhoewel hij soms het juiste papiertje even niet kon vinden. Faxen 
ging uitstekend, daar was Gert goed aan gewend.  

Gert heeft voor onze cricketclub ook nog enige jaren in de Sportraad Hengelo gezeten. Ondanks zijn 
drukke werkzaamheden voor de voetbal, bezocht hij de vergaderingen trouw en behartigde hij de 
belangen van onze club goed. Voetbal was voor Gert ook enorm belangrijk en vaak sprak hij over 
FC Twente en zijn carrière als KNVB-official bij wedstrijden.  

De laatste jaren van Gert's actieve cricketcarrière bleek dat het helaas steeds slechter ging met zijn 
gezondheid. Hij wilde nog erg graag, maar kon steeds minder. De laatste jaren speelde hij nog maar 
soms in het tweede elftal en ook wel eens bij de Senioren Onderlinge van Still Going Strong. Hij zou 
meespelen bij die Senioren Onderlinge op 5 juni j.l.. Het mocht helaas niet meer zo zijn.  

Gert, wij zullen je enorm missen in de cricketclub. Super bedankt voor alles wat je voor ons hebt 
gedaan; wij zullen je niet vergeten! 
Wij wensen Riet en de kinderen Erwin met Maaike en Arnold met Nienke heel veel sterkte de 
komende tijd bij het verwerken van dit grote verlies. 
 
Roelof Kruijshoop 
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Renault Dealer Sanderink 
Vosboerweg 10 

7556 BS  Hengelo Ov. 
Tel. No.: 074-2430055 

http://www.sanderink-bv.nl/ www.sanderink-bv.nl 



 
Als je umpired moet je precies weten wat LBW is. 
Het is geen "Loopt Boos Weg" al gebeurt dat veel te vaak. 
Het is "Leg Before Wicket" . 
 
Weten jullie wanneer deze batsman OUT is ? 
Waarom is de batsman bij bal D bijvoorbeeld NOT OUT ? 
 
Zie de speciale pagina over de LBW in deze Not Out 
 
Overigens: zelfs al heeft de umpire een foute beslissing 
genomen weet dan dat hij volgens de spelregels toch altijd 
gelijk heeft. Protesteren zal de beslissing nooit veranderen ! 
Veel beter is je te concentreren op de volgende bal ! 

Hetzelfde geldt overigens voor caught behinds!

OPSTELLINGEN AFMELDINGEN bij Jan-Allard Hummel  : 06 - 22413726

Aanvang 11:00 uur; aanwezig 10:00 uur
Spelersbijdrage € 8,00
Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Anderson S. Ali Z. Eigen vervoer
Akkiraju S. Azhar H. Eigen vervoer
Azhar R. Azhar M. Eigen vervoer
Balegedde Ramachandran R.P. Groenen J. Eigen vervoer
Kloppenburg J. Haq M. Eigen vervoer
Nandakumar A. Heuker of Hoek A. Eigen vervoer
Neeb D. Khan S.U. Eigen vervoer
Puttkammer R.R. Kruijshoop R.E. Captain/Auto
Sankarasubramanian V. Voogel W. Eigen vervoer
Trotman E. Wahid R.
Vriezen J.H.K. captain/wk Wahid Q.

Mohan A.  I Hassan / M Shafique / J-A Hummel / H Jagers
  

Voor aanvang RP Balegedde Ramachandran
Lunch / Einde S Anderson/V Sankarasubramanian

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen

Nog niet bekend Nog niet bekend

  
      

Zondag 17 juni 2007 Zondag 17 juni 2007
Rood & Wit 2 - Hengelo 1 Son 1 - Hengelo 2

Reserves Reserves

Aanvang 11:00 uur; vertrek 08:00 uur Station NS
Spelersbijdrage € 8,00 Basis reiskosten € 17,00

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 !
- Cakes voor bij de lunch zijn aanwezig in de cricketmateriaal berging beneden.

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.

Zondag 10 juni 2007 Zondag 10 juni 2007
Hengelo 1 - Ajax 2 PW 1 - Hengelo 1

Aanvang 11:00 uur; vertrek 10:15 uur Station NS
Spelersbijdrage € 8,00 Basis reiskosten € 0,75

Aanvang 11:00 uur; vertrek 08:15 uur Station NS
Spelersbijdrage € 8,00 Basis reiskosten € 16,50

Reserves Reserves

Bardienst



 
 

 

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? 

 



BERICHT VAN ONZE PENNINGMEESTER  -/-  BELANGRIJK VOOR ALLE LEDEN!!!  

Het nieuwe cricketseizoen gaat weer beginnen. Dat betekent echter ook dat u spoedig uw 
contributierekening zult ontvangen!  Ik verwacht natuurlijk dat u die spoedig zult voldoen.  

Bent u geen lid dan kunt u ook niet spelen! Dit heeft te maken de hoge verplichte afdracht aan de 
KNCB en het feit dat we voldoende betalende leden hebben, die natuurlijk voorrang krijgen om te 
spelen.  
Ook dit jaar is er in overleg met mij altijd een regeling te treffen om de contributie middels gespreide 
betalingen te voldoen. Echter hoor ik dat graag in het begin van het seizoen en niet aan het eind van 
het jaar na herhaaldelijke aanmaningen. 

Laten we er met zijn allen een financieel goed jaar van maken! Ik wens u allen veel speel c.q. 
kijkplezier!  
 
Met vriendelijke groeten,  Henriëtte van Blaaderen - Penningmeester MCC Hengelo 

Contributies 2007 Categorie leden (1 t/m 8) 
 
     *)  betalingskorting is van toepassing mits betaald  
          binnen de gestelde termijn normaal 

na aftrek van de  
betalingskorting van 
€ 10,00 (zie links) 

1 seniorleden   *) € 115,00  € 105,00  

2 damesleden *) €   70,00  €  60,00  

3 jeugdleden - op 1 mei nog geen 18 jaar  *) €   70,00  €  60,00  

4 nieuwe jeugdleden (eerste seizoen) €   30,00  €  30,00  

5 nieuwe jeugdleden (tweede seizoen) €   45,00  €  45,00  

6 buitenleden senioren *) €   95,00  €  85,00  

7 verenigingsleden *) €   65,00  €  55,00  

8 passantleden: basisbedrag voor afdracht aan KNCB en clubkrant 
-  plus € 5,00 betalen per gespeelde wedstrijd 
-  maximaal 4 wedstrijden per jaar, anders seniorlid worden 
-  plus de normale spelersbijdragen per wedstrijd voor reiskosten 
   en consumpties 

€   25,00  €  25,00  

UITSLAGEN EN KORT VERSLAG VAN GESPEELDE WEDSTRIJDEN NOG 
ZONDER INGEZONDEN VERSLAG (overgenomen van onze website) 

 
HENGELO 2 - Salland 1, 3 juni 2007: gewonnen door Salland met 70 runs 
Batten Salland 118 all out: T. Sikkema 73, V. Lubbers 10 
Fielden Hengelo: R. Azhar 10/2/22/3, Q. Wahid 8/0/29/3, R.  Wahid 7/1/29/2, R. Puttkammer 10/1/33/2. Vangen door P. 
Puttkammer, die met een prachtige running catch Theo Sikkema ving en door R. Azhar en A. Poffers 
Batten Hengelo 48 all out: F. Wichmann 6 not out, R.E. Kruijshoop 6 
Fielden Salland: J. Bawar 7/2/11/5 ! Deze jongen heeft fantastisch gebowled, gefeliciteerd!   
Salland won de toss en ging eerst batten. De scoring rate was mooi laag en Hengelo kreeg Salland all out voor een mooi 
laag totaal. Helaas was het batten veel te ongeconcentreerd en de wickets vielen veel te snel. Ook drie run out's! Hengelo 
kon bijna niet scoren op het uitstekende bowlen van Bawar.  

 
Jinnah 3 - Hengelo 1, 2 juni 2007, gewonnen door Jinnah met 42 runs    
Batten Jinnah 264 v.6: A. Kahn 29, A.B. Alim 58, M. Shabir 27, M.T. Rajput 27, M. Hussain 37 n.o.  
Bowlen Hengelo: V. Subramanian 10-30-1, R Azhar 10-55-1, D. Neeb 10-27-3 S. Anderson 6-64-1    
Batten Hengelo 222 v.8: D. Neeb 39, E. Trotman 20. A. Tokmakoff 68, V. Subramanian 22, A. Nandakumar 28 n.o., S 
Anderson 11 n.o.  
Bowlen Jinnah: M. Rakka 5-15-4 verder namen Akim, Manan, Zahid en Shabir allen 1 wicket.    
Een hele vervelende wedstrijd waarin wij al na 4 overs beschuldigd werden van het bewerken van de bal met de nagels (bal 
had bij een wide gepitched in de gravelstrook naast de mat !) wisten wij tot de 41e over goed stand te houden. In de laatste 9 
overs raakten wij echter het spoor bijster mede doordat wij ingingen op het provocerende spel van Jinnah. Zij wisten hierdoor 
nog 99 runs uit de laatste 9 overs te scoren. Na een prima opening van 139 v 2 begonnen de wickets regelmatig te vallen. 
De volgende 6 wickets vielen voor slechts 40 runs. Hierna wisten Anand en Scott dankzij goed batten toch nog een redlijk 
totaal op het scorebord te zetten. Nadat er aan iedereen een AA-tje was uitgereikt aanvaardden wij niet gedouched (alleen 
koud water in een clubhuis op 300m van het veld) de terugreis via de lokale M. 

 



 
 
 

 

   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 



Compleet programma en status competities KNCB per 5 juni 2007 
 
Klasse 2B 2007 Seizoen               status 05 - jun - 2007 
Date   Match      Result  
06 - may  Dosti 3  -  HENGELO 1   2-0  
12 - may  Dosti 3  -  Ajax 2   2-0  
13 - may  Jinnah CA 3  -  Hilversum 1   0-2  
17 - may  IBIS 1  -  HENGELO 1   2-0  
17 - may  Rood en Wit 2 -  Hercules 2   2-0  
20 - may  HENGELO 1  -  Hercules 2   2-0  
20 - may  Hilversum 1  -  Rood en Wit 2  0-2  
20 - may  Ajax 2  -  Jinnah CA 3   0-0 (abandoned due to rain) 
20 - may  IBIS 1  -  Dosti 3   2-0  
26 - may  Jinnah CA 3  -  IBIS 1   0-0  
27 - may  Rood en Wit 2 -  Ajax 2   2-0  
27 - may  Hercules 2  -  Hilversum 1   0-2  
28 - may  HENGELO 1  -  Hilversum 1   0-0 (abandoned due to rain) 
28 - may  Ajax 2  -  Hercules 2   0-0  
28 - may  IBIS 1  -  Rood en Wit 2  0-0 (abandoned due to rain) 
02 - jun   Jinnah CA 3  -  HENGELO 1   2-0  
03 - jun   Hilversum 1  -  Ajax 2    
03 - jun   Rood en Wit 2 -  Dosti 3   2-0  
03 - jun   Hercules 2  -  IBIS 1   0-2  
10 - jun   HENGELO 1  -  Ajax 2    
10 - jun   IBIS 1  -  Hilversum 1    
10 - jun   Jinnah CA 3  -  Rood en Wit 2   
17 - jun   Ajax 2  -  IBIS 1    
17 - jun   Hercules 2  -  Jinnah CA 3    
17 - jun   Hilversum 1  -  Dosti 3    
17 - jun   Rood en Wit 2 -  HENGELO 1    
23 - jun   Dosti 3  -  Hercules 2    
24 - jun   Ajax 2  -  Dosti 3    
24 - jun   HENGELO 1  -  IBIS 1    
24 - jun   Hercules 2  -  Rood en Wit 2   
24 - jun   Hilversum 1  -  Jinnah CA 3    
30 - jun   Dosti 3  -  IBIS 1    
30 - jun   Jinnah CA 3  -  Ajax 2    
01 - jul   Hercules 2  -  HENGELO 1    
01 - jul   Rood en Wit 2 -  Hilversum 1    
08 - jul   Ajax 2  -  Rood en Wit 2   
08 - jul   HENGELO 1  -  Dosti 3    
08 - jul   Hilversum 1  -  Hercules 2    
08 - jul   IBIS 1  -  Jinnah CA 3    
15 - jul   Hercules 2  -  Ajax 2    
15 - jul   Hilversum 1  -  HENGELO 1    
15 - jul   Rood en Wit 2 -  IBIS 1    
22 - jul   Jinnah CA 3  -  Dosti 3    
29 - jul   Dosti 3  -  Jinnah CA 3    
04 - aug  Dosti 3  -  Rood en Wit 2   
05 - aug  Ajax 2  -  Hilversum 1    
05 - aug  HENGELO 1  -  Jinnah CA 3    
05 - aug  IBIS 1  -  Hercules 2    
12 - aug  Ajax 2  -  HENGELO 1    
12 - aug  Hercules 2  -  Dosti 3    
12 - aug  Hilversum 1  -  IBIS 1    
12 - aug  Rood en Wit 2 -  Jinnah CA 3    
19 - aug  HENGELO 1  -  Rood en Wit 2   
19 - aug  IBIS 1  -  Ajax 2    
26 - aug  Dosti 3  -  Hilversum 1    
26 - aug  Jinnah CA 3  -  Hercules 2     

Klasse 4D 2007 Seizoen            status 04 - jun - 2007 
Date   Match      Result  
        
        
13 - may  HENGELO 2 -  PW 1   0-2  
17 - may  PW 1  -  Son CC 1    
17 - may  Salland CC 1 -  HENGELO 2  2-0  
20 - may  Son CC 1  -  Salland CC 1   
        
        
        
        
27 - may  Salland CC 1 -  PW 1   0-2  
27 - may  HENGELO 2 -  Son CC 1   0-0 (abandoned due to rain) 
        
        
        
        
03 - jun   Son CC 1  -  PW 1    
03 - jun   HENGELO 2 -  Salland CC 1  0-2  
        
10 - jun   PW 1  -  HENGELO 2   
10 - jun   Salland CC 1 -  Son CC 1    
        
17 - jun   Son CC 1  -  HENGELO 2   
        
        
        
        
24 - jun   PW 1  -  Son CC 1    
24 - jun   Salland CC 1 -  HENGELO 2   
        
        
        
        
01 - jul   HENGELO 2 -  PW 1    
01 - jul   Son CC 1  -  Salland CC 1   
08 - jul   Salland CC 1 -  PW 1    
08 - jul   Son CC 1  -  HENGELO 2   
        
        
15 - jul   HENGELO 2 -  Salland CC 1   
15 - jul   Son CC 1  -  PW 1    
        
22 - jul   PW 1  -  Salland CC 1   
        
        
05 - aug  PW 1  -  HENGELO 2   
05 - aug  Salland CC 1 -  Son CC 1    
        
12 - aug  HENGELO 2 -  Son CC 1    
        
        
        
19 - aug  PW 1  -  Salland CC 1    

Op onze website staan bij "Wedstrijden en Uitslagen" zowel bij Hengelo 1 als bij Hengelo 2 
erg handige links naar alle uitslagen van alle wedstrijden in onze klassen. 

 
 
druk op "Klasse 2B" of "Klasse 4D" en je komt bij alle uitslagen, zoals hierboven weergegeven. 
Als je op "2-0"gaat staan verschijnt een "handje" en als je dan klikt kom je bij de scorekaart !  Handig ! 

Mixed Cricket Club „HENGELO”     Uitslagen 2007     Senioren: HENGELO 1  
Competitie KNCB Klasse 2B -/- Link naar compleet overzicht Klasse 2B 



    

 KIEZEN JA !   VOOR ONZE ADVERTEERDERS  KIEZEN JA !   VOOR ONZE ADVERTEERDERS 



Verslagen Hengelo 1 

door Rob Puttkammer 

Hengelo 1 – Hilversum 1 : helaas .......  verregend 28 mei 2007 

Het is 2e pinksterdag en half 3 ’s middags. Op dit moment was het de bedoeling, dat uw 
verslaggever in het veld zou staan om met het eerste team de Hengelo kleuren te 
verdedigen tegen Hilversum. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Om 10 over elf werd 
weliswaar begonnen met de wedstrijd, maar na twaalven werd het miezerige weer steeds 
slechter. Nog later werd de wedstrijd gestaakt en na het raadplegen van de site van de 
weerradar hebben we besloten om helemaal af te zien van verder spelen. Na nog wat 
landerig gehang in het clubhuis en de terugkeer van Jan-Willem, die een prachtige vang op 
backward point pakte, maar dit moest bekopen met een glip in zijn hand en een gang naar 
het ziekenhuis, heb ik mijn spullen bij elkaar gepakt en zit nu dus op een ongebruikelijk uur 
achter de computer voor het schrijven van een tweetal verslagen. Uitgangspunt hiervan zijn 
de verhalen die Prasad en Rahim op de weblog van Prasad hebben gepubliceerd, dus de 
credits gaan naar hen. „Come to think of it”, uw verslaggever heeft helemaal niet meege-
speeld tegen IBIS. Maar goed, hierbij. 

 
IBIS – Hengelo 1 : 215 – 147 17 mei 2007 

Op hemelvaartsdag speelde Hengelo hun eerste uitwedstrijd in het nog jonge seizoen in Den 
Haag tegen IBIS. Helaas werd de overwinning verspeeld door een mindere batting prestatie, 
nadat IBIS (vorig jaar kampioen van 3B) voor 215 runs all out was gemaakt tijdens de 
fieldingsinnings.  

Johan won de toss en stuurde IBIS naar 
het wicket. Hengelo’s bowlers bleken beter 
in vorm op deze mooie dag, dan tijdens de 
openingswedstrijd tegen het sterke Dosti. 
John nam al snel twee wickets, waarna 
Srikanth op het bowlen van Prasad een 
vang op de boundary pakte. Na wat 
geharrewar over een beslissing van de 
umpire, zorgden twee snelle wickets van 
Prasad ervoor, dat IBIS een tussenstand 
van 97 voor 4 kende.  

Diederik bowlde zijn bekende off-cutters 
(??) en verwijderde de middle-order 
batsmen. Srikanth pakte toch nog zijn 
wickets mee, waardoor IBIS eindigde op 
215 all out.  

“Win de toss, win de wedstrijd” is het 
gezegde (zoals iedereen weet), maar het is 

geen garantie voor de overwinning 
natuurlijk, zoals helaas weer eens bleek.  

Diederik verloor al snel zijn wicket, maar 
Emmerson en Prasad batten verstandig en 
voerden de score op, met nog genoeg 
wickets achter de hand om een 
overwinning veilig te stellen. Dachten we 
(ze). Op een bepaald moment was het 120 
voor 1 met Emmerson en Srikanth aan bat. 
Maar Srikanth werd op de deep midwicket 
boundary gevangen en Emmerson 
verstapte zich en verrekte een spier. Zelfs 
met een substitute runner ging het niet 
meer. Helaas stortte daarna de Hengelo 
batting site in en kwam het einde op 147 all 
out, waarbij er 9 wickets vielen voor slechts 
26 runs.  

Rob / Prasad. 

 
Hengelo 1 – Hercules 2 : 181 voor 1 – 180 voor 9 20 mei 2007 

Hengelo’s derde wedstrijd tegen Hercules werd gewonnen, waarmee Hengelo zijn eerste 
punten van het seizoen binnenhaalde. Voor aanvang van de wedstrijd hebben we wat 
onderhuidse spanningen uitgepraat en verraste Emmerson de toehoorders met een afwijkende 
mening (als laatste sprekend, vertelde hij ons, dat hij het met 95 % van het gezegde oneens 
was, en gelijk had hij). Samenvattend kun je stellen, dat de bowling/fielding prestatie veel beter 
was dan tot nu toe en de top-order batsmen hebben daarna de zaak keurig en degelijk 
afgemaakt. 



vervolg van Hengelo 1 – Hercules 2 : 181 voor 1 – 180 voor 9 20 mei 2007 

Hengelo verloor de toss en werd het veld 
in gestuurd. John en Rahim openden de 
aanval en deden dat zeer verzorgd. Rahim 
bowlde unchanged en kreeg slechts 21 
runs tegen in de toegestane 10 overs. 
Helaas waren er wel 13 wides bij, maar er 
was constant druk op de batsman, dus 
prima gedaan. Prasad bowlde daarna 
uitstekend; met zijn leg-spinners is hij een 
uiterst gevaarlijk en betrouwbaar wapen. 
Vandaag verschalkte hij 5 batsmen en had 
daarmee een groot aandeel in de 
Hengelose aanval. Prasad eindigde met de 
geweldige cijfers van 5 voor 32 in 9. 
Diederik, Andrew en Scot met elk 1 wicket, 
hielden daarna de Hercules innings op een 

totaal van 180 na 50 overs. Net niet all out, 
maar who cares. Zou het deze keer 
genoeg zijn om de eerste overwinning 
binnen te halen. We hadden ons geen 
zorgen hoeven maken. Emmerson scoorde 
een perfecte century (104 not out) en werd 
geassisteerd door Diederik (18) en 
Srikanth (36 not out, waarmee hij op een 
gemiddelde van 223 staat inmiddels).  

Een prima overwinning en goed voor ons 
zelfvertrouwen. Deze overwinning was een 
echte team prestatie, waarin een ieder zijn 
deel had en die zijn oorsprong had in de 
sessie van die ochtend. 

Rob / Rahim. 
 

Salland 1 - Hengelo 2 : 182 a.o. - 111 a.o. 20 mei 2007 

door Wim Voogel 

Wij hadden ons al verheugd om voor het eerst als tweede team op een graswicket bij Kon, UD 
te mogen spelen en gebruik te maken van het luxueuze clubhuis “Het Schootsveld” na de 
vijandige overname van Salland op de cricket afdeling van UD. Hierin werden wij zwaar 
teleurgesteld, want “Het Schootsveld” was gesloten en Salland bleek gebruik te maken van 
een stuk eenvoudiger clubhuis (was niets mis mee!) van een aangrenzende voetbalclub en 
mochten gebruik maken van het achterste cricketveld van UD met “gewoon” kunstgras. Dit 
was overigens niet de enige teleurstelling, gezien bovengemelde uitslag, die wij deze dag te 
verwerken kregen. We werden echter niet teleurgesteld door het weer, want het was prachtig 
cricket weer met wel zeven zonnen aan de hemel. 

Onze captain, heel erg goed in het tossen, 
won uiteraard de toss en verkoos op 
tactische gronden eerst te gaan fielden. 
Salland bracht ook op tactische gronden 
een “reversed batting site” in het veld. Dit 
hadden wij niet zo direct in de gaten en 
probeerden de wat zwakkere broeders en 
aankomende, doch wel getalenteerde jeugd-
cricketers, zo snel mogelijk op te ruimen, 
hetgeen door goed bowlen met maar 29 
extras aardig lukte. Maar deze tactiek bracht 
ons spoedig in de problemen toen Salland 
de van UD overgelopen zware kanonnen, 
die hun kruit in de staart droog hadden 
gehouden, in stelling bracht en de stand met 
een serie vieren en zessen rap op 182 
wisten op te krikken. Michiel Lubbers als nr. 
11 met 0 (n.o.) hoefde aan deze score niet 
eens een bijdrage te leveren. 

Na een voortreffelijke en wel voorziene 
lunch betraden wij het veld om de 182 door 
Salland neergezette runs te tackelen. De 
jongeren in het team wisten aardig te scoren 
(Rafi 21, onze nieuwe aanwinst Vishi 14 en 
Adriaan 10) en in de dubbele cijfers te 

komen. Helaas echter de oudere en meer 
ervaren spelers in ons team (ik zal geen 
namen noemen), die de runs eigenlijk 
moeten maken, lieten het er aardig bij zitten. 
Vier kwamen er met een nul en de staart 
tussen de benen schaamtevol weer terug 
van het veld dat zij even te voren vol 
optimisme en geheven hoofd hadden 
betreden. Hoe dit kan was onbegrijpelijk 
temeer daar de bowlerij van de zeer 
jeugdige Salland spelers niet echt moeilijk 
was en er werden door hen ook nog 51 
extras, waaronder 43 wides, wegge-geven. 
Wij wisten als team niet verder dan 111 runs 
te komen, doch wel alle 40 overs uit te 
batten. 

Kortom een wedstrijd, die terecht door 
Salland met overtuigende cijfers werd 
gewonnen, om zo snel mogelijk te vergeten. 

Na een zeer gezellige derde innings gingen 
we toch weer opgewekt naar huis, maar er 
was aan het thuisfront deze keer helaas 
maar weinig te melden. 



Wat is precies "Leg Before Wicket" 
als je de Engelse tekst niet goed begrijpt,  

stuur dan even een mailtje aan Roelof, dan krijg je de vertaling. 



 




