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VAN UW VOORZITTER

Veel later dan gepland maar hier is dan eindelijk de 2de uitgave van de NOT-OUT in het 
seizoen 2008. Er is sinds eind maart ongelofelijk veel gebeurd en diegenen die via de 
website alles gevolgd hebben kunnen dat bevestigen. We hebben er 3 oefenwedstrijden op 
zitten maar ook de eerste 3 competitiewedstrijden, 2 voor heren 1 en 1 voor heren 2 liggen 
al achter ons. Verder zijn de teambesprekingen geweest en is bepaald wie de 
respectievelijke aanvoerders en vice-captains zijn van de elftallen. Jan-Allard is momenteel 
opgezadeld met een onmogelijk groot aantal geblesseerden, meer dan we ooit aan het 
begin van het seizoen hebben gehad! Maar verre weg de meeste tijd, energie, ergernis, 
voldoening en andere denkbare uitdrukkingen, is gaan zitten in het realiseren van ons 
onderkomen. 
 
Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien, dan 
wel in het echt of op de website, staat ons 
eigen clubhuis er! Dat wil niet zeggen dat we 
nu klaar zijn maar het GROTE begin is er. Op 
de website kun je de bouw enigszins volgen 
van het grondwerk, de riolering, de 
betonvloer die ook als fundering dienst doet, 
tot de opbouw door de firma Hahbo van het 
volledig houten gebouw. Ondertussen zijn 
ook de kleedkamers al gebruiksklaar 
gemaakt met uitzondering van de douches 
die pas functioneel zullen zijn als we 
volledige watervoorziening voor elkaar 
hebben. De kantine is ingericht met de tafels 
en stoelen uit de ijsbaan en ook een bar is al 
provisorisch in elkaar gezet. 
 
Zoals al hierboven gemeld het begin is er 
maar er is nog heel veel werk te verzetten. 
Het clubhuis moet geschilderd worden, 
gelukkig gaat de stichting “de oprit” dit 
belangeloos voor ons doen en worden de 
materialen gesponsord. Rondom het clubhuis 

moet gestraat worden, we hebben zowel voor 
de uitvoering een heel mooi aanbod 
gekregen alsook een hele scherpe prijs voor 
het benodigde materiaal. In het clubhuis 
moeten de elektrische installatie, de 
watervoorziening, de toiletten, het gas, de 
lampen, de schappen in de berging enz. enz. 
enz. nog gemaakt worden, oftewel we 
hebben jullie hulp HEEL hard nodig! 
 
Het grootste struikelblok momenteel is de 
officiële aansluiting op het gas, water, Electra 
en rioleringsnet. In tegenstelling tot de 
geplande aansluiting op het gebouw van de 
gemeente ziet het ernaar uit dat we volledig 
nieuwe aansluitingen moeten realiseren. Dit 
traject is in gang gezet en dat gaat nog wel 
een aantal weken duren voordat we daar 
verder mee zijn. In de tussenliggende periode 
is de afdeling sport van de gemeente ons 
zeer goed terwille door een tijdelijke 
(beperkte) stroomvooziening en ook 
wateraansluiting ter beschikking te stellen. 
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We zullen dus zeer binnenkort gewoon koffie 
en thee kunnen zetten maar het douchen zal 
nog wel in het clubhuis van de hockey 
moeten plaatsvinden. De voorzitter van de 
hockeyclub, Frans Masselink, heeft 
aangegeven dat wij daar gelukkig nog 
gebruik van kunnen maken. 
 
Behalve het bouwen van een clubhuis wordt 
er gelukkig ook al weer gecricket en 3 goede 
oefenpotten, heren 1 tegen SGS en CCA en 
heren 2 tegen de nieuwe vereniging in 
Zutphen, Gelre Cricket Zutphen, hebben ons 
een goede basis gegeven voor dit seizoen. In 
de competitie heeft het eerste elftal de beide 
wedstrijden in het pinksterweekeinde kunnen 
winnen, maar het tweede elftal moest in 
Deventer in de 4e  klasse aantreden tegen 
een aantal oud hoofdklasse spelers die de 
partij “even maakten” waardoor dit niet echt 
een partij werd.  

Zoals gemeld worden we gekweld door een 
groot aantal blessures en moeten we alles op 
alles zetten om met volledige en volwaardige 
teams te kunnen spelen. Houd hier aub 
rekening mee als je af wilt zeggen. 
 
Graag tot spoedig op het veld of in het 
clubhuis om de grote klus te klaren. Er is 
meer dan genoeg te doen! 
 
Met sportieve groet,  
 
-Diederik- 

Tijdens de wedstrijd van SGS Senioren Onderlinge op dinsdag 20 mei in Hengelo hebben wij deze leuke 
foto gemaakt. Het clubhuis lijkt al klaar, maar dat is beslist niet zo. 
De bestrating rondom het clubhuis, de goten voor de hemelwaterafvoer, de toiletten, de douches, de 
waterleidingen, de elektrische leidingen, de verwarming voor het douchewater en het schilderwerk (ik mis 
vast nog wel een aantal aktiepunten) moeten nog gedaan worden.  
Laat niet al het werk rusten op de schouders van een paar mensen, maar meld je aan bij Diederik om wat 
te doen en sla geen aangekondigde akties over!!!  Ook jouw hulp is noodzakelijk! 
 
Roelof 



Kiezen? Ja, voor onze adverteerders





OPSTELLINGEN AFMELDINGEN bij Jan-Allard Hummel  : 06 - 22413726

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

Voor aanvang
Lunch / Einde

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Akkiraju S. Vice Capt Ali Z.
Anuganti V. Boer H. de
Azhar R. Heuker of Hoek A. Auto
Hussain A. Hummel J-A. Auto
Hussain M.A. Jagers H.
Jonge E. de Khan S.U.
Kloppenburg J. Kloppenburg H.
Neeb D. Capt Kruijshoop R.E. Capt/Auto
Puttkammer R.R. Voogel W.
Trotman E. Wahid R.
Vriezen J.H.K. Wk Wahid Q.

 
   

Voor aanvang E Trotman
Lunch / Einde M.A. Hussain

Spelersbijdrage € 8,00 Spelersbijdrage € 8,00 Basis reiskosten € 10,50

Zondag 25 mei Zondag 25 mei
Hengelo 1 - Jinnah C.A. 2 Quick 1881 3  - Hengelo 2
Aanvang 11:00 uur; aanwezig 10:00 uur Aanvang 11:00 uur; vertrek 08:40 uur Station NS

- 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.

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

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 uitwedstrijden:

Hengelo 2 - CCN 3

Reserves Reserves

Bardienst

Reserves Reserves

Bardienst

Zondag 18 mei Zondag 18 mei
Kampong 2 - Hengelo 1
Wordt ingehaald op 24 augustus

Nieuwe datum wordt nog vastgesteld
Afgelast



Wedstrijdprogramma’s en ranglijsten per 21 mei 2008

Da
g Datum Wedstrijd Uitslag Opmerkingen

zo 11 mei Hengelo 1 - VVV 3 197 v. 7 - 187 a.o Uiteindelijk nog te spannend!

ma 12 mei Hengelo 1 - WCR CC 1 264 v. 6 - 261 v. 8 Emmerson: century, Diederik:
half century, Rob: 5 wickets.

zo 18 mei Kampong 2 - Hengelo 1 Niet gespeeld

zo 25 mei Hengelo 1 - Jinnah CA 2

zo 1 juni Bloemendaal 2 - Hengelo 1

zo 8 juni Hengelo 1 - Rood en Wit 2

zo 15 juni Hercules 2 - Hengelo 1

zo 22 juni VVV 3 - Hengelo 1

zo 29 juni WCR CC 1 - Hengelo 1

zo 6 juli Hengelo 1 - Kampong 2

zo 13 juli Jinnah CA 2 - Hengelo 1

zo 3 aug Hengelo 1 - Bloemendaal 2

zo 10 aug Rood en Wit 2 - Hengelo 1

zo 17 aug Hengelo 1 - Hercules 2

Dag Datum Wedstrijd Uitslag Opmerkingen

zo 11 mei Salland 2 - Hengelo 2 296 v. 9 - 82 a.o. 6 wickets voor D. Lubbers

ma 12 mei Son 1 - Hengelo 2 Niet gespeeld

zo 18 mei Hengelo 2 - CCN 3 Niet gespeeld

zo 25 mei Quick N 3 - Hengelo 2

zo 8 juni Kampong 5 - Hengelo 2

zo 15 juni Hengelo 2 - Hercules 3

zo 22 juni Hengelo 2 - Salland 2

zo 29 juni Hengelo 2 - Son 1

zo 13 juli Hengelo 2 - Quick N 3

zo 10 aug Hengelo 2 - Kampong 5

zo 17 aug Hercules 3 - Hengelo 2

zo 31 aug CCN 3 - Hengelo 2

Stand: 2B 19-05-2008 Stand: 4D 19-05-2008

Team Wedstr Pnt Gem. Team Wedstr Pnt Gem.

Hengelo 1 2 4 2,00 Salland 2 3 6 2,00

Jinnah C.A. 2 1 2 2,00 SON 1 1 2 2,00

Bloemendaal 2 1 2 2,00 Kampong 5 2 2 1,00

SV WCR CC 1 2 2 1,00 Hercules 3 0 0 0,00

Kampong 2 2 2 1,00 Hengelo 2 1 0 0,00

Hercules 2 2 2 1,00 CCN 3 1 0 0,00

VVV 3 2 0 0,00 Quick N 3 2 0 0,00

Rood en Wit 2 2 0 0,00







VAKANTIES / HOLIDAYS 
 
Hierbij het dringende verzoek om jullie geplanbde vakanties snel (lees nu) door te geven, 
zodat ik weet op welke spelers ik kan rekenen. Er zijn blessures, dus wij hebben alle mensen 
nodig! 
 
Did you inform Jan-Allard Hummel already about your planned absence for holidays or study, 
etc.. Please do it now, because he needs this information badly in order to make good line-
ups. 

 
CONTRIBITIE / ANNUAL FEE 
 
De club heeft nog niet alle contributies ontvangen zoals dat is gevraagd op de verzonden 
facturen. In een paar gevallen is de factuur niet ontvangen omdat het betreffende lid 
inmiddels was verhuisd. 
Als je nu een ander adres hebt dan vorig jaar en je hebt nog geen factuur ontvangen, meld 
dit dan direct aan mij, zodat ik dan een factuur kan sturen naar het goede adres. 
Natuurlijk mag je ook het juiste bedrag meteen overmaken op de rekening: 
59.05.26.413 t.n.v. MCC Hengelo te Borne. 
 
If you did not pay your annual contribution/fee to the cricketclub, plase be so kind to 
do it now or contact us. Maybe you have changed address and we did not know! 
It is – of course – also allowed to pay the appropriate amount to account number 
59.05.26.413 on the name of MCC Hengelo at Borne. 
 

Categorie leden 
Contributies 

2008 

1 seniorleden € 125,00  

2 damesleden €   75,00  

3 jeugdleden - op 1 mei nog geen 18 jaar €   75,00  

4 nieuwe jeugdleden (eerste seizoen) €   30,00  

5 nieuwe jeugdleden (tweede seizoen) €   45,00  

6 buitenleden senioren € 100,00  

7 verenigingsleden €   75,00  

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 

€   35,00 

 
 
 



Van de bouwcommissie 
 
Op de oproepen om mee te helpen met het verder inrichten van het clubhuis is door weinig 
mensen gereageerd door te komen. 
Houd svp jouw e-mail dagelijks in de gaten en kom naar de club om te helpen als wij dat aan 
je vragen. 
 
 
 
Foto’s van de bouw van ons clubhuis 
 
Op de website is een aparte pagina ingericht met veel foto’s. Hierbij een kleine selectie om te 
laten zien hoe veel er al is gedaan.  

 
 
 



Hengelo 2 – Gelre Cricket Zutphen : 87 voor 4 – 57 a.o. 1 mei 2008 

door Jan-Allard Hummel 

Terwijl een deel van onze leden aangevuld met ‘supporters’ in de ruimste zin des woords 
zich bezig hield met de werkzaamheden aan de binnenkant van ons nieuwe clubhuis, 
speelde Hengelo 2 zijn eerste oefenwedstrijd van dit seizoen met 8 spelers, waarvan 2 ex-
Hengelo 2 spelers. Het was de eerste ‘officiële’ wedstrijd voor de nog maar net opgerichte 
Zutphense club Gelre Cricket, waarvan de spelers na een zeer geslaagde gezellige 
friendly een ervaring rijker maar ‘een illusie armer’ waren, aldus één van hen tijdens de 
nazit.  

Thuis dacht ik aan afbellen omdat het weer in Almelo dramatisch was, de regenbuien gingen 
zelfs even over in dikke hagelstenen, maar in Hengelo leek (op internet in elk geval) alles 
veelbelovender te zijn, zoals slechts 1 korte regenbreak later zou bewijzen.  
 
Na een soort toss werd besloten dat wij, 
gezien het gebrek aan ervaring bij GCZ, 
zouden beginnen met batten en om het 
zoveel mogelijk als serieuze start van het 
seizoen 2008 te kunnen beschouwen, 
deden we dat met een serieuze batting line-
up; Roelof en Rafi openden de batting. 
  
Na een voorzichtige start (8 runs na 4 overs) 
leek de versnelling bijna moeiteloos te 
komen toen in de twee volgende overs 13 
runs gescoord werden die bijna allemaal 
van de bat kwamen. Maar in het 
enthousiasme over de gunstige ontwikkeling 
ging 2 runs later Rafi run out voor 8 runs, 
zodat zijn broer Quadhafi er op een stand 
van 23/1 in mocht. 
  
Samen met Roelof zorgde Quadhafi ervoor 
dat de score gestaag bleef doortikken totdat 
Roelof door een prima bal van Ernst 
Terlinden gebowld werd voor 16 in de 
twaalfde over. Rieke, die dit jaar definitief 
voor de dames van Quick 1881 in Nijmegen 
heeft gekozen helaas (met name gezien 
haar bowlingcijfers in de inning van GCZ), 
voegde samen met Quadhafi nog 19 runs 
aan ons totaal toe, voor Quadhafi als eerste 
slachtoffer van Roel Coenen naar de kant 
moest, toen hij in de 18e over voor 11 runs 
gebowld werd. Rieke en Henk Kloppenburg 
leken vervolgens de resterende 12 overs uit 
te batten (ten koste van de run-rate) maar 
terwijl Wim al bezig was zijn uitrusting weer 
op te bergen werd Rieke voor 9 eveneens 
gebowld door Roel Coenen op de tweede 
bal van onze laatste over. De laatste 4 
ballen leverden geen runs meer op, zodat 
Henk (9 not out – allemaal singles(!)) en 

Wim het veld op een score van 87 af 
mochten wandelen.  
 
Hengelo innings 87/4/30:  
Roelof Kruijshoop 16, Quadhafi Wahid 11, 
extras 35; Roel Coenen 2/9/5, Ernst 
Terlinden 1/14/5 
 

 
Dit is vast heel grappig... wie kan het vertalen? 

 
Na de thee, waarin we de mogelijkheid 
bespraken dat de veelal als hockeyers 
geschoolde Gelre spelers het totaal van 87 
toch vlot zouden kunnen bereiken, gingen 
we met een (steeds mooi roulerend) drietal 
substitute fielders geleend van GCZ aan de 
slag om hun openers Ernst en Chris 
ongeslagen de eerste 3 overs te zien 
doorstaan voor 9 runs. In de 5 overs die 
daarop volgden wisten Rieke (3) en Rafi (1) 
echter 4 wickets te pakken (waarvan 1 
stumping) zodat de score via 3/10/6 naar 
4/17/8 in ons voordeel kantelde.  
Maar met name Arnaud Schols (15 not out), 
Ton Westerik (15) en Maarten (10) droegen 
uiteindelijk voor GCZ met de bat bij aan hun 
totaal van 57 all out na 19 overs.  



We kunnen als cricketclubs in het oosten na 
deze wedstrijd alleen maar hopen dat we 
volgend jaar Gelre Cricket - onder de 
bezielende leiding van non-playing-captain 
George Rijcken - ook in de 4e klasse van de 
competitie mogen begroeten, omdat we er 
een heel prettige tegenstander bij hebben 
waar we met veel plezier ook dit seizoen 

nog een aantal friendlies tegen kunnen 
spelen. 
  
Gelre innings: 57 all out (19 overs):  
Arnaud Schols 15 not out, Ton Westerik 15, 
Maarten 10; Rieke Poffers 4/9/6, Rafi en 
Quadhafi Wahid (het scoreformulier is 
helaas niet duidelijker) 5/23/10, Roelof 
Kruijshoop 1/15/3 

 
 
Hengelo 1 – CCA 1 : 136 a.o. – 264 voor 8    4 mei 2008 

door Rob Puttkammer 

Op 4 mei trad Hengelo aan voor een oefenwedstrijd tegen CCA op ons eigen veld, waarop 
ons schitterende clubhuis razendsnel vorm aanneemt. Hengelo was nog niet helemaal 
compleet, zo deden Afzal Hussain en Emmerson Trotman nog niet mee. Hun plaatsen 
werden ingenomen door Jan-Allard en Hein Heerze, waarvoor natuurlijk onze hartelijke 
dank. 
 
CCA won de toss en verkoos te gaan 
batten. John en Rahim openden de bowlerij 
uitstekend, zodat de runrate in het begin niet 
te hoog opliep.De wickets vielen echter ook 
niet snel, zodat CCA de ruimte kreeg, om 
haar rungetters in een comfortabele positie 
te krijgen.  Eenmaal op de mat etaleerden 
de CCA batslieden Zohaib en Rizwan hun 
oog voor de bal en toen was er geen 
houden meer aan. Ondanks veelvuldig 
changen konden Diederik, Prasad, Hein, 
John en Rahim geen vuist meer maken. 
Shrikanth had nog wel een behoorlijk spel  
(2 voor 40 in 7), maar CCA wist hun innings 
met het aanzienlijke totaal van 264 in 40 
overs af te sluiten. 
 
Na de weer uitstekend verzorgde lunch in 
bovengenoemde clubhuis, was het de beurt 
aan Hengelo, om te laten zien, dat wij ons  
 

niet met een kluitje in het riet laten sturen. 
Diedrik en Shrikanth openden in een goed 
tempo, zodat er na 6 overs al 40 runs op het 
bord stonden. Helaas sneuvelden zij ook 
vlak na elkaar, wat de stand weer een ander 
aanzien gaf. Eric (25) was inmiddels aan 
een goede innings aan het bouwen. Helaas 
waren John en Johan vlot uit, maar samen 
met Prasad (48) wist zij een stand van 110 
voor 5 wickets te bereiken. Daarna was de 
koek echter op. Rob, Hein, Rahim, Jan-
Allard en Henk hadden geen antwoord op 
de CCA aanval, zodat het Hengelo totaal 
bleef steken op 136. 
 
Na de wedstrijd was het goed toeven in het 
zonnetje en waren een paar zinvolle lessen 
geleerd. Het bleef nog lang onrustig maar 
heel gezellig daar langs de Torenlaan. Hein 
nogmaals bedankt voor het meespelen. 

 
Hengelo 1 – VVV 3 : 197 voor 7 – 187 a.o..    11 mei 2008 
 
Door Rob Puttkammer 
 
Na de verloren oefenwedstrijden tegen SGS (het verslag houdt u nog tegoed, red.) en 
CCA, waren wij zondag 11 mei er bijzonder op gebrand het seizoen wel goed te beginnen.  
Het weer was in prima en na gewonnen toss verkozen wij te gaan batten. 

Diederik en Shrikanth openden, maar 
helaas kon laatstgenoemde zich dit keer niet 

lang inhouden, waardoor hij in de derde 
over al gevangen werd voor 0. 



Eric volgde Shrikanth op en zorgde samen 
met Diederik voor herstel op de verzorgde 
aanval van VVV.  Op 51 werd Eric 
gebowled, waarna Emmerson zijn eerste 
kunsten van het seizoen mocht vertonen. 
Op een totaal van 62 werd Diederik helaas 
ook verschalkt, waarna ondergetekende met 
Emmerson verder ging. Rob en Emmerson 
bouwden aan een prima partnership van 
106 runs, zodat het vierde wicket, dat van 
Rob met 39 runs, pas op 169 viel. 
Emmerson werd uiteindelijk met een 
persoonlijke score van 58 gevangen. Johan 
bleef daarna nog met 13 not out en met nog 
een paar kleine bijdragen van Hengelo en 
een grote bijdrage van VVV (middels 36 
extra’s) kwam ons totaal na 50 overs uit op 
197 voor het verlies van 7 wickets. 
 
Een niet al te hoog totaal, zodat Hengelo 
gemotiveerd aan de (field)bak moest om het 
VVV niet te gemakkelijk te maken. 
 
John en Rahim openden zoals gebruikelijk 
de bowlerij. Na een zuinige start en een 
vroeg wicket (1e over van Rahim) wist VVV 
zich echter te herstellen en kon de score 
voor het derde wicket vlot opvoeren naar 71. 
Hengelo bleef echter de aanval variëren 
(door relatief veel te wisselen) en mede  
 
daardoor vielen de wickets daarna met een 
zekere regelmaat. Uw captain had dan ook 

alle vertrouwen in een goede afloop, toen op 
een totaal van 114 het 7e wicket viel. 
Diederik (4 voor 35) en Shrikanth hadden 
uitstekend gebowled (1 voor 24).  Toch 
kregen we het nog even benauwd toen VVV 
captain James Jr. (gewoon Junior voor zijn 
vrienden) samen de nummer 9 batsman nog 
een partnership van bijna 60 aan het 
opbouwen was. Gelukkig kon Diederik hem 
op een totaal van 187 inrekenen door een 
uitstekende vang achter het wicket van 
Johan. Ook John had zijn steentje 
bijgedragen met 3 voor 37 in 10 overs. 
Vermeld dient ook te worden, dat 
Emmerson, Shrikanth en Diederik zeer safe 
vangen pakten. Johan had nog een 
stumping slachtoffer. Verder deden ook wij 
een flinke duit in het “totaal” zakje, door 
maar liefst 51 extra’s toe te voegen aan het 
VVV totaal. Desondanks een solide 
overwinning. 
 
Na de wedstrijd was het bijzonder gezellig 
op het gras voor ons fraaie nieuwe 
onderkomen en bleken onze VVV-broeders 
goede verliezers EN in het bezit van een 
fles Bacardi. U begrijpt, dat het nog lang 
onrustig was rond de MCC velden. 
 
Natuurlijk mag tot slot het meespelen (en 
langdurig scoren) van mijn eigen zoon Peter 
niet onvermeld blijven.  

 
 
Salland 2 – Hengelo 2 : 296 voor 9 – 82 a.o.   11 mei 2008 
  
Door Fred Wichman  
 
Een prachtige dag om cricket te spelen. In Deventer bij Salland, eigenlijk bij UD maar dat 
mochten  we niet zeggen, lag de gras pitch er fantastisch bij. Een razendsnel kort en 
droog outfield beloofde al niet veel goeds voor een elftal spelers dat helaas slechts 9 
spelers op de grasmat konden krijgen voor de match. Gatenkaas dus. Hoofdpijn voor de 
captain aangezien het 9 tal of heel jong waren of al wat meer belegen tot aan behoorlijk 
belegen toe. 

Het eerste verlies was de toss maar  de 
Salland captain besloot eerst te gaan 
batten,  onze strategie is altijd om eerst te 
gaan fielden, heb je dan de toss wel 
verloren? 
  

Salland kwam voortvarend uit de start 
blokken, Bart Kuijlman kreeg tijd om op te 
warmen en achterafgezien was dat een 
grote fout, hij ging uiteindelijk voor 107 runs 
naar de kant, prima batting prestatie maar 
wel wat frustrerend voor ons want het was 
allemaal niet eens zo briljant maar met 9 



man zijn de gaten te groot en dit geeft de 
batsman te veel ruimte om weg te komen 
met mindere shots. Het snelle outfield deed 
de rest. Reuben Weijl was van een ander 
kaliber, hij zocht de gaten juist op en was 
moeilijk te verdedigen, uiteindelijk hield hij 
het voor gezien en ging zelf naar de kant 
voor 51 runs.  Onze bowlers creëerde 
weinig op een perfecte crease. Salland liep 
van ons score boek af met  297 runs  daar 
waar wij rekening houden met een 
maximum van 200. Jan Allard deed goed 
werk als wicket keeper, een blijvertje, Arjan 
Heuker of hoek liet wat dodelijke ballen zien, 
dat beloofd wat voor de rest van het 
seizoen, Rafi was technisch goed maar 
weinig gelukkig, Quadaffi had wat meer tijd 
nodig om zijn niveau te halen en kwam laat 
op gang, Sadjid Khan was snel en gaf de 
batters nog wat tegen gas en Roelof bowlde 
een paar redelijke overs.   
 
De Cijfertjes:  Rafi, 10-64-0, Sadjid, 10-67-2, 
Quadaffi, 9-61-3, Roelof, 6-46-0 en Arjan, 5-
42-2. 

  
Na een lekkere lunch dachten we kort over 
hoe we dit konden winnen….niet echt 297 to 
win was niet binnen onze mogelijkheden. 
We gingen dus om een leuk potje te batten.  
Dat is tegen de getalenteerde jonge spelers 
makkelijke gezegd dan gedaan.  De 
openers, rechts en links begonnen goed, 
helaas een duidelijke stumping maakte een 
einde aan en goede run van Henk.  
 
De Wahid brothers wilden geen ruzie over 
het aantal runs en scoorde beide 10, Roelof 
vertrok tussentijds voor 15 na een vang, 
Sadjid pakte er 3 mee en werd ook 
gevangen net als de meeste vandaag op 
Jan Allard en Wim na die gebowled werden. 
De captain nam iets meer dan een hand vol 
(7), maar het goede nieuws weer van Arjan 
die op 4 begon en not out bleef voor 11 
runs. Al met al een lekkers dag buiten met 
een wat minder resultaat. Volgende week 
met 11 man gaat het vast veel beter. 

 
Hengelo CC – SGS CC - SGS wint met 4 runs   27 april 2008 
  
Door Raimond v.d. Berg v. Saparoea  
 
Batten SGS 189 (39 overs): P. Koppens 12, D. Awadhpersad 38, S. Abdul Mohammad 13,  
T. Straten 63, C. van Lennep 13, R. vd Berg v Saparoea 24. 
Fielden Hengelo: S. Akkiraju 7/1/26/4, A. Hussain 4/-/12/2, R. Azhar 8/-/32/2,  
M. Hussain 2/-/13/1 
Batten Hengelo 185 : D. Neeb 20, S. Akkiraju, J. Kloppenburg 19 
Fielden SGS: A. Kasam 8/-/18/2, S. Abdul Mohammad 7/-/47/3, R. vd Berg 7/1/19/3.  

De traditionele eerste wedstrijd van het seizoen en dit keer met prachtig cricketweer. Het is dan 
altijd weer afwachten hoe we uit de winter komen, maar voor Theo geen probleem. De 
Elderingetjes oefenden voor de wedstrijd nog wat vangen met voor Ton een daverend resultaat. 
Hij pakte voorover vallend een vang op SGS nieuweling Erik de Jonge (0) net boven de grond. 
Hierdoor had Erik samen met een door Theo behandeld overtje van 30 runs een fijne 
seizoensstart. Het kan alleen maar beter worden. Omdat SGS-ers zich niet aan de afspraak 
“alleen de captain mist vangen” hielden kon Akkiraju meerdere levens krijgen waar hij met 104, 
ook mooie, runs goed van profiteerde, maar toen vond de Hengelo captain het ook voldoende: 
RETIRED. Hengelo heeft een prachtig nieuw terrein met nu nog luchtige kleedkamers. Dat is 
binnenkort verholpen waarmee Hengelo de nieuwe groeibriljant in het oosten wordt. 
 
Bovenstaand verslag “geplukt” van de website van SGS. Helaas heeft de redactie nog geen verslag van 
ons elftal mogen ontvangen. Als dat komt plaatsen wij dit in de volgende Not Out. 
De redactie 


