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VAN UW VOORZITTER
We zijn alweer halverwege het seizoen en door alle drukte komen we nu pas toe aan deze
uitgave van de NOT-OUT. Helaas stagneert de voortgang met de bouw van het clubhuis
momenteel door het wachten op aansluitingen van gas, water, elektriciteit en rioolafvoer.
Als  alles goed gaat wordt binnenkort  de bestrating  rondom het clubhuis afgemaakt en
daardoor zullen de vloeren in het clubhuis en de kleedkamers minder zanderig maken. Ook
is buitenom al erg veel ander opgeruimd en met hulp van de gemeente weer glad gemaakt
en ingezaaid met gras zodat het er straks netjes uit zal zien. 

Behalve het wachten op de eerder genoemde
aansluitingen  is  het  ook  de  drukte  van  de
bouwcommissie-leden,  werk,  cricket  en
vakantie vieren, die de huidige vertraging in de
afbouw verklaard. We willen eigenlijk graag een
vaste avond gaan klussen zodat iedereen weet
wanneer er gewerkt word. Hier komen we zo
snel mogelijk op terug.

Wat  betreft  het  cricketen,  en  daar  gaat  het
uiteindelijk allemaal om, loopt het seizoen heel
anders  dan  verwacht.  Daar  waar  het
uitgangspunt  van het eerste elftal dit seizoen
was om in ieder geval voor klasse behoud te
spelen,  nadat  we  zowel  Andrew  Tokmakoff
(naar Eindhoven verhuisd) als ook Vischi (naar
Hilversum overgegaan), is na 8 wedstrijden pas
voor  het  eerst  verloren. Geheel  onverwachts
staat Hengelo  1  er  zo  goed voor  dat  er  nog
kans is om kampioen te worden! Het 2de elftal
daarentegen  heeft  dit  seizoen  nog  geen
wedstrijd  kunnen  winnen  en  staat  onderaan.
Wat  ik  heb  gehoord  worden  er  meestal  wel
leuke wedstrijden gespeeld maar is de cricket
capaciteit  van  de  tegenstanders  over  het
algemeen toch wat sterker.

Aangezien  we  midden  in  de  vakantieperiode
zijn beland, is het voor wedstrijdsecretaris Jan-
Allard weer een hele uitdaging om de teams te
bemannen. We mogen ons gelukkig prijzen dat
er een groeiend aantal leden is, waarvan een
aanzienlijk  deel  die  normaal  gesproken  voor
PW zouden uitkomen. PW heeft vorige maand
haar  100-jarig  bestaan gevierd  en tijdens het
lustrum  werd  door  alle  aanwezigen,
afgevaardigde  van  de  gemeente  Enschede,
Marc  Asselbergs,(voorzitter  KNCB)  de
voorzitter  van  de  hockey  afdeling  alle
medewerking  toegezegd  om  PW-cricket
overeind  te  houden  en  wij  sluiten  ons  daar
graag bij aan. Als wij cricket in het oosten willen
behouden is het ook voor MCC “Hengelo” beter
om een buurclub  te  hebben  waar  we  tegen
kunnen spelen, wellicht  ook met jeugd in de
toekomst.

Het zal duidelijk zijn dat er al gesproken wordt
over  kampioenschap,  zoals  dat  gaat  na  1
gewonnen wedstrijd, maar we zijn er nog lang
niet. Verder hoop ik dat ook het 2de elftal nog
wel een aantal wedstrijden weet te winnen om
de eer van Hengelo hoog te houden.

Graag tot zondag!
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VAN DE BESTUURSTAFEL

1. Training
Het is in het algemeen opgevallen dat de trainingen op de donderdagavonden zeer slecht
worden  bezocht.  Als men de betrokkenen  hierna  vraagt  dan  krijg  je  steeds  hetzelfde
antwoord in deze snelle tijd: “geen tijd” of zeer vaak min of meer steekhoudende excuses.
Deze  situatie  is  zeer  frusterend  voor  onze  trainer,  die  zijn  derdege  voorbereide
trainingsprogramma  moet  afdraaien  voor  een  handjevol  mensen,  maar  ook  voor  het
bestuur,  dat  hiervoor  de  nodige  financiële  middelen  ter  beschikking  heeft  gesteld.  Er
wordt  dan  ook  een  appèl  gedaan  om  de  prioriteiten  van  de  indeling  qua  tijd  te
heroverwegen  en  in  grote  getalen  bij  de  training  aanwezig  te  zijn,  want  al  gaat  het
goed/redelijk met ons eerste team in de competitie, er blijft nog een hoop te leren en laat
onze professionele trainer niet in de kou staan. Hij kan daar slecht tegen, want hij komt uit
Barbados.

2. Clubhuis
Wij hebben een eigen prachtig clubhuis onder eigen beheer, hetgeen, en dit is voor velen
even wennen, wij ook verantwoordelijk zijn dat na de wedstrijden alles goed is
opgeruimd, opdat de volgende gebruikers niet in de rommel belanden. Het om deze reden
dat het bestuur een taak heeft toebedeeld aan degene, die de laatste bardienst heeft
toebedeeld gekregen, een aantal spelers mobiliseert om het clublokaal en de kleedkamers
aan te vegen en de materialen opberging in goede staat achter te laten, dus met o.m.
ingepakte bags van team 1 en 2.

3. Verslagen
Wij hebben met zijn allen tijdens de spelersbijeenkomst afgesproken dat de captains van
onze  teams  voor  aanvang  van  de  wedstrijd  (opdat  de  auteur  zich  geestelijk  kan
voorbereiden  door  in  zijn  geheugen  notities  te  maken)  een  teamlid  aanwijst,  die  het
verslag van de dag moet schrijven voor de “Not Out”. Van de redactie komt de klacht dat
e.e.a. in de praktijk niet werkt en wij vragen hiervoor speciale aandacht.

VAN DE BOUNDARY

Het moet even vermeld worden,; er is op onze nieuwe accommodatie een nieuw record gevestigd door
onze Erik tijdens de training. Afgelopen donderdag kwam Erik na enkele weken afwezigheid door een
opgelopen blessure tijdens een cricketwedstrijd. met een enigszins strompelende tred richting de pitch,
zijn onderste ledematen bijeengehouden door allerlei bandages met de mededeling dat hij het wel weer
eens wilde proberen. Runnen kan hij nog lang niet, maar zijn handen jeukten om maar weer eens het
bat te hanteren en dat hebben we gezien en geweten. Na enkele voorbereidende slagen, die voor vier
over de boundary gingen (hebben de bowlers altijd de pest over in, want dan moet de bal weer worden
opgehaald). Op een gegeven moment kreeg Erik een bal gebowled, die hem helemaal op het bat was
gesneden  en  sloeg  hem voor  zes  over  de omheining  van het  aanpalende voetbalveld  en  natuurlijk
zodanig geplaatst dat hij de daar voetballende jeugd niet heeft getroffen. Dat is hem maar geraden ook,
want daar zijn wij als vereniging niet voor verzekerd. Wij hopen dan ook dat dit eervolle record een
eenmalige zaak is, die niet voor herhaling vatbaar is.

Verder hoorden we aan de boundary dat in een verslag van Rood en Wit over hun wedstrijd tegen ons
eerste team dat ze Srikanth een “niet al te fitte veertiger” noemden. Buiten dat zij zichzelf hiermee tot
slechte  verliezers  kwalifiseren,  maar  ook  een  duidelijk  gebrek  aan  waarnemengsvermogen
demonstreren…… blijkbaar kunnen ze dat net zo slecht zien als een bijna niet te ontwijken vangbal!



Kiezen? Ja, voor onze adverteerders





Wedstrijdprogramma Hengelo 1 
 
Dag Datum Wedstrijd Uitslag Opmerkingen 

zo 11 mei Hengelo 1 - VVV 3 197 v. 7 - 187 
Emmerson: half century, 
Hangelo maakt het 
spannender dan nodig. 

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

zo 18 mei Kampong 2 - Hengelo 1    
Kampong had geen veld; 
inhalen op 24 augustus 

zo 25 mei Hengelo 1 - Jinnah CA 2 205 - 125 
Erik: half century, all bowlers: 
job well done 

zo 1 juni Bloemendaal 2 - Hengelo 1 124 - 129 v.3 
John: 5 wickets, Emerson: 
half century 

zo 8 juni Hengelo 1 - Rood en Wit 2 272 v. 5 - 172 Srikanth: century & 5 wickets 

zo 15 juni Hercules 2 - Hengelo 1 190 v. 9 - 191 v. 7 
Hengelo haalt het totaal in de 
voorlaatste over! 

zo 22 juni VVV 3 - Hengelo 1 174 - 175 v. 5 
Emmerson: half century, 
Afzal: 3 voor 25 in 10 

zo 29 juni WCR 1 - Hengelo 1 299 v. 9 - 255 v. 7 
Srikanth: 69, Hussain 4 
wickets 

zo 6 juli Hengelo 1 - Kampong 2 162 - 259 v. 6 Srikanth: 62 

zo 13 juli Jinnah CA 2 - Hengelo 1 218 v. 5 - 217 v. 5 

Srikanth: century (105) & 3 
wickets : bij Jinnah speelde N. 
Ahmed mee onder valse 
naam N. Khan. Hengelo heeft 
protest aangetekend. 

zo 3 aug Hengelo 1 - Bloemendaal 2  -  
Uitgesteld tot 23 augustus of 
31 augustus. 

zo 10 aug Rood en Wit 2 - Hengelo 1  -   

zo 17 aug Hengelo 1 - Hercules 2  -   

za 23 aug Hengelo 1 - Bloemendaal 2   -   

inhaalwedstrijd van 3 
augustus; kan ook worden 
zondag 31 augustus 

zo 24 aug Kampong 2 - Hengelo 1  -  Inhaalwedstrijd van 18 mei 

za 30 aug 
Presidents XI 
Hengelo 

- 
Still Going 
Strong CC 

  -   

traditionele wedstrijd einde 
seizoen om de  
Puttkammer-van Lennep 
Memorial , Gouden Kruik en 
het Ben Walhof bat voor man 
of the match 

zo 31 aug Hengelo 1 - Bloemendaal 2  -  

inhaalwedstrijd van 3 
augustus; kan ook worden 
zaterdag 23 augustus 

zo 6 sept  -   -  inhaalweekend 

zo 13 sept  -   -  inhaalweekend 

 

 



Wedstrijdprogramma Hengelo 2 
 
Dag Datum Wedstrijd Uitslag Opmerkingen 

zo 11 mei Salland 2 - Hengelo 2 296 v. 9 - 82 
6 wickets voor D. Lubbers, Hengelo 
all out in 24.5 overs. 

ma 12 mei Son 1 - Hengelo 2    
Niet gespeeld; Son had geen veld. 
Inhaaldatum nog niet afgesproken 

zo 18 mei Hengelo 2 - CCN 3    
Niet gespeeld; inhaaldatum nog niet 
afgesproken 

zo 25 mei Quick 1888-3 - Hengelo 2 132 v.8 - 128 Rafi: 5 wickets 

zo 8 juni Kampong 5 - Hengelo 2 251 v. 5 - 51 7 wickets = all out 

zo 15 juni Hengelo 2 - Hercules 3 124 v. 9 - 128 v. 3  

zo 22 juni Hengelo 2 - Salland 2 75 - 251 v. 5 
T. Sikkema 101 retired not out, E. 
Eilerts 56 

zo 29 juni Hengelo 2 - Son 1 103 - 159 v. 9  

zo 13 juli Hengelo 2 - Quick N 3  -  
Niet gespeeld, inhalen op 13 
september (nog niet zeker) 

zo 10 aug Hengelo 2 - Kampong 5  -   

zo 17 aug Hercules 3 - Hengelo 2  -   

za 30 aug 
Presidents XI 
Hengelo 

- 
Still Going 
Strong CC 

  -   

traditionele wedstrijd einde seizoen 
om de  
Puttkammer-van Lennep Memorial, 
Gouden Kruik en het Ben Walhof 
bat voor man of the match 

zo 31 aug CCN 3 - Hengelo 2  -   

zo 6 sept     -  inhaalweekend 

zo 13 sept Hengelo 2 - Quick 1888-3   -   inhaalwedstrijd van 13 juli 

  

 
Ranglijsten per 5 augustus 2008 
 
Klasse 2B            Klasse 4D 

Team Wedstr Pnt Gem.  Team Wedstr Pnt Gem. 

Jinnah C.A. 2 11 16 1,45  Salland 2 9 18 2,00 

Hengelo 1 10 14 1,40  Hercules 3 8 14 1,75 

Kampong 2 10 14 1,40  SON 1 6 6 1,00 

Bloemendaal 2 11 12 1,09  CCN 3 5 04 0,80 

Rood en Wit 2 11 12 1,09  Kampong 5 9 06 0,67 

SV WCR CC 10 08 0,80  Hengelo 2 6 02 0,33 

Hercules 2 11 06 0,55  Quick N. 3 7 01 0,29 

VVV 3 10 02 0,20      

 



OPSTELLINGEN AFMELDINGEN bij Jan-Allard Hummel  : 06 - 22413726

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Akkiraju S. Vice Capt Ali Z.
Anuganti V. Hussain M.A.
Azhar R. Jagers H.
Balegedde Ramachandran R.P. Kloppenburg H.
Hussain A. Kruijshoop R.E.
Jonge E. de Rauf M.A.
Kloppenburg J. Singh S.
Neeb D. Voogel W.
Puttkammer R.R. Capt Wahid R.
Trotman E. Wahid Q.
Vriezen J.H.K. Wk Wichmann F.C. Capt

PP Puttkammer SU Khan, H de Boer
  

Voor aanvang S.Singh
Lunch / Einde Team / R. Wahid

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Akkiraju S. Ali Z.
Anuganti V. Boer H. de
Azhar R. Heuker of Hoek A. Auto
Balegedde Ramachandran R.P. Hummel J-A. Auto
Hussain A. Hussain M.A.
Jonge E. de Khan S.U.
Kloppenburg J. Capt Kruijshoop R.E. Auto
Neeb D. Singh S.
Puttkammer R.R. Wahid R.
Trotman E. Wahid Q.
Vriezen J.H.K. Wk Wichmann F.C. Eigen vervoer

PP Puttkammer MA Rauf, H Kloppenburg, H Jagers, W Voogel
  

Voor aanvang N.n.b.
Lunch / Einde N.n.b.

Spelersbijdrage € 8,00 Spelersbijdrage € 8,00 Basis reiskosten € 13,00

Zondag 17 augustus Zondag 17 augustus
Hengelo 1 - Hercules 2 Hercules 3 - Hengelo 2
Aanvang 11:00 uur; aanwezig 10:00 uur Aanvang 11:00 uur; vertrek 08:45 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 - Kampong 5

Reserves Reserves

Bardienst

Reserves Reserves

Bardienst

Zondag 10 augustus Zondag 10 augustus
Rood en Wit 2 - Hengelo 1
Aanvang 11:00 uur; vertrek 08:45 uur Station NS
Spelersbijdrage € 8,00 Basis reiskosten € 17,00 Spelersbijdrage € 8,00

Aanvang 11:00 uur; aanwezig 10:00 uur



OPSTELLINGEN AFMELDINGEN bij Jan-Allard Hummel  : 06 - 22413726

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Akkiraju S. 
Ali Z. 
Anuganti V. More players will be welcome, please email
Azhar R. janallard.hummel@home.nl 
Boer H. de
Balegedde Ramachandran R.P. Final line ups to be made available later next week
Hummel J-A
Khan S.U.
Kloppenburg J. 
Kloppenburg H.
Rauf M.A.
Singh S. 
Voogel W. 
Vriezen J.H.K. 

  

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Akkiraju S.
Ali Z. 
Azhar R. More players will be welcome, please email
Boer H. de janallard.hummel@home.nl 
Hummel J-A
Khan S.U. Final line ups to be made available later next week
Kloppenburg J. 
Kloppenburg H.
Rauf M.A.
Singh S. 
Vis W. van der
Voogel W. 
Vriezen J.H.K. 

  

Kosten nog niet bekend

Vrijdag 22 augustus
Twenty 20 op PW
Aanvang 18:30 uur; aanwezig uiterlijk 18:00 uur

- 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:

Reserves Reserves

Reserves Reserves

Vrijdag 15 augustus
Twenty 20 op PW
Aanvang 18:30 uur; aanwezig uiterlijk 18:00 uur
Kosten nog niet bekend







Hengelo 1 – SV WCR 1 : 264 v. 6 – 261 v. 9    12 mei 2008 
 
Door Rob Puttkammer 

 
Op tweede Pinksterdag speelde het eerste elftal van Hengelo zijn tweede competitie wedstrijd 
op eigen veld tegen WCR uit Rhoon. Het bijzonder spannende duel werd door Hengelo met 
schitterende cijfers gewonnen. 525 runs in 1 wedstrijd is voorwaar geen dagelijkse kost op 
onze velden! 
 
WCR won de toss en besloot op deze 
prachtige mei-dag te gaan batten.  Na een 
aanvankelijk goede start, met wickets voor 
John en Rahim na prima vangen van Diederik, 
Emmerson en Rob kon WCR het intiatief naar 
zich toetrekken. N. Riaz had er met 82 runs 
behoorlijk het zicht op en scoorde er naar 
hartelust op los. Daarbij moet worden 
aangetekend, dat Hengelo ook teveel extra’s 
weggaf, wat de run-rate een aanzienlijke boost 
gaf. Uiteindelijk kregen we maar liefst 64 
extra’s tegen, wat ondanks de strenge wide-
regels, die mijns inziens het aantal wides 
sowieso opdrijven, toch wel wat erg gortig 
was. Ten einde raad besloot uw captain de bal 
maar zelf ter hand te nemen, wat evenwel tot 
een aanzienlijk leidde. Rob nam 5 wickets, 
waarvan 4 vangen en gaf daarmee Hengelo 
de break die nodig was om WCR niet tot een 
onhaalbaar hoog totaal weg te laten lopen.  
Vermeld dient zeker nog een 1-2-tje te worden 
samen met Peter, waarbij Peter een fraaie 
vangbal maakte op zijn vader’s bowlen. Het 
einde van de WCR innings kwam daarmee op 
het toch wel erg hoge totaal van 261 runs. 
 
De lunch in ons mooie nieuwe clubhuis 
smaakte weer prima, maar werd voor uw 
verslaggever toch wat verknalt, door wat 
geharrewar over het slordig bijgehouden 
scoreboek.  Na de uitwisseling van wat 
noodzakelijke argumenten, werd de zaak 
echter “kloppend gemaakt” door onze gasten, 
waarna onze uitdaging dus op 
bovengenoemde 261 runs kwam te liggen.  

Over onze batting performance zou ik een 
juichend verhaal kunnen schrijven, maar laat 
ik dat maar achterwege laten.  Feit is, dat 
onze innings voor een belangrijk deel werd 
gedragen door Diederik (52 runs) en 
Emmerson (135 runs).  Heerlijk om hen bezig 
te zien, met vele boundaries op ons toch niet 
kleine, maar prima lopende, veld. Beide heren 
gingen nog wel uit, maar hadden de 
overwinning binnen handbereik gebracht.  
Zinvolle bijdragen van Eric (19 runs) en Johan 
(13 not out) brachten ons het benodigde totaal 
en een mooi einde van een dag met zoals al 
eerder gezegd, heel veel runs.  U snapt, dat 
het daarna goed toeven was op het 
zonovergoten veld, na gedane arbeid !   
 
Bijgaand een kiekje van een van onze spelers, 
aan u om te raden wie het is (en ik wil wel 
verklappen, dat ik het niet zelf ben!). 

 

 
 



Quick N. 3 – Hengelo 2 : 132 v. 4 – 128 a.o.    25 mei 2008 

 
door Herre de Boer 
 
Met een wat somber startende dag vertrokken we (zij het met wat vertraging vanwege de 
afdeling Enschede, die pas na een paar telefoontjes te vinden waren), naar Nijmegen.  
Het was daar een drukte van belang, want tegelijk met ons moest ook het tweede elftal van de 
afd. voetbal een promotiewedstrijd spelen, het tweede team van de afd. cricket speelde ook 
tegelijk met ons en 's middags moest ook het eerste van Quick (voetbal) een 
promotiewedstrijd spelen. Een drukte van belang dus. 
 
Hengelo won de toss en begon met batten. De 
opening was voor Henk Kloppenburg en 
Quadhafi Wahid. Zowel Henk (7 runs) als 
Sajid Khan (1x4) sneuvelden in dezelfde 6e 
over op het bowlen van A. Sayd, die later in 
zijn 9e over nog een wicket pakte. Quadhafi 
eindigde met een totaal van 31. Roelof 
Kruijshoop kwam als 4e in, en wist al snel 2 
vieren te slaan, maar werd uiteindelijk 
gestumped door de wicketkeeper, onze 
welbekende Adriaan Poffers. Hij mocht 
uiteindelijk de op twee na hoogste score 
bereiken (12). Z. Ali was heel wat van plan, 
maar werd al heel snel op een hoge bal 
gevangen door Walter Prescott. Sarpaz Singh 
maakte een verdienstelijk debuut voor 
Hengelo 2, maar werd (ook al) gestumped 
door Adriaan. Rafi Wahid deed het aan bat 
voortreffelijk. Hij was de enige van het team 
die er in slaagde een 6 te slaan en was 
topscorer van het team net 33 runs. Arjan 
Heuker of Hoek moest al snel weer het 
slagveld verlaten. Na het scoren va 1 run ging 
hij run-out. De staart van het team wist er niet 
veel meer aan toe te voegen. Wim deed het 
nog goed door een tijd lang te staan, maar 
moest na 4 gescoorde runs het veld verlaten 
doordat hij gevangen werd. Herre de Boer en 
Hessel Jagers voegden er helaas geen runs 
meer aan toe, zodat beiden met 0 naar de 
kant terug mochten (Herre not out). Dank zij  
 
 
 

de 32 extra’s kwamen we daardoor op een 
totaal van 128, een totaal dat verdedigbaar 
was.  
 
Nadat de lunch in één van de bestuurskamers 
was genuttigd, konden we aan de innings van 
Quick beginnen. Dat gebeurde met Henk 
Kloppenburg als onze nieuwe wicketkeeper. 
Die deed dat zeer verdienstelijk met 2x caught 
behind. De eerste 4 batsmen van Quick 
kwamen samen niet verder dan 14 runs, 
vooral door het voortreffelijke bowlen van Rafi 
Wahid. Hij pakte niet minder dan 5 wickets en 
had daarnaast nog eens een hele mooie vang. 
De enige Quick-spelers die iets goeds konden 
doen waren T. van der Burg (23), A. Sayd (12) 
en ene A. Poffers, die ook nog eens not out 
bleef (15). Zoals vanouds niet uit te krijgen 
echter wel erg verdedigend gebat! Stef Egging 
werd na 3 runs al weer naar de kant gestuurd 
door Singh, terwijl Arthur van Lunzen met een 
viertje de wedstrijd besliste, nadat ze nog een 
paar overs op 128 waren blijven staan. 
 
Al met al een plezierige wedstrijd. Jammer dat 
er niet een paar runs meer werden gemaakt, 
maar dat doen we dan wel weer in de 
volgende wedstrijd. Na afloop maakte 
gelegenheids-captain Roelof Kruijshoop nog 
een mooi gebaar door Rafi Wahid uit te 
roepen als man of the match, met 6 wickets en 
de hoogste score bij het batten. En terecht! 
 
 

Hengelo 1 – Jinnah CA 2 : 205 a.o. – 125 a.o.    25 mei 2008  
 
Batten Hengelo:  E. de Jonge 63, J. Kloppenburg 41, J. Vriezen 13, M.A. Hussain 10 n.o. 
Fielden Jinnah:  W. Alim 10-1-40-3, M. Rakha 9-0-50-3  
Batten Jinnah:  M.P. Rajput 26, N. Rashid 20 
Fielden Hengelo:  A. Hussain 9-2-28-3, R. Azhar 10-1-18-1, S. Akkiraju 10-0-40-3 



Bloemendaal 2 –  Hengelo 1 : 124 a.o. – 129 v. 3   1 juni 2008  
 
Batten Bloemendaal:     R. Eilers 55, E. Meyer 21 
Fielden Hengelo:      J. Kloppenburg 9.3-1-20-5, S. Akkiraju 10-0-25-2  
Batten Hengelo:      E. Trotman 52 n.o., R. Puttkammer 14, A. Hussain 10 n.o. 
Fielden Bloemendaal:      W. Kruyt 6-2-14-1 

 
 
Hengelo 1 – Rood & Wit 2 :  272 v. 5 – 172 a.o.   8 juni 2008 
 
door Rob Puttkammer 

 
Vanaf mijn bureau hoef ik maar om het hoekje te kijken en ik zie de Heineken attributen Trom-PET 
en Geheim Wapen op de kast naast de TV staan. Ik heb de afdrukken nog in mijn weelderige lokken 
staan.  Voor de tiende keer in de afgelopen week knijp nog maar eens in mijn arm. Heb ik wel goed 
opgelet afgelopen zaterdag en de maandag daarvoor? Was dat echt hetzelfde Nederlands elftal, wat 
ik heb zien ploeteren in de groepswedstrijden? Hoe betrekkelijk kunnen de dingen zijn nietwaar?   
 
Mijn gedachten gaan weer terug naar de teambespreking voorafgaand aan het seizoen. 
Klassebehoud, voldoende spelers voor 2 teams, wel of niet zwakker dan vorig jaar (exit Vishi 
en Andrew T.) en zo waren er de twijfels. Maar ziehier, na 6 wedstrijden nog geen puntverlies 
en vaak “team-brede” prestaties, die tot de overwinning leiden. Neem nou die wedstrijd van 
gisterenA dat had ook anders kunnen aflopen, maar daarover straks meer. 

Op 8 juni stond de thuiswedstrijd tegen  
Rood & Wit op het programma. Het was 
stralend weer en na de gewonnen toss besloot 
uw scribent dan ook te gaan batten. Zoals 
gebruikelijk verzorgden ook in deze wedstrijd 
Diederik en Shrikanth de opening. Na een wat 
gelukkige start gaan de heren voortvarend ten 
aanval, waardoor pas (of al zo u wilt) op 65 
het eerste wicket valt. Diederik (27) wordt 
gevangen achter het wicket en Afzal (17) 
neemt het van hem over. Samen met de dan 
zeer goed op dreef zijnde Shrikanth wordt er 
flink gas gegeven, zodat het wicket van Afzal 
pas (of al) op een totaal van 142 valt. Ook dit 
biedt geen soelaas voor Rood & Wit, want 
Emmerson (36) en Shrikanth gaan vrolijk 
verder. Uiteindelijk weet Shrikanth een 
schitterende century (142 runs, waaronder 6x6 
en 11x4) te scoren en valt zijn wicket pas op 
een totaal van 253! 
 
Johan (14) en Siddique (10 not out) doen nog 
wat nodig is waardoor ons totaal na 50 overs 
uitkomt op 272 voor het verlies van (slechts, of 

toch nog) 5 wickets.  Uitstekend gebat en met 
de complimenten van uw skipper. 
 
Na de lunch was het de beurt aan Rood & Wit. 
Openingsbats Van Muiswinkel en Dickman 
zijn uitstekend op dreef op het helaas deze 
keer wat minder penetrante bowlen van John 
en Rahim. Op 83 valt het eerste wicket na pas 
15 overs !  Hengelo blijft echter veel changen 
in haar bowlerij en Diederik en met name 
(alweer) Shrikanth krijgen meer grip op de 
Haarlemse battingside. Lang verhaal 
kortHHH. Vanaf dat moment vallen de 
wickets regelmatig en komt na 34 overs het 
einde aan de Rood & Wit innings op een totaal 
van 172 runs.  Een geweldige all-round 
prestatie van Shrikanth deze dag !! 
Het was nog steeds mooi weer, het is goed 
toeven voor ons nieuwe optrekje en  
Rood & Wit is een gezellige tegenstander. De 
openingswedstrijden van de EK werden 
doorgenomen en de Amstels smaakten 
uitstekend. 

 



Hengelo 1 – Rood & Wit : 272 v. 5 – 172 a.o.    8 juni 2008 
 

Webverslag door John Kloppenburg 

 
Hengelo 1 staat voorafgaand aan dit duel op een mooie 8 punten uit 4 wedstrijden. Vorig jaar 
was er één keer dik verloren en één keer knap gewonnen van Rood & Wit 2. Nu mochten we 
net als de gewonnen uitwedstrijd van vorig jaar (gespeeld op Bloemendaal) eerst batten. 

We begonnen ouderwets met Srikanth en 
Diederik. De opening vas 65 runs waard. 
Daarin speelde Diederik 27 runs bij elkaar, 
welkom terug! R&W dropte een handjevol 
kansen op Srikanth, nog voordat hij de 25 
bereikt had. Uiteindelijk een prachtige century! 
Well done! De volgende wickets vielen pas op 
142, 225, 253 en 267. De overige batsmen 
ondersteunden Srika goed, niemand ging heel 
snel uit. Emmerson ging jammerlijk uit op het 
moment dat hij de bowlerij echt wilde 
aanvallen. Anders had het totaal vanaf dat 
moment snel kunnen oplopen. Heel sportief 
verliet Emmerson de pitch toen hij een bal 
"down leg" met zijn handschoen schampte. 
Het gewilde wicket van Srikanth werd door 
Michelle Mitchell gepakt. Net als 3 andere 
wickets was dat een caught behind door Erik 
van Muiswinkel. Het vijfde wicket was ook een 
vang, maar dan door zoonlief Kees. Het totaal 
stond na de 50 overs op een fraaie 272, dus 
Rood & Wit moest aan de bak. Hengelo echter 
ook, want onze battingpitch bewijst keer op 
keer dat 250+ heel realistisch is. 
  
De opening van Rood & Wit was aanvallend, 
zonder echte kansen weg te geven. 
Toegegeven, de openingsovers van Rahim en 
John waren niet goed. Pas op 82 runs viel het 
eerste wicket: Jaap Dickmann (veelbelovend 
jeugdig talent, ook met spinbowling). Toen ook 
Erik van Muiswinkel (een knappe half century) 
uitging, vielen er een aantal wickets heel snel: 
95 v. 2 werd 118 v. 7. Dat was vooral te 
danken aan Srikanth, die, toen hij eenmaal het 
vierde wicket binnen had, toch maar besloot 
zijn spell te verlengen. Hij had dus uiteindelijk 
5 wickets met zeer verzorgd bowlen voor 
slechts 31 runs. Ik kan weinig situaties 
bedenken waarin 'man of the match' een meer 
verdiende titel is. 

 
Toen waren er dus nog 3 wickets te pakken 
voordat Emmerson aan het bier kon met zijn 
voormalige clubgenoten. Batsman nr. 8 en 
Batslady nr. 9 heben dat nog behoorlijk 
kunnen uitstellen. Dat de "staart" dat zou 
kunnen was echter te verwachten toen we er 
langzamerhand achter kwamen wie R&W voor 
de posities 8 t/m 11 achter de hand had 
gehouden. De jeugd had dus een kans 
gekregen in de top en het midden van de 
batting line-up. Het is erg leuk om te zien dat 
Rood & Wit zo'n aanvoer en opleiding van 
jeugd kan realiseren én deze laat doorstromen 
naar hogere elftallen, waarin ze volop de kans 
krijgen om hun talenten te ontwikkelen. De 
coaches, captains en beleidsmakers 
verdienen hiervoor een pluim. 
 
Shakhir Nanikhel (nr. 8) ging vanaf de eerste 
bal heel aanvallend batten, maar wel met een 
heel goede timing en oog voor de bal. Hij 
sloeg één van zijn eerste ballen (van Srikanth 
of Afzal?) voor een grote zes bovenaan tegen 
onze mooie sightscreen aan de "Hengelo city 
end" (benaming open voor discussie). Er 
waren toen echter al te veel wickets gevallen 
voor Rood & Wit. Nadat Shakhir uitging (hij 
miste er eindelijk één van John die óók op de 
palen was gemikt), hadden batsmen 10 en 11 
een kortere innings dan ze gewend zijn. 
Michelle Mitchell (nr. 9) deed het net als vorig 
jaar erg goed in Hengelo en bleef not out. Het 
eindtotaal voor R&W werd 172 na 34.5 overs. 
  
Ziezo, de 100%-score van Hengelo 1 is ook 
na vijf wedstrijden nog intact. Deze leuke 
wedstrijd bevatte vele elementen die de 
cricketsport zo mooi maken. 



Kampong 5 – Hengelo 2 : 251 v. 5 – 51 v. 8 (a.o.)   8 juni 2008 
 
door Jan-Allard Hummel 
 
Na een week waarin het door blessures en last-minute afzeggingen weer geen pleziertje was 
om wedstrijdsecretaris te zijn, vertrokken we met uiteindelijk slechts 8 spelers (in de 
wetenschap dat Hengelo 1 in elk geval volledig was) naar Utrecht voor onze wedstrijd tegen 
Kampong 5. Een licht gebrek aan organisatie van de ontvangst bij de tegenstander was er de 
oorzaak van dat we dachten dat wij ons bij het verderop gelegen Velox-veld (dat alleen maar 
door een nauwelijks te openen poort te bereiken was) dienden om te kleden, maar dat bleek 
niet het geval. Teruglopen was te ver, dus openlucht kleedkamers gebruikt om vervolgens te 
gaan velden met 2 substitute fielders van de tegenpartij. 

 
Met name Kampong’s openingsbatsman N. 
Pearce had deze wedstrijd uitgekozen om 
indruk te maken, toen zijn partner M. 
Grimminck voor 13 gevangen werd (door één 
van de 2 substitutes, waarvoor dank, op het 
bowlen van Rafi) waren er in de 11e over al 42 
runs gescoord en pas 18 overs later was er 
eindelijk weer een doorbraakje na een 111 
runs partnership, toen H. Wiegman voor 39  
gebowled werd door Rauf. Een snelle wicket  
van captain M. Twemlow voor 5 (8 runs later 
op 161 gevangen door Rauf op het bowlen 
van Arjan) en een iets minder snelle maar toch 
vlotte 4e wicket van S. Peeters voor 6 (op 185 
in de 33

e
 over gebowled door Arjan) gaven 

nog een sprankje hoop op een aanvaardbaar 
totaal. Maar het duurde tot de laatste voor 
Arjan nog een keer toe kon slaan, toen werd 
B. Beltman gevangen door Rauf en mede door 

80 extras stond er inmiddels 251/5 op het 
scorebord.  
 
Kampong innings 251/5/40 :  
N. Pearce 72 n.o., H. Wiegman 39, B. Beltman 
36, extras 80; Arjan Heuker of Hoek 3/33/4 
 
Onze batting innings mocht helaas die naam 
niet hebben. Rauf was de enige die zowel in 
het batten als het runnen enig geduld wist te 
leggen. En na Mr. Extras (met 24) was Rauf 
de enige in de dubbele cijfers met 14 not out. 
Slechts 51 runs in 16 overs bezorgde 
Kampong de vlotte winst. 
 
Hengelo innings 51/8 (all out) (16 overs):  
Mohammed Abdul Rauf 14 not out, extras 24; 
S. Yates 3/1/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hengelo 2 – Hercules 3 : 124 v. 9 – 128 v. 2      15 juni 2008 
 

door Jan-Allard Hummel 
 

In elk geval 11 spelers voor de wedstrijd tegen Hercules 3 en ondanks de dreigende lucht 
slechts een korte regenpauze, die benut werd voor een vroege lunch, zodat er een hele dag 
lekker en sportief gecricket kon worden, met verrassenderwijs Hengelo 2 als eerste battend. 

 
Er leek geen vuiltje aan de lucht tot de 7

e
 over, 

waarin vlotter gescoord werd dan in de eerste 
6 overs, toen Quadhafi gebowled werd voor 7 
op een totaal van 21 runs. Zijn 
openingspartner Sarpal Singh bouwde rustig 
verder aan het totaal met Henk Kloppenburg, 
een partnership van 44 runs in 16 overs, 
waarin Sarpal net een geweldige 6 had 
geslagen, werd helaas verbroken toen Sarpal 
gevangen werd voor 25. 5 runs later zat 
helaas ook Rafi aan de kant en was het 
inmiddels 70 voor 3. Nog steeds alle kans op 
het neerzetten van een te verdedigen totaal 
omdat er nog 17 overs te batten bleven voor 
Hengelo. Samen met Ali Hussain wist de 
vlekkeloos battende Henk nog een partnership 
van 43 runs neer te zetten, toen Ali op 17 
gebowled werd in de 35

e
 over. Hengelo 2 op 

113 voor 4 en nog 5 overs om runs te scoren. 
Het mocht echter niet zo zijn. Alle batsmen 
beseften dat er geen tijd was om rustig in te 
spelen en gingen voor hun shots, maar A. 
Cohen ter Vaart en S. Tanveer bleken 
onbespeelbaar in de laatste 5 overs en wisten 
5 wickets voor slechts 7 runs te nemen. Wim 
Voogel bleef not out zonder te scoren en 
mocht naast Henk, die 33 overs geweldig 
batte voor zijn 24 not out, het veld afwandelen.  

Hengelo innings 124/9/40 :  
Sarpal Singh 25, Henk Kloppenburg 24 n.o., 
Ali Hussain 17, extras 45; S. Tanveer 4/22/10, 
A. Cohen ter Vaart 2/5/3 
 
Het totaal van Hengelo leek in elk geval 40 
runs te laag, maar zelfs dat bleek een te 
optimistische opvatting. Hoop mochten we in 
elk geval hebben toen J. Helberg sr. voor 2 
naar de kant kon in de 7

e
 over op 16 runs 

(gebowled door Quadhafi), maar batsmen J. 
Hilhorst en K. Buyze gaven nog slechts kleine 
(helaas niet benutte) kansen weg in de 
volgende 20 overs. Opener J. Hilhorst werd 
nog gevangen door Rafi op het bowlen van 
Sajid in de 27

e
 over, maar toen had Hercules 

al 122 runs gescoord, en slechts 8 wickets 
voor 1 run hadden ons nog kunnen redden. 
Dat gebeurde niet: 8 ballen later sloeg K. 
Buyze met een 4 Hercules naar de 
overwinning. Een erg gezellige en sportieve 
wedstrijd, maar ik had hem toch liever 
gewonnenH  
 
Hercules innings 128/2 (29 overs):  
J. Hilhorst 53, K. Buyze 44 n.o., extras 24; Q. 
Wahid 1/7/5, S.U. Khan 1/33/7.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Hercules 2 – Hengelo 1 : 190 v. 9 – 191 v. 7    15 juni 2008
  
Door Rob Puttkammer 
 
In Utrecht en op 15 juni stond daarna de uitwedstrijd tegen Hercules op het programma.  In dit 
geval waren de weersvooruitzichten aanzienlijk minder. Ook hier werd de toss gewonnen 
(Johan!), maar met mogelijke regen in de middag besloten we (besloot ik) te gaan fielden. 
 
John en Rahim openden gelukkig weer op de 
inmiddels van hen bekende manier. Veel druk 
op de battingside, zodat Hercules er echt voor 
moest werken om de runs op het bord te 
krijgen.  Alleen de wickets bleven uit en 
langzaam maar zeker lukte het onze 
opponenten de score te laten oplopen. Via 59 
voor 1 in 20 overs en 120 voor 3 in 27 overs 
liep de runrate langzaam op.  Afzal en 
Diederik en later ook John in zijn tweede spel, 
namen echter ook regelmatig wickets, 
waardoor Hercules op 190 strandde na 50 
overs.  
Ook bij Hercules weer van een prima lunch 
genoten, waarna Hengelo aan de bak moest. 
Shrikanth zette de lijn van vorige week keurig 
door en sloeg de toch behoorlijk verzorgde 
Utrechtse bowlerij alle kanten op. Helaas 
leidde een misverstand met Diederik voor een 
tweede run toen tot een run out voor 
Shrikanth, die echter in die korte tijd wel 31 
runs had laten aantekenen.  
Diederik had zijn dag helaas niet, bleef wel 
een tijdje staan, maar kreeg weinig ballen 
meer goed op zijn bat, zoals hij naderhand 
vertelde en bleef steken op 3 runs. 
Inmiddels hadden Siddique en Emmerson de 
plaatsen aan het wicket overgenomen en 
voerden gestaag de score op, totdat ook 
Siddique via een communicatie storing run out 
ging met een persoonlijke score van 11 runs.  
Het totaal was toen opgelopen tot 84 in 21 
overs, waarmee we precies “on target”  waren. 
Johan maakte er geen 14 en ging vlot 
gevangen, waarna Afzal samen met 
Emmerson verder bouwden aan ons totaal. 
 
Op een totaal van 141 verloor Emmerson (45) 
helaas even zijn concentratie en werd  

 
eenvoudig gevangen. Het scoringstempo was 
echter ook gezakt, mede door uitstekend 
bowlen en fielden van Hercules, zodat uw 
verslaggever samen met Afzal voor de taak 
stonden om nog 50 runs uit de laatste 10 
overs te halen.  Meer dan we tot op dat 
moment behaald hadden dus. Afzal had het 
oog er echter goed op en ondersteund door 
Rob (13) werd langzaam maar zeker aan de 
doelstelling gewerkt.  Helaas verkeek Afzal 
zich op 160 op een iets “shorter then length” 
gebowlde bal en sloeg de bal naar de bowler 
(door de lucht wel te verstaan, hetgeen een 
gang naar de kant opleverde).  John kwam 
hem aflossen en wilde informatie hebben over 
de bowlerij. “Gewoon goed kijken en als het 
even kan de bowler aanvallen” deelde ik hem 
mede, want dat kan John best volgens mij en 
dat bleek later dan ook. Helaas verkeek ook 
ikzelf me op een off-cutter, waarna Vijay 
samen met John nog 11 runs moesten maken 
uit de laatste 2 overs. De zenuwen gierden 
ons door de keel, dat zult u begrijpen. Vijay 
had daar echter geen last van, want hij 
maakte korte metten met de left-arm spinner, 
die de voorlaatste over moest bowlen. Twee 
opeenvolgende vieren en een eentje maakten, 
samen met de single van John uit de over 
ervoor, dat we op gelijke hoogte kwamen met 
Hercules. 190 runs met nog 8 ballen te gaan. 
En zoals gezegd, John pakte op fraaie wijze 
het laatste punt met een reverse sweep. 
Schitterend, Vijay en John waren de helden 
van de dag, die op een staartje van een 
onweersbui na, op miraculeuze wijze droog 
gebleven was.  
 
Rest mij nog te vermelden, dat het fielden van 
Hengelo goed verzorgd was, waarvoor hulde. 



Hengelo 2 – Salland 2 : 75 a.o. – 253 v. 6    22 juni 2008 

 
Door Rafi Wahid 
 
Op een mooie zondag begonnen we met wat koffie en thee, we gingen daarna nog het veld 
opzetten en ons zelf inspelen in de kooi. Langzamerhand kwamen ook de spelers van Salland. 
Er werd getost en die werd een keer weer gewonnen door Hengelo en je raadt het al dat werd 
dus eerst fielden. 

Nadat iedereen was ingespeeld begonnen we 
met de wedstrijd. De batslieden van Salland 
hadden bijna geen moeite om een score van 
253 op tafel te leggen. Dat ging als volgt. 
Salland begon met de openingsbatslieden 
O.Verhoeven en T.Sikkema en wij begonnen 
met de openingsbowlers Z.Ali en S.U Khan. 
Na 6 overs ging O.Verhoeven caught behind 
op het bowlen van S.U Khan. T.Sikkema 
scoorde rustig 100 runs en ging na ongeveer 
36 overs uit zichzelf retired na de kant. De 3

de
 

en de 4
de

 batslieden gingen met allebei 0 runs 
naar de kant, dat gebeurde in 1 over door de 
openingsbowler Z.Ali. De 5

de
 batsman A van 

Ham, die graag wou slaan had een score van  
34 runs achter zijn naam staan toen hij werd 
gebowled door mijn broer Q.Wahid. Batsman 
nummer 6 wilde ook graag 100 runs scoren, 
maar ging na 36 overs met 56 runs gebowled 
door mij R.Wahid. Batslieden nummer 7 en 8 
mochten nog 3 overs staan. Beiden gingen not 
out naar de kant en scoorden bij elkaar nog 33 

runs erbij om een score van 253 voor 6 op 
tafel te leggen wat ik al in het begin zei :p .  
Na de lunch en de ruime 30 minuten durende 
buien pauze mochten M.A Hussain en S.Singh 
het veld op om te gaan openen. M.A Hussain 
werd al na 3 ballen gebowled door de 
openingsbowler van Salland, Jawad.  S.Singh 
scoorde 8 runs en werd gebowled door de 3

de
  

bowler R. Lubbers. H. Kloppenburg ging 
caught door A. van Ham en scoorde 0 runs.  
R. Wahid (ik dus) scoorde 13 runs (op de 
website staat dat mijn broer 13 had en ik 0 
GRRRR...) en werd gebowled door Jawad. De 
laatste 6 batslieden scoorden bij elkaar 11 
runs en we kwamen na 22 overs op een score 
van 75 runs. 
 
Conclusie:   
1)   Er was geen beginnen aan tegen Salland! 
2)   Een score van 75 runs (kan beter toch?) 
3) Over de vangkansen kan ik beter niks    
      zeggen, toch Hengelo 2? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



VVV 3 – Hengelo 1 : 174 a.o. – 175 v. 5     22 juni 2008 
 
Door Rob Puttkammer 

 

 
 

De 7
e
 wedstrijd van het seizoen stond de uitwedstrijd tegen het onderaanstaande VVV op het 

programma.  Thuis hadden we weliswaar met enige moeite gewonnen, maar door de 
opeenvolgende winstreeks keken we met vertrouwen  tegen de wedstrijd aan. 
 
De wedstrijd zou op aangeven van VVV 
gespeeld worden op de velden van VRA in 
Amsterdam. Daar aangekomen en na het 
ontmoeten van diverse SGS en Hilversum 
vrienden, bleken we evenwel op het ABN te 
moeten spelen. Niet dat dat aan de andere 
kant van de wereld is, maar na ampele 
overweging besloten de luiaards (waaronder 
uw skipper) naar het veld te rijden met de 
wagen en de “jonkies” gingen te voet. 
Natuurlijk waren wij eerder ter plekke, hoe kan 
het ook anders. 
 
Samen met VVV-captain James Junior werd 
de (niet geheel betrouwbare) pitch 
geïnspecteerd en won Hengelo de toss. Door 
de mogelijkheid van regen in de namiddag, die 
er overigens niet is gekomen, besloot uw 
scribent VVV eerst naar de wickets te sturen.  
John en Rahim openden zoals gebruikelijk de 
aanval. Beiden hadden al vlot hun eerste 
wicket te pakken, maar de nummers 2 (Groen) 
en 4 (Abqari) hadden namens VVV weinig lust 
om aan een vlot Hengelo succes mee te 
werken. Zij zorgden ervoor, dat VVV de 
honderd passeerde zonder verlies van verdere 
wickets. Inmiddels had Diederik een nuttige 
sessie gebowled, zonder echter de 
gebruikelijke wickets te veroveren.  Pas toen 
Shrikanth en Afzal in stelling waren gebracht 
brak de weerstand van VVV. Hussain was 
beide bovengenoemde batsmen de baas en 
daarna kon Hengelo met grote regelmaat de 
wickets binnenhalen. Met nog 2 prima vangen 
van Emmerson, kwam het totaal van VVV uit 
op een totaal van 174 runs. Shrikanth en Afzal 
namen beide 3 wickets, John 2 en Rahim 1. 
De oplettende lezer mist nu nog een wicket. 
Dat klopt, er was ook een run-out.  
 
Na een uitstekende lunch in het knusse 
clubhuis begon Hengelo aan de relatief 
eenvoudige opgave om dit totaal te passeren.   
 

 
Ons vaste openingsduo Diederik en Shrikanth 
begonnen aan dan ook vol vertrouwen aan de 
klus. Shrikanth (14) timide echter al vlot een 
bal verkeerd en werd gevangen en werd 
afgelost door Prasad, die gelukkig weer 
hersteld was van zijn vervelende blessure. 

Helaas ontbrak het Prasad (begrijpelijk) aan 
wedstrijdritme en werd hij al snel gebowled. 
Emmerson batte daarna een tijd lang met 
Diederik en gelukkig brachten zij de runrate 
weer op peil. Nadat Diederik (13) zich verkeek 
op een bal van Rayman en gevangen werd, 
kreeg Peter de kans om na een aantal prima 
fielding-sessies ook te laten zien, dat hij zijn 
mannetje staat met het bat. Peter scoorde een 
prima 7 runs en liet en passant zien, wat snel 
runnen tussen de wickets behoort te zijn. Hij 
werd afgelost door Afzal, maar nadat ook 
Emmerson (59) was gevangen, lag de druk 
toch weer een beetje bij ons. Afzal en John 
hadden daar echter geen last van en speelden 
verstandig de wedstrijd uit. Beiden bleven not-
out, waarbij John een persoonlijke score van 
22 en Afzal van 33 runs behaalden.  
 
Zoals ook na onze eerste wedstrijd tegen 
VVV, was het na de wedstrijd zeer genoeglijk 
en goed toeven met de mannen van Junior.  
Ook na deze wedstrijd bleef uw eerste team 
dus ongeslagen. 

 



WCR 1 –  Hengelo 1 : 299 voor 9 – 255 voor 7        29 juni 2008 
 
Door John Kloppenburg 
 
Na een goede overwinning vorige week op VVV 3 in Amstelveen mochten wij nu op pad voor 
de meest verre uitwedstrijd van het seizoen. Helemaal in Rhoon bij Rotterdam kwamen wij bij 
de R.K. voetbalclub. Het knollenveld was voorzien van een smalle gravelpitch en de screens 
hingen er bij als tentdoeken na een typhoon. 
 
WCR begon meteen met aanvallend batten. 
Nadat we een paar vangkansen hadden 
gemist pakte Jeet op het bowlen van John een 
mooie vang op de long-on-boundary, stand: 
52 voor 1. Batsman nr. 3 ondersteunde toen 
goed, maar ging voor 15 uit door een vang 
van Srikanth op Diederik, stand: 90 voor 2.  
 
Helaas konden batsmen 1 en 4 toen vrolijk 
doorgaan met big hitting. Batsman 4 ging uit 
op 160. Hij werd keurig gebowld door Afzal, 
die het deze dag de batsmen het moeilijkst 
heeft gemaakt. Daarna pakten we nog voor de 
200 runs waren bereikt, drie snelle wickets, 
waaronder batsman nr. 1. Dat was wederom 
een goede vang van Jeet, nu op het bowlen 
van Prasad. Een caughtbehind van Johan op 
Srikanth ging daar al aan vooraf en er volgde 
een vang van Rob op  Prasad.  
 
Op 215 werd batsman 6 mooi gestumpt door 
Johan, die altijd dicht achter het wicket keept 
op Afzal. De score was echter al veel hoger 
dan we hadden gewild. Batsman nr. 9 werd 
door Afzal gebowld op 238, maar batsman  
nr. 8 hield flink huis. Hij was al een paar keer 
gedropt, maar werd uiteindelijk nog door John 
(fine-leg) gevangen een meter of 10 achter de 
keeper. Dat was dus een miss-hit op het 
bowlen van Afzal, waarmee deze batsman zijn 
50 wilde bereiken, stand: 271 voor 9.  
 
De stand kwam nog op 299 omdat we 
batsmen 10 en 11 niet uitkregen. Batsman  
nr. 1 had uiteindelijk 77 runs, batsman nr. 8 
had 44 en de extra’s bedroegen 43.  
De noemenswaardige bowlingcijfers: Afzal: 4 
voor 43 uit 10, Srikanth: 1 voor 32 uit 10 en 
Diederik: 1 voor 35 uit 7. 
 
Na het wegwerken van de lunch in de 
voetbalkantine openden Diederik en Srikanth 
voor ons. Srikanth gaf WCR een koekje van 
eigen deeg en bereikte al snel zijn half 

century. Diederik zei dat hij er weinig van zag, 
maar hij ondersteunde Srikanth prima. Het 
uitgaan van Srikanth was het einde van de 
openingspartnership die we nodig hadden, 
maar voor Srikanth had er veel meer 
ingezeten. Hij sloeg mooie boundaries en had 
uiteindelijk 69 toen hij gevangen werd. 
Diederik ging al snel daarna ook gevangen (24 
runs). Stand: 127 voor 2. John kreeg daardoor 
gezelschap van Emmerson, die de bowlerij 
prima aanpakte. John ging helaas te snel uit, 
stand: 154 voor 3. Nieuwe batsman Afzal werd 
na 12 runs gevangen door de man die op zijn 
bowlen was gestumpt.  
 
Inmiddels had Emmerson wat last van een 
blessure. Hij wilde Srikanth als runner, wat 
Prasad wel grappig vond van Emmerson. 
Srikanth had zich namelijk net omgekleed en  
Prasad zag dat als een straf. Vlak na zijn half 
century ging Emmerson (55) gevangen op de 
man die hij net voor een grote zes had 
geslagen. Deze kleine man bowlde lastige, 
vlakke spinballen, maar Emmerson leek hem 
eerst goed aan te kunnen. Stand: 210 voor 5.  
 
Toen Prasad en Johan samen aan bat waren, 
was de target eigenlijk al niet haalbaar omdat 
de vereiste runrate te hoog was opgelopen. 
Johan maakte nog 12 runs en werd vervangen 
door Rob. Hij ging echter al snel uit, waardoor 
Jeet (5 not out) in mocht. Daarna vielen er 
geen wickets meer. Prasad bleef keurig not 
out op 19. We strandden uiteindelijk op 255 
voor 7. 
 
Conclusie: een wedstrijd om snel te vergeten. 
WCR zette ons al snel onder druk door 
aanvallend te batten. Het was onze eigen 
schuld dat we ze niet uit hebben gemaakt. Wij 
kwamen geen moment onder de druk 
vandaan. Desondanks is het kampioenschap 
nog steeds mogelijk, maar dan moeten we wel 
beter spelen. 




