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VAN UW VOORZITTER
We zijn weer een aantal weken verder en behalve een behoorlijk aantal wedstrijden, voor de een meer
dan voor de ander, is er niet veel gebeurd. De meeste vakantieperikelen zijn nu wel achter de rug en
onze wedstrijdsecretaris  kan zich nu gelukkig prijzen dat er weer voldoende spelers zijn. Helaas
hebben  de wedstrijden  voor  Hengelo  2  nog  steeds  niet  de  zo  begeerde  gewonnen  wedstrijd
opgeleverd en voor Hengelo 1 geld dat ook zij nu 5 wedstrijden op rij hebben verloren. Een van deze
wedstrijden, uit tegen Jinnah, is dan weliswaar verloren maar door onsportief gedrag van Jinnah in
de vorm van het opstellen van een speler onder een valse naam, zijn de wedstrijdpunten aan ons
toegekend. Er is afgelopen week ook een friendly Twenty20 bij PW gespeeld, waar bleek dat zelfs
voor een vriendschappelijke wedstrijd op vrijdagavond het helaas voor PW te moeilijk is om een
team op de been te brengen.

Wat betreft het clubhuis is door de cricketdrukte in
het  seizoen  geen  vooruitgang  geboekt  en  daarbij
kwam dat Raymond Kremer, een collega/vriend van
Arjen, geblesseerd uitgevallen was wegens een knie
operatie. Arjan en Raymond  gaan  gezamenlijk het
tegelwerk rondom het clubhuis in orde maken en dat
zal  waarschijnlijk  voor  het  laatste  weekend  van
augustus  gebeuren.  Zodra  alle  cricketdrukte
afgelopen is zullen we een plan moeten maken om
het clubhuis verder af te maken, Roelof heeft contact
met een stichting die voor ons het schilderwerk op
zich  gaat  nemen,  terwijl  Fred  heeft  voor  de
sponsoring van de verf heeft gezorgd. Dit zal kunnen
beginnen  zodra  het  tegelwerk  gereed  is.
Ondertussen  zullen we ook de hemelwaterafvooer
moeten aanbrengen aangezien het gele zand bij het
clubhuis wegspoelt bij regen en op het gras terecht
komt. De nutsaansluitingen (gas,  elektr, water, CAI
en  riool)  zijn  nu  officieel  aangevraagd  en  deze
aansluitingen  worden  naar  verwachting  begin
november  gerealiseerd.  Tussentijds  kunnen  wij
uiteraard voor die tijd wel  in het  clubhuis zelf  alle
voorzieningen in orde maken zodat  we  dan  alleen
nog  maar  hoeven  aan  te  sluiten  op  de  nieuw
aangelegde leidingen.

Zoals al genoemd heeft Hengelo 1 een groot aantal
wedstrijden op rij verloren maar ondanks dat bestaat

er  nog  een  reële  mogelijkheid  om  kampioen  te
worden. Hiervoor moet  dan  wel  een  grote omslag
komen in de huidige prestaties en de belangrijkste
wedstrijd is die van zondag a.s. tegen Kampong 2 in
Utrecht. Mocht deze wedstrijd gewonnen worden dan
hangt alles af van de wedstrijd tegen Bloemendaal
welke  op  zondag  31  augustus  thuis  gespeeld  zal
worden. Maar zover is het nog lang niet want eerst
moeten we van Kampong winnen en dan hebben we
zaterdag 30 augustus  de officiële sluitingswedstrijd
tegen  SGS.  Het  zou  overigens  wel  goed  zijn  als
Hengelo 2 toch ook nog een wedstrijd winnend weet
af te sluiten dit seizoen en dat het mogelijk is hebben
we  2  jaar  geleden  gezien  toen  een  groot  aantal
wedstrijden is gewonnen.

Zoals  hier  boven vermeld  hebben  we  de  officiële
sluitingswedstrijd van het cricket-seizoen op zaterdag
30  augustus  tegen  SGS.  Elders  in  de  NOT-OUT
staat de opstelling vermeld maar daarnaast  roep ik
bij  deze iedereen  op om gezellig  te komen kijken.
Behalve  de  wedstrijd  hebben  we  natuurlijk  onze
traditionele BBQ gepland en hiervoor kun je je bij mij
opgegeven  en  uiteraard  kunnen  speciale  wensen
(vegetarisch,  halal,  vis,  etc.)  kenbaar  gemaakt
worden. 
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UITERSTE  aanmeldingsdatum  is WOENSDAG  27
augustus en dan svp vóór 18.00 uur. Wij verwachten
dat  alle  Hengelo-spelers  deelnemen  aan  de
barbecue;  wij moeten SGS perfect  ontvangen  en
kunnen het niet maken om direct na de wedstrijd weg
te gaan !

Ondanks dat we het einde van het cricketseizoen
naderen is er nog veel te beleven. We trainen ook
gewoon nog iedere donderdagavond zolang het licht
het  toelaat. Daarna zullen we ons op het clubhuis

gaan  werpen  en  ik  hoop  dat  we  iedereen  bereid
vinden om het een en ander voor de club te doen.
Graag tot ziens op het veld, zeker het weekend van
30  en  31  augustus  wordt  een  gezellig
cricketweekend.

Met sportieve groet, 

Diederik

Nieuwe advertentie

Wij hebben ons clubhuis vanzelfsprekend verzekerd.

Wij prijzen  ons  gelukkig ook een stukje  sponsoring in de vorm van een mooie grote
advertentie te hebben gerealiseerd. Kijk ook eens op hun website. Ze doen zaken op het
gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken!



OPSTELLINGEN AFMELDINGEN bij Jan-Allard Hummel  : 06 - 22413726

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Akkiraju S. Boer H. de
Azhar R. Hussain M.A.
Balegedde Ramachandran R.P. Jagers H.
Hussain A. Kloppenburg H. Auto
Jonge E. de Auto Kruijshoop R.E. Auto
Kloppenburg J. Rauf M.A.
Neeb D. Auto Singh S.
Puttkammer P. Voogel W. Auto
Puttkammer R.R. Capt / Auto Wahid R.
Trotman E. Wahid Q.
Vriezen J.H.K. Wk N.N.

W van de Vis, J-A Hummel
  

dan 40 overs, in dit geval volgt een aangepast 
tijdstip voor aanvang en vertrek

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

Allereerst een verzoek aan de spelers van Hengelo 2. Als iemand beschikbaar is om als 12e man met 
Hengelo 1 mee te gaan in de belangrijke (mogelijk zelfs kampioens) wedstrijd tegen Kampong 2 zondag a.s. 
om in geval van blessures als substitute fielder te kunnen fielden (je mag namelijk zeker niet batten en/of 
bowlen) en anders – veel waarschijnlijk - te umpiren of te scoren of aan te moedigen, laat het mij dan 
weten.

First of all a request to the Hengelo 2 players. If anyone is available as 12th man to travel with Hengelo 1 for 
the important (might even be championships) match tegen Kampong 2 this coming Sunday to be present as 
substitute fielder in case of injuries (and it’s just fielding, batting and/or bowling not allowed for a 
substitute player) and otherwise – and much more likely – to take up umpiring or scoring duties or just 
supporting Hengelo 1, please let me know.

Spelersbijdrage € 8,00 Spelersbijdrage € 8,00 Basis reiskosten € 47,00

Zondag 31 augustus Zondag 31 augustus
Hengelo 1 - Bloemendaal 2 CCN 3 - Hengelo 2
Aanvang 11:00 uur; aanwezig 10:00 uur Aanvang 11:00 uur; vertrek 08:30 uur Station NS

Gelre Cricket Zutphen - Hengelo 2 (friendly)

Reserves Reserves

Wedstrijd wordt mogelijk gespeeld over minder 

Zondag 24 augustus Zondag 24 augustus
Kampong 2 - Hengelo 1
Aanvang 11:00 uur; vertrek 09:00 uur Station NS
Spelersbijdrage € 8,00 Basis reiskosten € 47,00 Spelersbijdrage € 8,00 Basis reiskosten € 25,00

Aanvang 11:00 uur; vertrek 09:45 uur Station NS

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

Z. Ali, H Jagers, H de Boer, W Voogel
  

Voor aanvang A. Hussain
Lunch / Einde Team / P.P. Puttkammer

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Akkiraju S.
Ali Z. 
Azhar R.
Boer H. de
Hummel J-A
Khan S.U.
Kloppenburg J. 
Kloppenburg H. en nog een paar mensen
Poffers A.A.
Rauf M.A.
Sankarasubramanian V. 
Singh S. 
Vis W. van der
Voogel W. 
Vriezen J.H.K. 

Voor PW zullen waarschijnlijk in elk geval spelen:
S Siddique, A. Hussain, M.A. Hussain, H. Jeet, R. Ali

Aanvang 18:00 uur; aanwezig uiterlijk 17:30 uur
Kosten nog niet bekend

More players will be welcome, please email
janallard.hummel@home.nl 

Vrijdag 22 augustus
Twenty 20 op PW

Reserves Reserves

Bardienst



     Hengelo President's XI

Aanwezig uiterlijk om 12:00 uur Aanvang wedstrijd om 13:00 uur

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
de Jonge Erik 1 v.d. Berg v. Saparoea Raimond capt
Kloppenburg Henk 2 de Gaay Fortman Bas
Kloppenburg John 3 Kappert Erik
Kruijshoop Roelof 4 Kasam Amin
van Lennep Cees 5 Linders Thijs
Neeb Diederik capt 6 Meinema Rob
Puttkammer Rob 7 de Neef Aad wk
Voogel Wim 8 Prescod Walter
Vriezen Johan wk 9 de Rooij Mans
Wichmann Fred 10 Tattersall Michiel
N.N. 11 van Tijn Roeland

Barbecuen na afloop van de wedstrijd. Wij verwachten van 
de Hengelo-spelers dat zij blijven eten. Wij organiseren een 
barbecue en je kunt wensen voor vegetarisch, halal, vis, 
enz. doorgeven uiterlijk op woensdag 27 augustus 18 uur 
aan Roelof Kruijshoop (06-55380361 en re.kruijshoop @ 
home.nl)

    opstelling van Still Going Strong

Historie HENGELO - SGS CC:

Traditioneel spelen wij de laatste Zaterdag van augustus mede als afsluiting van het cricketsezoen tegen Still Going Strong 
C.C. om de "Puttkammer - van Lennep Memorial" en de "Gouden Kruik".                                               S.G.S. is een 
zogenaamde "over 40 club" en dus bestaat hun elftal uit spelers, die allemaal ouder dan 40 jaar zijn.     De Hengelo-
opstelling wordt verzorgd door de voorzitter, vandaar dat dit elftal de"President XI" wordt genoemd. Er wordt gelet op inzet 
voor de club, gevoel voor traditie en natuurlijk wordt niet vergeten dat HENGELO geacht wordt een sterk elftal op te 
stellen. De "Puttkammer - van Lennep Memorial" is aan onze club geschonken door SGS-lid Pieter van Vliet op 26-8-1995 
bij het 35-jarig bestaan van onze club ter nagedachtenis aan twee belangrijke leden, die tijdens hun leven erg veel 
betekend hebben voor onze club en voor SGS. Deze leden zijn Hans Puttkammer en Jaap van Lennep. De traditie van de 
"Gouden Kruik" gaat terug tot 28 augustus 1965. Deze kruik wordt uitgereikt door de captain van het verliezende elftal aan 
de captain van het elftal dat heeft gewonnen. Vervolgens wordt de inhoud broederlijk gedeeld door alle spelers.                                                                                                                      
De wedstrijd tegen Still Going Strong is erg belangrijk voor onze vereniging. Het gaat om meer dan een traditie; ook wordt 
uitgedragen hoe het gaat met onze vereniging. Dit zowel op het gebied van de kwaliteit van het cricketspel, het spelen van 
cricket naar de geest van deze "King of Sports", en om de kwaliteit van de organisatie in onze club.

Zaterdag 30 augustus 2008 Zaterdag 30 augustus 2008

Hengelo President's XI - SGS Hengelo President's XI - SGS
Puttkammer / Van Lennep Memorial Puttkammer / Van Lennep Memorial



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 1 269 v. 6 - 95  

zo 17 aug Hengelo 1 - Hercules 2 145 v. 8 - 147 v. 5  

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 5 104 v. 5 - 109 v. 7  

zo 17 aug Hercules 3 - Hengelo 2 119 v. 6 - 118 v. 6  

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 21 augustus 2008 
 
Klasse 2B            Klasse 4D 
Team Wedstr Pnt Gem.  Team Wedstr Pnt Gem. 

Kampong 2 11 16 1,45  Salland 2 11 22 2,00 

Hengelo 1 12 16 1,33  Hercules 3 10 16 1,60 

Jinnah C.A. 2 11 14 1,27  CCN 3 5 04 0,80 

Bloemendaal 2 13 14 1,08  Kampong 5 10 08 0,80 

Rood en Wit 2 13 14 1,08  SON 1 8 6 0,75 

SV WCR CC 12 10 0,83  Quick N. 3 8 04 0,50 

Hercules 2 13 10 0,77  Hengelo 2 8 02 0,25 

VVV 3 11 02 0,18      
 



VERSLAGEN VAN DE GESPEELDE WEDSTRIJDEN

Hengelo 2 – Kampong 5 : 103 v. 7 – 109 v. 7 10-08-2008

door Hessel Jagers

Op een sombere herfstachtige morgen midden in de zomer op 10 augustus begon de
wedstrijd tussen Hengelo 2 en Kampong 5. Na een lange spannende wedstrijd had
kampong 5 onze score ingehaald in de 31ste over.

Nadat  Hengelo  de  toss  had  gewonnen
begonnen  we  met  batten.  De  opening
batsmen waren Sarpal Singh en Rauf. Rauf
was helaas uitgegaan in de derde over door
M. Grimmink. Grimmink  hield het gelukkig
maar bij 1 out maar hij wist wel 2 maidens te
bowlen.  Onze  top  scorers  waren  Roelof
Kruijshoop en Ali Hussain. Roelof  had 23
runs gescoord en Ali 20 en samen hadden
ze  een  partnership  van  49  toen  Hussain
LBW was. Arjan Heuker of Hoek kwam in en
hij bleek de enige van Hengelo te zijn die in
deze wedstrijd de bal over de boundary wist
te krijgen. Arjan was tijdens de wedstrijd ook
bijna geplet door 5 fanatieke fielders van de
tegenpartij toen ze hem run out probeerden
te  krijgen  maar  hij  was  nog  net  op  tijd
binnen. Maar een paar overs later was hij
net niet snel genoeg en ging hij alsnog run
out. Mede door het te hoge gras waren er
niet al teveel runs gescoord maar Hengelo 2
wist toch de score van de vorige wedstrijd
tegen Kampong 5 te verdubbelen. Met 104
runs was de eerste innings afgelopen. 

De  lunch  was  geregeld  door  de  familie
Wichmann  en  klaar  gezet  door  mevrouw
Kruijshoop. De lunch was erg goed geregeld
en er was voor de verandering  geen tekort
aan melk. Het was ook opvallend dat het
alleen  mooi  weer  was  toen  we  aan  het
luchen waren.

Tijdens het fielden deed Hengelo 2 het bij
het begin erg goed. In de derde over werd
het eerste wicket al genomen. Dat was een
vangbal van Roelof Kruijshoop. In de vijfde
over was er een wicket gebowld door Sajid
Khan   en  in  de  zesde  over  heeft Sarpal
Singh er 2 uit gebowld. Hengelo 2 had er
toen nog een paar uit weten te krijgen maar
toen B. Hogan aan slag kwam wilde het niet
meer  lukken.  Door  het  hoge  gras  had
Kampong  5  ook moeite  om veel  runs  te
scoren maar het is ze in de 31ste over gelukt
om onze score  in  te halen. De Kampong
innings werd afgesloten toen op een stand
van  103  de bal ferm mover de boundary
werd geslagen. 

Rood en Wit 2 - Hengelo 1 : 269 v. 6 – 95 a.o. 10 augustus 2008

Batten Rood en Wit: A.J. Burg 69, J. Dickmann 48, K. Muiswinkel 39, J. Mar 27, 
            R. Kottman 19, E. Muiswinkel 14, P. Meekeren 11

Fielden Hengelo: A. Hussain 10-0-54-3, R. Azhar 10-0-31-2
Batten Hengelo: D. Neeb 12, E. de Jonge 10, E. Trotman 10, R. Puttkammer 10
Fielden Rood en Wit: T. Kluck 9-0-44-4, J. Dickmann 7-1-6-3, A.J. Burg 5-1-7-2

Helaas is het verslag van deze wedstrijd te laat ontvangen bij de redactie. Dat houdt u dus
nog tegoed.



Hengelo 1 – Hercules 2 : 145 v.8 – 147 v.5 17 augustus 2008

Door Rahim Azhar

Afgelopen zondag mochten we thuis spelen tegen Hercules 2. Voor de eerste keer dit
seizoen was iedereen ruim op tijd aanwezig. Rob won de toss en, op verzoek van de
batsmen in ons team, besloot te gaan batten.

Helaas konden diezelfde batsmen niet van
deze keus profiteren. De run rate bleef voor
veel overs heel laag (triest voor Wim die een
mooie wedstrijd  van  het  1e kwam kijken).
Srikanth  probeerde  de  runs  sneller  te
maken, maar ging daardoor  vroeg uit. Na
een gemiste vang probeerde hij het meteen
weer  en hield  de fielder  de  bal wel  vast.
Vanwege  de  nauwkeurige  bowlerij  van
Hercules was de run rate na 20 overs nog
onder de 2 runs per over.  Diederik en Erik
bleven  wel  lang  staan  maar  konden  niet
echt sneller runs maken. Wel had Erik een
hele mooi zes gescoord. Maar niet veel later
waren zowel Diederik als Erik aan de kant.
Emmerson mocht weer de innings op tempo
zetten en scoorde een mooi 34 voordat hij
slachtoffer was van een uitstekende vang in
de slips. Rob, Johan en Vijay konden samen
niet veel runs maken deze keer en waren
snel aan de kant. Hierna kwamen Afzal en
John aan bat en samen vormden ze een
mooi partnership waarin Afzal net geen half-
century kon maken en John veel steun gaf
met een geduldig 11 runs not out. Hierdoor
kwamen  we  uiteindelijk  op  een
‘verdedigbaar’  totaal  van 145-8. Wel moet

gezegd worden dat 28 extras deel maakten
van deze totaal. Na de lunch mochten onze
bowlers deze score proberen te verdedigen.
De opening bowling was goed en de eerste
wicket viel dankzij een prachtige yorker van
John.

Hierna wist John nog een wicket te pakken
door iets ‘langer’ to bowlen (of niet John :D).
Afzal en Rahim bowlden ook goed en wisten
ook allebei een wicket te pakken. Op dat
moment had Hercules een score van 86-4
zodat wij nog kans hadden om deze
wedstrijd te winnen. John pakte nog een
wicket met dezelfde ‘full length’ bowling
dankzij een vang van Rahim op point.
Hierdoor kwam de score op 103-5. Helaas
konden de rest van de bowlers hun line en
length niet instellen en wist Hercules ons
totaal te passeren zonder nog een wicket te
verliezen. Zelfs Emmerson bowlde twee
overs maar aangezien de pijn in zijn
schouder na de wedstrijd had hij dit beter
niet kunnen doen. Of we nog kampioen
worden 

trainen... dus jongens… komt u maar!

Twenty20 in Twente vrijdag 15 augustus 2008

door Roelof Kruijshoop

PW - Hengelo gewonnen door Hengelo met 6 wickets
Batten PW 85 v.8 (all out) : R. Azhar 21, S.U. Khan 16, extra's 17
Fielden Hengelo : M.A. Rauf 4-1-22-2, R.P. Balegedde Ramachandran 3-0-10-2, J. Kloppenburg
3-0-8-1, V.K. Anuganti 3-0-16-1, Z. Ali 3-0-19-1
Batten Hengelo: 86 v. 2 : R.P. Balegedde Ramachandran 22 not out, S. Akkiraju 19, A.A. Poffers 13
not out, extra's 28
Fielden PW : H. Jeet 3-0-15-1, V. Shankarasubramanian 3-0-5-1

Een leuke wedstijd met als doel om PW te ondersteunen bij hun streven om te blijven cricketen.
De start was om half zeven het Hengelo gunde de versterkte PW'ers weinig runs door goed bowlen
en scherp fielden. Johan ging door een misverstand run out en Sajid werd gestumped. De wickets
werden mooi verdeeld en de bowlers mochten slechts 4 overs bowlen. Tussen de innings kregen we
keurig belegde broodjes en de wedstrijd ging enigszins vertraagd verder. Dat was te merken aan het
licht. De Hengelo-batsmen bleken veel te sterk voor de PW-bowlerij en na 13.5 overs overschreed
Hengelo het totaal van PW. 

Iedereen was blij met deze wedstrijd en vond het leuk. Volgende week de herkansing en dan starten
wij om zes uur precies. Half zes aanwezig!



Hercules 3 – Hengelo 2 : 119 v. 6 – 118 v. 6 17 augustus 2008

door Henk Kloppenburg

Vertrekkend uit het oosten (twee auto’s vanuit Hengelo en Jan-Allard via Enschede)
verzamelden we ons bij AC Stroe. Na de koffie zijn we doorgereden naar Utrecht waar
we werden ontvangen met de gebruikelijke koffie en thee. Fred was al aanwezig en op
weg naar de toss, welke door hem werd gewonnen. Hengelo stuurde Hercules het
veld in.

Er werd gekozen om met een rechts (S.U.
Khan) links (Henk) combinatie te starten. De
batslieden werden het veld in gestuurd met
de opdracht om minimaal 10 overs te blijven
staan.
Helaas viel het eerste wicket, bowled,  in de
5de over, partnership: 13 runs (Khan 4 runs,
Henk  2  runs  en  Mr.  Extra's  7  runs).  Rafi
kwam nu aan bat voor een partnership van
31 runs. Rafi ging caught voor 8 runs in  de
16de over, (extra’s in dit partnership: 14, met
9  runs voor Henk). Roelof  nam hierna de
plek van Rafi over en er werden weer 36
runs  aan  het  totaal  toegevoegd  voor  het
derde wicket. Roelof ging LBW in  de 33ste

over met 15 runs op zijn naam. Mr. Extra's
nam  5  runs  voor  zijn  rekening  in  dit
partnership  en Henk scoorde 18 runs wat
zijn totaal voor de wedstrijd op 29 bracht. In
de volgende over met Quadhafi, die de plek
van  Roelof  had  overgenomen,  was  het
namelijk  gebeurd  met  Henk:  run  out.
Quadhafi  had het  totaal  ondertussen naar
83 runs gebracht. M. Rauf kwam nu in en
samen met Quadhafi werd  het totaal naar
112  getild  toen  M  Rauf  gestumped  werd
door Donald Noorhof (partnership: 29 runs,
M Rauf 9, Q Wahid 12, extra's 8). Hierna
mocht Ali nog proberen om het totaal wat te
verhogen, wat resulteerde in 5 runs voor Ali
en nog 1 extra. Quadhafi ging run out op de

laatste  bal  van  de  innings,  waardoor
Hengelo eindigde op 118 voor 6.
Na  een  voortreffelijke  en  gezellige  lunch
was  het Hercules  die mocht proberen om
onze score te verbeteren.
Onze  opening  bowlers  Khan  en  Rauf
hadden een erg zuinige start  en  in  de 9de

over viel het eerste wicket, M Jarmuszewski
bowled voor 3 runs, score: 15 v 1. Hierna
werd A Brouwers gevangen door Ali op het
bowlen van Rauf, score: 17 v 2. In de 16de

over  was  het  zelfs  2  maal  raak.  Eerst
sneuvelde K Buyze  door  een fantastische
vang  van  Jan-Allard.  Zijn  gezicht  sprak
boekdelen: eerst  de  schrik,  komt  die bal
echt in mijn richting, dan de stop, paniek
ik  heb  hem  niet  vast,  waarna  volledige
opluchting,  ik heb hem toch. De volgende
bal viel J de Wolf al, met het totaal op 46.
Hierna kwamen R Buyze en J  Hilhorst  in.
Deze batslieden tilden de score nar 84 v 5,
toen Buyze gevangen werd door Fred. Het
laatste  wicket  was  een  run  out  voor  S
Tanveer, stand: 87 v 7. Hierna werd de partij
professioneel uitgebat door Hilhorst en Smit.
Eindscore: 119 v 6 in 34.2 overs.Het aantal
extra's (43) dat door ons werd weggegeven
was wel wat aan de hoge kant; wij kregen er
van Hercules 33 cadeau.

Foto's Donald Noorhoff





Ons clubhuis is goed 
verzekerd bij SALIX.

Wij hebben als cricketclub geen 
pensioenadvies of hypotheek nodig, maar 
wij nodigen u uit om de website van Salix 
te bezoeken om te kijken wat ze u kunnen 
bieden.
Links ziet de de startpagina.

 Kiezen? 
Ja, voor onze 

adverteerders !
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