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

VAN UW VOORZITTER

HENGELO 1  KAMPIOEN 2008
Het was een fantastisch sluitingsweekend op 30 en 31 augustus, niet alleen de gewonnen
kampioenswedstrijd maar ook het fantastische weer en de geslaagde wedstrijd tegen SGS
waren daar debet aan.

Het begon op zaterdag 30 augustus met heel
mooi  weer  en  een  super  veld  dat  door  de
gemeente  op  vrijdag  speciaal  voor  ons  twee
keer  was  gemaaid  en  ook  nog  eens  gerold
waarvoor hulde. 

Nadat SGS was binnen gedruppeld werd om
half  twee  een  aanvang  gemaakt  met  de
wedstrijd, die op verzoek van ondergetekende
was ingekort tot 35 overs i.p.v. de gebruikelijke
40  om vooral  de  spelers  van  het  eerste  te
sparen voor de cruciale wedstrijd van zondag.

Het werd een hele leuke wedstrijd met echter
weinig  spanning  aangezien  SGS  niet  erg
gelukkig was aan bat en niet heel veel runs
maakte.  Johan Vriezen daarentegen was wel
op dreef en maakte in zijn eentje 80 runs van

de  totaal  benodigde  113  runs  die  SGS  had
gemaakt.  Hij  werd
daarmee  “man  of
the  match”  en
mocht  het  bat  van
Ben  Walhof  in
ontvangst  nemen
voor  de  beste
speler van de dag.

Na  een  gezellige  barbecue  en  avondcricket
door de jongeren bij zeer beperkt licht werd de
avond redelijk bijtijds afgesloten. Ik wil bij deze

nogmaals  iedereen
die  heeft  geholpen
om dit weer tot een
geslaagde  dag  te
maken  bedanken
voor  jullie  hulp.
Speciaal de dames
die  die  elk  jaar

weer  bereid  zijn  om  ons  heel  goed  te
verzorgen,  en  ook  de  scoorsters  (met  een
prachtige  officiële  jas)  bij  deze  nogmaals
hartelijk bedankt. 

Op de zondag liep het allemaal wat anders. Bij
mijn  aankomst  om 09.50 uur bij het clubhuis
waren  de  enige  twee  aanwezigen  de
bondsumpires die voor deze wedstrijd door de
KNCB waren aangewezen om alles in goede
banen  te  geleiden. Niet  veel  later  waren  we
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vrijwel  compleet  en  het  wachten  was  op
Bloemendaal dat uiteindelijk pas vlak voor 11
uur met elf man aanwezig was. Het was direct
duidelijk  dat  de  spanning  voor  een  aantal
Hengelo spelers hoog was terwijl we juist een
schitterende  dag  hadden  met  wederom
fantastisch  cricketweer  en  een  mooi  veld
waarvan  de  umpires  het  toch  niet  konden
nalaten om te zeggen dat het gras nog wel iets
korter had gemogen. 

Het mag duidelijk zijn dat de wedstrijd op het
scherpst  van  de  snede  gespeeld  werd  maar
uiteindelijk  mocht  Hengelo  zich  KAMPIOEN
noemen en dat werd uitgebreid gevierd met een
“glas champagne” voor alle aanwezigen. 

Het was fantastisch dat ook meerdere spelers
van ons tweede elftal die in Nieuwegein hadden
gespeeld nog even langs kwamen om ons te
feliciteren.

Dat  we  nu  al  weer  voor  de  tweede  keer
kampioen zijn geworden in drie jaar tijd is een
schitterend resultaat. Volgend jaar promoveren
we naar de Overgangsklasse, de op twee na
hoogste klasse van Nederland! Zo hoog heeft
HENGELO nog nooit gespeeld. 

Aangezien we volgend jaar, aan het begin van
het seizoen, ons 11e lustrum vieren en ook dan
de  officiële  opening  van  ons  clubhuis  willen
houden  hebben  we  besloten  om  ook  het
kampioens-feest daarin te betrekken. Dit heeft
te maken met organisatorische zaken en niet in
de laatste plaats ook vanwege de financiën van
de club. 

Helaas  had HENGELO 2  de wedstrijd  tegen
CCN wederom verloren ondanks een redelijke
score  van  over  de  150  runs.  Dat  bleek  niet
genoeg  te  zijn  om  de  wedstrijd  te  kunnen
winnen.  Ik  heb  begrepen dat  de wedstrijd  in
ieder geval wel leuk was geweest maar dat ze
nu  eindelijk  de  kans  hadden  gehad  om  er
eentje winnend af te sluiten.

Het seizoen zit er op, het eerste elftal is klaar
met  de  competitie  maar  het  tweede  heeft
eigenlijk nog twee wedstrijden te gaan. Zondag
a.s. zou er worden gespeeld in Son, maar Son
heeft afgezegd. Ook de wedstrijd tegen Quick
1888  uit  Nijmegen  kan  niet  meer  worden
gespeeld.  Hierdoor  kan  HENGELO  2  de
competitie niet meer afmaken en is er te weinig
gespeeld.

Nu  het  seizoen er op zit gaan we ons weer
volledig richten op de afbouw van ons clubhuis.
Het  is  leuk  dat  we  zoveel  positieve
opmerkingen  hebben  gekregen  tijdens  het
seizoen en dat terwijl we nog niet eens klaar
zijn  met  de  inrichting.  De  bouwcommissie  is
weer  bij  elkaar  geweest  en  we  hebben
geïnventariseerd  wat  de  te  plannen
werkzaamheden zijn en daarnaast zijn we ook
aan het kijken  hoe we dit financieel allemaal
rond kunnen krijgen. Ik doe verder op iedereen
een  beroep  om mee te helpen om alles nu
verder  aan  te  leggen  en  in  te  richten.  Het
gezegde  "Vele  handen maken licht  werk!"  is
hier wel op zijn plaats. Graag zie ik jullie op een
van de te plannen klusdagen (vanaf oktober de
maandagavonden,  en  in  januari  en  februari
gaan we op zaterdagen aan het werk) bij het
clubhuis.

Met sportieve groet, 

Diederik



Van uw voorzitter - de afbouw van ons clubhuis !
In aanvulling op wat ik in het voorwoord al geschreven heb over de afbouw
van het clubhuis wil ik graag nogmaals de aandacht vestigen op de zaken die
we in de komende maanden moeten volbrengen.

Uiteraard is het zaak om ervoor te zorgen dat de nutsvoorzieningen (water,
elektriciteit, aansluiting op het riool) zo spoedig mogelijk aangelegd worden,
en de aanvragen voor de aansluitingen van  gas, water en elektriciteit zijn
gedaan. Daarnaast  is ook de rioolaansluiting van belang en deze is reeds
aangevraagd via de gemeente.

Wij hebben in de bouwvergadering van afgelopen maandag 8 september een
lijst gemaakt met de activiteiten die we moeten ontplooien en hiervan maakt
Roelof Kruijshoop een samenvatting. In grote lijnen komt het er op neer dat
we met de grootst mogelijke spoed de hemelwater afvoer willen aanleggen
waarna ook de bestrating kan gebeuren. Door de vakantie van Arjan zal dit
nog  even  op  zich  laten wachten maar  ondertussen  gaat  de stichting "De
Oprit" al wel beginnen met het schilderen van het clubhuis.

De overige zaken willen we zoveel mogelijk zelf ter hand nemen aangezien
de kosten behoorlijk hoog oplopen. Hierbij moet je denken aan het installeren
van de douches, toiletten, aftimmeren van de bar, inrichten van de keuken, in
het clubhuis aanleggen elektra en water, enz.. Wim Voogel heeft het op zich
genomen  om  iedereen  te  mobiliseren  en  wanneer  nodig  een  ploeg
beschikbaar  te  hebben  bij  het  clubhuis. We hebben  in  eerste  instantie
afgesproken om  vanaf maandag 6  oktober op maandagavonden in het
clubhuis  te gaan klussen. Daarnaast  zullen  anderen  ook  actief  zijn  op
tijdstippen dat het hun beter uitkomt en elke hulp is zeer welkom. 

In januari gaan we ook de zaterdagen of zondagen plannen om ervoor te
zorgen dat de grotere klussen dan echt goed aangepakt kunnen worden.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!!!

Ik verwacht dat iedereen zijn beste beentje voor zal zetten om dit hele grote
project  tot  een goede afsluiting te leiden. Als je  toevallig nog spullen hebt
waarvan je denkt dat ze wellicht te gebruiken zijn voor de afbouw van het
clubhuis dan houden we ons van harte aanbevolen. Je kunt ten alle tijden met
ondergetekende contact opnemen om te overleggen of de spullen bruikbaar
zijn.

Graag tot maandagavond 6 oktober!

Diederik



Bericht v  an de KNCB  

Binnen  de  KNCB  is  een  groot  en  heel  belangrijk
initiatief ontwikkeld om cricket in Nederland beter op de
kaart  te  zetten.  Hierbij  is  gekozen  voor  een  model
waarbij er gekeken wordt naar enerzijds TOP-cricket en
anderzijds RECREATIE-cricket.

Op dit moment betreffen dit voorstellen die afgelopen
week  op  een  speciale  extra  vergadering  aan  de  KNCB  leden  zijn
gepresenteerd. Hierbij is ook gedebatteerd over de voor en nadelen van de
verschillende opties. Alles is uitgebreid aan de orde geweest. 
Afgesproken  is  dat  er  in  twee  vervolg  besprekingen  gepland  zijn  waarbij
inspraak van elke vereniging welkom en belangrijk is. Daaraan voorafgaand is
er een enquête verstuurd naar alle Nederlandse verenigingen met de vraag
hierop hun visie kenbaar te maken.

De grote lijn van de splitsing is dat het TOP-cricket bestaat uit de huidige
Hoofdklasse, Eerste Klasse en de Overgangsklasse. Hier valt ons eerste elftal
dus nu ook onder. De teams en clubs in het TOP-cricket segment worden
betrokken bij de ontwikkeling van cricket op het internationale niveau en dit is
nodig om in aanmerking te blijven komen voor de financiering van de ICC. Als
Nederland  een  Associate Members  blijft  dan  is  het  Nederlandse  cricket
verzekerd van financiële ondersteuning vanuit de ICC. Er  zijn nog wel een
aantal  extra  voorwaarden  waaraan  voldaan  dient  te  worden,  zoals  het
aanstellen van een fulltime CEO voor de KNCB en een fulltime bondscoach.
Er is een heel voorstel uitgewerkt waarvan de link op de website staat met
ook  een  hele  herziening  van  de  competitie  in twee  jaar  naar  een  nieuw
systeem met daarin ook play-offs voor alle TOP-cricket teams.

Er  zijn  ook  voor  het  RECREATIEVE  cricket  allerlei  voorstellen  gemaakt
waarbij mogelijkheden  zijn  voor  het  spelen  van  "limited  over"  wedstrijden
zoals we nu doen maar dan 20/20, 35/35 of 40/40 en meer afgestemd op wat
de wensen van de spelers zijn. Ook wordt er de discussie gevoerd of de
competitie van de jeugd naar de zondag zou moeten terwijl de senioren dan
naar de zaterdag zouden gaan. 

Al met al zeker de moeite waard om eens goed te bestuderen en mocht je
vragen of opmerkingen hebben dan zijn die zeer welkom. Wim Voogel zal alle
reacties verzamelen en wij moeten uiterlijk op 29 september onze reactie naar
de KNCB terugsturen.

Het doel van deze hele operatie is om cricket enerzijds op “wereld” niveau
mee te laten blijven doen maar anderzijds om ook de basis te verbreden en
veel meer mensen in Nederland aan het cricketen te krijgen.

Met sportieve groet, 
Diederik





Kiezen? Ja, voor onze adverteerders



Mixed Cricket Club "HENGELO"
ALGEMENE INDOOR TRAININGEN 

in het najaar, de winter en het voorjaar
voor beginners en gevorderden

De laatste veldtraining van het cricketseizoen 2008 zijn gehouden op 11 september. 

Op 2 oktober beginnen de indoor-trainingen. Gegevens hierover treft u hier onder aan.

Locatie en route: 
Gymnastieklokaal Wolter ten Catestraat 54a. Dit gymnastieklokaal is gelegen in het Prins
Bernhard-plantsoen.
Auto’s betaald parkeren op de parkeerplaats op de hoek van de Enschedesestraat/Wolter ten
Catestraat.
Tegenover deze parkeerplaats aan de andere zijde van de Enschedesestraat loopt een voetpad
rechts langs huisnummer 86 (Notariskantoor Kamphuis, Kroezen, Veldhof). In het park
aangekomen links af naar het lokaal. 
Opposite of this parking lot on the other side of the Enschedesestraat you will find a footpath on the right hand side of
the offices of Notariskantoor Kamphuis, Kroezen, Veldhof). In the Prins Bernhard Plantsoen keep left and you arrive at
the gymnastics hall.
De zaal is ook gemakkelijk lopend te bereiken vanaf het NS Station. Aan de voorzijde van het
station de weg ongeveer 250 meter naar rechts volgen. Daar is de ingang naar het plantsoen aan
de linker van de weg. Als je het park in loopt vind je de zaal schuin links achterin het park.
The hall can also easily be found if you are arriving by train at the Hengelo Railwaystation. At the front of the station go
right and follow the road for about 250 metres. There you see an entrance to the park. The hall is located at the back
side of the park, accross the park 45 degrees left.

Tijd: 
Jeugd en senioren samen: zaal open 18:00 uur, aanvang 18.30 uur; einde 20.30 uur. 

Inhoud van de trainingen:
- alle trainingen starten met warming-up. Hierna een driewekelijkse cyclus als volgt:
- week 1 batting (laatste half uur cricketgames)
- week 2 bowling & fielding (laatste half uur cricketgames) 
- week 3 wedstrijd met aangepaste spelregels
- week 4 batting (laatste half uur cricketgames)
- week 5 bowling & fielding (laatste half uur cricketgames)
- etc., etc.. 

Data:
De trainingen worden gehouden op de DONDERDAGAVONDEN: 
- in de maanden oktober, november, februari, maart en april
   - in de maanden

oktober 2008        2, 9, 16 en 30 (niet op 23 oktober wegens Herfstvakantie)
november 2008    6,13, 20 en 27

Hierna pauze in december en januari voor Sinterklaas, kerstmis, jaarwisseling, wintersport, enz..
Wij starten weer op 5 februari 2009

februari 2009        5, 12, 19 en 26
maart 2009           5, 12, 19 en 26
april 2009             2, 9 en 16 april bij mooi weer trainen wij op 23 april weer op het cricketveld

  -  onder leiding van een goede clubtrainer
  -  de kosten van de trainingen zijn opgenomen in de contributie.



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 !



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 
een “geschorste” speler mee 
onder een valse naam. 
Hengelo heeft daarom de 
winst toegewezen gekregen. 

zo 3 aug Hengelo 1 - Bloemendaal 2  -  Uitgesteld tot 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  

zo 24 aug Kampong 2 - Hengelo 1 164 v. 7 - 165 v. 5 
Inhaalwedstrijd van 18 mei 
met een hele spannende 
slotfase. 

za 30 aug Presidents XI 
Hengelo - Still Going 

Strong CC 116 v. 4  -  113 v. 7 

Ingekort tot 35 overs: 
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 2 169 v. 5 - 168 

Inhaalwedstrijd van 3 
augustus. In deze wedstrijd 
behaalde Hengelo 1 het 
kampioenschap! 

 

 



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 geen veld. Was 
oorspronkelijk inhalen op  
7 september (weer geen veld), 
14 september (geen elftal). Kan niet 
meer worden gespeeld. 

zo 18 mei Hengelo 2 - CCN 3    CCN vindt het niet zinvol deze 
wedstrijd in te halen. 

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. Was oorspronkelijk 
inhalen op 14 september, doch 
Quick kan geen elftal meer vormen. 

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 116 v. 4  - 113 v. 7 

Ingekort tot 35 overs: 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 2 158 v. 3 - 154  

  

 
Ranglijsten per 10 september 2008 
 
Klasse 2B            Klasse 4D 
Team Wedstr Pnt Gem.  Team Wedstr Pnt Gem. 

Hengelo 1 14 20 1,43   Salland 2 12 24 2,00 

Jinnah C.A. 2 12 16 1,33   Hercules 3 12 20 1,67 

Kampong 2 14 16 1,14   CCN 3 9 8 0,89 

Rood en Wit 2 14 16 1,14   SON 1 10 8 0,80 

Bloemendaal 2 14 14 1,00   Kampong 5 12 8 0,67 

WCR 1 13 12 0,92   Quick N 3 10 6 0,60 

Hercules 2 14 10 0,71   Hengelo 2 9 2 0,22 

VVV 3 13 4 0,31           
 
Hengelo 1 is kampioen! 
Ook als Jinnah de laatste twee wedstrijden de volle punten pakt, dan zegeviert Hengelo. Dan geldt 
namelijk de regel dat het standardteam (een eerste elftal) voorrang heeft ten opzichte van een tweede 
elftal zoals Jinnah. Dit onder andere omdat een tweede of derde elftal het voordeel heeft te kunnen 
beschikken over spelers uit een hogere klasse. 







HENGEL0 - SGS : 116 v.4 in 28 overs - 113 v.7 in 35 overs    31 augustus 2008

door Diederik Neeb

Mooi weer, groen kort gemaaid gras, koffie met krentenwegge en een goed vooruitzicht
op een heerlijke thee en een BBQ aan het eind van de wedstrijd waren de ingrediënten
voor deze uitstekende cricketdag. Buitengewoon zonnig weer viel ons ten deel in dit
belangrijke weekend wat begon met de de traditionele sluitingswedstrijd tegen SGS om
de Puttkammer - Van Lennep Memorial. Zoals altijd is het een zeer bijzondere dag om
SGS te mogen ontvangen als Hengelo om het officiële cricketseizoen af te sluiten, een
traditie die teruggaat naar 1965. Voor het eerst in mijn carrière als voorzitter heb ik
moeite moeten doen om een elftal op de been te krijgen voor deze wedstrijd. Een
belangrijke reden hiervan was dat de meeste spelers ook de zondag nog fit in het veld
moesten kunnen staan en niet iedereen twee wedstrijden na elkaar conditioneel aan
kan.  Anke  en  Pamela  hadden  zich  aangemeld  om te willen scoren  en  voor  deze
gelegenheid had Pamela speciale jassen laten maken met de tekst "Official Scorers
van Hengelo". Daarnaast werden ze ook nog eens voorzien van nieuwe SGS caps maar
ondanks deze poging om ze “om te kopen” heeft dat voor SGS niet mogen baten.

Zoals  te  doen gebruikelijk  werd  na  de
ontvangst aan SGS de eer gelaten om
eerst  te  mogen  batten.  Gezien  de
kampioenswedstrijd die voor het eerste
elftal voor zondag gepland stond werd in
onderling  overleg  afgesproken  om  de
wedstrijd  in  te  korten  naar  2  keer  35
overs.  De  meeste  Hengelo-spelers
konden zich hier wel in  vinden behalve
Johan die natuurlijk  gewend is  om elk
weekend  “gewoon”  2  wedstrijden  te
spelen.  De  opening  van  SGS  werd
verzorgd door Michiel Tattersal en Ton
Schellaert.  Voor  Michiel  duurde  dit
echter maar  heel  kort  aangezien  John
Kloppenburg hem het spelen onmogelijk
maakte  en  in  de  eerste  over  al  zijn
wicket  verschalkte.  Roelof  Kruijshoop
bowlde van de clubhuiskant en hield de
batters onder druk en kreeg maar heel
weinig runs tegen, uiteindelijke cijfers 15
v 2 in de maximaal toegestane 7 overs.
De  overige  wickets  werden  netjes
verdeeld over de overige bowlers, John
Kloppenburg,  Rob  Puttkammer,  Afzal
Hussain,  Erik  de  Jonge  en  onder-
getekende, die ieder 1 wicket voor hun
rekening namen. Behalve Amin Kasam,
die  een  keurige  45  maakte  en  Theo
Kappert  die  er  20  had  zijn  er  geen
noemenswaardige  cijfers  aan  de  kant
van  SGS  te  vermelden.  Hengelo  had
nog wel een prestatie van formaat en dat
was  het  aantal  gedropte  vangen,
waarvan ik bij 10 ben gestopt te tellen.
Het lijkt me een aardig idee om volgend
jaar bij de SGS wedstrijd weer de boetes

in  te  voeren  die  er  vroeger  standaard
waren voor dit soort cricket onwaardige
taferelen (de eerlijkheid gebiedt hier mee
te delen dat dat ik dan ook zou moeten
betalen!) 
De totaal score van SGS kwam hiermee
op  slechts  113  runs,  ondanks  de
beperkte fielding prestatie van Hengelo.

De uitstekend verzorgde thee viel goed
in de smaak en de zelfgebakken taarten
van Aly Kruijshoop en de lekkernij  van
Antoinette Gilding vonden gretig aftrek. 

De  Presidents  Eleven  van  Hengelo
waren nu aan de beurt om de runs te
gaan  maken  en  met  een  enigszins
aangepaste opening, Cees van Lennep
en Johan Vriezen, werd een uitstekende
basis  gelegd  voor  de  uiteindelijke
overwinning. Cees werd uiteindelijk met
10 runs gestumped door de altijd zeer
goed  keepende  Ton  Schellaert  maar
Johan had de smaak goed te pakken en
scoorde 80 van de 116 gemaakte runs.



We hebben dan ook in de 28e over met
een ferme 6 de wedstrijd uitgemaakt en
voor  het  3e  jaar  op  rij  van  SGS
gewonnen.

Zoals gebruikelijk kreeg de captain van
het winnende elftal (dit jaar was ik weer
aan de beurt) tijdens de speech van de
captain  van  het  verliezende  elftal
(Raimond van  den  Berg  van Sapoera)
de Memorial  uitgereikt  (bijna  vergeten)
met daarbij een kruik waarvan de inhoud
broederlijk  gedeeld  werd  met  alle
aanwezigen. 
Raimond die vorig jaar de Ben Walhof
prijs in ontvangst had mogen nemen als
“man  of  the  match”  mocht  deze  nu
uitreiken  en  Johan  Vriezen  werd  voor
zijn  buitengewone prestatie met batten
vereerd met het bat dat als wisseltrofee
dienst doet.

Ik wil hierbij nog wel even vermelden dat
wij  door  een  legionella-uitbraak  bij  de
hockeyclub moesten uitwijken naar ATC
voetbal om te gaan douchen en dat Roel
Kok,  vestigingsmanager  van  ATC,
speciaal  naar het veld  is  gekomen om
ons  van  hun  kleedkamers  gebruik  te
laten  maken.  Dat  noem  je  nog  eens
burenhulp!!! Super bedankt hiervoor!

De BBQ werd daarna ontstoken en de
dag werd  afgesloten met een heerlijke
spies en lapje terwijl de kinderen tot ruim
in  het  donker  nog  aan  het  cricketen
waren bij het licht van een auto en een
150 Watt bouwlamp. 

Dat we dit jaar de deuren vroeger sloten
dan andere jaren had waarschijnlijk als
oorzaak dat er een heel belangrijke dag
voor het eerste elftal stond aan te komen
en  de  coach  alle  spelers  had
opgedragen om op tijd naar bed te gaan.

Ik  wil  hierbij  nogmaals  iedereen  die
geholpen  heeft  om  deze  dag  tot
wederom een fantastische cricketdag te
maken bedanken voor de hulp. Zonder
jullie inzet is het niet mogelijk om onze
gasten zo te ontvangen. 

Diederik Neeb



Gelre Zutphen – Hengelo 2 : 85 v.6 – 84 v.7 (30 overs match) 24 augustus 2008

door Wim van de Vis

Hierbij het verslag van een van onze nieuwe cricketers. Het verslag is op zijn verzoek geredigeerd. Zo kan
iedereen zien dat je ook als nieuweling een heel leuk en goed verlag kunt maken!

De  toss  werd  gewonnen  door  Hengelo  en
gelegenheidscaptain  Jan-Allard  Hummel  besloot
te gaan batten. Rafi Wahid opende het batten voor
Hengelo en sloeg 9 runs waarna zijn wicket viel op
een  prima  bal  van  Ton  Westrik,  caught!
Henk Kloppenburg ging run out door een goede
inworp en gaat met duck het veld af. Vervolgens
pakt Roelof  Kruijshoop 2 snelle runs waarna hij
werd gevangen op een bal van Schols. Het was
een prachtige vang op point en hij was net lang
genoeg.
Qudhafi Wahid nam 4 eentjes voor zijn rekening
voordat  ook hij ten prooi viel aan een  vangbal,
bowled door Schols.  Van de Vis in zijn "maiden
game"  sloegt  8  runs  (1  aftrek  vanwege
onvoldoende over  de lijn  bij  het  keren)  en  blijft
standvastig  not  out.  Hij  ziet  achtereenvolgens
Arjan Heuker of Hoek (6 runs, run out), Jan-Allard
Hummel  (2  runs,  bowled door Rijcken) en Wim
Voogel (3runs, run out) in vlot tempo vertrekken
naar het Gelrese paviljoen.  Na 23 overs waren de
Hengelo'ers all out.

Na  een prima soep (wiens moeder?),  brood  en
salade mag Zutphen aan bat om het Hengelose
totaal van 84 (50 wides!) te overklassen.

Voor Gelre opende Nicolaas Nuy die met 4 runs
het  veld  moest  ruimen met een LBW door Rafi
Wahid.
Zijn broer Quadhafi Wahid toont zich eensgezind
en stuurt Ton Westrik (4 runs ) met LBW naar de
kleedkamers. Slagman 3, Tijn  van Dooren, blijkt
met scherp oog en strak balgevoel een maatje te
groot  voor  de  Hengelo'ers  en  pakt  31  runs
waarvan 4 boundaries en blijft last man standing.

Didier  Rammers  wordt  ook  slachtoffer  van  de
broers Wahid en gaat met een duck caught Rafi
Wahid het veld af op een bar van broer Quadhafi.
Wim Van de Vis mocht zijn geluk en vaardigheden
ook beproeven en pakte zowaar een wicket in 3
overs (Toine Dillisen 13 runs). Arnaud Schols  (5
runs) betrad de pitch en viel ook ten prooi aan de
"Wahid brothers". Remco Breedijk  pakte  4  runs
voor dat hij onderuit  ging op een bal van Arjan
Heuker of Hoek. Een opstuiter raakt hem boven
het oog en fors bloedend in de consternatie komt
de  adquate  verzorging  vlot  op  gang.  Na  goed
voorwerk op de pitch (natte doek, mentale steun,
ijs, pleisters en reiki vanaf de kant) hoeft de SEH
alleen  maar  schoon  te  maken  en  de  glip  te
plakken. Gelukkig keert hij bij de 3e innings op de
club terug om te horen dat hij van "retired hurt" is
gegaan  naar  "retired  out".  Vermoedelijk  speelt
Gelre de volgende wedstrijd met helm op en is
gewaarschuwd  voor  het  gevaar  van  de  harde
cricketbal. Als hengelo zo al friendly speelt wacht
maar  af  hoe  het  om het “”echie””  gaat. Georg
Rijken behoudt zijn concentratie en gaat not out
met wel zonder runs. Derk van den Berg komt niet
aan bat die middag.

Hengelo bowlde 19 wides, wat no balls en byes en
kreeg 61 echte runs tegen en verloor de pot.

Prima  sfeer,  puike  soep,  sfeervol  veld  en  een
lekker  spelletje.  Smaakt  naar  meer.  Na  het
genieten  blijft  een  vraag  hangen  :  hoe  kan
Hengelo 2 met routiniers en 1 nieuweling verliezen
van een club die net een half jaar bestaat? Hulde
aan  het  enthousiasme  en  de  inzet  van  de
Zutphense spelers.

Remco Breedijk gewond!



CCN 3 - Hengelo 2 : 158 v.3 - 154 a.o. 31 augustus 2008

door Wim Voogel

De schrijver van dit verslag werd op deze zondag om acht uur door onze wedstrijdcommissaris
uit zijn bed gebeld met het verzoek om alsnog op te draven om in Nieuwegein te gaan cricketen,
omdat er weer eens een opgestelde speler niet was komen opdagen. Ondergetekende spoedde
zich naar het COP (Cricketer Oppik Plaats) in Borne, alwaar Henk en Rafi reeds met draaiende
motor me stonden op te wachten en we ons hierop naar de koffiepleisterplaats Stroe begaven,
alwaar we ons met de rest van het team verenigden.

Ook  in  Nieuwegein  werden  we  gastvrij  met
koffie/thee  ontvangen.  Na  het  toss-ritueel
tussen de beide captains, kwam captain Fred
ons mededelen dat hij deze de toss weer had
gewonnen en had besloten om eerst  te  gaan
batten. N.a.v. vroegere slechte ervaringen met
CC  Nieuwegein  over  de  beoordeling  en  het
toekennen van wides werd er afgesproken dat
iedere  bal  aan  leg-side  door  de  betreffende
umpire als wide zou worden aangegeven. Deze
duidelijke  afspraak maakte  het  leven  van  de
umpires een stuk eenvoudiger en leverde voor
beide partijen een stuk minder stress op.

Sarpal  en  Henk  openden  en  bleven  zeer
verdienstelijk voor het team geruime tijd staan.
Dit partnership leverde voor Sarpal 26 en voor
Henk  13  runs  op. Het hierop  volgende  hele
middenveld (ik zal de namen hier niet noemen)
liet  het  er  bij  zitten  en  hadden  heel  veel
problemen  met  de Nieuwegeinse  slowbowler,
B. Ramsaran, die naast de vele wides/noballs,
ook verrassend op het wicket bowlde. 

Bij  Hengelo  zat  deze  keer  het  venijn  in  de
staart.  Zahir  en  Wim  vormden  een  goed
partnership,  die  tot  in  de  laatste  over  intact
bleef. Wim ging toen na 7 runs run out, terwijl
Zahir met 32 runs not out bleef. Er werden in
totaal  93  echte  runs  gescoord,  45  wides  en

opvallend veel no balls  (16). Dat alles samen
leverde een een resultaat van 154 runs op.

Na de goed verzorgde lunch gingen we het veld
in en volgens captain Fred was het aantal van
154 runs goed te verdedigen als we accuraat
zouden bowlen en scherp fielden. Ondanks dat
onze bowlers hun uiterste best hebben gedaan
en het fielden van het begin tot het eind er goed
uitzag,  kregen  we  met  name  de  captain,  A.
Ramsaran (68 runs), niet uit en werden onze
154  bijeengesprokkelde  runs  voor  3  wickets
ingehaald.

Helaas  een verloren wedstrijd, maar gelukkig
dit keer een sportieve wedstrijd, mede dankzij
de  goede afspraken over de beoordeling  van
de  wides.  Onze  ex-teamgenoot  Adriaan  (hij
hoefde vandaag niet te spelen voor Quick-N.)
wordt  bedankt  voor  het  umpiren  en  het
herhaaldelijk aanmoedigen langs de lijn tijdens
de tweede innings.

Na  het  nuttigen  van  enkele  al  dan  niet
alcoholische  versnaperingen  togen  wij  weer
naar Hengelo om nog iets van de kampioens-
sfeer van ons eerste team mee te maken en de
champagne  mee  te  helpen  opdrinken.  Ook
vanaf  deze  plaats  van  harte  proficiat met dit
behaalde resultaat!

OVERIGE WEDSTRIJDEN WAARVAN HET VERSLAG NOG MOET VOLGEN

Kampong 2 - Hengelo 1 , 24 augustus 2008, gewonnen door HENGELO met 5 wickets 

Batten Kampong 164 v. 76 : J. Pietsch 68, R. Harten 30, K. Joor 16, F. Newton 14
Fielden Hengelo: J. Kloppenburg 9-3-22-3, S. Akkiraju 10-0-27-1, Extra's: 24, run outs: 3!
Batten Hengelo 165 v. 5 : E.N. Trotman 51, S. Akkiraju 36, D. Neeb 35
Fielden Kampong: M. Nana 10-1-37-2, A.S. File 9.1-2-17-1, P. Verbon 9-0-33-1, F. Newton 6-0-20-1

Kampioenswedstrijd: 
Hengelo 1 - Bloemendaal 2 , 31 augustus 2008, gewonnen door HENGELO met 5 wickets 
Batten Bloemendaal: 168 a.o.: R. Bhagirath 40, M. Luten 28, P. Kruyt 23 
Fielden Hengelo: S. Akkiraju 10-2-23-3, P. Balegedde 10-1-34-2, J. Kloppenburg 10-4-21-1, A. Hussain 5-0-19-1, 
R. Azhar 8-0-41-1
Batten Hengelo 169 v. 5: E. Trotman 62, D. Neeb 19, S. Akkiraju 18, A. Hussain 12 n.o., E. de Jonge 10, P. Ba-
legedde 6 n.o.
Fielden Bloemendaal: W. Hoeven 5-0-23-2, T. Wassenberg 10-3-15-1, R. Bhagirath 10-2-41-1
Dankzij deze winst is Hengelo kampioen van en gaan zij volgend jaar in de overgangsklasse spelen.




