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VAN UW VOORZITTER  

Beste Leden, Donateurs, Sponsoren en overige belangstellenden,  
 
Onze cricketclub bestaat dit jaar 55 jaar en de club staat er goed voor met weer nieuwe leden en een eigen 
onderkomen. Natuurlijk blijft er nog wel wat te wensen over en de grootste wens is een eigen jeugdafdeling 
met 1 of zelfs 2 elftallen. Ondanks deze tekortkoming wordt het 11de lustrum gevierd met het eerste elftal in 
de hoogste klasse die er ooit in Hengelo is gespeeld en dat is een fantastische uitdaging. 
 
Het seizoen is alweer begonnen en ons eerste elftal heeft er een oefenwedstrijd en de eerste competitie 
wedstrijd opzitten. De oefenwedstrijd werd gebruikt om een aantal nieuwe leden te beoordelen op hun 
kunnen en met 10 bowlers en een deels “reversed battingorder” is het duidelijk dat het meer ging om 
iedereen aan de beurt te laten komen dan om het uiteindelijke resultaat. De eerste wedstrijd ooit in de 
Overgangsklasse voor Hengelo werd verloren maar gaf zeker moed voor de rest van het seizoen. 
 
Het tweede elftal zal de eerste uitdaging op 17 mei aangaan met een uitwedstrijd tegen de nieuwe 
cricketclub Gelre uit Zutphen. Ondanks dat we weer een aantal nieuwe leden hebben blijkt het voor 
wedstrijdsecretaris Jan-Allard Hummel een uitdaging om de teams te bemannen, graag zo snel mogelijk 
bericht wanneer je verhinderd bent zodat we hiermee rekening kunnen houden in de opstellingen. Verder 
zullen we vanaf deze week de opstellingen voor de komende 2 à 3 weken op de website publiceren. 
 
Na de ALV en voor de eerste wedstrijd is er weer ontzettend veel werk verzet aan het clubhuis. Het valt mij 
nog steeds heel erg tegen dat het wel een heel klein groepje mensen is die alle bouwactiviteiten voor de club 
moeten uitvoeren, vele handen maken licht werk is hier zeker van toepassing en we hadden het geheel klaar 
kunnen hebben als iedereen een aantal maandagavonden / zaterdagen had geholpen. De grootste klus die 
moet worden uitgevoerd is het schilderen van het clubhuis en ik hoop, gezien de enorme hoeveelheid werk, 
dat we hier echt met een ploeg van 10 tot 15 man aan het werk kunnen om dit in 1 zaterdag te klaren! 
 
De opening van het clubhuis alsmede de viering van ons 11de lustrum heeft niet eind april / begin mei 
plaatsgevonden zoals eerder gemeld. We hebben nu 30 mei in gedachte maar die datum komt met rasse 
schreden dichterbij en we hebben nog niet officieel deze datum gepubliceerd of gecommuniceerd naar alle 
partijen die we daarbij zouden willen uitnodigen. Op zeer korte termijn zal bekeken worden of deze datum 
nog haalbaar is en dan zal iedereen daarvoor een uitnodiging ontvangen. 
 
Voor diegene die het internationale cricket volgt was het natuurlijk buitengewoon goed nieuws dat de 
Nederlandse ploeg zich wederom heeft weten te plaatsen voor het wereldkampioenschap met de A-landen. 
Met ook de 20/20 wereldkampioenschappen in Londen die in juni van dit jaar gehouden worden betekent het 
dat we hopelijk weer wat meer aandacht voor onze sport in de media krijgen! 
 
Graag tot ziens langs het veld op 17 mei bij de eerst volgende thuis wedstrijd. 
 
Met sportieve groet,  
-Diederik- 
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Kiezen? Ja, voor onze adverteerders 

 

AVIA SERVICE STATION HANS JANSEN  Tarwestraat 2  7552 DT Hengelo Tel. 074-2913913 

S E R V I C E   Z O A L S   H E T   H O O R T 
Open tot 9 uur ’s avonds met de laagste prijzen in Hengelo Ov.  Korting 12 cent benzine, 10 cent diesel  ! 

Ook een prima adres voor het onderhoud van uw auto. 



 

Money, Money, Money 
Important message ! 
 
 

 
 
FACTUUR CONTRIBUTIE 2009 
 
Hallo leden, 
 
Het is mei, dus het seizoen is weer begonnen. Dat betekent ook dat 
de contributie voor 2009 moet zijn voldaan. Wil iedereen die 
dat nog niet heeft gedaan dit zo spoedig mogelijk overmaken. 
Wij hebben op de Algemene Ledenvergadering in maart 2008 
afgesproken dat leden die hun contributie voor 1 mei niet betaald 
hebben niet mogen spelen.  
 
Met vriendelijke groet, Henriette van Blaaderen (Penningmeester 
MCC Hengelo) 
 
INVOICE 2009 MEMBERSHIP FEE 
 
Hello members, 
 
It’s May again, so the cricket season has started. That means that 
everybody should have paid his invoice for the 2009 
season. Anybody who hasn’t paid this yet has to do this as soon as 
possible. There has been decided in the annual General Members of 
2008 meeting that if one hasn’t paid at the beginning of the season, 
which is the 1st of May, that that person can’t play than. 
 
Kind Regards, Henriette van Blaaderen (Treasurer MCC Hengelo) 



 



OPSTELLINGEN AFMELDINGEN bij Jan-Allard Hummel  : 06 - 22413726

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Azhar R.
Hussain A. Alle spelende leden die niet opgesteld staan voor 
Jonge E.J. de Hengelo 1, voor aanvang zal er een spelersbijeenkomst
Jose J. zijn waarin o.a. een nieuwe captain gekozen gaat 
Kloppenburg J. Vice Capt worden (en vice-captain). 
Kruijshoop J.W.
Marathe R. Alle playing members not scheduled to play for 
Neeb D. Hengelo 1, before the practice match starts a players 
Puttkammer R.R. Capt meeting will be held in which a.o. a new captain (and 
Vriezen J.H.K. Wk vice captain) will be chosen, 
Winbush K.S.

R Wahid, Q Wahid, K Bishwas, B John, AA Poffers

Voor aanvang
Lunch / Einde

Aanvang 12:00 uur; aanwezig 11:00 uur
Spelersbijdrage € 8,00 Basis Reiskosten € 15,00

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: vóór het Station NS op de "Kiss & Ride" plek. Zorg ervoor dat je minimaal 10 minuten te vroeg bent.
Reiskostenvergoeding rijders: uitbetalen aan de rijders op basis van spelers en basis reiskosten.

Bij uitwedstrijden:

Reserves Reserves

Zondag 10 mei 2009 Zondag 10 mei 2009
ACC 2 - Hengelo 1 Hengelo 2 - onderlinge oefenwedstrijd
Aanvang 11:00 uur; vertrek Station NS 08:15 uur

Bardienst

 
 

 

VELDTRAINING 

Training is elke donderdag op het veld en in de oefenkooi.  
Wees aanwezig om 18.30 zodat op tijd gestart kan worden. 
We trainen tot 21.00 of tot donker. 
Veldtraining is van mei t/m september, met uitzondering van 21 mei 
(hemelvaart, dan wedstrijden). 

Misschien komen er meer trainingen bij. We houden je op de hoogte. 

 

OUTDOOR PRACTICE 

We practise every thursday in may - september, except may the 21st. 
Be there at 18.30 so we can start on time, practise will continue till 21.00 or dark. 
If you are interested in cricket, you are welcome to join in for some practice sessions before becoming 
a member. 

Extra practice days will be announced as soon as they are decided upon. 

 



 



 



 

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 ! 

Wemenstraat 59  -  7551 EW  Hengelo  -  tel.: 074-2433669  - www.bombayspice.nl 



OVERZICHT WEDSTRIJDEN EN UITSLAGEN 2009 

Datum Thuis     Uit     UITSLAG   Opmerking 
26-apr Hengelo 1 - SGS CC   175 v.9 - 212 v.6 Friendly 
3-mei Hengelo 1 - VVV 2 194 v.6 - 248   
10-mei ACC 2 - Hengelo 1         
17-mei Hengelo 1 - United 1         
17-mei Gelre CC 1 - Hengelo 2         
21-mei CCN 1 - Hengelo 1         
21-mei Hengelo 2 - Kampong 5         
24-mei Hengelo 1 - Dosti CC 2         
24-mei SON 1 - Hengelo 2         
31-mei VRA 2 - Hengelo 1         

31-mei Hengelo 2 - 
Quick 
1888 3         

1-jun Hengelo 1 - VCC 2         
1-jun CCN 3 - Hengelo 2         

7-jun Hengelo 1 - 
Quick 
1888 1         

7-jun Hilversum 2 - Hengelo 2         
14-jun Jinnah CA 1 - Hengelo 1         
14-jun Hengelo 2 - Salland 3         
21-jun VVV 2 - Hengelo 1         
21-jun Hengelo 2 - Gelre CC 1         
28-jun Hengelo 1 - ACC 2         
28-jun Kampong 5 - Hengelo 2         
5-jul United 1 - Hengelo 1         
5-jul Hengelo 2 - SON 1         

12-jul Hengelo 1 - CCN 1         

12-jul 
Quick 
1888 3 - Hengelo 2         

19-jul Dosti CC 2 - Hengelo 1         
19-jul Hengelo 2 - CCN 3         
2-aug Hengelo 1 - VRA 2         
9-aug VCC 2 - Hengelo 1         
9-aug Hengelo 2 - Hilversum 2         

16-aug 
Quick 
1888 1 - Hengelo 1         

16-aug Salland 3 - Hengelo 2         
23-aug Hengelo 1 - Jinnah CA 1         
30-aug Hengelo p - SGS CC p       zie opmerking 

          30-aug traditionele wedstrijd einde seizoen om de 
   

 
Puttkammer-van Lennep Memorial , Gouden Kruik en 

 
 

het Ben Walhof bat voor man of the match 
    



 



Competitiestanden per 7 mei 2009 
 
Overgangsklasse            Klasse 4B 

Team Wedstr Pnt Gem.  Team Wedstr Pnt Gem. 

VRA 2 1 2 2,00  Hengelo 2 0 0 - 

VVV 2 1 2 2,00  Gelre CC 1 0 0 - 

United CC 1 1 2 2,00  Kampong 5 0 0 - 

CCN 1 1 2 2,00  SON 1 0 0 - 

Jinnah CA 1 1 2 2,00  Quick 1888 3 0 0 - 

ACC 2 1 0 -  CCN 3 0 0 - 

VCC 2 1 0 -  Hilversum 2 0 0 - 

Hengelo 1 1 0 -      

Dosti 2 1 0 -      

Quick 1888 1 1 0 -      
 

 
 
Nieuwe Adverteerders:   wij zijn er erg blij mee ! 
 

 
 
Wij hebben al heerlijk 
gegeten in The Bombay 
Spice !  
Van harte aanbevolen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steun onze 
adverteerders, 
zij steunen onze club! 
 

 Wemenstraat 59  -  7551 EW  Hengelo  -  tel.: 074-2433669  - www.bombayspice.nl 



BEREKENING SPELERSBIJDRAGEN EN REISKOSTEN

0,05€      
Aantal mee- 
reizenden Aankomst 10:15 uur

aanv.: 11:00 18 Wedstrijden 11 3 auto's

Vereniging Vertrek     Reistijd
Berekende 

reiskosten p.p.
Inkomsten uit reiskosten 

(theor.)
Uitbetalen per 

auto
VVV 08:15 02:00 uur 300 km 15,00€                 165,00€                             55,00€               
ACC 08:15 02:00 uur 300 km 15,00€                 165,00€                             55,00€               
United 08:00 02:15 uur 340 km 17,00€                 187,00€                             62,00€               
CCN 08:15 02:00 uur 280 km 14,00€                 154,00€                             51,00€               
Dosti CC 08:15 02:00 uur 300 km 15,00€                 165,00€                             55,00€               
VRA 08:15 02:00 uur 300 km 15,00€                 165,00€                             55,00€               
VCC 07:45 02:30 uur 380 km 19,00€                 209,00€                             69,00€               
Quick 1881 08:45 01:50 uur 210 km 11,00€                 121,00€                             40,00€               
Jinnah CA 08:15 02:00 uur 300 km 15,00€                 165,00€                             55,00€               
Totaal vice versa --> reiskosten 2.710 km 136,00€               1.496,00€                          1.491,00€          
Spelersbijdragen 9 x 3,50€      31,50€                 
Totaal kosten 167,50€               inkomsten na betaling
Gemiddeld 9,31€                   totaal rijders
BIJDRAGE max = 8,00€                   1.584,00€                          beschikbaar

Jeugd (incidenteel) 4,50€                   93,00€                               <- v. consumpt.
Benodigde bijdrage vanuit de vereniging 177,00€                             (€ 140,00 cons.)

0,05€      
Aantal mee- 
reizenden Aankomst 10:30 uur

aanv.: 13:00 14 Wedstrijden 11 3 auto's

Vereniging Vertrek     Reistijd
Berekende 

reiskosten p.p.

Inkomsten uit reiskosten 
(theor. met lagere bijdrage 

jeugd)
Uitbetalen per 

auto
Gelre 11:30 00:45 uur 110 km 6,00€                   60,75€                               20,00€               
Kampong 10:30 01:45 uur 260 km 13,00€                 131,63€                             43,00€               
SON 10:00 02:15 uur 325 km 16,00€                 162,00€                             54,00€               
Quick 1881 10:15 01:50 uur 210 km 11,00€                 111,38€                             37,00€               
CCN 10:15 02:00 uur 280 km 14,00€                 141,75€                             47,00€               
Hilversum 10:30 02:00 uur 250 km 13,00€                 131,63€                             43,00€               
Salland 11:30 00:35 uur 100 km 5,00€                   50,63€                               16,00€               
Totaal vice versa --> reiskosten 1.535 km 78,00€                 789,75€                             780,00€             
Spelersbijdragen 7 x 3,50€      24,50€                 
Totaal kosten 102,50€               inkomsten na betaling
Gemiddeld 7,32€                   totaal rijders
BIJDRAGE max = 8,00€                   1.134,00€                          beschikbaar
Jeugd (incidenteel; aangenomen twee per wedstrijd aanwezig) 4,50€                   354,00€                             <- v. consumpt.

(€ 120,00 cons.)

Op de jaarvergadering zijn de volgende bedragen vastgelegd:
Bijdrag per wedstrijd maximaal € 8,00 voor senioren c.q. € 4,50 voor incidenteel meespelende jeugdleden.
Bij thuiswedstrijden zorgen de elftallen dat er een eenvoudige lunch wordt verstrekt: kosten € 1,00 p.p.
De spelersbijdragen op € 3,50 en het basisbedrag per km per meereizende op € 0,05

HENGELO Jeugd Basis per km 0,05€      
Reismogelijkheden aanv.: 10:00
Vereniging      Plaats Vertrek Reistijd

CCA               Arnhem 08:45 01:00 180 km 9,00€                   4,00€                                 27,00€               
Salland           Deventer 09:15 00:30 100 km 5,00€                   2,00€                                 15,00€               
Quick 1888    Nijmegen 08:15 01:30 210 km 10,50€                 5,00€                                 31,00€               
Rijders kunnen een bijdrage ontvangen van de club
Bijdrage jeugd gebaseerd op 9 jeugdspelers en 3 auto's en gemiddeld 160 km rijden per seizoen

Afstand vice 
versa

Werkelijke 
reiskosten Bijdrage door de jeugd

Uitbetalen aan de 
rijders

HENGELO 1 
Overgangsklasse

HENGELO 2 Klasse 
4B

Afstand vice 
versa

Afstand vice 
versa

Basis per km per 
meereizende 

Basis per km per 
meereizende 

 



Wedstrijdverslagen 
 
Uitgebreide verslagen kunt u verwachten in de volgende uitgave. 
 

Hengelo 1 – VVV 2, 3 mei 2009. VVV wint met 54 runs 

Batten VVV 248 a.o.: Z. Khan 44, K. Khan 61, S. Qureshi 40, A. Murtaza 28 
Fielden Hengelo: B. John 2/-/16/3, J. Kloppenburg 10/-/49/3, D. Neeb 10/-/31/2 en 3 vangen 
 
Batten Hengelo 194 voor 6: D. Neeb 47, S. Shastry 41, E. de Jonge 32, J. Kloppenburg 20 n.o., J. Vriezen 11 
Fielden VVV: F. Saeed 6/1/10/1 
 
De primeur voor Hengelo is alweer voorbij: de eerste wedstrijd in de overgangsklasse! We hadden vandaag het 
eerste wicket in de overgangsklasse (Srikanth), de eerste maiden (Diederik) en de eerste 6 (Johan). Ook was er 
de eerste vang, de eerste lbw en zo kan ik nog wel even doorgaan. We kregen te veel runs tegen in het begin.  
 
Na 26 overs stond VVV op 144 voor 1 en waren ze dus op weg naar 300. Toen pakten we 5 wickets in 6 overs 
en waren we al aanbeland bij de mindere batsmen. Na toch één goede partnership vielen de laatste 4 wickets 
weer in 6 overs. Battend begonnen we wat onder de target en met een snelle eerste wicket. Uiteindelijk stond er 
een hele mooie basis met 102 voor 1 na de 28ste. Door een combinatie van tight bowling en gebrek aan 
firepower haalden we de resterende ruim 6 per niet. De required runrate liep dus al maar op en was op een 
gegeven moment onhaalbaar.  
 
Achteraf hebben we zeker niet kansloos verloren en zijn er zeker positieve kanten aan het bowlen en batten. We 
zijn er even af geweest voor regen en de wind was killing, vooral voor de mensen aan de kant. Dus Anke: 
bedankt voor het scoren! Al met al een leuke wedstrijd met een prettige, sportieve tegenstander en fijn dat er 
bondsumpires waren. 
 
Verslag door John Kloppenburg 
  

 

Hengelo CC – SGS, 26 april 2009. SGS wint met 37 runs 

Batten SGS 212 voor 6: R. vd Berg v Saparoea 42, Amin Kasam 57, T. Straten 32, S. Abdul Mohammad 42n.o. 
Fielden Hengelo: J. Kloppenburg 6/-/16/2, D. Neeb 4/-/17/2, M. Ravi 6/-/31/1, E. de Jonge 2/-/17/1.  
 
Batten Hengelo 175 voor 9 : E. de Jonge 31, M. Ravi 22, J. Kloppenburg 48, D. Neeb 30 
Fielden SGS: A. Kasam 8/1/27/3, S. Abdul Mohammad 8/2/20/3, R. v.d. Berg 2 vangen, D. Coster 3 stumpings. 
 
De kop is er weer af. Vier man uit het westen en zeven die wat minder ver reisden troffen elkaar in Hengelo. Het 
clubhuis is een plaatje geworden en dat was het weer ook. Hengelo koos voor eerst fielden. Onze twee openers 
keken iets te verlangend naar de stoelen, waarna Raimond en Amin in 16 overs een stand van 93 voor het derde 
wicket opzetten. Theo voegde op zijn bekende vrolijke manier daar vlot het zijne aan toe. Cees liep de bal zijn 
wicket uit maar gebruikte hiervoor niet zijn legguards maar zijn tenen. Na controle in het ziekenhuis bleek er 
gelukkig niets hierbij gebroken te zijn, wel kwam er een oude breuk aan het licht. 
 
Het antwoord van Hengelo kwam nooit echt op gang. Tight bowlen in het begin daarna de spinners gelegenheid 
om de scalpen te veroveren. Vooral Theo Burki bowlde goed, maar zag dit niet beloond met een wicket. Roelof 
nam het fielden van Cees over, waarvoor onze dank. 
 
Na een genoeglijk samenzijn werd de thuisreis weer aanvaard. Ik wens iedereen een mooi seizoen toe. 
 
Verslag namens SGS door Raimond van den Berg van Saparoea 



TERUGBLIK ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 14 maart 2009 
 
door Wim Voogel 
 
Op zaterdag 14 maart 2009 werd onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden met 
aansluitend de Midwinteravond met een zeer ruime opkomst van de leden. 
Naast de gebruikelijke onderwerpen, zoals de goedkeuring notulen van de vorige vergadering 
het jaarverslag, de financiële verantwoording, bestuursmededelingen, enz., kwamen 
onderstaande extra vermeldenswaardige punten naar voren. 

 

De ALV vond voor de eerste keer plaats in ons nieuwe clubhuis, 
dat nog niet helemaal qua afwerking gereed is, maar toch reeds 
in zo’n stadium verkeerde dat de ledenvergadering goed kon 
functioneren. De officiële opening zal plaats vinden in combinatie 
met de 55-jarige lustrumviering. 
 

 

Uit het midden van de leden en naar voren gebracht door Cees 
van Lennep kwam het voorstel om onze voorzitter, Diederik Neeb, 
te benoemen tot Lid van Verdienste van onze vereniging voor zijn 
grote inspanningen, die hem veel tijd en energie hebben gekost, 
om het nieuwe clubhuis te verwezenlijken en tevens de 
begeleiding van de financiële ontvlechting met de hockeyclub 
naar tevredenheid af te ronden. Het voorstel werd door de leden 
met luid applaus goedgekeurd. 

 

De voorzitter stelde de vergadering voor om aan Johan Vriezen 
dit jaar de Van Beusekom-Beker uit te reiken voor zijn inzet en 
organisatie bij de afbouw van het clubhuis. Deze beker van 
verdienste wordt uitgereikt aan het lid dat het afgelopen jaar de 
grootste verdienste voor de vereniging heeft gehad. Kan slechts 
één keer per persoon worden uitgereikt, maar voor Johan wordt 
een uitzondering gemaakt. Het voorstel van de voorzitter werd 
door de leden met luid applaus goedgekeurd. 

 

Na 42 jaar bestuurslidmaatschap, waarbij hij alle functies binnen het 
bestuur te heeft bemand, neemt de voorzitter met veel woorden van dank 
afscheid van Roelof Kruijshoop als algemeen commissaris en 
overhandigt hem een prachtig herinneringssymbool. Zijn echtgenote Aly 
wordt ook in het zonnetje gezet voor de jarenlange ondersteuning van 
Roelof en krijgt een bloemetje overhandigd. Roelof is twee jaar geleden 
ook al extra bedacht met een Koninklijke Onderscheiding en heeft er 
toen twee jaar als Algemeen Commissaris aan vastgeknoopt i.v.m. de 
verhuizing en de financiële  ontvlechting met de hockeyclub. Zijn kennis 
van de historie is hierbij zeer waardevol gebleken. 

 

De voorzitter verwelkomt hierop John Kloppenburg in de functie 
van jeugdcommissaris binnen het bestuur. Het bestuur beoogt dat 
naast de verjonging van de gelederen met deze benoeming ook 
meer aandacht wordt gegeven aan het behoud en verwerving van 
jeugdleden, die zeer belangrijk zijn voor de toekomst en 
continuïteit van de vereniging. Ook deze benoeming wordt bij 
acclamatie goedgekeurd door de aanwezige leden. 

 


