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Secretaris: W. Voogel 0546-490994 voogelw @ home.nl 
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Kopij:  liefst per e-mail sturen aan: re.kruijshoop @ gmail.com met een kopie aan johnkloppenburg @ hotmail.com 

 
VAN UW VOORZITTER  

 
Na enkele weken serieus cricket blijkt dat het tweede elftal goed onderweg is met twee gewonnen 
wedstrijden uit drie gespeelde, maar het eerste elftal heeft alle vijf  wedstrijden verloren. Vooral 
goed om te zien bij ons tweede elftal is dat de runs in de twee gewonnen wedstrijden gemaakt 
werden door een brede basis in het elftal. Bij het eerste missen we duidelijk de input van de 
spelers die dit jaar niet meer voor Hengelo uitkomen en tevens is het aantal extra’s wat elke 
wedstrijd weer weggeven wordt veel te hoog. 
 
Helaas heeft de KNCB besloten om de klasse 4B niet te wijzigen na het terugtrekken van 2 
elftallen wat inhoud dat om dit moment maar 10 competitie wedstrijden gespeeld worden. Ondanks 
enkele jaren waarin wij de KNCB duidelijk hebben gemaakt dat we niet minder dan 12 wedstrijden 
willen spelen worden we nu toch weer geconfronteerd met te weinig competitie wedstrijden. 
 
Komend weekend spelen beide elftallen op zondag en op maandag alleen Hengelo 1, dit is een 
thuiswedstrijd en we kunnen alle aanmoedigingen gebruiken om te proberen een aantal 
wedstrijden te winnen dit seizoen. 
 
Het vastleggen van een datum voor het lustrum en de opening van het clubhuis wil maar niet 
lukken. Nadat ik in de vorige NOT-OUT de verwachting had uitgesproken dat de 30st mei 
eventueel de plechtigheid zou plaatsvinden is dit ook weer niet bevestigd en zijn we nog steeds op 
zoek om een definitieve datum te bepalen. Ik doe nu geen uitspraken meer maar zal zodra bekend 
is wat we doen deze datum per omgaande op de website publiceren en ook via de NOT-OUT 
bekend maken. 
 
Volgende week vrijdag is ook al de openingswedstrijd van het Twenty/20 toernooi in Londen en 
volgens de KNCB site zullen hier minimaal 600 Nederlanders naar afreizen om deze unieke 
happening mee te maken. Als je bedenkt dat Nederland zo’n 3000 actieve cricketers heeft dan is 
de opkomst voor dit evenement ongelofelijk goed te noemen. 
 
De laatste loodjes wegen het zwaarst, en ook wat betreft de afwerking van ons clubhuis blijkt dat 
we hier nog wel even de schouders onder moeten zetten. We proberen in ieder geval elke 
maandagavond hiervoor vrij te houden en vanaf 19.30uur zijn er in principe altijd wel een aantal 
mensen aan het klussen. ALLE HULP IS NOG STEEDS WELKOM, bel even van te voren als je 
zeker wilt weten dat er iemand is!!! 
 
Graag tot ziens op het veld! 
 
Met sportieve groet,  
-Diederik- 
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NOT OUT 
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VELDTRAININGEN 

Dinsdag:  Selectie Hengelo 1 . Dit zijn de vaste spelers van Hengelo 1 plus degenen die 
regelmatig reserve zijn voor het eerste elftal en degenen van wie het de bedoeling is 
door te groeien naar het eerste. Dit is met degenen die het betreft gecommuniceerd. 

Woensdag:  Selectie Hengelo 2 . Dit zijn de vaste spelers van Hengelo 2 plus degenen die 
regelmatig reserve zijn voor het tweede elftal. 

Donderdag:  training voor iedereen, gevolgd door de clubavond in het clubhuis.  

Aanwezig:  18.30 uur, start: zo snel mogelijk, einde: 21.00 of wanneer het te donker is. 

AFMELDINGEN HENGELO 1 bij John Kloppenburg  : 06 - 48635128|
AFMELDINGEN HENGELO 2 bij Henk Kloppenburg  : 06 - 45207744

Rev.2 - 23 mei 20:45 uur

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Azhar R. Biswas K. 
Hussain A. Boer H. de
Jonge E.J. de Heuker of Hoek A. 
Jose J. Hussain M.A.
Kloppenburg J. Vice Capt Jagers H.
Kruijshoop J.W. John B.
Marathe R. Kruijshoop R.E.
Neeb D. Poffers A.A.  Wk
Puttkammer R.R. Capt Singh S. Capt
Shastry S. Wahid R.
Vriezen J.H.K. Wk Wichmann F. 

Voor aanvang
Lunch / Einde

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Azhar R. Biswas K.
Hussain A.  Heuker of Hoek A. 
Jonge E.J. de Hussain M.A.
Jose J. John B. 
Kloppenburg J. Vice Capt Khan S.U.
Kruijshoop J.W. Kloppenburg H.  Capt
Marathe R.  Kruijshoop R.E.
Neeb D. Poffers A.A.  Wk
Puttkammer R.R. Capt Rauf M.A.
Shastry S. Singh S. Vice Capt
Vriezen J.H.K. Wk Wahid R.

HJ Poffers

Voor aanvang
Lunch / Einde

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

OPSTELLINGEN

Bij uitwedstrijden:

Vertrek: vóór het Station NS op de "Kiss & Ride" plek. Zorg ervoor dat je minimaal 10 minuten te vroeg bent. 
Parkeren: je kunt op de "Kiss & Ride" niet lang parkeren; parkeren bijvoorbeeld langs de Beursstraat bij het 
RABO Theater.

Reiskostenvergoeding rijders: uitbetalen aan de rijders op basis van spelers en basis reiskosten.

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

Bij thuiswedstrijden:

Reserves Reserves

Bardienst
R. Azhar
S. Shastry / team

Hengelo 1 - VCC 2 CCN 3 - Hengelo 2
Aanvang 11:00 uur; aanwezig 09:30 uur Aanvang 12:00 uur; vertrek Station NS 10:00 uur
Spelersbijdrage € 8,00 Spelersbijdrage € 8,00 Basis Reiskosten € 14,00

Bardienst
A.A. Poffers
R. Wahid / team

Maandag 1 juni 2009 Maandag 1 juni 2009

Aanvang 11:00 uur; vertrek Station NS 08:45 uur Aanvang 12:00 uur; aanwezig 11:00 uur
Spelersbijdrage € 8,00 Basis Reiskosten € 15,00 Spelersbijdrage € 8,00

Reserves Reserves

Zondag 31 mei 2009 Zondag 31 mei 2009
VRA 2 - Hengelo 1 Hengelo 2 - Quick 1888 3



 

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. 



Uitslagen 2009 Senioren: HENGELO 1  
 Competitie KNCB Klasse Overgangsklasse B   18 competitiewedstrijden 

Dag Datum Opmerkingen
Zo 26-4-2009 Hengelo 1 - SGS CC  175 v.9 - 212 v.6 Friendly
Zo 3-5-2009 Hengelo 1 - VVV 2 194 v. 6 - 248

E.J.de Jonge 45, D. Neeb 14
D.Neeb 26, S. Shastry 10 + 2 vangen
D.Neeb 52, E.J. de Jonge 51, R. Marathe 18 n.o.
B.O.Jainarain 90, G. Singh 35 en 4 wickets, F.H. 
Moenna 38
E.J. de Jonge 19, J. Jose 7.4-0-48-3
U. Alvi 42, M. Rana 31 n.o., I.Ahmed 10-4-21-3

Zo 31-5-2009 VRA 2 - Hengelo 1 -
Maa 1-6-2009 Hengelo 1 - VCC 2 -
Zo 7-6-2009 Hengelo 1 - Quick 1888 1 -
Zo 14-6-2009 Jinnah CA 1 - Hengelo 1 -
Zo 21-6-2009 VVV 2 - Hengelo 1 -
Zo 28-6-2009 Hengelo 1 - ACC 2 -
Zo 5-7-2009 United 1 - Hengelo 1 -
Zo 12-7-2009 Hengelo 1 - CCN 1 -
Zo 19-7-2009 Dosti CC 2 - Hengelo 1 -
Zo 2-8-2009 Hengelo 1 - VRA 2 -
Zo 9-8-2009 VCC 2 - Hengelo 1 -
Zo 16-8-2009 Quick 1888 1 - Hengelo 1 -
Zo 23-8-2009 Hengelo 1 - Jinnah CA 1 -

Presidents XI traditionele wedstrijd einde seizoen om de
Hengelo Puttkammer-van Lennep Memorial , Gouden Kruik 

en het Ben Walhof bat voor man of the match

- 238

Za 29-8-2008 - Still Going Strong CC

-

Zo 24-5-2009 Hengelo 1 - Dosti CC 2 80

- 89 v.2
Don 21-5-2009 CCN 1 - Hengelo 1 255 v.6 - 183 v.9
Zo 17-5-2009 Hengelo 1 - United 1 88

Wedstrijd Uitslag

Zo 10-5-2009 ACC 2 - Hengelo 1 126 v.1 - 125

 

Uitslagen 2009 Senioren: HENGELO 2 
 Competitie KNCB Klasse 4B   14 competitiewedstrijden 

Dag Datum Opmerkingen
Zo 17-5-2009 Gelre CC 1 - Hengelo 2 85 - 142 S.Singh 36, R.Wahid 5 wickets !; C.Matby 53
Don 21-5-2009 Hengelo 2 - Kampong 5 165 v.6 - 162 v.5 S.Singh 36; M. Twemlow 53
Zo 24-5-2009 SON 1 - Hengelo 2 157 v.9 - 46 v.8 MA.Rauf 5 wickets in 10 overs voor maar 25 runs
Zo 31-5-2009 Hengelo 2 - Quick 1888 3 -
Maa 1-6-2009 Vrij - Hengelo 2 - CCN 3 teruggetrokken uit de competitie
Zo 7-6-2009 Hilversum 2 - Hengelo 2 -
Zo 14-6-2009 Hengelo 2 - Vrij - Salland 3 teruggetrokken uit de competitie
Zo 21-6-2009 Hengelo 2 - Gelre CC 1 -
Zo 28-6-2009 Kampong 5 - Hengelo 2 -
Zo 5-7-2009 Hengelo 2 - SON 1 -
Zo 12-7-2009 Quick 1888 3 - Hengelo 2 -
Zo 19-7-2009 Hengelo 2 - Vrij - CCN 3 teruggetrokken uit de competitie
Zo 9-8-2009 Hengelo 2 - Hilversum 2 -
Zo 16-8-2009 Vrij - Hengelo 2 - Salland 3 teruggetrokken uit de competitie

Presidents XI Traditionele wedstrijd einde seizoen om de
Hengelo Puttkammer-van Lennep Memorial , Gouden Kruik 

en het Ben Walhof bat voor man of the match

Wedstrijd Uitslag

Za 29-8-2008 - Still Going Strong CC -

 

Standen in de competities: 

Team Weds Pnt Gem Team Weds Pnt Gem 
United CC 1 5 9 1,80 Son CC 1 2 4 2,00
CCN 1 5 8 1,60 Hengelo 2 3 4 1,33
Jinnah CA 1 5 8 1,60 Gelre CC 1 2 2 1,00
Quick 1888 - 1 5 7 1,40 Hilversum 2 2 2 1,00
Dosti 2 5 6 1,20 Kampong 5 1 0 0,00
VCC 2 5 4 0,80 Quick 1888 - 3 2 0 0,00
VVV 2 5 4 0,80 Salland 3 0 0 0,00
ACC 2 5 2 0,40 CCN 3 0 0 0,00
VRA 2 5 2 0,40
Hengelo 1 5 0 0,00  



GEWIJZIGD SCHEMA    -    GEWIJZIGD SCHEMA    -    GEWIJZIGD SCHEMA    -    GEWIJZIGD SCHEMA 

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 08:45 01:30 uur 300 km 15,00€                 165,00€                             55,00€               
ACC 08:45 01:30 uur 300 km 15,00€                 165,00€                             55,00€               
United 08:30 01:45 uur 340 km 17,00€                 187,00€                             62,00€               
CCN 08:45 01:30 uur 280 km 14,00€                 154,00€                             51,00€               
Dosti CC 08:45 01:30 uur 300 km 15,00€                 165,00€                             55,00€               
VRA 08:45 01:30 uur 300 km 15,00€                 165,00€                             55,00€               
VCC 08:15 02:00 uur 370 km 18,50€                 203,50€                             67,00€               
Quick 1881 09:00 01:15 uur 210 km 10,50€                 115,50€                             38,00€               
Jinnah 08:45 01:30 uur 300 km 15,00€                 165,00€                             55,00€               
Totaal vice versa --> reiskosten 2.700 km 135,00€               1.485,00€                          1.479,00€          
Spelersbijdragen 9 x 3,50€      31,50€                 
Totaal kosten 166,50€               inkomsten na betaling
Gemiddeld 9,25€                   totaal rijders
BIJDRAGE max = 8,00€                   1.584,00€                          beschikbaar

Jeugd (incidenteel) 4,50€                   105,00€                             <- v. consumpt.

Benodigde bijdrage vanuit de vereniging 165,00€                             (€ 140,00 cons.)

Let op: in bovenstaand schema is geen rekening meer gehouden met een stop van 30 min. om koffie te drinken!

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

aanv.: 11:00 10 Wedstrijden 11 3 auto's

Vereniging Vertrek     Reistijd
Berekende 

reiskosten p.p.

Inkomsten uit reiskosten 
(theor. met lagere bijdrage 

jeugd)
Uitbetalen per 

auto
Gelre 09:45 00:45 uur 120 km 6,00€                   60,75€                               20,00€               
Kampong 08:45 01:45 uur 260 km 13,00€                 131,63€                             43,00€               
SON 08:15 02:15 uur 330 km 16,50€                 167,06€                             55,00€               
Quick 1881 08:40 01:50 uur 210 km 10,50€                 106,31€                             35,00€               
Hilversum 08:45 02:00 uur 250 km 12,50€                 126,56€                             42,00€               

uur km -€                         -€                                       -€                       
uur km -€                         -€                                       -€                       

Totaal vice versa --> reiskosten 1.170 km 58,50€                 592,31€                             585,00€             
Spelersbijdragen 5 x 3,50€      17,50€                 
Totaal kosten 76,00€                 inkomsten na betaling
Gemiddeld 7,60€                   totaal rijders
BIJDRAGE max = 8,00€                   810,00€                             beschikbaar
Jeugd (incidenteel; aangenomen twee per wedstrijd aanwezig) 4,50€                   225,00€                             <- v. consumpt.

(€ 120,00 cons.)

In bovenstaand schema zijn Salland 3 en CCN 3 verwijderd omdat zij zich hebben teruggetrokken uit de competitie.

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 

 



INSINGER DE BEAUFORT T20 CUP & TWO DAY COMPETITION

Poule A Poule B Poule C Poule D

Hermes DVS Bloemendaal HBS VVV

VOC Kampong VCC ACC Loting

Excelsior'20 R&W Quick Hg VRA

Sparta Hercules HCC Dosti 10 juli 8 aug 8 aug 

PDCCR Hilversum Kwart Finale Halve Fnale Finale 

Poule Thuis

15-mei A VOC - Sparta

A Excelsior - Hermes DVS

B Kampong - Hercules

B R&W - Bloemendaal Uit

29-mei A PDCCR - VOC

A Sparta - Excelsior

B Hilversum - Kampong Thuis

B Hercules - R&W

C VCC - HBS

C HCC - Quick Hg

D ACC - Dosti Uit

D VRA - VVV

12-jun A Hermes DVS - Sparta

A PDCCR - Excelsior Thuis 

B Bloemendaal - Hercules

B Hilversum - R&W

C Quick Haag - VCC

C HBS - HCC Uit 

D Dosti - VRA

D VVV - ACC

-

19-jun A Sparta - PDCCR Thuis 

A VOC - Hermes DVS

B Hercules - Hilversum

B Kampong - Bloemendaal

C HBS - Quick Hg Uit 

C VCC - HCC

D VVV - Dosti

D ACC - VRA

Data Data Finale 

26-jun A Hermes DVS - PDCCR 11-7 (1) Amsterdam

A Excelsior'20 - VOC

B Bloemendaal - Hilversum 15-8 (1)

B R&W - Kampong

loting kwartfinales 18-7 (2) Den Haag

10-jul Kwartfinales

Data

17-jul Reservedag Kwartfinales 11-7 (1) Rest v.Ned. 

8-aug Finaledag 22-8 (2)

15-aug reserve finaledag 18-7 (2) Rotterdam

FINALEDAG 

TWEEDAAGSE REGIO  KNOCK OUT 



 



Wedstrijdverslagen 
 
 
ACC 2 - Hengelo 1 : 126  voor 1 - 125 all out        10 mei 2009 
 
Door John Kloppenburg 
 
Voor sommigen een primeur: een wedstrijd op ACC. Meteen een opvallend verschil met 
Hengelo: mooi cricketgras in plaats van een grove voetbalondergrond. Ook twee 
overeenkomsten: een clubhuis van dezelfde firma als de onze en de pitch ook. Daar kon 
het deze dag in elk geval niet aan liggen.  
 
Kim Wimbush is niet ons nieuwe dames lid, 
maar een nieuwe Australiër voor de MCC 
Hengelo. Om meteen maar eens te kijken 
wat hij kan, mocht hij met Diederik het 
batten openen. Diederik sloeg van de eerste 
bal een 6 over cover op een bowler die de 
week daarvoor nauwelijks 6 runs in totaal 
tegen had gekregen. Na 14 runs ging hij 
helaas uit en zonder dat er nog een run bij 
het totaal kwam, ging ook Kim (9) runs) uit. 
Het stond zo al 25 voor 2.  Toen stonden 
Erik en Ravi ervoor, maar laastgenoemde 
ging na 1 run run out. Een bowlerschange 
en 23 runs op het totaal later ging 
ondergetekende gebowld voor 16. Erik bleef 
wel staan toen ook batsmen 6 (Jithin) en 7 
(Johan) beiden voor 0 het veld moesten 
verlaten: 65 voor 6.  
 
Rob (8 runs)  ondersteunde Erik vervolgens 
in een relatief lange partnership en Jan 
Willem (5 runs) liet zien het batten niet 
verleerd te zin, maar ging jammerlijk 
gevangen. Toen was het 125 voor 8 en 
hoop je nog op een beter totaal. Rahim 
kwam naar de non-strikers end en Erik 
mocht na de vang op Jan Willem de 
volgende bal ontvangen. Met de half century 
in zicht ging hij echter meteen gevangen en 
was A. Kamboj “on a hattrick.” Kaushik had 
de dubieuze eer de hattrick-ball te 
ontvangen. Er werden natuurlijk een paar 
close-in fielders toegevoegd, maar die 
waren niet nodig: ineens was het feest bij 
ACC. Kaushik wist zich geen raad met de 
yorker-length delivery van de slow bowler: 
125 all out.  
 

Rahim stond er dus nog als nummer 10 met 
0 not out, zonder ook maar één bal te 
hebben ontvangen. Drie ducks, drie run outs 
en slechts drie man in de dubbele cijfers: al 
met al een teleurstellende prestatie. 
 
Na de lunch moesten we aggressief gaan 
bowlen voor een vroege doorbraak. Het 
totaal ging helaas te hard, waardoor Rahim 
werd afgelost door Kim. John kon de 
doorbraak ook niet forceren en gaf ook het 
stokje over. We hadden wickets nodig en 
snel! Kim bowlde goed: 1 voor 20 uit 5. 
Helaas was deze LBW het enige wicket, 
want de andere bowlers konden hem niet 
steunen. ACC mocht veel te snel scoren en 
de na 59 voor 1 hadden ze al in de 19e over 
126 bereikt.  
 
Een partnership van 59 en een unbeaten 
partnership van 67: precies wat wij deze dag 
niet konden deed ACC heel goed en door 
ons bowlen konden ze dat ook nog eens 
met snel scoren.   
 
De hattrick-bier in de warme zon had een 
bijsmaak, maar niet alles is verloren. Als we 
naar onze mogelijkheden presteren, dan 
kunnen we ook in deze klasse wedstrijden 
winnen.  



 



Gelre CC – Hengelo 2 : 85 a.o. – 142 a.o.    17 mei 2009 
 
door Henk Kloppenburg 
 
Vanuit Hengelo gingen we iets verlaat met 9 spelers op weg naar Zutphen – Gelre 
CC (Kiss & Ride was verplaatst, doch dat wist niet iedereen)  voor onze eerste 
wedstrijd van het seizoen. Aangekomen bij het cricket veld werden we 
verwelkomd door de tegenstander en onze twee laatste spelers (Adriaan en 
Rieke). 
 
De toss werd door ons verloren, een 
slechte start voor de aanvoerder, 
Hengelo mocht eerst batten. 
Hoewel de vice-captain en captain de 
batting-order behoorlijk gewijzigd hadden 
t.o.v. het vorige seizoen, begonnen we 
wel met onze rechts/links combinatie.  
Henk werd in de derde over gebowled 
met een totaal van 16 runs op het bord. 
Ali moest zijn wicket ook snel inleveren, 
gevangen, waarna Rafi het mocht 
proberen maar in de 8ste over werd Rafi 
gebowled. Het totaal was ondertussen 
gestegen tot 32 runs en dat was volgens 
plan. Adriaan en Sarpal gingen rustig 
door todat Sarpal werd gevangen in de 
20ste over, 36 runs op een totaal van 77 
runs op het bord. Rauf kwam in en 
samen met Adriaan  bouwden zij de 
totaalscore uit naar 103 runs in 28 overs. 
In de volgende over was het de beurt 
aan Sajid. Hij ging  caught en bowled. 
Roelof en Adriaan brachten de score op 
122 runs waarna Adriaan werd 
gevangen. Vijfentwintig zeer nuttige 
overs. Arjan en Rieke waren niet erg 
gelukkig, gebowled in de 33ste en 37ste 
over. Hierna mocht Wim de Vis het 
proberen. Ondanks een blessure ging 
Wim goed van start met 7 runs in zijn 
eerste competitie wedstrijd. Roelof bleef 
not out met 10 runs. Onze innings kwam 
daarmee op 142 a.o.. waarvan 54 
extra’s. 
Het is goed om te zien dat het ons 
wedstrijdplan door de tactische inbreng 
van Sarpal heeft gewerkt. 

Er was een gezellige lunch met soep, 
salades en sandwiches. Nogmaals onze 
hartelijke dank voor de voortreffelijke 
lunch welke ons werd aangeboden. 
Hierna mocht Gelre batten. Gelre begon 
rustig met een eerste patnership dat in 
de 9e over werd gebroken door goed 
bowlen van Sarpal. Nadat het eerste 
wicket was gevallen werd er door Gelre 
veel langzamer gescoord. Alleen Chris 
Maltby kon onze bowlerij goed aan en hij 
werd gevangen door Rieke. Chris had 53 
runs. Door erg zuinig bowlen van Sarpal 
en Rauf respectievelijk 9-5-7-3 geen 
extras en 6-1-18-2 (2 extras) was Gelre 
geheel afhankelijk van Chris voor het 
scoren van de runs, good job Chris! 
Gelre ging all out voor 85 in de dertigste 
over. 
Er zijn voor Hengelo nog voldoende 
verbeterpunten. Bijvoorbeeld een 
gemiste vangkans omdat er niet werd 
gecalled en daardoor lieten uw 
aanvoerder en wicketkeeper de kans 
voorbij gaan. Sorry team. 
 
De afsluitende derde innings was zeer 
gezellig met drankjes en hapjes. Gelre 
bedankt voor de gastvrijheid. 
Het was een erg gezellige cricket dag, 
prettige tegenstanders, goed weer en 
veel publiek rond het veld en afgesloten 
met een positief resultaat. 



Hengelo 2 – Kampong 5  : 165 v.6 – 162 v.5  Hemelvaartsdag 21 mei 2009 
 
door Herre de Boer 

 
De toss werd op deze mooie, warme dag 
gewonnen door Kampong, dus zij 
mochten kiezen en startten met batten. 
Dat was geen slechte beslissing, want de 
openingsbatsman, M. Twemlow, ging 
pas uit bij een stand van 119, waarvan 
53 door hemzelf gescoord. Hij werd 
prachtig gevangen door S. Singh, op het 
bowlen van Ravi Wahid. Die ging daarna 
vrolijk door met zijn goeie bowlen, want 
de volgende twee slachtoffers waren ook 
voor hem, met een totaal van resp. 6 en 
1. 
Daarna kwam de volgende, goede 
batsman van Kampong, die ook dik in de 
dubbele cijfers kwam (42). Hij werd door 
Adriaan achter de palen gevangen, op 
het bowlen van M.A. Rauf. 
De volgende die snel weer naar de kant 
mocht was R. Heymans, voor 0 door een 
LBW van S.U. Khan. De laatste twee 
batsmen voegden er nog 18 resp. 6 runs 
aan toe. Samen met de 36 extra's kwam 
het totaal van Kampong 5 op 162. 

De bowlingcijfers van Hengelo waren 
resp. : 
R. Wahid     10 – 0 – 48 – 2 
S.U. Khan   10 – 2 – 23 – 2 
M.A. Rauf   10 – 1 – 36 – 1 
K. Biswas     4 – 0 – 28 – 0 
S. Singh       6 – 0 – 25 – 0 

Samen met de twee extra's kwam het 
totaal dus op 162. Dit was voorwaar een 
behoorlijke score, waar hard voor zou 
moeten worden geknokt om er overheen 
te komen.  
 
Na de gebruikelijke goede lunch mocht 
Hengelo dus gaan knokken om daar 
overheen te komen. Het heeft er heel 
lang naar uitgezien dat dit niet zou gaan 
lukken, maar het venijn van

Hengelo 2  zat in de staart. S. Singh was 
de openingsbatsman en deed dat met 
veel verve. Hij scoorde in totaal één 6 en 
vier 4-tjes en ging uit met 36 runs op een 
totaalscore van 76 doordat hij gevangen 
werd op het bowlen van Steve Yates. 
Henk Kloppenburg had pech dat hij al vrij 
snel gevangen werd. K. Biswas deed het 
nog veel sneller. Hij mocht alweer naar 
de kant voor 6 runs. 
Roelof liet zien dat routine veel vermag. 
Heel rustig tikte hij de eentjes en 
tweetjes weg, met af en toe een 
prachtige 3 of 4. Hij mocht nadat hij 
gevangen was weer terug naar de kant 
met 18 runs. De teller stond toen pas op 
93.  
Rafi Wahid deed het prima met een 
totaal van 20 Not Out (incl. 3 x 4). 
Sajid Khan wilde niet onderdoen, maar 
hij werd gebowled door Twenlow (na o.a. 
2 x 4). Hij bracht zijn totaal hierdoor op 
18. Adriaan Poffers smaakte het 
genoegen de winnende run te scoren.  
Het was al met al een zeer spannend 
einde, want het had er lang naar 
uitgezien dat Hengelo niet over het totaal 
van Kampong heen zou komen. 
Helaas mochten Arjan, Wim en Herre 
alleen van de kant toekijken en zij 
deelden mee in het succes door prima te 
umpiren.  
 
Alles bij elkaar dus een zwaar bevochten 
- en eigenlijk niet meer verwachte - 
overwinning voor Hengelo 2, de tweede 
achtereenvolgende. Dat waren er in ieder 
geval al twee meer dan het afgelopen 
seizoen. We doen samen ons best om 
op deze weg door te gaan. 
 
HADEBE      

 



Son 1 – Hengelo 2 : 157 v.9 – 46 all out    24 mei 2009 
 
door Arjan Heuker of Hoek 
 
Het beloofde een hele mooie dag te worden. Wij waren mooi op tijd vetrokken en 
konden lekker door rijden. We waren zelfs zo mooi op tijd dat we toch nog maar 
een pauze inlasten vlak voor het betreden van Son’s grond. 

We hadden helaas de toss weer verloren 
maar ongeacht dat begonnen we toch 
met fielden waar we toch altijd wel graag 
mee beginnen.  
De pitch was helaas in een bar slechte 
conditie en daardoor erg onbetrouwbaar. 
De ballen vlogen alle kanten op. 

Son had een groot aantal nieuwe 
spelers, die wij nog niet kenden. De 
opening van Son was goed met S. 
Wainman (13) en Husseinzy (41). Het 
fielden ging goed en wij wisten Son 
beneden een score-rate van 4 per over 
te houden. Nadat Husseinzy was 
gebowled kwam het scoren van Son 
bijna tot staan. Heel snel vielen twee 
wickets. Eén door het door-shouteren 
van een gebowlde bal en één door een 
prima vang achter de palen door 
Adriaan. Adriaan heeft overigens weer 
uitstekend gekeeped met slechts 3 byes 
en dat met een erg korte afstand achter 
het wicket tot de boundary en mooi kort 
gras (het is ook een golf-terrein). Voor 
Son scoorden Y. v.d. Wetering (21) en 
Collet (23) nog enige runs. Rauf had een 
uitstekende dag en nam maar liefst 5 
wickets in 10 overs voor 25 runs! Sarpal 
Singh bowlde ook goed en had 2 wickets 
voor 32 runs in 10 overs. Helaas werden 
er te veel wides gebowled: maar liefst 23 
en menig batsman zou daar jaloers op 
zijn! 

Het begon helaas nogal dramatisch voor 
Rieke Poffers in de 2e over, die een 
geweldige vangbal had gehad als deze 
niet verkeerd op haar vinger was 
gekomen en daardoor haar wijsvinger uit 
de kom kreeg. Roelof nam haar mee 
naar het ziekenhuis na afloop van onze 
fielding-innings en het ziekenhuisbezoek 
duurde vervelend lang waardoor we 
helaas twee goede mensen uit de ploeg 
verloren en onze line-up drastisch 
moesten veranderen. 

Na de lunch ging Hengelo batten en dat 
verliep deze keer dramatisch slecht. 
Henk Kloppenburg die toch meestal wel 
wat langer blijft staan was helaas al uit 
voor 4. K. Biswas had een sterk begin 
maar was al snel overmoedig en ging 
run-out met 6. Sajid Khan had ook pech 
met de pitch en werd gebowled met een 
bal die bijna niet van de grond kwam, net 
als Rauf die met een zelfde soort bal uit 
ging. 
Iedereen ging naar mijn weten uit niet 
omdat er zo slecht gespeeld was maar 
vanwege de onbetrouwbare pitch. 
Natuurlijk hadden we ook wel wat pech. 
Elk nadeel heft zijn voordeel … want wij 
waren hierdoor wel weer parchtig op tijd 
thuis. 
Son won deze dag met ruime cijfers in 
slechts 17 overs oftewel een mooie dag 
die helaas  niet werd afgerond met het 
resultaat wat we verwachtten.



 

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 



Overige beknopte verslagen. De uitgebreide verslagen houdt u nog tegoed. 
 
Kom op mannen van Hengelo1 ! Het is wachten op jullie verslagen. Jullie captain heeft 
de taken verdeeld. NU DOEN want zonder verslagen is ons clubblad niet compleet ! 
De redactie
 
ACC 2 - Hengelo 1, 10 mei 2009, ACC wint met 9 wickets 
Batten Hengelo  125 all out : E.J. de Jonge 45, J. Kloppenburg 16, D. Neeb 14 
Fielden ACC: A.S. Kamboj 5.3-0-16-4, M.S. Kamboj 8-1-29-2 
Batten ACC  126 v.1 : Z. Doekhi 51 n.o., G.J. Mulder 19 n.o., U. Muhammad 17 
Fielden Hengelo: K.M. Wimbish 5-0-20-1 
Catches win matches want ACC hield vijf goede vangen en voorkwam daar mee dat Hengelo 
meer runs maakte. De bowlerij was lastig en dat blijkt wel uit de 8 byes. J.W. Kruijshoop was 
weer terug na lange afwezigheid en zijn fielden was weer uitstekend en ook scoorde hij weer zijn 
eerste runs. Het bowlen van Hengelo was onnauwkeurig getuige de 29 wides en 7 no balls ! Dat 
moet stukken beter. ACC had geen enkele moeite met het totaal van Hengelo en na 18.2 overs 
werd het totaal al overschreden.  
 
Hengelo 1 - United CC 1, 17 mei 2009, United wint met 8 wickets 
Batten Hengelo  88 all out : D. Nedeb 26, S. Shastry 10 
Fielden United CC: R. Starr 6-1-19-3 
Batten United CC  89 v.2 : Z. Aziz 20 n.o., C.B. Thomson 21, M.S. Mirza 14 
Fielden Hengelo: R. Marathe 4-0-19-1, S. Shastry 2 vangen 
United hield maar liefst 6 vangen vast en voorkwam tevens door goed bowlen dat Hengelo in 
haar spel kwam. de wickets werden verdeeld over vijf bowlers. Verder had United geen probleem 
met het bowlen van Hengelo en na 12 overs was het over en uit voor Hengelo. Een wedstrijd om 
van te leren en daarna snel te vergeten.  
 
CCN 1 - Hengelo 1, 21 mei 2009, CCN wint met 72 runs 
Batten CCN  255 v.6 : B.O. Jainarain 90, F.H. Moenna 38, G. Singh 35, R. Moenna 19 
Fielden Hengelo: A. Hussain 10-0-48-2, J. Jose 10-0-51-2, J. Kloppenburg 5-0-19-1, Extra's 53 !!! 
J. Vriezen 2 vangen ! 
Batten Hengelo 183 v.9 : D. Neeb 52, E.J. de Jonge 51, R. Marathe 18, Extra's 35 !!! 
Fielden CCN: G. Singh 9-1-25-4, B.I. Jainarain 6-0-33-3 
Hengelo had grote moeite om openingsbat Jainarain uit te krijgen die pas op een stand van 232 
runs als vijfde wicket gebowled werd door Hussain. Ook de middle batting order van CCN 
hanteerde het bat vaardig getuige de 73 runs uit het partnership van Singh en Moenna. Ook nu 
weer heel veel onnodige extra's aan beide zijden. Deze wedstrijd had niet verloren hoeven te 
gaan was een opmerking van een aantal van onze spelers. Ook nu weer veel vangen door de 
tegenstanders: 6, waarvan 3 op het lastige bowlen van Jainarain.  
 
Hengelo 1 - Dosti 2, 24 mei 2009, Dosti wint met 158 runs 
Batten Dosti 238 all out : U. Alvi 42, M. Rana 31, I. Butt 21, M.Q. Bhatti 21, C. Rana 19, I. A. 
Shafiq, Ahmed 11 
Fielden Hengelo: J. Jose 7.4-0-48-3, D. Neeb 10-1048-2, R.R. Puttkammer 5-0-27-2, R. Azhar 6-
1-33-1, A. Hussain 8-0-50-1, S. Shastry 5-0-30-1, Extra's 56 ! 
Batten Hengelo  80 all out : E.J. de Jonge 19, R.R. Puttkammer 12 
Fielden Dosti: A. Shafiq 6-0-13-3, I. Ahmed 10-4-21-3, Merajdin 6-0-21-2, M.Q. Bhatti 4-1-9-1, 
Awan 0.5-0-5-1, Extra's 27 
Hengelo gaf tijdens het fielden veel te veel extra's weg. Er werden maar 182 runs gescoord van 
de 238. Vol goede moed startte de innings van Hengelo, maar er werd door Dosti uitstekend 
gebowled en door Hengelo ongeduldig gebat. Soms ook liet Hengelo onnodig runs liggen. Er 
waren maar liefst 4 Hengelo'ers uit voor 0 runs! 



BOUW VAN ONS CLUBHUIS 
  

 
door Roelof Kruijshoop 
 

Op veel maandagavonden is gewerkt aan de afbouw van ons prachtige clubhuis door 
een kleine groep actieve leden. Helaas missen wij een boel hulp omdat er leden / 
“consumenten” zijn die zich NIET inzetten voor de club.  

Wel elke week willen spelen maar niets doen voor jouw club is een slechte 
houding ! 

Voor de leden die het betreft het volgende.  
Het spreekwoord luidt: “Wie de schoen past trekke hem aan”. 
Je kunt je nu nog net van de goede kant laten zien door snel je leven te verbeteren 
en te gaan meehelpen. Het lijkt wel of alle klaar is, maar dat is NIET zo. Er moet nog 
ontzettend veel gebeuren en het Lustrum en de officiële opening zijn binnenkort. 

 

WAT MOET ER o.a. NOG GEBEUREN: 

• Het hele clubhuis moet nog van buiten netjes worden geschilderd. Dat werk is 
begonnen in september, maar het was te koud om het af te maken. Er moeten nog 
een paar honderd spijkergaten worden "gestopt" met stopverf, waarna met kwast en 
roller de buitenkant netjes moet worden "afgeschilderd". 

•  Het schilderwerk binnen (alle deuren) moet nog worden gedaan. Het gaat daarbij om 
de deuren, die netjes met de roller moeten worden geschilderd. 

WIE KAN ER NETJES SCHILDEREN?  Je kan direct aan de slag en neem wat 
cricketvrienden mee !  Vraag Roelof maar even waar de spullen staan en om het clubhuis 
voor je te openen ! 

• De kachel moet nog worden opgehangen, aangesloten en nagekeken. 
• De verwarmingsleidingen moeten worden afgemaakt. 

                 

BELANGRIJK :  
WERKEN AAN HET CLUBHUIS ELKE MAANDAGAVOND VANAF 19:00 UUR 
WIJ HEBBEN OOK JOUW PERSOONLIJKE HULP HARD NODIG !   

BIJNA HELPEN = NIET HELPEN ! 
 

IMPORTANT:  
WORK ON THE CLUBHOUSE EVERY MONDAY EVENING AT 7:00 P.M. 
It is very important to finalize the clubhouse interior and we need the help of all our members 
and people that are interested in the Hengelo cricketclub.  

WE NEED YOUR PERSONAL HELP ! 

 


