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VAN UW VOORZITTER  

 
Het is duidelijk een stap te hoog voor ons eerste elftal, met de huidige bezetting, om in de 
overgangsklasse mee te komen. Alle wedstrijden zijn verloren en de resultaten worden niet beter 
eerder slechter. Het tweede elftal heeft de goede lijn van het begin van het seizoen niet vast 
kunnen houden en heeft van de 5 gespeelde wedstrijden er tot nu toe slechts 2 kunnen winnen. 
Het is duidelijk dat bij het begin van de 2de helft van de competitie, en dat is volgende week al weer 
het geval, er nog heel wat moet gebeuren om een aantal wedstrijden te gaan winnen. 
 
De opening van Nederland op het Twenty20 toernooi in Engeland begon met een grote stunt door 
op het “heilige” Lords van Engeland te winnen. Dit werd uiteraard als grote vernedering ervaren 
door de grote cricketnatie en dat hebben ze tegen Pakistan “even” rechtgezet. Nederland kon 
echter tegen Pakistan geen vuist maken en helaas betekende dat het einde van het toernooi maar 
de datum 5 juni 2009 zal voor altijd in ieders geheugen gegrift staan. 
 
Er zijn welliswaar geen wedstrijden verregend maar het aantal hele mooie zomerdagen laat nog 
wel te wensen over. Hopelijk wordt het de komende weken beter en zien we wat meer publiek 
langs de lijn bij onze thuiswedstrijden. 
 
Het wordt de komende weken met de start van de vakantie steeds moeilijker voor Jan-Allard om 
twee elftallen op te stellen, graag alleen afzeggen als het echt niet anders kan. Heb je jouw 
vakantie al doorgegeven zodat we hiermee rekening kunnen houden? 
 
Dit weekend is er geen cricket thuis maar volgende week speelt het tweede weer een 
thuiswedstrijd en kunnen hopenlijk met veel support weer eens een wedstrijd winnen. 
 
 
Graag tot ziens op het veld! 
 
Met sportieve groet,  
-Diederik- 

 49e Jaargang, nummer 4  12 juni 2009 
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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.



OPSTELLINGEN 
 
Versie: 8 mei 

 
Afmeldingen bij Jan-Allard Hummel 06-22413726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opstellingen voor latere wedstrijden verschijnen zo snel mogelijk op de website. 

 

 

 
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. 





UITSLAGENLIJSTEN 
Senioren: Hengelo 1, competitie: KNCB Klasse Overgangsklasse B (18 wedstrijden) 

 

Senioren: Hengelo 2, competitie: KNCB Klasse 4B (10 wedstrijden)  

 



COMPETITIESTANDEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BESTUURSMEDEDELING 

CONTRIBUTIE 2009 

Hallo leden, 

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) 

 

MEMBERSHIP FEE INVOICE 2009 

Hello members, 

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.  

It 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 may not play matches.  

Kind Regards, Henriette van Blaaderen (Treasurer MCC Hengelo) 





WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
Hengelo 1 - United CC 1 : 88 all out – 89 voor 2                                               17 mei 2009 
 
Door Rob Puttkammer 

 
Na de beide verloren wedstrijden tegen VVV (met toch wel kansen en mogelijkheden) 
en ACC (geen kansen op die dag) werd het tijd om de bakens eens te verzetten in de 
thuiswedstrijd tegen United Cricket Club. 
 
Het weer zat niet mee echter en ook 
United was niet op tijd aanwezig. Reden 
voor uw captain om in goed overleg de 
wedstrijd in te korten tot 2x 46 overs. 
Geen bondsumpires ook deze keer, 
anders was e.e.a. misschien minder 
soepel verlopen. United was om 10:45 uur 
niet spelgereed aanwezig. Dit soort 
overwegingen zijn uw scribent echter 
allemaal vreemd, zodat Diederik en Rahim 
(op aanwijzingen van onze trainer Eric 
eens in de opening verkozen) om 11:45 op 
pad gingen naar de wickets, om de bodem 
voor een goed Hengelo totaal te leggen. 
Ik moet zeggen, dat de heren niet geheel 
onverdienstelijk startten, met Diederik 
natuurlijk vanaf acquit op de toch 
verzorgde bowlerij van United met vlotte 
runs. Toch kwam al op 16 een einde aan 
Rahim’s innings, toen hij achter het wicket 
gevangen ging.  
 
Shrikanth en Diederik gingen echter goed 
door en verzorgden een stand van 46 
voordat Shrikanth run-out ging. Hierna 
collapsde de Hengelo battingside echter 
en met nog kleine bijdragen van Ravi (8) 
en Binnsih (9) kwam het einde na 38 overs 
op een schamel totaal van 88 runs uit. 
 

 
Diederik had zich nog het beste weten 
staande te houden en scoorde een 
persoonlijke bijdrage van 26.  
 
Als iedereen dat nou doet, heeft 
ondergetekende via een ingewikkelde 
formule gecalculeerd, dat wij er dan 286 
maken. Dat is normaal gesproken 
voldoende om voor een overwinning te 
fielden en bowlen. Niet echter met dit 
totaal van 88 runs. Na de lunch hakte 
United er lustig op los, voor zover dat 
nodig was, want niet voor het eerst waren 
de wides (31 maar liefst) de topscorer. Op 
een totaal van 58 respectievelijk 78 namen 
Ravi en Rahim elk nog een wicket, beiden 
door vangen van Shrikanth, waarvoor 
hulde. 
 
De heren van United lieten er dus geen 
gras over groeien en dat gold ook voor na 
de wedstrijd. Na een snelle AA, waren 
onze gasten binnen 25 minuten weer weg. 
Geef ze eens ongelijk, lekker op tijd thuis 
vanuit het verre Hengelo !!  Wij hebben het 
bier maar opgedronken, ook zonde om te 
laten verdampen natuurlijk. Zo werd het 
toch nog gezellig. 
 
 

 



Hengelo 1 – Dosti 2 : 80 all out – 238 all out                                                  24 mei 2009 
 
Door Rob Puttkammer 

 
Op 24 mei speelde het eerste zijn thuiswedstrijd tegen Dosti. Uw aanvoeder had een 
lange rit van 150 km achter de knopen en was toch om 9:45 uur op de velden het touw 
aan het uitrollen. Ik bedoel maar. De afspraak is echter om reeds om 9:30 uur 
aanwezig te zijn. Dit in verband met de vele werkzaamheden die er nog moeten 
worden gedaan gezamenlijk. Uw aanvoeder moest evenwel constateren, dat hij 
bepaald niet de laatste was. Wie de schoen past, trekke hem aan. 
 
Ons alle Louk Hartong was als enige door 
de bond afgevaardigd om de wedstrijd te 
leiden, wat betekende, dat hij telkens aan 
het DODE wicket stond (en niet aan het 
battingwicket, zoals minder theoretisch 
onderbouwden beweerden) en dus tussen 
de overs heen en weer moest worden 
gelopen. Dit ging echter gesmeerd en 
Louk heeft wat mij betreft een uitstekende 
prestatie geleverd, vermeld in het 
Captain’s Report naar de bond. 
 
Dat laatste kan helaas weer niet gezegd 
worden van de verrichtingen van uw aller 
eerste. 
 
Na door hen gewonnen toss verkoos Dosti 
te gaan batten. Door de blessure van John 
begonnen Rahim en Rob aan de klus. Op 
een totaal van 62 waren de nummers 1, 2 
en 3 van Dosti het slachtoffer geworden 
van Rob (2 wickets) en Shrikanth (1 
scalp). Goed bowlen van Jitthin en 
Diederik zorgde er zelfs voor, dat op 95 al 
5 wickets down waren. Goede 
partnerships van Dosti’s nummer 7, 9 en 
10 batsmen zorgde echter voor een snelle 
opdrijving van de runs. Toch was Hengelo 
in staat Dosti all out te krijgen voor een 
totaal van 238 runs (wel weer 58 extra’s 
helaas).  Desondanks is dat niet zo slecht 

“considering” het feit, dat we voor het eerst 
overgangsklasse spelen. 
 
Over onze battingside kan ik helaas weer 
kort zijn. Eigenlijk niemand kwam tot een 
behoorlijke prestatie. Dit had natuurlijk ook 
te maken met het uitstekende bowlen en 
fielden van Dosti (beide aspecten zijn echt 
een stuk beter verzorgd in deze klasse 
door de meerderheid van onze 
opponenten), maar desalniettemin, zou 
een hoger totaal dan 80 in 27 overs toch 
bereikbaar moeten zijn. Zit ook tussen de 
oren mannen !  Eric (19) droeg zijn bat, 
zoals dat het, bijna door de hele innings, 
maar het tempo was wel erg laag moet ik 
zeggen.  
Johan (9) en Rob (12 NO) deden nog 
verwoede pogingen om alsnog topscorer 
te worden, maar het pleit was op dat 
moment al beslecht. Helaas. 
Aanstaande pinksterweekeinde wachten 
VRA en VCC, tegenstanders waar iets 
tegen mogelijk zou moeten zijn, als we 
met z’n allen ons niveau wat kunnen liften. 
Daarom niet getreurd, ik blijf er plezier in 
houden. 
Ook Dosti verdween met gezwinde spoed, 
jammer. Gelukkig vergoedde een lekkere 
Shoarma buiten bij Jeruzalem daar iets 
van. 

 
 
 



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



Hengelo 2 - Quick 1888 3 : 214 v. 6 – 170 all out                31 mei 2009 
 
Door Roelof Kruijshoop 
 
De dag begon vroeg voor mij, want ik had afgesproken met Adriaan Poffers om hem af te halen 
van het station om 10:17 uur. ’s Ochtends kreeg ik een telefoontje van Jan-Allard dat Adriaan 
was ingedeeld bij HENGELO 1 aangezien Johan Vriezen geblesseerd was. Hij, Johan, zou met 
HENGELO 2 meespelen. Johan bleek een probleem te hebben met zijn achillespees en kons 
slecht lopen. Ik had inmiddels beloofd om ook Koushik Biswas en Binish John op te halen bij 
het station, dus had ik geen keus. Beide mannen stonden bij mijn aankomst al keurig klaar op 
de P+R want de treinen reden niet en ze waren gebracht met de NS-bus. Aangekomen bij ons 
prachtige clubhuis begonnen wij koffie te zetten. Inmiddels was ook Herre de Boer gearriveerd. 
Na de koffie hebben wij het veld in gereedheid gebracht. Hierna begonnen de tegenstanders 
binnen te druppelen en maar een paar Hengelo’ers! Ik begon mij ernstig zorgen te maken en 
nam mijn  mobieltje. Hessel bleek nog te slapen en Sarpal kon ik niet bereiken. Ook de anderen 
waren onbereikbaar. Om kwart voor 12 uur kwamen Hessel, Rafi, Sajid en Rauf er eindelijk aan. 
Foei mannen, niet weer doen! Sarpal bleek opgesloten te zijn in de parkeergarage van zijn 
appartement en kwam om 12 uur aan.  
 
Sarpal mocht als captain direct beginnen met 
tossen en hij won de toss. Wij mochten 
beginnen met fielden. Oud Hengelo'er Cees 
van Lennep was aanwezig en bleek ineens 
mee te spelen met Quick! Een vreemde zaak, 
maar het maakte niets uit want hij werd simpel 
gevangen achter het wicket door de aan de 
achillespees geblesseerde Johan Vriezen. De 
hierna ingekomen lefthander Tom v.d. Burg 
kon goed in zijn spel komen mede dankzij twee 
gemiste vangen in de 13e over. Tom maakte 
met 95 runs net zijn century niet vol. Rafi 
Wahid bowlde goed en verschalkte drie 
wickets (2 vangen, 1 bowled). Er werden wel 
veel te veel wides gebowled (45) en het fielden 
was minder scherp dan in voorgaande 
wedstrijden. Bij een aantal spelers was er 
duidelijk een gebrek aan concentratie en toch 
was het uitstekend cricket-weer! Jongens ga 
op tijd naar bed de dag voor de wedstrijd! 
Johan Vriezen ondanks de belemmering van 
zijn blessure toch maar 4 byes en dat was 
prima!  

De lunch was verzorgd door Aly en Roelof 
Kruijshoop en die bleek goed in de smaak te 
vallen.  

Hierna mocht Hengelo batten. Sarpal Singh en 
Roelof Kruijshoop gingen openen. De start was 
slecht want Sarpal ging vrijwel direct simpel 
gevangen. Binish John (32) kwam in het wist 
met Roelof de score op te voeren met een 
gemiddelde run-rate die goed was. Met 5 runs 
gemiddeld kom je immers uit op 200. Helaas 
konden wij dit maar volhouden tot 100 runs. In 
middels was Roelof “uitgerund” op een stand 
van 24 runs door Binish op een veel te korte 
runs (excuses aanvaard!) runs. Hierna kwam 
de geblesseerde Johan Vriezen in en mocht 
Roelof fungeren als subsitute. Dat ging 
eigenlijk prima alhoewel Johan maar heel 
moeizaam kon scoren op het ogenschijnlijk 
gemakkelijke bowlen van Quick met Walter 
Prescod en Tom v.d. Berg. Pas op 106 runs 
viel het wicket van Johan, caught & bowled 
door Arthur van Lunszen. Sajid Khan had een 
goede dag en bowlde en batte goed. Hij 
voegde 38 runs toe aan de score. Met Ali 
Hussain en Koushik Biswas op de mat leek het 
er nog even op of wij de runs zouden kunnen 
maken, echter Biswas caught behind. Hierna 
kon Hessel Jagers, die uitstekend had gefield, 
de benodigde runs niet meer maken. Een 
echte wedstrijd bij prachtig weer met een 
uitstekende sfeer! 

 
Voor de statistieken: 
Batten Quick 1888  214 v.6 :  
T. v.d. Burg 95 !, A. van Lunszen 19, S. Santcroos 15, B. Davidson 10, C. van Lennep 8 
Fielden Hengelo:  
R. Wahid 10-0-33-3, S.V. Singh 8-0-40-1, S.U. Khan 8-1-46-1,  R.E. Kruijshoop 2-0-11-1 
Batten Hengelo  170 a.o. :  
S.U. Khan 38, B. John 32, J.H.K. Vriezen 17, M.A. Hussain 10, K. Biswas 10 
Fielden Quick 1888:  
W. Prescod 10-0-43-2, T. v.d. Burg 9-0-41-2, L. Harvey 4-0-10-2, M. van Haaren 2.5-0-17-2, A. van 
Lunszen 6-1-21-1 



Hilversum 2 – Hengelo 2 : 207/8 – 66 all out                                                  7 juni 2009 
 
Door Roelof Kruijshoop 
 
De organisatie van ons team was niet geheel perfect aangezien Henk op de dag zelf nog zijn 
dochter (Inge; waarvoor dank) mee moest lokken om de elf vol te maken. Maar aangekomen in 
Stroe bleek dat we elkaar blindelings wisten te vinden. Binnen een minuut van elkaar kwamen 
alle drie de auto’s aan. En daarna gingen de diverse versnaperingen er goed in! 
 
Aangekomen bij Hilversum bleek niemand de 
moeite te nemen om ons welkom te heten. De 
heren waren te veel in beslag genomen door 
de wedstrijd Hilversum 1 – Hercules 1. Dus 
zonder het traditionele kopje koffie de kerkers 
van Hilversum maar opgezocht. U zult zich 
afvragen waar we het over hebben, maar 
gedoeld wordt op de kleedkamers. Te smerig 
voor  

 
woorden. Het is maar goed dat het aan het 
eind van de dag ging regenen, want een 
douche zat er echt niet in. En onze dames 
werden weggestopt in een soort bezemkast! 
En wat nog erger was dat verplicht de douche 
aangezet moest worden anders ging de stank 
van het riool niet weg. 
 

Maar gelukkig was Henk dit keer wel goed in 
het tossen en hij won zodat we mochten 
beginnen met fielden. Maar voordat we dat 
doen zullen wij nog even een impressie geven 
van het veld. Er waren bijvoorbeeld geen 
sightscreens. (al dacht Arjan dat er nog wel 
eentje was maar die stond parallel aan het 
wicket en behoorde tot het eerste veld!) Verder 
was het noordelijke eind bezaaid met 
konijneholen. In een poging om deze te 
dichten hadden de groundsmen van Hilversum 
diverse hoopjes zand gestort. Dit eind kreeg 
dan ook direct van ons de toepasselijke naam: 
“Momfert de Mol end”. De insiders weten waar 
we het over hebben! 
Gelukkig was dit end ons niet direct slecht 
gezind. Sadjid Kahn bowlde een lange bal en 
ons appeal voor LBW werd positief 
beantwoord. Dat is wel te verstaan door de 
umpire. De batsman Filippo was duidelijk een 
andere mening toegedaan. Fijn dat we Rieke 
als spion aan de kant hadden, zo konden we 
deze sappige details aan jullie melden! 
Rafi liet daarentegen over enige onjuistheid 
geen twijfel bestaan door de middelstump van 
batsman Marsden te verwijderen. Perfect 
gebowld! De heer Marsden heeft in de tweede 
innings Rieke gezelschap gehouden 
aangezien hij niet al te goed meer uit de 
voeten kon. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor 
de geestelijke steun die hij onze charmante 
Lady heeft geboden. Tevens was hij zo briljant 
om voor te stellen tijdens de harde regen 
vanonder de tafel te scoren! De signalen van 
de umpire konden moeilijk vanuit deze positie 
beantwoord worden. Dat leverde wel wat 
communicatieproblemen op! 
Maar daarna droogden de wickets op. 
Batsman Schlüter en (kennelijk) coach Panday 
bouwden een partnership van 72 op voordat 
Sadjid weer terugkeerde naar het Momfert de 

Mol end om zijn vernietigende molshoopwerk 
te doen. En ook nu weer werd het houtwerk 
geraakt. 
De heer Hebing was vervolgens meer van het 
niveau van de gemiddelde Hengelo 2 speler en 
was een redelijk eenvoudige prooi voor Sarpal 
Singh. Maar daarna kwam er weer een 
“buitenlandse” kracht in en samen met 
batsman Panday werd er weer flink aan de 
weg getimmerd. Vooral Roelof moest het 
behoorlijk ontgelden. Maar onze routinier nam 
gepast wraak toen de coach wat al te 
flamboyant begon te batten. Een reverse 
sweep raakte niets maar de bal wel de middle 
stump. Eindelijk waren we met de score op 
178 van deze kwelgeest verlost. 
En dat was goed voor het in bedwang houden 
van de score. De volgende batsmen waren 
namelijk voor ons een stuk zuiniger. Batsman 
De Man was de volgende om te gaan. Een 
prima gebowlde bal van Rafi raakte de outside 
edge waarna de bal netjes achter de stumps 
gevangen werd door Adriaan. De batsman was 
echter opnieuw ontstemd met de Hilversumse 
leiding. Hij had de bal namelijk niet geraakt. 
Wel vreemd dat er een duidelijke nick te horen 
was en de bal duidelijk van richting veranderde 
op hetzelfde moment. 
De laatste kwalitatief hoogstaande batsman 
meneer Naidoo werd door een prachtige 
running catch van Rafi naar de kant gestuurd. 
Dit leverde Arjan zijn dikverdiende wicket op. 
En dat was meteen zijn eerste wicket van dit 
seizoen. Maar daarmee was voor onze super 
gedreven fielder de koek nog niet op. Onze 
wicketkeeper wist een extreem lage vang net 
voordat de bal de grond raakte te maken. 
Daarmee hadden we toch 8 Hilversummers 
naar de kant weten te krijgen. Helaas heeft ons 
dit wel 207 runs gekost waarvan Panday met 
86 ruimschoots de grootste bijdrage leverde. 



Bowlingcijfers: 
Sadjid 10 overs, 1 maiden, 2 wickets voor 54 
Rafi 10 overs, 1 maiden, 2 wickets voor 39 
Roelof  7 overs, 1 wicket (maar wel de coach 
dus) voor 55 
Sarpal 10 overs, 1 wicket voor 39 
Arjan 3 overs, 2 wickets voor 17 
Extras: 0 byes, 3 legbyes, 17 wides en 2 no-
balls. 
 
Na de beperkte lunch (met name voor 
brandstofvreters als Arjan was er nogal weinig 
voorradig) moesten we zien om het totaal van 
207 te overtreffen. Dit was voor een gehavend 
Hengelo 2 natuurlijk een schier hopeloze 
missie. Daar kwam bij dat het weer ook steeds 
slechter werd. De laatste batsmen van 
Hengelo moesten in behoorlijk slecht licht en 
regen batten. We gaan dan ook niet veel 
woorden aan deze troosteloze en druilerige 
innings wijden. Het grootste spektakel 
gebeurde namelijk in het aangrenzende veld. 
Het ene appeal werd op het andere gestapeld. 
En zelfs nadat de umpire not out gegeven had 
werd er voor de zekerheid nog een salvo 
“ohwsthat” richting de arbitrage afgevuurd.  
Maar Riekes scoringpartner wist wel hoe het 
werkte: drie halve lbw’s zijn 1 echte lbw en dus 
de vierde keer steekt de umpire zijn vinger op. 
Ons team wist in deze ambiance nog wel bijna 
27 overs voi te spelen. En wij waren goed voor 
33 runs van het bat. De coach was overigens 
in deze tak van sport ook erg goed en pakte 4 
wickets. Gelukkig hebben we altijd nog ons 
bonuslot achter de hand en dankzij  deze 
“EXTRA” kaart wisten we de score te 

verdubbelen tot 66. Inge heeft trouwens niet 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om te 
batten. Ze wist niet hoe dat ging en tegen de 
tijd dat zij in zou moeten was er toch geen bal 
meer te zien. 
Na de wedstrijd werd snel de beschutting van 
de “dungeon” opgezocht (het enige voordeel 
van deze ruimte). Maar ook dit voordeel heb 
zijn nadeel. Het eerste van Hercules hield een 
crisisberaad (hoe krijgen we beter weer?). En 
daar was ook wat publiek?!  bij aanwezig. En 
aangezien wij samen met Hercules deze 
ruimte deelden moesten we ons met publiek 
omkleden. (en zo hebben we tijdens de 
wedstrijd dan wel geen fans maar na afloop 
wel) En ook was het moeilijk om weg te komen 
aangezien de coach van Hercules vakkundig 
de deur barricadeerde. Er was geen 
ontsnappen mogelijk voor de boys van de 
Utrechtse club (en voor ons dus ook niet). 
Geheel in stijl verlieten we Hilversum in de 
stromende regen. Hoe je van de regen in de 
drup kunt komen! 
Rieke (+haar assistent) Poffers 
P.s. De grootste verrassing kwam echter ’s 
avonds bij thuiskomst. Hare majesteit de 
koningin had wat naamswijzigingen 
goedgekeurd: 
Sarpal Singh was in E-cricket Z. Ali Yousoufzai 
Adriaan Poffers was Wim van de Vis (we 
wensen hem snel beterschap toe!) 
Kaushik Biswas werd aangeduid als Ali 
Hussain. (wel vreemd dat Ali ook bij Hengelo 1 
genoemd staat; de beste jongen is dus een 
soort dokter Who die op twee plekken tegelijk 
kan zijn!) 

   
 
 




