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VAN UW VOORZITTER  

De start van het seizoen was een dubbel weekend met schitterend weer. Op zaterdag 24 april 
werd gespeeld tegen het Noorse touringteam Vålerenga Cricket Klubb uit Oslo en de dag erna was 
de officiële openingswedstrijd van het seizoen 2010 traditioneel tegen SGS CC. Beide wedstrijden 
werden verloren maar waren voor ons prima oefenpotten en ook de derde innings van beide 
wedstrijden waren zeer geslaagd. Een verslag van deze wedstrijden kun je verderop in de NOT-
OUT lezen. 

De zaaltrainingen zijn allemaal afgelopen en naar ik heb gehoord met zeer veel enthousiasme 
gevolgd door meer mensen dan we ooit eerder in de zaal hebben gezien. We gaan nu volop buiten 
trainen, de kooi is dit jaar ook bruikbaar na inzet van een aantal vrijwilligers die de mat eraf hebben 
gehaald, de pitch gevlakt en gewalst hebben en de mat wee uitgerold hebben. Een hels karwei 
waarvoor ik hierbij nogmaals mijn dank wil uitspreken naar wee diezelfde groep mensen die zoals 
altijd druk zijn om de club draaiende te houden. 

We zijn momenteel nog aan het bekijken of het mogelijk is om een trainer aan te stellen en ik hoop 
hier op heel korte termijn meer over te kunnen vertellen. 

De voornoemde vrijwilligers zijn ook diegene die de laatste hand hebben gelegd aan het clubhuis 
en de binnendeuren geschilderd hebben en de douches de laatste kwast hebben gegeven. Als 
“finishing touch” hebben we de laatste cricketattributen, dassen, vaantjes, schildjes, posters, enz. 
opgehangen om het ons eigen clubhuis te maken. Ook het schoonmaken begint weer en ik wil 
iedereen oproepen om even achter je te kijken, en je eigen troep op ruimt, alvorens je de deur op 
slot draait en weg gaat.  

De grootste gebeurtenis in de afgelopen twee weken is zonder enige twijfel de officiële opening 
van ons “nieuwe” clubhuis op 1 mei jongstleden. Deze dag viel samen met de oprichtingsdatum 
van de vereniging 56 jaar geleden in 1954, ik kom daar zo op terug om u te vertellen waarom ik dat 
speciaal vermeld. De weersomstandigheden op deze dag vielen tegen en ook het aantal 
aanmeldingen voor de onderlinge wedstrijd liet zeer te wensen over, terwijl bij ons 50-jarig lustrum 
dit zo bijzonder in trek was. Desondanks hebben de enthousiastelingen in de “mot” regen nog een 
partijtje gespeeld van 2x15 overs. Een uitgebreid verslag met foto’s staat ook in deze NOT-OUT. 

Vanaf 13 mei begint de competitie en is elke zondag wat te doen op ons veld, kom kijken en geniet 
van een leuke partij cricket, op de waranda van een schitterend clubhuis van hopelijk wat beter 
weer dan op dit moment voorspeld is. 

Met sportieve groet, 

Diederik 

NOT OUT 

CLUBBLAD VAN DE MIXED CRICKET CLUB  HENGELO 
Opgericht 1 mei 1954 www.crickethengelo.com 



 

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 



 

OPENING CLUBHUIS 

 
Zoals in het voorwoord aangegeven was verreweg de belangrijkste gebeurtenis van onze 
vereniging de officiële opening van het clubhuis op 1 mei j.l. Het was uiteraard niet helemaal 
toevallig dat dit samenviel met de oprichtingsdatum van onze vereniging maar we hadden dit graag 
een jaar eerder gedaan gelijk met ons 11e  lustrum.  

Na de wedstrijd, die beperkt werd tot 2x15 overs, was het tijd voor het officiële gedeelte met de 
receptie voor alle leden, oud-leden, sponsoren en genodigden. Ik vind het jammer dat zoveel van 
onze eigen leden verstek hebben laten gaan bij deze gelegenheid, niet alleen vanwege de 
uitstraling naar de officiële genodigden maar zeker ook om nu eens een keer de mensen die hier 
de afgelopen 3 jaar hun levenswerk van hebben gemaakt te bedanken voor hun tomeloze inzet 
voor onze club. 

Wat als grote verrassing kwam was de aanwezigheid van de heer Van Beusekom, een van de 
oprichters van de club in 1954, die samen met zijn vrouw de opening luister kwam bijzetten. 

 

Ook lid van bijna het eerste uur (1956), de heer Hans Meyling was aanwezig wat uiteraard heel erg 
leuk was en aangeeft hoe de cricketsport bij veel mensen toch nog leeft. Ook oud gediende, en 
tevens oud-voorzitter, Pol Wittich was er samen met Nienke en het is fijn te zien dat al deze 
mensen zich nog betrokken voelen bij de club.  

De openingshandeling werd verricht door oud-wethouder Guido Weber, die door Rob Puttkammer 
werd verzocht eerst een bal weg te slaan en daarna een bal door het wicket te gooien dat in de 
deuropening was gemaakt. Alvorens deze handeling te verrichten gaf Rob buiten op het veld enige 
uitleg van cricket aan de niet cricketers. Hierna werd binnen een toost met “champagne” 
uitgebracht op het nieuwe clubhuis en mocht ondergetekende de aanwezigen toespreken. Na het 
welkom heten van de aanwezigen heb ik het verloop van de verhuisgeschiedenis in het kort 
(volgens sommige de te lange versie) verteld en uiteraard de dank uitgesproken aan iedereen die 
ertoe heeft bijgedragen dat we nu ons eigen clubhuis hebben. 

  



 

Hierna was het de beurt aan Guido Weber om als oud-
wethouder sportzaken zijn visie op het ontstaan van het 
clubhuis te geven, die hij tevens onderbouwde met de inzet 
die wij als vereniging hebben gepleegd om dit te realiseren. 
Ook aanwezig was de voorzitter van de KNCB, Marc 
Asselbergs, Hij feliciteerde de club in zijn speech met het 
mooie clubhuis en vertelde dat wij tot het illustere gezelschap 
van slechts 4 of 5 verenigingen in Nederland behoren die een 
eigen onderkomen hebben dat niet gedeeld hoeft te worden 
met een andere sportclub. Aangezien wij de jeugd als 
speerpunt hebben, kregen we een fraaie set jeugdcricket 
spullen van de KNCB om dit doel te ondersteunen. 

 

 

 

 

Om 19.00 uur werd door een van onze 
sponsoren, The Bombay Spice, een hele lekkere 
Indiase maaltijd bezorgd die door de 
overgebleven 30 mensen die zich hiervoor 
hadden opgegeven lekker werd verorberd.  

Onze wens om van de schenkingen die gedaan 
zijn een elektronisch scorebord te kunnen kopen 
is nog niet helemaal gerealiseerd. We willen 
echter toch heel graag bekijken of wij dit zouden kunnen realiseren en of wij hiervoor sponsoren 
gaan benaderen of wellicht een club van honderd oprichten is nog niet definitief vastgesteld. 
Iedereen met een idee hiervoor is uiteraard van harte welkom. 

Na om 21.45 uur nog telefonisch een interview te hebben 
gegeven bij radio Hengelo werd het clubhuis afgesloten 
na, wat mij betreft, een hele leuke dag. Ik wil hierbij 
iedereen die heeft geholpen bij het organiseren, het 
schoonmaken, in de keuken, bij de wedstrijd, enzovoort 
nog heel erg bedanken. Aangezien we nu ons eigen 
onderkomen hebben moeten we ons sterk maken om 
vaker een dag voor oud-leden, friendly matches, dagen 
voor mede sportpark Slangenbeek clubs, clinics of 
anderszins te organiseren. Hier wordt al aan gewerkt en 
dit zal zeker vervolg krijgen. 

Diederik Drie (ex-) voorzitters 1: Diederik Neeb, Pol 

Wittich en Roelof Kruijshoop 



 

Winkelcentrum Groot Driene 
W. de Merodestraat 72 - 7552 WZ Hengelo 

Tel.: 074-2423482 
 

Uw leverancier van topwijnen  
voor een redelijke prijs 

  



 

 

 

Johans Royal Challengers – King Johns XI        144 v o – 88 v 3 

 

King Johns XI    Johans Royal Challangers 

Wim    4 c Afzal b Johan  Srikanth  60 Ret. 
Frederik 34 run out   Roelof   28 Ret. 
Arun   15 not out   Guido   20 not out 
Dinesh    5 c&b Afzal   Afzal  26 not out 
John   14 not out   Rieke       dnb 
Adriaan      dnb    Henk       dnb 
Jan Allard     dnb    Johan      dnb 
 

Voor deze onderlinge wedstrijd, die vooraf ging aan de opening van ons clubhuis, hadden zich 14 
spelers gemeld waaronder 3 oud-leden. 

Na een wat rommelige start als gevolg van het regenachtige weer werden de beschikbare spelers 
verdeeld over de twee teams. Er werd afgesproken dat we 2x15 overs zouden spelen en de 
aanloop van de bowler moest worden beperkt tot het begin van de mat. 

Er werd besloten dat “Johans Royal Challengers” (captain Johan Vriezen) zouden beginnen met 
batten. Srikanth en Roelof zorgden voor een flitsende start. Omdat het er in de eerst 10 overs 
totaal niet op leek dat “King Johns XI” (captain John Kloppenburg) ook maar een wicket zouden 
nemen gingen Roelof en Srikanth na 10 overs retired. Guido en Afzal gingen op dezelfde voet 
verder zodat na 15 overs het totaal van Johans Royal Challengers kwam op 144 voor 0 (NUL).   

Na een korte thee was het de beurt aan “King Johns XI” om te proberen ons totaal te benaderen. 

Guido begon met een nog droge bal om hem de kans te geven zijn beruchte bananenballen te 
bowlen Al in de 4e over viel het wicket van Wim door een vang op point van Afzal op het bowlen 
van Johan. In de 6e over ging Frederik kansloos run out dankzij een goede ingooi van opnieuw 
Afzal. Twee overs later transformeerde Dinish zijn bat tot brandhout door zijn bat in tweeën te 
kloven. Afzal wist tussen de rond vliegende brokstukken de bal te spotten en ving deze op zijn 
eigen bowlen totaal 62 v 3. Na 9 overs op een totaal van 88 v 3 besloot John (terecht) dat het een 
kansloze missie was geworden om voor aanvang van de receptie de benodigde runs bij elkaar te 
sprokkelen zodat we besloten te stoppen. Ondanks het matige weer was iedereen na afloop zeer 
positief over deze wedstrijd, en gingen er stemmen op om vaker dit soort potjes te doen. 

Johan 

 



OPSTELLINGEN AFMELDINGEN bij Johan Vriezen : 06 - 10294841

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

Azhar Rahim

Darman Dawed

Hussain Afzal NOG

Kloppenburg John NIET

Naradinhan Arun BEKEND

Neeb Diederik

Puttkammer Rob

Kariveti Sreenath

Thirupuvanarajah Dinesh

Vriezen Johan Captain

Wahid Rafi

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

NOG NOG

NIET NIET

BEKEND BEKEND

Voor aanvang

Lunch / Einde

Voor aanvang

Lunch / Einde

Voor aanvang

Lunch / Einde

Voor aanvang

Lunch / Einde

Donderdag 13 mei Donderdag 13 mei

Rood en Wit 2 - Hengelo 1

Bardienst

Aanvang 13:00 uur; vertrek 10:30 uur Station NS Aanvang 11:00 uur; aanwezig 10:00 uur

Jan-Willem Kruijshoop

Bij uitwedstrijden:

Hengelo 2 - Gelre Cricket Zutphen 1

Reserves Reserves

Bardienst

Reserves Reserves

Bardienst Bardienst

- Cakes voor bij de lunch zijn aanwezig in de cricketmateriaal berging beneden.

Afzeggen: liever niet maar als het niet anders tijdig. Dat is op donderdagavond voor 21:00 uur

Spelersbijdragen     de jeugd die incidenteel mee speelt betaalt  5 .

Bij thuiswedstrijden:

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

Vertrek: achter het Station NS op de P+R parkeerplaats. Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten te vroeg bent.

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

Zondag 16 mei Zondag 16 mei

Hengelo 1 - Quick 1888-2 Hilversum 3 - Hengelo 2

Aanvang 11:00 uur; aanwezig 10:00 uur Aanvang 11:00 uur; vertrek 08:45 uur Station NS



 

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. 



TRAININGEN 
 
Veldtrainingen  
Trainingen starten elke donderdag om 18.30 uur 
We trainen tot 21.00 of tot donker. 
Geen training op 13 mei wegens wedstrijden. 
Vanaf 20 mei hopen wij te kunnen beschikken over een Zuid-Afrikaanse prof trainer. 
 
Jeugd 
Ook jeugd van elk niveau is welkom om 18.30. Tot ten minste 19.30 worden zij apart 
getraind indien dat nodig is. 
 
Outdoor practice 
Every Thursday 18.30 hrs  
Practice will continue till 21.00 hrs or until it is too dark. 
No practice on 13 may because of matches. 
From 20 may we hope to have a professional trainer from South Africa. 
 
OP 13 MEI (HEMELVAARTSDAG) GEEN TRAININGEN.  
Zowel Hengelo 1 als Hengelo 2 spelen dan een wedstrijd 
 
ON MAY 13 (ASCENSION DAY) NO PRACTICES 
Both Hengelo 1 and Hengelo 2 are playing matches on that day. 
 
 
 

                                       
 

 

Donderdag 6 mei 19.30 uur – Materiaal verkoop 
Net als voorgaande seizoenen is Steven Lubbers op donderdag 6 mei om 19.30 uur 
weer op het veld aanwezig met het nodige cricketmateriaal. Iedereen heeft zo de 
gelegenheid zijn cricketuitrusting weer optimaal voor elkaar te hebben voor het nieuwe 
seizoen echt begint. Steven is onze vaste leverancier van cricketmateriaal. De 
gekochte artikelen moeten direct contant met Steven worden afgerekend. Dit is de 
enige mogelijkheid om via de club materialen aan te schaffen, dus heb je wat nodig 
kom dan op 6 mei naar het veld.    

Johan Vriezen 



 



MCC Hengelo XI vs. Vålerenga CricketKlubb : 128 – 245   
                                                                                     (24/04/2010) 
 
by Rahim Azhar 
 
The new cricket season 
was ushered in with a 
somewhat exotic-
sounding friendly 
against Vålerenga; a 
Norwegian team who 
were on a two-match 

tour of The Netherlands. As is always the case 
with Hengelo, a friendly match is more than 
just cricket and it was our duty as hosts to 
welcome the visitors as warmly as possible. 
Roelof and Aly were on hand to serve 
refreshments after V lerenga’s long drive and 
to make sure everything ran smoothly. 

Due to the friendly nature of the match, 
Hengelo took the opportunity to test some new 
faces before the league matches started. The 
toss was won by Vålerenga and they decided 
to bat. Our bowling attack looked strong on 
paper but this happened to be a major ploy by 
our captain. For all our weekly practice, our 
bowling and fielding appeared very rusty. So 
much so that Vålerenga had reached a 
massive 142 before the first wicket fell.  

The opening batsmen fed off the loose bowling 
and Jones made an entertaining 57 before he 
was expertly caught by the evergreen Roelof.  
The oung li Tafseer didn’t let this wicket 
bother him and went about compiling a 
wonderful century before he ran out of partners 
and was stumped going for another big hit. His 
11  along with Jones’s 5  was all the more 
special as the remaining batting collapsed 
around him. Thirty extras meant Vålerenga 
posted a competitive total of 245. 

After a fantastic lunch, over which the two 
teams had a chance to interact with one 
another, Hengelo went about with their batting 
effort. A revised batting line-up saw John open 
with new member Dinesh. Where John was all 
about stoic defence and pinching singles, 
Dinesh was about big bat swings and 
smashing the ball to the boundary any time he 
could. Unfortunately we were 4 down for 59 
and only Sarpal was going along nicely with a 
flurry of boundaries. Once he was out, it was 
left to the newcomer Khalid and old pro Roelof 
to get us past the finishing line. They put 
together a decent partnership but a freak run-
out put paid to that. Khalid finished with 17 
runs but looked calm and composed at the 
crease. Eventually, we were all out for 128 to 
hand Vålerenga the match. 

Following our exertions in the field, we all 
queued for the Indian dinner being served in 
the clubhouse (catering: Bombay Spice). Ali 
Tafseer received the man-of-the-match award 
and a Hengelo club tie for his sparkling century 
and we were gifted a plaque by Vålerenga 
captain Chris Brekke to adorn the walls of our 
new clubhouse. Eventually the day drew to a 
close and Vålerenga set of on their trip back to 
the hotel for some well earned rest. They 
would be playing Salland CC (Deventer) the 
following day. It would be fitting if both clubs 
were to make this a regular fixture in their 
cricket seasons as a great day was had by all. 

Here’s hoping we meet again. 



MCC Hengelo XI vs. SGS : 188 - 196 for 7 (25/04/2010) 

 
by Rahim Azhar 

 
Following on the heels of our eye-opener 
against Vålerenga the previous day, came 
the annual friendly against the veteran 
team SGS. This was our final opportunity 
to get some match practice and have a 
look at the new faces in the team. We 
went in with a stronger team than the one 
that played Vålerenga.  

SGS won the toss and decided to bat on 
what was once again a sunny day. The 
bowling attack was tinkered with and John 
opened the bowling with young talent Rafi 
Wahid. This did wonders and both bowlers 
made life difficult for the opening batsmen. 
Rafi in particular was impressive, bowling 
with swing, accuracy and a decent pace. 
Not surprisingly, he was the first to smash 
the stumps with a fantastic yorker. Familiar 
face Raymond decided enough was 
enough and pulled out his favorite shot, 
cutting the ball to third man boundary 
again and again.  This was soon spotted 
by our eagle-eyed captain Johan who 
placed a deep slip. Sure enough the same 
shot resulted in a catch by yours truly off 
the clever bowling of John. 

Then came the moment we were all 
waiting for. Ex-Hengelo’er Erik de Jonge 
made his way in and the close fielders 
made sure he was given a warm 
welcome’ to the crease.  

Unfortunately this had the opposite effect 
and Eric decided to take it out on the 
bowling of Afzal, smashing four 
consecutive boundaries. Afzal took his 
revenge and had him caught on 37. The 
experienced middle-order of Theo Straten, 
Amin Kasam and Salim Mohammed 
surprisingly collapsed to leave Hengelo 
thinking they could get SGS all out for 100. 
Unfortunately Schmitt, de Haard and good 
old Cees had other ideas. They took the 
score to 195 in their 40 overs. 

Unfortunately our batting was a mixed 
bag. Although regular opener Diederik and 
new batsman Arun provided a decent start 
(39 and 22 respectively), the middle order 
failed to fire. Only the Captain Johan made 
an edgy 25 and wicketkeeper-batsman 
Srikanth made an entertaining 40. In the 
end it was left to the number 10 Rafi to get 
us home. He showed great composure 
and made 22 before he was bowled by 
Amin, leaving us all out for 188.  

So once again it was a close match but 
the young players, especially Rafi, must 
be commended for the way they bowled 
and batted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did you already contribute to our 
new electronic scoreboard ? 

 

Heb jij al bijgedragen aan ons 
nieuwe elektronische scoreboard ? 



WEDSTRIJDPROGRAMMA MET UITSLAGEN EN STANDEN 

 

HENGELO 1, KLASSE 2B – 2010 

Datum Thuis Uit Uitslag Opmerkingen 

13-mei R&W 2 Hengelo 1   

16-mei Hengelo 1 Quick 1888 2   

23-mei Qui Vive 1 Hengelo 1   

30-mei Hengelo 1 Salland 1   

06-jun Hercules 2 Hengelo 1   

13-jun CCA 1 Hengelo 1   

20-jun Hengelo 1 Bloemendaal 2   

27-jun Hengelo 1 R&W 2   

04-jul Quick 1888 2 Hengelo 1   

11-jul Hengelo 1 Qui Vive 1   

18-jul Salland 1 Hengelo 1   

08-aug Hengelo 1 Hercules 2   

15-aug Hengelo 1 CCA 1   

22-aug Bloemendaal 2 Hengelo 1   
 

HENGELO 2, KLASSE 4B – 2010 

Datum Thuis Uit Uitslag Opmerkingen 

13-mei Hengelo 2 Gelre 1   

16-mei Hilversum 3 Hengelo 2   

23-mei Hengelo 2 SON 1   

30-mei MOP 2 Hengelo 2   

06-jun Hengelo 2 Quick 1888 3   

13-jun Hengelo 2 CCA 2   

20-jun CC Friesland 1 Hengelo 2   

27-jun Gelre 1 Hengelo 2   

04-jul Hengelo 2 Hilversum 3   

11-jul SON 1 Hengelo 2   

18-jul Hengelo 2 MOP 2   

08-aug Quick 1888 3 Hengelo 2   

15-aug CCA 2 Hengelo 2   

22-aug Hengelo 2 CC Friesland 1   
 

VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN – 2010 

Datum Thuis Uit Uitslag Opmerkingen 

24-apr MCC Hengelo  
Vålerenga Cricket Klubb  
uit Oslo / Noorwegen  

128 - 245 Ali 116 

25-apr MCC Hengelo  Still Going Strong CC  188 - 196 v.7  

28-aug MCC Hengelo  Still Going Strong CC    
 

STANDEN TOT EN MET 5 MEI 2010 

Klasse 2B  Klasse 4B 

Team Gespeeld Punten Gem.  Team Gespeeld Punten Gem. 

Bloemendaal 2     CCA 2    

CCA 1     CCF 1    

Hengelo 1     Gelre 1    

Hercules 2     Hengelo 2    

Qui Vive 1     Hilversum 3    

Quick 1888 2     MOP 2    

Rood & Wit 2     Quick 1888 3    

Salland CC 1     SON 1    

 



BEREKENING SPELERSBIJDRAGEN EN REISKOSTEN

0,05€      
Aantal mee- 

reizenden Aankomst 10:15 uur

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

Vereniging Vertrek     Reistijd
Berekende 

reiskosten p.p.
Inkomsten uit reiskosten 

(theor.)
Uitbetalen per 

auto
Bloemendaal 2 08:30 01:57 uur 350 km 17,50€                 192,50€                             64,00€               
CCA 1 09:30 01:00 uur 180 km 9,00€                   99,00€                               33,00€               
Hercules 2 08:45 01:48 uur 260 km 13,00€                 143,00€                             47,00€               
Qui Vive 1 08:30 02:01 uur 304 km 15,20€                 167,20€                             55,00€               
Quick 1888 2 09:15 01:19 uur 210 km 10,50€                 115,50€                             38,00€               
Rood en Wit 2 08:45 01:42 uur 340 km 17,00€                 187,00€                             62,00€               
Salland 1 09:45 00:33 uur 100 km 5,00€                   55,00€                               18,00€               
Totaal vice versa --> reiskosten 1.744 km 87,20€                 959,20€                             951,00€             
Spelersbijdragen 7 x 3,50€      24,50€                 
Totaal kosten 111,70€               inkomsten na betaling
Gemiddeld 7,98€                   totaal rijders
BIJDRAGE max = 8,00€                  1.232,00€                          beschikbaar

Jeugd (incidenteel) 4,50€                   281,00€                             <- v. consumpt.

Benodigde bijdrage vanuit de vereniging 71,00-€                               (€ 140,00 cons.)

0,05€      
Aantal mee- 

reizenden Aankomst 10:30 uur

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

Vereniging Vertrek     Reistijd
Berekende 

reiskosten p.p.

Inkomsten uit reiskosten 
(theor. met lagere 
bijdrage jeugd)

Uitbetalen per 
auto

CCA 2 09:30 01:00 uur 180 km 9,00€                   91,13€                               30,00€               
CC Friesland 1 08:30 01:55 uur 240 km 12,00€                 121,50€                             40,00€               
Gelre 1 09:45 00:33 uur 110 km 5,50€                   55,69€                               18,00€               
Hilversum 3 08:45 01:45 uur 250 km 12,50€                 126,56€                             42,00€               
MOP 2 08:00 02:25 uur 306 km 15,30€                 154,91€                             51,00€               
Quick 1888 3 08:45 01:49 uur 210 km 10,50€                 106,31€                             35,00€               
Son 1 08:15 02:20 uur 330 km 16,50€                 167,06€                             55,00€               
Totaal vice versa --> reiskosten 1.626 km 81,30€                 823,16€                             813,00€             
Spelersbijdragen 7 x 3,50€      24,50€                 
Totaal kosten 105,80€               inkomsten na betaling
Gemiddeld 7,56€                   totaal rijders
BIJDRAGE max = 8,00€                  1.134,00€                          beschikbaar
Jeugd (incidenteel; aangenomen twee per wedstrijd aanwezig) 4,50€                   321,00€                             <- 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 (consumpties+lunch) op € 3,50 en het basisbedrag per km per meereizende op € 0,05.

HENGELO 1 Klasse 
2B

HENGELO 2 Klasse 
4B

Afstand vice 
versa

Afstand vice 
versa

Basis per km per 
meereizende 

Basis per km per 
meereizende 

 
 
LET OP: 
Het schema geeft theoretische vertrektijden aan. 
De werkelijke vertrektijden kunnen verschillen omdat wedstrijden op een andere tijd kunnen 
beginnen dan 11 uur ’s ochtends. Ook wordt soms geen rustpauze gehouden (gerekend met 30 
minuten).  




