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VAN UW VOORZITTER  

Helaas geen goed begin voor onze club met 0 punten uit de eerste 3 wedstrijden van dit seizoen. 
Het eerste elftal verloor beide wedstrijden tegen R&W en Quick Nijmegen en ook Hengelo 2 kon 
niet winnen van Gelre. Daarnaast werd ook nog een wedstrijd van het 2e  elftal geannuleerd maar 
dit werd goed opgevangen met een uitgebreide extra training van het 2e op de zondag. 
 
Als de NOT-OUT uit komt hebben we de spelersbijeenkomst gehad en definitief een aantal zaken 
vastgelegd m.b.t. het “nieuwe” seizoen. We hebben vrij veel nieuwe spelers en zullen dus goede 
afspraken moeten maken voor wat betreft opstellingen, reserves en afzeggen. Ook de cricket 
ethiek zal aan de orde komen, cricket is een leuk spel maar heeft ook een belangrijke derde 
innings welke door iedereen “gespeeld” dient te worden. 
 
Het weer heeft ons wat in de steek gelaten afgelopen week, met 6 lagen aan en dan nog kou  
kleumen is niet echt wat ik mij bij cricket voorstel! Hopelijk komen de voorspellingen voor dit 
weekend uit en is het wat aangenamer. 
 
Donderdag avond is behalve de trainingsavond ook onze officiële clubavond. Het zou leuk zijn als 
we hier met z’n allen een gezellige avond van kunnen maken om nog eens na te praten over die 
hele mooie 6, de ene echte hattrick, het Twenty/20 Wereldkampioenschap en al die andere dingen 
waarover we het kunnen hebben. 
 
Vanwege veldproblemen bij Qui Vive in Uithoorn hebben ze ons verzocht of de geplande 
uitwedstrijd van het eerste eventueel op maandag de 24e  (2e Pinksterdag dus) gespeeld kan 
worden in Hengelo! Dus dit weekend twee thuiswedstrijden; op zowel zondag (Hengelo 2) als 
maandag (Hengelo1). Als de zon nu gaat schijnen dan belooft dit een weekend met veel mooi 
cricket te worden en nu ook nog winnen!!! 
 
Graag tot ziens aankomend weekend of donderdagavond op de clubavond! 
 
Met sportieve groet, 
 
Diederik 
 

NOT OUT 
CLUBBLAD VAN DE MIXED CRICKET CLUB  HENGELO

Opgericht 1 mei 1954 www.crickethengelo.com 



 

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. 



KENNISMAKING MET ONZE 
NIEUWE COACH UIT ZUID AFRIKA 
 
De MCC HENGELO heeft de 24-jarige Mondli 
Mahlombe uit Cape Town, Cape Province, 
South Africa, gevraagd om de trainingen te 
gaan leiden. Coachen tijdens de wedstrijden 
kan hij niet, want hij speelt ’s zondags met 
Salland 1 in de competitie. Hij is – als je de 
cijfers analyseert - een goede bowler, medium 
fast, en een redelijke batsman. 

De eerste kennismaking op onze training van 
20 mei verliep goed. Volgende week is hij er 
opnieuw. Zo te zien kreeg hij onze jongens 
goed mee, want ze deden allemaal hun uiterste 
best. Bijgaand een paar foto’s van deze eerste 
training. 

Het was opnieuw lekker druk op de 
training. De deelname van vandaag was 
28 spelers ! 
 
Rechts: ook de jeugd was aanwezig. Zij 
werden deze keer apart getraind door 
Adriaan en Roelof. 

Foto’s: Roelof Kruijshoop 



 



TRAININGSTIJDEN 
 
Veldtrainingen  
Trainingen starten elke donderdag om 18.30 uur.  
Wees op tijd klaar om te beginnen, want als we een proftrainer hebben, dan is hij streng! 
We trainen tot 21.00 of tot donker. 
 
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 at 18.30 pm.  
Be ready to start on time because if we have a professional trainer he will be strict! 
Practice will continue till 21.00 hrs or until it is too dark. 

  

Aan alle leden / To all our members 
Niet vergeten / Don’t Forget 

 

Uiterlijk 20 mei moet de contributie zijn voldaan! 
 

You have to pay your installment at the 
latest 20st of May! 

Foto’s Hengelo-SGS 2 mei 
gemaakt door Tareq Alam 
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OPSTELLINGEN AFMELDINGEN bij Johan Vriezen : 06 - 10294841

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Alam Tareq
Cucuzza David
Kloppenburg Henk Capt
Laméris Harm
Poffers Adriaan Wk
Poffers Rieke
Rauf Mohammed Abdul
Singh Sarpal Verik
Thirupuvanarajah Dinesh
Vis Wim van de
Voogel Wim

 Dawed Darman, Fred Wichmann  
    

Voor aanvang Wim Voogel
Lunch Tareq Alam + Team
Einde Tareq Alam + Team

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Azhar Rahim
Darman Dawed
Hussain Afzal
Kariveti Sreenath WK
Kloppenburg John
Kruijshoop Jan-Willem
Narasimhan Arun
Neeb Diederik
Thirupuvanarajah Dinesh Captain
Vriezen Johan Captain
Wahid Rafi

Sarpal Singh, Tareq Alam, Khalid Afzali   
    

Voor aanvang Dawed Darman
Lunch John Kloppenburg+Team
Einde John Kloppenburg+Team
Bij uitwedstrijden:
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 thuiswedstrijden:
Bardienst: Geldkist ophalen en terugbrengen in goed overleg met Diederik Neeb. Overleg dit tijdig !
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.

Bardienst

Aanvang 11:00 uur; aanwezig 10:00 uur
Spelersbijdrage € 8,00

Spelersbijdrage € 8,00

Maandag 24 mei 2010 Maandag 24 mei 2010
Qui Vive 1 - Hengelo 1 (wordt op Hengelo gespeeld) Hengelo 2 vrij

Zondag 23 mei 2010 Zondag 23 mei 2010
Hengelo 1 vrij Hengelo 2 - Son CC 1

Aanvang 11:00 uur; aanwezig 10:00 uur

Reserves Reserves

Bardienst

Reserves Reserves



 

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 



WEDSTRIJDPROGRAMMA MET UITSLAGEN EN STANDEN 
 

HENGELO 1, KLASSE 2B – 2010 
Datum Thuis Uit Uitslag Opmerkingen 
13-mei R&W 2 Hengelo 1 115 v. 2 – 113  
16-mei Hengelo 1 Quick 1888 2 148 – 149 v. 1 Arun 50 
24-mei Hengelo 1 Qui Vive 1  Wedstrijd Qui Vive 1 – Hengelo 1 van 23 mei 
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 79 – 81 v. 5  
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 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 17 MEI 2010 
Klasse 2B  Klasse 4B 

Team Gespeeld Punten Gem.  Team Gespeeld Punten Gem. 
Bloemendaal 2 2 4 2,00  Gelre CC 1 1 2 2,00 
Salland CC 1 2 4 2,00  Son CC 1 1 2 2,00 
Hercules 2 2 2 1,00  CCF 1 1 2 2,00 

Rood & Wit 2 2 2 1,00  CCA 2 0 0 0,00 
Qui Vive 1 2 2 1,00  Quick 1888 3 2 0 0,00 

Quick 1888 2 2 2 1,00  Hengelo 2 1 0 0,00 
Hengelo 1 2 0 0,00  MOP 2 1 0 0,00 

CCA 1 2 0 0,00  Hilversum 3 1 0 0,00 
 



WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
Rood & Wit 2 – Hengelo 1: 115 v. 2 – 113 a.o.         13 mei 2010 
 
Door John Kloppenburg 
 
Hemelvaartsdag was dit jaar koud! Regen kwam er helaas ook, maar dan wel in de vorm van 
afzeggingen. Zelfs de dag van tevoren vielen nog zeker 4 (VIER!) mensen af. Met heel wat 
geregel leek het er nog op dat we met 10 man in Haarlem moesten aantreden. We vertrokken 
vanuit Hengelo met 9 spelers omdat Sumair (één van de last-minute spelers) in Amsterdam 
woont. Dank aan hem en de anderen die konden invallen! Onderweg bleek, dankzij wat heen-
en-weer gebel, dat we vanaf 14.00 uur zelfs over elf (11!) spelers konden beschikken. Arnold 
Moeken kwam namelijk net op tijd aan op het mooie sportcomplex om in actie te komen. 
 
Ik begon niet voor niets met een kort 
weerbericht. De wedstrijd zelf is het verslag 
doen haast niet waard. Tekenend was het feit 
dat Arnold meteen na aankomst zijn spullen kon 
aantrekken omdat wij begonnen waren met 
batten (we winnen de toss wel!) en al te veel 
wickets kwijt waren. Onze nieuwe opener Arun 
was daar de eerste van (run out op een totaal 
van 31) en Johan volgde nog voordat die score 
van het elektronische scorebord (zij wel) was 
verdwenen.  
 
Daardoor zag Diederik dat Sumair hem 
gezelschap kwam houden op de pitch. Het 
batten van Sumair was vanaf de eerste bal 
vlammend, met een mix van hits, misses en 
misshits. Naast een heerlijke zes zagen wij nog 
wat mooie slagen en een paar halve kansen. 
Sumair had zo snel 27 runs bij elkaar voordat hij 
een goedgemikte bal miste. Toen was de score 
69 en kwam Robert Loman in, welkom terug! 
Helaas was de score nog steeds 69 toen hij en 
meteen ook Diederik terug naar de kant 
moesten. Zo kwam ondergetekende met 
Sreenath aan bat, met een partnership van 32 
tot gevolg. Op 101 kwam en ging Rahim helaas 
ook meteen en op 113 mocht Sreenath ook niets 
meer aan zijn totaal van 20 toevoegen. Dinesh, 
Waqqar en Arnold konden daar helaas niets aan 
toevoegen, dus 113 v. 7 werd 113 v. 10. 

 
Zoveel energie hadden we niet verspild, dus de 
lunch wasvooral een kans om een beetje op te 
warmen in het clubhuis. Daarna begonnen de 
openers van onze jonge tegenstanders 
voortvarend. Ondanks net bowlen scoorde 
Rood&Wit op onze openers (Rahim 0 voor 13 uit 
3, John 0 voor 17 uit 4) ruim boven de 
gevraagde runrate gescoord. Daardoor kregen 
onze invallers een kans. Sumair (2 voor 45 uit 
4.5) had een mooie over met 2 wickets, maar 
Waqqar (0 voor 30 uit 2) kon geen goede indruk 
maken. De twee wickets (1 vang van Diederik, 1 
bowled) vielen helaas te laat (op 83 resp. 87) 
waardoor er voor voor Diederik (0 voor 7 uit 2) 
ook geen eer te behalen viel. 
 
Onze eigen tekortkomingen en de jeugdige 
enthousiasme deden ons deze dag de das om, 
maar we weten wel meer waar we aan toe zijn 
met betrekking tot de beschikbare spelers. Er 
waren dus zes partnerships van 0 en een paar 
dure overs. Verder mag ook de KNCB van deze 
wedstrijd leren, want ruim een maand geleden 
was het al beter cricketweer. Meer dan 16 
wedstrijden per seizoen is dus best mogelijk, als 
je maar genoeg spelers hebt. Want had ik al 
gezegd dat deze 13 mei erg koud was? 
 
Bijgaande foto’s zijn gemaakt tijdens Hengelo – SGS 
op 2 mei 2012 door Tareq Alam.     Prachtig ! 

Clean bowled by Rafi Wahid            Was this a  “wide ball” by Rafi Wahid ? 



Hengelo 2 - Gelre : 79 – 81 v.5     13-05-2010 

door Henk Kloppenburg 

Hemelvaartsdag 13 mei, de start van het nieuwe cricket seizoen. Op deze dag was Gelre onze 
tegenstander. Het team van Hengelo bestond deze wedstijd uit 10 spelers een en werd 
aangevuld door Martin Kien van Gelre. Voor Tereq, Khalid, David en Harm was het de eerste 
competitiewedstrijd voor  Hengelo.  

Na de toss werd besloten dat Hengelo zou 
gaan batten. Zoals vorig jaar gebruikelijk werd 
de batting geopend door Sarpal Singh en Henk 
Kloppenburg. Helaas moest Sarpal reeds in de 
eerste over  naar de kant, gevangen. Tereq 

Alam kwam in voor zijn eerste wedstijd. Tareq 
en Henk bleven tot de negende over samen 
(partnership van 31 runs). Roelof Kruijshoop 
was de volgende bartsman die in ging. Roelof 
werd helaas gebowled, dit overkomt Roelof 
niet vaak, in de 11e over. Khalid Afzali was de 
volgende batsman die het mocht proberen, 
Tareq ging lbw in de 16e over. In de 17e over 
zagen we zowel Mohammed Rauf als Harm 
Lameris vertrekken. Adriaan Poffers en Khalid 
moesten nu proberen om rustig (genoeg 
wickets in hand) de innnings een beter aanzien 
te geven maar in de 18e over was het weer 
raak Khalid mnoest vertrekken (gevangen) en 
in dezelfde over was Jan-Allard Hummel ook 
weer terug aan de kant. David Cucuzza was 
de volgende man in, samen met Adriaan in 
een 26 runs partnership. Vervolgens was het 
de beurt aan Martin Kien (Gelre)  helaas ging 
hij run out. De innings werd dus afgesloten 79 
all out. Batting Adriaan 6 not out, David 9, 
Tareq 12 en Henk 13 runs. 

 
Na de lunch moesten wij aan de bak, we 
wisten dat het niet makkelijk zou worden. 
Sarpal en Rauf opende de bowling en werden 
afgelost na 8 overs (17 runs) door Tereq en 
Khalid deze wisseling had direct tot gevolg dat 
het eerste wicket viel op bowlen van Khalid 
(Ton Westerik gevangen door Martin Kien) en 
in de 14e over was het de beurt aan Tareq om 
zijn eerste wickets voor Hengelo te pakken 
(bowled). De score op dat moment was 31-3-
14. In de 18e over was het weer Tareq die 
toesloeg, lbw. 
Na de 17e over kwamen Sarpal en Rauf weer 
terug als bowlers maar zij konden geen 
successen bijschrijven de score liep op naar 
62-4-24. Hierna mochten Tareq en Khalid weer 
de aanval op zich nemen wat in de 25e over 
resulteerde in het 5e wicket. Wij bleven goed 
tegenstand bieden maar in de 31e over was 
het toch gebeurd. Gelre 81-5 -31.1. Dolf 
Nijbroek was met 26 runs de topscorer bij 
Gelre. 
Rauf 8-16-0, Sarpal 7.1-27-0, Tareq 8-27-3 en 
Khalid 8-10-2 en 3 maidens. 
 
Na de wedstrijd een gezellige derde innings 
maar wel met een kater. We hadden het 
gevoel dat we de wedstrijd uit onze handen 
hebben laten glippen door de mindere batting 
prestatie van deze middag. Het positieve was 
wel onze bowling 81 runs tegen in 31 overs 
waarvan maar 15 extra’s. Het fielden was goed 
iedereen werkte als een TEAM, dit geeft hoop 
voor de volgende wedstrijden zolang we blijven 
werken als een team komen de resultaten 
vanzelf. Iedereen nogmaals bedankt voor zijn 
inzet. 

Foto’s: 1e bal van het seizoen / de lunch / 
de after cricket (Foto’s Roelof Kruijshoop)

 
 



  
Hengelo 1 – Quick 1888 2 148 a.o. – 149 v 1     16 mei 2010 

Door Johan Vriezen
Na donderdag ook vandaag tegen quick 
gingen we zwaar ten onder. Na een goede 
opening van Diederik (11) en Arun (50) 
bereikten we in de 19e  over de 100 v 2. Zowel 
Arun als Sreenath (34) lieten goed aanvallend 
cricket zien. Helaas begon bij Arun de 
vermoeidheid toe te slaan en ging hij in de 
23ste over uit stumpend en het totaal stond 
toen op 117. Daarmee werd onze totale 
instorting ingeleid. 2 runs later viel ook het 
wicket van Sreenath. Van enige vorm van 
verzet was nauwelijks nog sprake . Binnen 12 
overs veloren we de overige 7 wickets voor 
slechts 31 runs op het nette doch zeker niet 
hele sterke bowlen van Quick. Jasper 
Meinema was bij Quick de grote man achter 
het wicket met 2 vangen en 3 stumpings. 

Ons bowlen en fielden was vandaag duidelijk 
beter dan afgelopen donderdag.  Hoewel 
alleen Arun 1 v 39 in 7 dankzij een vang van 
Sreenath in staat was een wicket te nemen. Dit 
had duidelijk nog veel beter kunnen zijn als de 
overige 3 vangkansen op zijn bowlen ook 
waren vastgehouden. Uiteindelijk scoorde 
Quick in de 32ste over de winnende run voor 
het verlies van 1 wicket.  

Na 2 wedstrijden in zeer wisselende 
samenstelling worden de capaciteiten van dit 
eerste duidelijker . Een groot aantal spelers 
van ons eerste elftal presteert nog  onder de 
maat, maar als hier verbetering in komt kunnen 
we zeker goed meedraaien in deze klasse. 

 

 

Spelersbijeenkomst d.d. 18 mei 2010
Er was een goede opkomst bij de 
spelersbijeenkomst in ons prachtige 
nieuwe clubhuis. De boodschap is 
duidelijk. Vorig jaar is erg hard gewerkt om 
het clubhuis te bouwen en verder in te 
richten, maar dit jaar gaan wij onze 
aandacht weer richten op onze “King of 
Sports”, CRICKET.  

Op de televisie konden wij zien bij 
Eurosport 2 Live hoe Engeland vrij 
gemakkelijk won van Australië en daarmee 
wereldkampioen Twenty20 is geworden. 
Een enorme oppepper voor Engeland, 
want vorig jaar won Nederland dit 
kampioenschap en wel op Lords! Laten wij 

ons hieraan optrekken en stevig gaan trainen, zodat wij uit ons zelf halen wat er in zit. 

Wij spelen weer met twee elftallen in de competitie en een 
belangrijk onderwerp was op welke manier wij willen gaan 
spelen. Er zijn heel veel woorden gebruikt en misverstanden 
ontstaan en direct weer opgelost (je goed uitdrukken in het 
Engels is soms toch moeilijker dan je denkt!). Wij zullen 
proberen altijd te winnen, het 1e elftal moet in de klassen 
blijven en het 2e elftal moet zien te promoveren naar de 3e 
klasse. Daar komt het op neer. De captains (al dan niet 
gekozen of aangewezen door het bestuur) spreken met de 
wedstrijdsecretaris af op welke manier de spelers bij de 
elftallen wordt ingedeeld en er komt een verslag van de 
spelersbijeenkomst per e-mail naar de betrokkenen. Zij die er 
niet waren hebben en helaas ook geen recht van spreken. 
Gelukkig waren dat er niet erg veel! 

Succes het komende seizoen. 

Roelof Kruijshoop 
 Foto rechts: trainen voorafgaand aan de spelersbijeenkomst,  

zij konden het niet laten. 



JEUGDPAGINA  door Roelof Kruijshoop 
 
De MCC Hengelo werkt hard aan de opbouw van een nieuwe jeugdafdeling. 
Afgelopen winterperiode hebben John Kloppenburg en Roelof Kruijshoop cricketlessen 
gegeven op heel veel scholen. 
 
Zij hebben de volgende scholen en gymlokalen bezocht: 
Annink school/ Gymzaal Mussenstraat    7 lessen 
De Borgh/ Gymzaal Cruys Voorberghstraat   3 lessen 
De Meent/ Gymzaal Cruys Voorberghstraat   4 lessen 
St. Jan/ Gymzaal Merelweg      9 lessen 
De Schoppert/ Gymzaal Klaas de Rookstraat   4 lessen (video opnames gemaakt door de gemeente)) 
De Schothorst/ Gymzaal Klaas de Rookstraat   4 lessen 
De Bron/ Sporthal Hasseler Es     4 lessen 
’t Eimink/ Sporthal Hasseler Es     7 lessen 
De Timp/ Sporthal Hasseler Es     4 lessen 
De Rank/ Sporthal Slangenbeek    7 lessen 
Telgenkamp/ Sporthal Slangenbeek  17 lessen 
 
Wij hebben op onze velden nu op vier dinsdagmiddagen van 4 tot 5 uur extra 
kennismakingslessen voor de leerlingen die op de scholen ook al les van ons hebben gehad.  
De jongens en meisjes vinden het erg leuk en ons doel is om uit deze groep een aantal 
nieuwe jeugdleden te werven. Bijgaand een paar leuke foto’s die zijn gemaakt tijdens de 
eerste herhalingslessen op 18 mei j.l.. 

 
Er zijn nog meer inspanningen nodig. Het zou fantastisch zijn als wij samen met de 
jeugdafdeling voetbal van ATC’65 en hockey van de HC Twente afspraken kunnen maken 
voor kennismakingen met cricket op hun of op onze velden. Deze clubs hebben enige 
honderden jeugdleden. U begrijpt dat wij daarbij extra hulp goed kunnen gebruiken! 



Wij ontvingen het verslag dat de Noren hebben gemaakt van hun 
crickettoer naar Nederland. Hierbij het gedeelte dat betrekking heeft op 
de MCC HENGELO 
 
THE TOUR REPORT - Holland, April 24th - 26th 2010. 
  
The final decision to Tour Holland was made 2 days before we were 
due to fly out, with air traffick across Northern Europe still in shambles 
and much uncertainty still about when it would return to normal we 
decided at the last minute to just go for it! The gamble payed off and on 
Friday we flew out as planned and on time arriving in Amsterdam 5 
minutes ahead of schedule. After picking up our transport (2 classy 
Mercedes Benz) we arrived at the hotel, checked in and had just 
enough time to grab 2 beers before the bar closed at 1 A.M. We knew 
we had a big weekend of cricket ahead of us, but what we did not know 
was that this weekend old club records would be smashed, and new 
ones would be set. 

  
 Saturday, 24th April - Hengelo MCC vs VCK ( 40 overs match ) 

  
As is always the case, its hard to get going 
when you have a whole cricket team of 
guys running around but we got there in the 
end and managed to arrive at the home 
ground of Hengelo on time. A little trouble 
finding the place but when we saw the 
Norwegian flag flying high in the distance 
we suspected that somebody was either 
expecting us or the King so we headed in 
that direction anyway. Much anticipation as 
to how this was going to go as many of us 
had not touched a bat or a ball since last 
season and we knew that these guys had a 
guy in there team by the name of 
Kloppenburg, an ex international for 
Holland. To be honest we were a little 

worried about this Kloppenburg dude, as much as i tried to block out the visions of him rattling half the 
teams middle stump and smashing all our bowlers to the boundary, i remember saying to Chris "if we 
are going to win this we gotta take this guy out early", after stumps we found out that Kloppenburg was 
no relation at all to the other Kloppenburg. The weather was perfect for Cricket and after the toss we 
padded up, We got off to a good start, which only got better and in the end turned out to be the best 
start we have ever had. An opening partnership of 144 runs in which i was very proud to be a part of is 
a new Club Record and really gave us a commanding lead all the way through the rest of the innings. 
Ali at the other end went on with it and made his first tonne, becoming VCK's first Century Maker and 
setting a new H.S for the club of 116 runs. The boys from Hengelo pulled us back a bit in the end, and 
after the 1st wicket finally fell they started taking wickets regurlarly reducing a total of what was looking 
like being well over 280 down to 245. Unfortunately for Hengelo they just dropped to many catches on 
the day, and in the end it cost them a lot of runs. Hengelo's run chase got off to a good start, but once 
the first wicket fell on about 30 something runs a big collapse followed putting loads of pressure on the 
lower order and the tailend. Hengelo started to sort it out in the end with a few late partnerships that 
got them over the 100 mark, but in the end the runs were to many and the wickets to few. On a day 
when we were like dynamite in the field, not one catch dropped! Our first game on Dutch soil was a 
win...... VCK 10 for 245 (all out) - Hengelo MCC 10 for 124 (all out) 
  
To The Boys of Hengelo....... you really put on a great day for us, The food was fantastic! The grounds 
were fast and flat! You even honoured our centurion with a club tie! But we will remember you most for 
the good spirit in which you play the game. On behalf of VCK as a whole, Thank you. 
 

Johno  
  




