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VAN UW VOORZITTER  

 
Beste allemaal, 
 
Het is dinsdag avond en ik zit achter mijn laptop om het voorwoord te schrijven, gelukkig hieraan herinnerd 
door, interim chief editor van de NOT-OUT, John aangezien Roelof van een welverdiende vakantie geniet. 
Normaal zou ik kunnen zeggen dat we een mix van resultaten hebben maar helaas is het zo dat er wederom 
een wedstrijd van het 2

de
 elftal werd afgelast zodat afgelopen zondag alleen het eerste team kon aantreden. 

De andere reden is het feit dat Hengelo 1 na het kampioenschap in 2008 geen één wedstrijd meer heeft 
gewonnen en dat baart mij zo langzamerhand grote zorgen. 
 
Vorig weekend reisden we in het eerste af met 8 spelers naar Hercules in Utrecht waar, gezien de resultaten 
die we behaald hebben, een overwinning er zeker in gezeten had als we met een normaal team gekomen 
waren. Het is niet alleen heel vervelend voor de overige spelers in het team maar het onnodig verliezen is 
iets wat wij ons momenteel niet kunnen permiteren. Het was in ieder geval fijn dat Christiaan en Michelle, als 
toeschouwer meegereist, mee wilde spelen om het aantal gaten in het veld enigzins te beperken. 
 
Vanmorgen was ik met onze vice-voorzitter Johan enige tijd op de club om ons nieuwste project, een 
electronisch scorebord, te bespreken. En terwijl wij in de zon op de veranda stonden te overleggen (te 
mijmeren) hebben we wel opgemerkt dat wij het als vereniging  ontzettend goed voor mekaar hebben; we 
hebben al decenia lang een stabiel en capable bestuur (makkelijk zeggen over jezelf), er is een schitterend 
veld met perfecte pitch en idem oefenkooi, cricket materialen in ruime mate voorhanden inclusief bowling 
machine, vangnet,  oefenmateriaal en sinds een aantal jaren een eigen schitterend clubhuis. We staan er 
zeker ook financieel goed voor, een grote groep enthousiaste cricketers MAAR om een of andere reden 
krijgen we het niet voor elkaar om het tij te keren en het eerste elftal wedstrijden te laten winnen? Gezien 
onze “doelstelling” als vereniging absoluut niet acceptabel. 
 
We zullen alles op alles moeten zetten om dit jaar niet weer te degraderen en hiervoor zal heel goed 
bekeken moeten worden wat de te volgen strategy is. We moeten nu minimaal 3 wedstrijden winnen om 
boven CCA uit te komen. CCA heeft er nu 2 gewonnen waaronder van ons afgelopen weekend. De 
komende dagen zullen we met een aantal mensen in het bestuur overleg plegen om te proberen dit seizoen 
niet weer ten onder te gaan. 
 
Een positive noot is de schenking van Salland van hun oude “electronisch” scorebord. Zoals bekend hadden 
we die op onze wensenlijst staan en hiervoor hebben we ook enige gelden binnengekregen ten tijde van de 
opening. Dit geld is nog steeds hard nodig om het bord weer werkzaam te maken en ook om deze te 
plaatsen op de plek waar eerst ons oude bord stond. Vrijdag zullen we proberen om dit te realiseren, 
welliswaar zal het nog wat langer duren om alle electronica in orde te maken maar dan staat hij al wel op zijn 
plek. 
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Een foto van het scorebord toen het nog op de velden van Salland (Kon U.D) stond. Daarnaast twee foto’s 
van Johan’s auto met de door hem geregelde aanhanger bij het ophalen van het scorebord in Deventer. Het 
bord is 4 meter breed en is bijna 2 meter hoog! 
 
Een ander groot project wat op dit moment ook goed loopt is de jeugd die op dinsdag middagen onder 
leiding van John kennis maakt met cricket. Dit is jaren lang niet van de grond gekomen en ik ben heel blij dat 
het nu eindelijk wel lijkt te lukken om een aantal kinderen enthousiast te maken voor cricket. 
 
Zondag a.s speelt het eerste thuis tegen Bloemendaal, een belangrijke wedstrijd want we moeten punten 
pakken zoals hierboven al toegelicht. Alle support is welkom en nodig, het wordt vastmooi weer en ik hoop 
velen van jullie te mogen begroeten op ons fantastische complex. 
 
Met sportieve groet, 
 
Diederik 
 
 

Aan alle leden 

Niet vergeten 
Uiterlijk 20 mei moest de contributie zijn voldaan! 

Als je nog niet hebt betaald, doe dit dan meteen. Hier 
wordt naar gekeken bij het maken van de opstellingen! 

 
 

To all our members 

Don’t Forget 
You had to pay your membership fee before May 20th! 

If you haven’t paid yet, do so immediately. When 
making decisions about who plays, we do look at who 

has paid and who hasn’t! 





UITKOMSTEN GECOMBINEERDE TEAMBESPREKING 

Door Jan-Allard Hummel 

CLUBREGELS 

        

          Cricket is een teamsport, dus ALLEMAAL op tijd komen en een bijdrage leveren ... Minimaal  

 1 uur voor de tijd aanwezig zijn!!! En een wedstrijd is niet afgelopen als de laatste bal gebowld  

is, er is ook na afloop van de wedstrijd nog een TEAM en een tegenstander en met het hele  

 team een bespreking!  

        

Taal op het veld: alleen Engels of Nederlands en bij voorkeur Engels !!!  

    

Aan het umpiren, scoren, scoreboard bijhouden enz. moeten ALLE spelers meedoen ... En de  

captain dient daarin en daarvoor goed te instrueren. Maar draag dat allemaal uit!!! Het is niet  

alleen een taak van de captain en de vice-captain. 

 

     Materiaal van de club heeft geld gekost, ga er dus nog zuiniger mee om dan wanneer het van  

jezelf zou zijn!!! Leg het terug in de teambag en spreek ook anderen er op aan om dat te doen! 

 

We mogen allemaal nooit vergeten dat het gaat om de lol in het spelletje!!! 

   

Zeg tijdig af bij afwezigheid (maar bij voorkeur helemaal niet) en lever een vakantieplanning in !!!  

 

 

RESULTS OF OUR COMBINED TEAMMEETING 

By Jan-Allard Hummel 

CLUBRULES 

 Cricket is a teamsport, so ALL should be there in time and contribute ... At least one hour for the  

match starts be present!!! And a match is not finished once the last ball has been bowled, after that  

we still are a TEAM and we still are guests of or hosts to our opponent and we have a team-talk  

after the match!  

 

Language on field: only English or Dutch and preferably English !!!  

 

ALL players should contribute to umpiring, score, keeping the scoreboard up to date ... And clear 

instructions on that should come from the captain. BUT we should all reflect that feeling!!! It is not just  

a task from either captain or vice-captain.  

 

Gear owned by the club has been paid for by the club, so be more careful with it than you would be if it  

were your own. Put it back in the teambag and don't be afraid to point that out to others! 

 

We should all never forget that it's all about having fun playing this game!!! 

 

Please cancel in time when absent (but preferably not at all) and submit your holiday-planning!!! 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



OPSTELLINGEN AFMELDINGEN bij Jan-Allard Hummel : 06 - 22413726

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

Azhar Rahim Afzali Khalid

Darman Dawed Alam Tariq

Kariveti Sreenath WK Hummel Jan-AllardAuto

Kloppenburg John Khan Sajid Ullah

Kruijshoop Jan-Willem Kloppenburg Henk Capt / Auto

Narasimhan Arun Lameris Harm

Neeb Diederik Pearson Dean

Puttkammer Rob Poffers Adriaan WK

Raja Sumair Danish Poffers Rieke

Raja Shakeel Voogel Wim
Vriezen Johan Capt Wichmann Fred Auto

Afzal Hussain  David Cucuzza
      

Voor aanvang Arun Narasimhan

Lunch Sumair Danish R + team
Einde Sumair Danish R + 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 € 5,00.

If you are on the list above, please read the clubrules we agreed on at 

the combined teammeeting. They are elsewhere in this Not Out

If your name is listed under bardienst , then be at the bar to do it!

Zondag 20 juni 2010 Zondag 20 juni 2010

Hengelo 1 - Bloemendaal 2 CCF 1 - Hengelo 2

Als je op bovenstaande lijst staat, lees dan goed onze clubregels.

Die staan elders in deze Not Out

En als je naam onder het kopje bardienst staat, meld je daar dan voor!

Bardienst

Aanvang 13:00 uur; aanwezig 12:00 uur Aanvang 12:00 uur;  vertrek Station NS 9:30 uur

Spelersbijdrage € 8,00 Spelersbijdrage € 8,00; Bijdrage reiskosten € 12,00

Reserves Reserves



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.

   Tutorial Opleidingen en Advies BV

    Tutorial verzorgt o.a.: 

    VCA opleidingen (Basisveiligheid en VOL-VCA), Heftruckopleidingen en BHV opleidingen. 

    Telefoonnummer: 053-4329794 

www.tutorial.nl

info@tutorial.nl



ZÉÉR VOORLOPIGE OPSTELLINGEN AFMELDINGEN bij Jan-Allard Hummel : 06 - 22413726

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Azhar Rahim Afzali Khalid

Hussain Afzal Alam Tariq

Kariveti Sreenath WK Cucuzza David

Kloppenburg John Darman Dawed

Kruijshoop Jan-Willem Kloppenburg Henk Capt / Auto

Narasimhan Arun Pearson Dean

Neeb Diederik Poffers Adriaan WK

Puttkammer Rob Rauf Mohammed Abdul

Stroud-Caules Torcail Thirupuvanarajah Dinesh

Vriezen Johan Capt Voogel Wim Auto
Wahid Rafi Wichmann Fred Auto

Sumair Danish Raja, Shakeel Raja  Zahir Ali Yousafzai, Krevor Roy Dias, Harm Lameris, 
   Rieke Poffers   

Voor aanvang

Lunch
Einde

Opstelling / line-up opmerkingen Opstelling / line-up opmerkingen
Hussain Afzal Afzali Khalid

Kariveti Sreenath WK Ali Yousafzai Zahir

Kloppenburg John Benneworth Paul

Kruijshoop Jan-Willem Darman Dawed

Narasimhan Arun Kloppenburg Henk Capt

Neeb Diederik Kruijshoop Roelof

Raja Sumair Danish Lameris Harm

Raja Shakeel Poffers Adriaan WK

Stroud-Caules Torcail Poffers Rieke

Vriezen Johan Capt Rauf Mohammed Abdul
Wahid Rafi Thirupuvanarajah Dinesh

Rahim Azhar  Tariq Alam, David Cucuzza, Krevor Roy Dias, Dean 
   Pearson, Wim Voogel, Fred  Wichmann  

Voor aanvang

Lunch
Einde

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 € 5,00.

Bardienst

Aanvang 11:00 uur;  vertrek Station NS 09:15 uur Aanvang 11:00 uur; aanwezig 10:00 uur
Spelersbijdrage € 8,00; Bijdrage reiskosten € 10,50 Spelersbijdrage € 8,00

Reserves Reserves

Spelersbijdrage € 8,00 Spelersbijdrage € 8,00; Bijdrage reiskosten € 5,50

Zondag 4 jul 2010 Zondag 4 jul 2010

Quick 1888 2 - Hengelo 1 Hengelo 2 - Hilversum 3

Reserves Reserves

Bardienst

Zondag 27 juni 2010 Zondag 27 juni 2010

Hengelo 1 - Rood en Wit 2 Gelre CC 1 - Hengelo 2

Aanvang 11:00 uur; aanwezig 10:00 uur Aanvang 11:00 uur;  vertrek Station NS 09:45 uur
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
Hercules 2 – Hengelo 1   227 v. 7 – 168 v. 8 
 
Door Johan Vriezen 

 
Cricket is een teamsport. Een team bestaat normaal gesproken uit 11 spelers. Helaas 
waren er voor deze dag veel afzeggingen (Rahim, Rob, Jan Willem, Rafi, Afzal en 
Sreenath). Natuurlijk had iedereen hiervoor een goede reden. Als je deel neemt aan 
een teamsport ga je daarmee ook een bepaalde commitment aan ten opzichte van dat 
team.  
 
Uiteindelijk starten we met 8 spelers 
aangevuld met Christiaan en Michelle 
Neeb die tijdens het fielden veel nuttig 
werk deden. De pitch van Hercules was 
bedroevend slecht waardoor wij veel 
extra’s tegen kregen. Ook de grote gaten 
in het veld kosten ons veel runs. John en 
Dawed starten met bowlen en deden dit 
uitstekend waarna Diederik en Arun het 
overnamen. Na 30 overs en het totaal op 
151 v 5 leken wij onze zaken redelijk voor 
elkaar te hebben met het beperkte aantal 
spelers waarover wij beschikten. Helaas 

konden we dit de laatste 10 overs niet 
meer volhouden en eindigde Hercules op 
een totaal van 227 v 7. 
Na de lunch opende Diederik (36) en Arun 
(22) waarna Shakeel (32) er voor zorgden 
dat we na 18 overs de 100 op het 
scorebord brachten voor het verlies van 2 
wickets. Johan (10), John (20) en Dinesh 
(20) konden nog runs aan ons totaal 
toevoegen maar helaas konden we het 
benodigde totaal wegens een gebrek aan 
batsman niet benaderen zodat we 
opnieuw verloren. 

 
 
 
CCA 1 – Hengelo 1   234 v 9- 200 v 9 
 

Door Johan Vriezen 

 
Bij aankomst vertelde de aanvoeder van CCA mij dat Salland zo onsportief speelde. 
Van onze trainer had ik op de training al het advies gekregen om tegen CCA eerst te 
gaan fielden en hun umpire-talent te bekijken en vervolgens hierop ons eigen 
umpireren aan te passen. Later bleek onze trainer  gelijk te hebben in tegenstelling tot 
de aanvoerder van CCA.  
 
Omdat ik dit seizoen tot nu toe alle tossen 
nog heb gewonnen begonnen wij dus met 
fielden.   Vanaf het begin werden er door 
CCA zeer twijfelachtige wides gegeven 
met name op het bowlen van Dawed die 
een prima eerste spel had (6overs 2v22).  
Dankzij John (10 overs 53 v 1), Diederik 
(10 overs 38v1) die een speler zelfs 2x 
moest bowlen voor dat deze het veld 
verliet en Arun (8 overs 48 v 2) hadden we 
na 30 overs 8 spelers van  CCA uit met 
het totaal op 135 runs. Helaas waren 2 
overs later Diederik en John door hun 
overs heen, waarna CCA in de laatste 8 
overs nog ruim 80 runs aan hun totaal kon 
toevoegen. Een duidelijke run- out werd 
door CCA niet gegeven waarna ik mij wel 

kon voorstellen dat Salland CCA met 
gelijke munt heeft terug betaald. 
Diederik  (9) en Arun (19) zorgden 
opnieuw voor een prima opening 51 v 1 na 
10 overs. Bij John (37 n.o.) lijkt de training 
zijn uitwerking niet te missen.  Dawed (10) 
en Khalid (35) hielden ons in race, maar  
uiteindelijk konden we het totaal van CCA 
niet halen en stranden we op 200 v 9 na 
40 overs, ons hoogste totaal dit seizoen. 
Wat mij betreft laten de laatste twee 
wedstrijden een duidelijk stijgende lijn in 
zowel onze batting als onze bowling 
prestaties zien.  Als we vanaf juli in onze 
sterkst opstelling kunnen spelen gaan we 
zeker nog een aantal tegenstanders 
verrassen door van ze te winnen. 



 

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. 
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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 

23-mei Qui Vive 1 Hengelo 1 57 v. 58 v. 1  

30-mei Hengelo 1 Salland 1  Verregend 

06-jun Hercules 2 Hengelo 1 227 v. 7 - 168  

13-jun CCA 1 Hengelo 1 234 v. 9 - 200  

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  Niet gespeeld wegens geen veld Hilversum 

23-mei Hengelo 2 SON 1 119 v. 3 – 115  

30-mei MOP 2 Hengelo 2 92 v. 4 - 89  

06-jun Hengelo 2 Quick 1888 3 135 v. 6 - 114  

13-jun Hengelo 2 CCA 2  Niet gespeeld wegens geen team CCA 

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 18 JUNI 2010 

Klasse 2B  Klasse 4B 

Team Gespeeld Punten Gem.  Team Gespeeld Punten Gem. 

Qui Vive 1 6 10 1,67  CCF 1 4 8 2,00 

Bloemendaal 2 5 8 1,60  Hilversum 3 2 4 2,00 

Salland CC 1 3 6 2,00  SON CC 1 3 4 1,33 

Hercules 2 6 6 1,00  Gelre CC 1 4 4 1,00 

Rood & Wit 2 5 4 0,80  Quick 1888 3 4 4 1,00 

CCA 1 6 4 0,67  CCA 2 3 2 0,67 

Quick 1888 2 6 4 0,67  Hengelo 2 4 2 0,50 

Hengelo 1 5 0 0,00  MOP 2 6 2 0,33 

 


