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VOORWOORD 

Beste allemaal, 

Eindelijk een paar weekenden met uitstekend cricketweer! Dat blijkt helaas geen garantie voor een 
onbezorgd weekend cricket. Te veel afzeggingen van selectiespelers van Hengelo 1 en bovendien 
ook daarbij ook veel te laat afzeggen brengen de club in de problemen. Al enige weken moest op 
zaterdagavond worden getracht elf spelers voor Hengelo 1 in het veld te brengen. Hierbij hebben 
wij een beroep moeten doen op spelers van Hengelo 2 maar ook al op mensen die nog vrijwel 
nooit gecricket hebben (zoons en dochters van mensen die meespelen!) maar gelukkig wel bereid 
zijn om ons uit de brand te helpen. Dat is natuurlijk een enorme verzwakking van onze elftallen. 
Hengelo 1 heeft dit seizoen nog niet met de sterkste opstelling kunnen spelen, aangezien er elke 
week 5 à 6 afzeggingen zijn en daar komen nog een drietal langdurig geblesseerden bij. Deze 
gang van zaken is frustrerend voor onze wedstrijdsecretaris die zijn uiterste best doet om goede 
elftallen op te stellen en voor de twee captains die op zaterdag(avond) of zelfs zondagochtend de 
problemen moeten zien op te lossen. Dat lukt lang niet altijd! 

Dit alles bezorgt ons veel frustratie en het gevolg is dat wij niet met een volwaardig Hengelo 1 
kunnen spelen en daardoor elke keer verliezen. Met een paar extra selectiespelers van Hengelo 1 
was de winst vrijwel zeker geweest en nu kijken wij tegen het degradatiespook aan voor Hengelo1.  

Hengelo 2 kon al vier wedstrijden niet spelen wegens afzeggingen door de tegenpartij (Hilversum – 
geen veld, CCA – geen elftal en Gelre – clubhuis afgebrand en asbest op het veld!). Wij hebben 
Gelre aangeboden van onze accommodatie gebruik te maken voor zover dat praktisch haalbaar is 
op bijvoorbeeld de zaterdagen. 

Vorige week hebben wij de wedstrijd van Hengelo 2 moeten afzeggen omdat er weer te veel 
afzeggingen waren en er na aanvulling van Hengelo1 onvoldoende spelers resteerden. Dat is een 
zeer slechte zaak voor de club. Eigenlijk zou Hengelo 1 de wedstrijd moeten afzeggen, maar dat is 
niet toegestaan! Vorig jaar hebben wij hiermee twee keer grote problemen gehad. 

Op 8 juli is crisisberaad gehouden en hebben wij een paar ingrijpende beslissingen moeten 
nemen. Een daarvan is dat wij proberen de wedstrijden van Hengelo 2 op zaterdagen te spelen als 
het erop lijkt dat er geen compleet Hengelo 1 elftal kan worden opgesteld. Of dat gaat lukken hangt 
af van de spelers van Hengelo 2 en van de clubs waar tegen zij moeten spelen! Verder wordt met 
een aantal spelers een gesprek aangegaan om ervoor te zorgen dat het weer voor iedereen leuk 
cricketen wordt bij onze club. Het bestuur bepaalt in welk elftal iemand kan en mag spelen en ook 
wanneer je wel of niet bent opgesteld en dat kan natuurlijk niet andersom gebeuren. 

Help alsjeblieft allemaal mee om de situatie ten goede te keren! Het bestuur rekent op iedereen. 

Roelof Kruijshoop (ivm vakantie van Diederik) 
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AAN ALLE CRICKETERS VAN DE MIXED CRICKET CLUB HENGELO 
Ik vraag jullie aandacht voor onderstaand bericht. Het is een bericht waar alle leden (die 
nog niet hebben gereageerd) op moeten reageren.  
Heel vervelend is het dat Jan-Allard Hummel op zijn bericht van 9 juli maar 6 reacties 
ontving. Hierdoor is het maken van goede afspraken voor hem vrijwel niet mogelijk en er is 
opnieuw een wedstrijd van het tweede elftal afgezegd waardoor veel leden teleurgesteld 
zijn.  
Er heerst onbegrip voor de ontstane situatie. Het veel te gemakkelijk en ook nog eens te 
laat afzeggen brengt onze wedstrijdsecretaris en de twee captains in grote problemen.  
Ook laten deze afzeggers hun elftal in de steek en zijn zij er de oorzaak van dat 
niemand meer leuk kan spelen !  

Je bent lid geworden om wedstrijden te kunnen spelen. ZEG DUS NOOIT AF als je bent 
opgesteld tenzij er een onverwachtse en onvermijdbare en zeer belangrijke reden voor is. 

Hierbij het bericht waarop je moet reageren naar Jan-Allard Hummel. 
Informeer svp Jan-Allard snel, liefst vandaag nog per e-mail over jouw 
speelmogelijkheden op zaterdagen !!! 
Door blessures en de onwil van spelers om ofwel voor Hengelo 1 dan wel voor Hengelo 2 te 
spelen - ook al zijn zij in dat team opgesteld - is het onmogelijk gebleken komende zondag beide 
teams te laten spelen. Helaas hebben wij nu al twee wedstrijden van Hengelo 2 moeten afzeggen. 
Omdat deze situatie niet eenmalig lijkt, maar voor de rest van het seizoen zou kunnen optreden wil 
ik graag weten wie bereid zijn om wedstrijden voor Hengelo 2 op zaterdagen te spelen en op welke 
zaterdagen in de rest van het seizoen je dan beschikbaar bent! 
Mogelijke zaterdagen  
24 juli - 31 juli - 7 augustus - 14 augustus - 21 augustus - 28 augustus - 4 september 
Uiteraard zullen we, nadat we weten of er genoeg Hengelo spelers beschikbaar zijn, 
moeten overleggen met onze tegenstanders of zij op zaterdag kunnen en willen spelen.  
Dat lijkt helaas de enige uitweg uit de ontstane betreurenswaardige situatie! Anders zou 
het bestaan van Hengelo 2 voor de rest van het seizoen wel zeer ernstig onder druk te 
komen staan!  
Hierbij verzoek ik jullie dringend om nu wel een opgave te sturen als je dat nog niet had 
gedaan. De datums staan hier boven in dit bericht. Ik reken op jou, want ook jij kan 
ervoor zorgen dat cricket leuk is voor iedereen! Help mee alsjeblieft. 

Roelof Kruijshoop 

 

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 !!!  



 

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 



 

TO ALL CRICKETERS OF THE MIXED CRICKET CLUB HENGELO  
Your attention please for the message below. This message has to be replied to by all 
members that did not reply yet. 
It is very bad that Jan-Allard Hummel received on his message dated July 9th only received 
6 replies. It is for this reason that it is almost impossible for him to make proper 
arrangements which resulted in a cancellation of the second competition match in a row of 
our second team. Therefore many members of our cricketclub are disappointed. There is a 
great deal of incomprehension.  
The call off by too many players in the line-ups is done too easy and too late, which brings 
the secretary of matches and the two captains in an impossible situation. 
The persons that are calling off are also leaving behind their own team members 
and they are the cause of many cricketers not having any pleasure in playing 
cricket. 
Remember that you became a member of the cricket club in order to play cricket matches. 
THEREFORE NEVER CALL OFF if you are in the line-up unless the reason for it is 
unexpected, inevitable and of ultimate importance. 
Herewith the message on which you have toi reply to Jan-Allard Hummel. 
Please inform Jan-Allard Hummel quickly, preferable TODAY by e-mail about your 
possibilities to play cricketmatches on Saturdays !!! 
Because of injuries and the unwillingness of players to play for either Hengelo 1 or Hengelo 2 even 
if included in the line-up for that specific team it has become impossible to let both our teams play 
this coming Sunday. Unfortunately we had to cancel already two matches for Hengelo 2. As this 
situation does not seem to be unique, but might occur for the remainder of the season I would like 
to know who are willing to play matches for Hengelo 2 on Saturdays and on which Saturdays for 
the remainder of the season you are available. 
Possible Saturdays  
July 24  - July 31 - August 7 - August 14  - August 21  - August 28  - September 4 
Of course when we know whether enough Hengelo players are available we will still have 
to consult our opponents if they are willing and able to play on Saturdays. That seems 
unfortunately the only escape from this regretful situation! Otherwise the existence of 
Hengelo 2 for the remainder of the season comes under enormous pressure!  
I urgently request you to send your avalibability / reply if you did not do this yet. 
The dates are mentioned above. I rely on you because also you can make possible that 
playing is a joy for everybody. Please help! 
Roelof Kruijshoop 
 

CLUB REGULATIONS  
Cricket is a teamsport, so ALL players 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 teammeeting 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
Afzali Khalid
Ahmed Waqqar Afgelast / cancelled
Alam Tariq
Ali Yousafzai Zahir
Darman Dawed
Kloppenburg John
Kruijshoop Jan-Willem
Narasimhan Arun
Stroud-Caules Torcail
Thirupuvanarajah Dinesh
Vriezen Johan Capt

Hengelo 2 spelers die beschikbaar zijn
Hengelo 2 players who are available   

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.

Reserves Reserves

Zondag 18 jul 2010 Zaterdag 17 juli 2010 - Zondag 18 jul 2010
Salland CC 1 - Hengelo 1 Hengelo 2 - MOP 2
Aanvang 13:00 uur;  vertrek Station NS 11:45 uur
Spelersbijdrage € 8,00; Basisreiskosten € 18,00

OPSTELLINGEN EN UITLEG OVER DE AFGELASTINGEN 

Helaas zullen wij opnieuw de wedstrijd van Hengelo 2 moeten afzeggen. Doordat velen veel te laat of nog niet 
doorgaven op welke zaterdagen ze kunnen spelen is het aanstaande zaterdag nog niet mogelijk te spelen met 
Hengelo 2, ik ga er echter van uit dat we komende weken alle zaterdagen zullen spelen!  

Helaas is het zo dat we niet bij een gebrek aan voldoende spelers voor 2 teams afwisselend Hengelo 1 en 
Hengelo 2 zouden kunnen laten spelen. Vorig jaar hebben we enorme problemen met de KNCB gehad toen we 
in een situatie vergelijkbaar met vorig en komend weekend Hengelo 2 wel lieten spelen en Hengelo 1 niet. In die 
situatie dienen we nooit weer te komen. Daarom rest ons nu niets anders dan te proberen de overige wedstrijden 
van Hengelo 2 dit seizoen op zaterdagen te spelen, hetgeen helaas dit weekend niet lukt, maar aan de 
wedstrijden voor de komende weekends wordt gewerkt! Ik houd jullie allemaal de komende dagen op de hoogte,  

Graag per e-mail snel doorgeven op welke zaterdagen je beschikbaar bent 
--------------------------  the same message in English  -------------------------- 
Unfortunately we will have to cancel Hengelo 2’s match again. Because many either too late or not at all indicated 
on which Saturdays they could play there won’t be a Saturday match for Hengelo 2 coming Saturday, I do 
however reckon we will play all Saturdays in the weeks coming after! 

Unfortunately it isn’t possible when we don’t have enough players to field 2 teams to switch between having 
Hengelo 1 and Hengelo 2 play their matches. Last year we got into serious trouble with the KNCB when in a 
similar situation with last and coming weekend we did play with Hengelo 2 and not with Hengelo 1. We should 
never get into that situation again. Therefore we now have no choice but to play the remaining and lost matches 
for Hengelo 2 this season on Saturdays, which didn’t work out for this weekend, but is tried hard for for the 
upcoming weekends. I will keep you all posted,  

Please send me by e-mail on which Saturdays you will be available. 
Met vriendelijke groet, kind regards, 
Jan-Allard Hummel, wedstrijdsecretaris MCC Hengelo, 06 -22 413 726 

 Mogelijke zaterdagen / possible Saturdays 
July 24 - July 31 - August 7 - August 14 - August 21 - August 28 - September 4 

  



 

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 



 

Clubhuis Gelre Cricket Zutphen in vlammen opgegaan 
 
door: de Redactie van Gelre Nieuws  op 27-06-2010, 08:48 

EEFDE – Het clubhuis van de 
Scheidsrechtersvereniging Zutphen en 
Omstreken aan de Damlaan in Eefde heeft 
zondagochtend grote schade opgelopen 
door brand. De oorzaak van de brand is 
nog onbekend. 

De brand werd kort voor half zes ontdekt. 
Bij aankomst van de brandweer sloegen 
de vlammen uit het dak. Ook was er veel 
rook ontwikkeling. Ook twee partytenten 
en buitenmeubilair stonden in brand. De 
brandweer van Gorssel en Zutphen 
werden ingezet. Een uur na de melding 
kon het sein ‘brandmeester’ worden 
gegeven. 

Enkele leden van de club die 
zondagochtend kwamen kijken, spreken van een groot drama. De schade in het gebouw is enorm. 

Omdat bij de brand asbest is vrijgekomen is er omgeving van het clubhuis afgezet. Ook de verbinding tussen 
de Damlaan en het spoor is afgesloten. Maandag zal de asbest worden opgeruimd. 

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens het eerste onderzoek van de brandweer is de 
brand vermoedelijk aan de buitenkant van het houten gebouw begonnen. De technische recherche van de 
politie stelt een onderzoek in om de exacte oorzaak te achterhalen. Brandstichting wordt niet uitgesloten. 

 
Scorebord geplaatst bij ons cricketveld. 

 
Het score bord van Salland is inmiddels 
geplaatst naast ons cricketveld. Het is nu zaak 
om het opnieuw werkend te krijgen, want er zit 
een fout in de elektronica. Hiertoe hebben wij 
contact opgenomen met de oorspronkelijke 
leverancier, Besamu, die in Almelo gehuisvest 
is.  

Wij hopen dat de problemen met de werking 
redelijk eenvoudig op te lossen zijn en dat het 
scorebord in de komende weken in gebruik 
kan worden genomen. 
 

 

Extra wedstrijden op onze accommodatie 
Op zaterdag 26 juni werd er de onderlinge SGS partij Overijssel tegen Gelderland gespeeld, met 
Cees van Lennep en Pieter van der Hammen als de respectievelijke captains. Voor zover ik 
gehoord heb was het een zeer geslaagde dag die tot redelijk laat door ging. Vanaf de voetbalclub 
ATC’65, waar de jaarlijkse wedstrijd FC Twente tegen een selectie van spelers van Hengelose 
clubs werd gespeeld op zaterdag 27 juni, was er ook nog wat bekijks en een jeugdig 8-tal kwam 
buurten bij ons clubhuis en zij weten nu in ieder geval wat cricket is. 

------------------------ 

Aanstaande MAANDAG 19 juli 2010 
Royal Bad Boys Cricket Club (RBBCC) - XL Club (UK)      aanvang 11.00 uur 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 2010 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 - 
23-mei Qui Vive 1 Hengelo 1 57 v. 58 v.1 - 
30-mei Hengelo 1 Salland 1  Inhalen, de wedstrijd is 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 2 117 - 120 v.4 - 
27-jun Hengelo 1 R&W 2 167 - 170 v.4 - 
04-jul Quick 1888 2 Hengelo 1 199 – 94 - 
11-jul Hengelo 1 Qui Vive 1 131 - 132 v.3 - 
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 70 – 81 v.5 - 

16-mei Hilversum 3 Hengelo 2  Inhalen, Hilversum mocht niet op hun veld 
spelen dat nog  werd aangelegd 

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 omdat CCA geen team kon 
opstellen 

20-jun CC Friesland 1 Hengelo 2 298 v. 6 - 63 - 

27-jun Gelre 1 Hengelo 2  Inhalen, Gelre mocht niet op het veld wegens 
asbestvervuiling 

04-jul Hengelo 2 Hilversum 3 94 v.7 - 92 - 

11-jul SON 1 Hengelo 2  Afgezegd door Hengelo omdat wij geen team 
konden opstellen 

18-jul Hengelo 2 MOP 2  Afgezegd door Hengelo omdat wij geen team 
konden opstellen 

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  

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

STANDEN TOT EN MET 14 JULI 2010 
Klasse 2B  Klasse 4B 

Team Gespeeld Punten Gem.  Team Gespeeld Punten Gem. 
Qui Vive 1 10 18 1,80  CCF 1 8 16 2,00 
Bloemendaal 2 9 12 1,33  Quick 1888 3 8 10 1,25 
Rood & Wit 2 9 10 1,11  Son CC 1 6 6 1,00 
Salland CC 1 7 10 1,43  Gelre CC 1 5 4 0,80 
CCA 1 10 10 1,00  CCA 2 6 4 0,67 
Hercules 2 10 8 0,80  Hengelo 2 6 4 0,67 
Quick 1888 2 10 6 0,60  MOP 2 9 4 0,44 
Hengelo 1 9 0 0,00  Hilversum 3 6 4 0,67 
 



WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
 
MOP 2 - Hengelo 2 : 92 v.4 – 89     30 mei 2010 

door Henk Kloppenburg 

Zondag op naar Vught. De toss werd gewonnen door de thuisploeg. Hengelo mocht eerst 
gaan batten. De start was goed een eerste partnership van 40 runs. Zahir Ali Yousafzai 
gevangen voor 26. Tariq Alam (0),  David Cucuzza (1),  Dean Pearson (2) en Adriaan 
Poffers (run out 4) volgden daarna veel te snel. Bij een score van 83 werd ook Roelof 
gevangen (30 runs en daarmee topscorer voor Hengelo). De overige spelers moesten het 
doen met 1 run of een duck. Hengelo all out voor 89 runs na 28.2 overs. Extra’s  hadden een 
groot aandeel in de totaal score 23 runs. 

Na de lunch mocht Hengelo gaan fielden, Dit leverde 3 wickets op voor Zahir (7/0/22/3) en 
het eerste wicket voor Dean, gefeliciteerd (5.4/1/33/1). De andere bowlers Sajit Khan 
(5/1/20/0) en Tariq Alam (3/1/17/0) namen helaas geen wickets. 
 

Hengelo 2 – Quick 1888  3 : 114 – 135 v. 6   6  juni 2010 

door Henk Kloppenburg 

Na de toss gewonnen te hebben ging Quick eerst batten. Hengelo besloot om alle bowlers 
een aantal overs te geven met wisselend succes. De wickets bleven regelmatig vallen maar 
Quick batte toch naar een totaal score van 135/6 in 40 overs. Eén run out, één LBW, een 
vang voor Adriaan Poffers en twee vangen voor Khalid Afzali.  Zeer goed bowlen door Khalid 
(10/2/26/3) Zahir (8/3/19/1), Sajit (5/4/4/0) en Rauf (2/0/4/0) . D. Kooij (48) en R. Meinema 
(41x) waren de topscorers en de rest kon niet veel scoren.  
 
Khalid Afzali en Zahir Ali Yousafzai openden de tweede innings met een partnership van 36 
runs, Zahir uit bowled voor 15. Hierna vielen de wickets van Khalid Afzali (24, gevangen), 
Dean Pearson (1, run out),  Sajit Khan (4, LBW). Daarna nog een mooi partnership van 
Adriaan Poffers (14, not out) en Rafi Wahid (20, gevangen) voor het zesde wicket en Adriaan 
met Rauf voor het achtste wicket Rauf out (12, gevangen). Hengelo all out voor 114 in 32.2 
overs. 
 

Hengelo 1 – Bloemendaal 2 : 117 v.8 – 120 v. 4  20 juni 2010 

door Roelof Kruijshoop 

Hengelo 1 moest aantreden met een verzwakt elftal. Invallers waren David Cucuzza en Peter 
Puttkammer. De toss werd gewonnen door Bloemendaal, dat Hengelo eerst liet batten. De 
start was slecht, want op 4 runs ging Diederik Neeb caught & bowled. Opener Rob 
Puttkammer bleef lang staan en scoorde 11 maar runs. Hij zag voorbij komen Rahim Azhar 
en Johan Vriezen. John Kloppenburg speelde goed (20 runs en topscorer) en ging pas uit op 
een stand van 92 runs. Hiervoor was Afzal Hussain met 12 runs uitgevangen. Jithin Jose  
bleef not out met 14 runs. Bloemendaal-bowlers Wassenberg, Kokke (ook 2 vangen) en 
Thomas bowlden goed en hadden allemaal 2 wickets. W. v.d. Vught had maar liefst 4 
maidens en bowlde dus uitstekend. Toch kreeg hij geen wicket. Er waren maar liefst 9 no 
balls en in totaal 42 extra’s. Totaal Hengelo 117 v.8 in 40 overs. 



Na de lunch mocht Bloemendaal batten. Het eerste wicket viel op 21 runs en dat was 
bemoedigend. De bowling werd geopend met Rafi Wahid die dat uitstekend deed. Opener H. 
Kokke (20) werd netjes gebowld door Rafi Wahid en Jansen (13) werd gevangen door 
Waqqar Ahmed op het bowlen van Diederik Neeb. Waqqar nam snel het wicket van M. 
Meijer met behulp van een nette vang van Rahim Azhar. Hierna kwamen waarschijnlijk de 
beter batslieden aan de beurt, want zowel W. Kruijt (23) als W. van der Vegt  (39) kregen wij 
niet uit. Het totaal van Hengelo werd overschreden in de 24ste over. Extra’s 22 met ook maar 
liefst 9 no balls. Rafi Wahid was onze beste bowler met 2 voor 25 in 6 overs. 

Helaas raakte Afzal Hussain geblesseerd, waardoor hij waarschijnlijk dit seizoen niet meer in 
actie kan komen. Wij wensen hem snelle beterschap! Ook Rob Puttkammer kan voorlopig 
niet meer in actie komen. Ook hem wensen wij natuurlijk goede genezing en wij hopen hem 
snel weer “in de wei” te zien. 

CC Friesland 1 – Hengelo 2 : 298 v.6 - 63   20 juni 2010  

door Henk Kloppenburg 

Na de rit naar Jubbega werden we op de parkeerplaats begroet niet door cricketers maar 
door een heuse cameraploeg. Het bleek de eerste wedstrijd van CC Friesland op hun 
thuisveld te zijn. 

Een camera van de lokale TV heeft de gehele dag vastgelegd. Voor een reportage van 5 min 
zie de link op de KNCB site (http://www.youtube.com/watch?v=GyZ0hQ46j10). 

We hebben niet zo veel te melden want Friesland kan gemakkelijk spelen in een paar 
klasses hoger. Wij vragen ons dan ook zeer sterk af waarom CC Friesland in de 4de klasse 
moet spelen. Dit is voor hen niet prettig maar zeker niet voor hun tegenstanders. De KNCB 
moet maar eens goed kijken hoe men “nieuwe” clubs indeelt, zeker als deze bestaan uit 
gelouterde spelers. Zie ook in vorige jaargangen de teams van Heerlen en Salland. Dit 
MOET anders. Voor de teams in de 4e  klasse wordt op deze manier het spelen van goede 
wedstrijden onmogelijk gemaakt en worden spelers ongemotiveerd waardoor wij ze als clubs 
gaan verliezen. 

Nu de wedstrijd zelf, na een door Hengelo gewonnen toss mocht CCF gaan batten. De score 
liep op tot 298/6. Top batsman A. Chaudry ging uit met 99 runs en het totaal was toen al 198. 
Chaudry werd gebowld door Sajit Khan, die prima bowlde (totaal 3 wickets voor 61 in 10 
overs). Verder waren er wickets voor Dean Pearson, Dawed Darman en Arjan Heuker of 
Hoek. Met betrekking tot de gemaakte vangen is in ons scoreboek niets ingevuld en ook in 
Ecricket zijn de vangen ook niet terug te vinden. Hier moet Friesland nog heel hard aan 
werken en de umpires moeten natuurlijk ook weten wat het verschil is tussen een 4 en een 6, 
wat run out is etc. De kwaliteit van impiren was ver beneden peil. Verder is het coachen van 
de batsmen door de umpires hetgeen voortdurend geschiedde, gezien de kwaliteit van de 
slaglui ook niet echt noodzakelijk! De heren “scheidsrechters” zouden zich moeten richten op 
hun eigenlijke taak (het zo eerlijk mogelijk leiden van de wedstrijd – daar hebben ze al 
moeite genoeg mee!). Zeker gezien het klasseverschil maakt dit alles een bespottelijke 
indruk. 

De tweede innings ging van start met Khalid Afzali en Henk Kloppenburg (partnership van 20 
tot Henk uitging met 6 runs), Dawed Darman en Khalid gingen daarna rustig door met een 
volgend partnership van 20 runs (Khalid uit voor 4 runs). Vervolgens kwamen en gingen 
Dawed (21 runs topscorer), Adriaan Poffers (2), Dean Pearson (4), Harm Lameris (2), Arjan 
Heuker of Hoek, Sajid Khan, Rieke Poffers en WimVoogel voor een duck. Jan-Allard not out 
met 1 run. Hengelo all out voor 63 runs. 

Deze “wedstrijd” moeten wij maar snel en we moeten ons maar beraden of wij CC Friesland 
naar Hengelo laten komen. een onderlinge wedstrijd van het tweede heeft veel meer nut dan 
het worden weggeslagen door een team dat volgens ons makkelijk in de tweede klasse kan 
spelen. 



Hengelo 1 – Rood en Wit 2 : 167 – 170 v. 4   27 juni 2010  

door Roelof Kruijshoop 

Hengelo 1 was weer niet compleet en had twee spelers uit Hengelo 2 in de opstelling. De 
toss werd gewonnen door Rood en Wit en Hengelo mocht opnieuw beginnen met batten. De 
start was veel beter deze keer en Diederik Neeb scoorde 42 runs. Dinesh Thirupuvanaraja 
ging helaas te snel uit en dat gold ook voor Sreenath Karivetti die veel beter is in het wicket 
keepen. Johan Vriezen scoorde 16 nette runs en werd gevangen en Khalid Afzali was blij 
met zijn 19 goede runs. Hierna was “de koek op” behalve voor Waqqar Ahmed die nog 10 
runs bij elkaar sprokkelde. Twee goede bowlers van Rood en Wit, Tomlinson 4-0-16-3 ! en A. 
Kluck 9-1-31-3 maakten het Hengelo moeilijk. Opnieuw te veel extra’s, 54 stuks! 

Na de lunch startte Hengelo goed en het eerste wicket viel op 14 runs door een prima run 
out te forceren. Heel vervelend voor Hengelo was het dat wij J. Brown niet uit konden krijgen 
en hij scoorde rustig maar zeker 82 runs, waarbij hij ook nog eens prima werd gesteund door 
M. Prenen (49 runs). Rafi Wahid ruimde twee wickets op in zijn 6 overs door vangen van 
Johan Vriezen en Dinesh en had 21 runs tegen. Rahim Azhar bowlde 1 wicket voor 25 runs 
in 7 overs. Na 30 overs overschreed Rood en Wit onze toch niet slechte 167 runs. Helaas 
waren wij niet goed genoeg!  

 
Quick 1888 2 - Hengelo 1 : 199 – 94    4 juli 2010  

door Roelof Kruijshoop 

Hengelo 1 ging naar Nijmegen met invallers David Cucuzza en Roelof Kruijshoop. Dit keer 
wonnen wij de toss en gingen wij eerst fielden. Op deze dag smaakten wij het geluk om alle 
tegenstanders uit te krijgen in de 40 overs, maar de score van Quick liep wel hoog op. Een 
totaal van 199 is immers goed te verdedigen. John Kloppenburg was weer hersteld van zijn 
voet-blessure en kon weer full-speed bowlen. De eerste over bowlde hij wel te veel wides, 
maar later in de innings werd hij gevaarlijk voor de mensen van Nijmegen. Aan de andere 
kant opende Dawed Darman de aanval en hij bowlde prima. De batsmen van Quick waren 
niet gemakkelijk uit te krijgen de score liep langzaam maar zeker op. Vooral M. Moorjani 
deed het goed met 46 runs, daarbij gesteund door S. Jonna (26) en Z. Farooq (25). 
Opvallend was dat J. Meijsen onze Dawed Darman hard tegen de grond liep tijdens zijn 
“blinde” vrij korte run. Ik had nog niet eerder meegemaakt dat de batsman zo blind en aan de 
verkeerde kant van de pitch naar de overkant spurtte. Dawed had ook al te veel van zijn rug 
gevergd bij het bowlen en blijkt ook de komende weken niet te mogen spelen van zijn dokter. 
Helaas al weer een geblesseerde en het zit ons niet mee! Dawed ook jij snel weer beter 
worden! Extra’s 47 waarvan 11 no balls. Onnodig heren! 

Na de lunch ging Hengelo batten en dat verliep desastreus. Er werd gewoon netjes op het 
wicket gebowld en vrijwel elke misslag resulteerde in een wicket. Alleen Arun Narasimhan 
bleef “cool” en kwam in de dubbele cijfers (10) voordat hij netjes werd gevangen in het verre 
veld door Theo Straten. John Kloppenburg presteerde bij het batten ook goed en scoorde 21 
runs. Het leek erop of de wat minder goede bowlers ineens de geest hadden, want zij 
ruimden de staart op voor 6 runs. Jan-Willem Kruijshoop hield zijn hoofd er goed bij en bleef 
not out met 13 goede runs. Aan het einde van de innings was er een groot misverstand 
tussen het veld en de scorers. De boeken waren al afgesloten toen bleek dat een wicket was 
gevallen op een no ball en dat telt natuurlijk niet. Het had geen invloed op de uitslag van de 
wedstrijd maar wel op het humeur van de betrokkenen. Jammer en volgende keer zal er 
beter worden gecommuniceerd!  Extra’s 35. 

 



 
Hengelo 2 – Hilversum 3 : 94 v. 7 - 92    4 juli 2010  

door Adriaan Poffers en Henk Kloppenburg 

Wonder boven wonder verschenen op deze mooie zondag maar liefst 10 man en 1 dame 
voor de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Hilversum op de Hengelose Oval. Tja, het 
hadden er zo maar minder kunnen zijn want de captain van Hengelo 1 was op zaterdag nog 
flink aan het shoppen om zijn elftal compleet te krijgen. Gelukkig vonden we een uitgeruste 
Roelof bereid om de laatste vacature in Hengelo 1 in te vullen. Op deze manier konden we 
logistieke problemen qua wicketkeepen gelukkig voorkomen….. 

Henk verloor de toss maar kreeg als verjaardagscadeau (hij is op 3 juli jarig) wel hetgeen hij 
wenste. We gingen dus eerst fielden. En aangezien Hilversum in het algemeen begint met 
hun beste batsmen moesten wij wel volgen door Rafi en Zahir als eerste uit de startblokken 
te laten gaan. Dit leverde na een solide start van de Hilversummers een eerste doorbraak 
op. Rafi informeerde maar eens even naar de mogelijkheid van een lbw. Vroeger zou hij dat 
nooit doen en moest de wicketkeeper dat karweitje opknappen maar inmiddels is hij een stuk 
mondiger geworden ;-) Gelukkig maar! Want tot mijn lichte verbazing honoreerde de umpire 
het verzoek. Daarmee was de score 13/1.  

En zoals we weten volgen er meer schapen zodra er 1 over de dam is. (dit geldt trouwens 
ook voor ons eigen team maar daarover later meer!) Khalid nam de bowling over van Rafi en 
produceerde na een aantal gelijksoortige ballen ineens een extreem snelle bal waarop de 
captain van Hilversum geen antwoord had. (32/2) Het was nu tijd voor de zeer talentvolle 
jonge Hilversumse garde. Deze under 15 spelers kunnen zowel met bat als ook bal bijzonder 
goed uit de voeten. Dus er was nog steeds veel werk aan de winkel voor onze boys en lady! 

Rauf had inmiddels het bowlen aan het Torenlaan-end van Zahir overgenomen en 
produceerde mooie outswingballen. Een daarvan raakte de edge van het bat en dit 
betekende 43/3. 

Op de een of andere manier brachten deze snelle wickets de Hilversumse middle-order toch 
enigszins uit hun evenwicht want in het vervolg volgden er maar liefst 4 run-outs. De eerste 
daarvan kan gerust op naam gebracht worden van Harm. Hij stopte een hard geslagen bal 
voldoende om ervoor te zorgen dat er geen runs (in plaats van 2 of 3) gelopen konden 
worden. De Hilversummers dachten er anders over en waagden toch maar een poging. 
Helaas voor hen was Khalid snel bij de bal en hij gooide de bal redelijk (Adriaan is snel 
tevreden !) in de richting van de keeper en hij deed de rest. (51/4) 

Daarna zorgden de heren (!) S. Shah (erg verwarrend – dat bleek wel toen wij moesten 
scoren in de tweede innings) voor een partnership van 19 runs voordat de laatst ingekomen 
Shah het veld moest ruimen nadat hij door Zahir gebowld was. (70/5) Zahir houdt trouwens 
niet echt van halve maatregelen want elke keer moest het gehele bouwwerk weer 
opgebouwd worden. Fielders zijn bij hem dus een overbodige luxe !). 

En nu moet de lezer wel bij de les blijven want in het tijdbestek van 6 runs volgen er twee 
run-outs. In het eerste geval wilde Rauf wel even testen of de wicketkeeper wel echt 1.88 m 
is en niet stiekem 2.38. Gelukkig voor ons team kon Adriaan er nog net bij en wist vervolgens 
een halve spagaat te produceren waardoor toch het 6e wicket viel. (71/6) 

Gelukkig bespaarde Rauf bij de volgende run-out mij deze capriolen en met een direct-hit 
zorgde hij voor 76/7. 

De Hilversummers hadden (helaas voor hen!) hun honger naar gevaarlijke runs nog niet 
gestild. En de combo van Khalid en Zahir zorgde voor een hattrick van run-outs. (88/8) 

Daarna was het aan Zahir om de laatste twee batsmen van hun stumps te beroven. 
Hilversum 3 was all out voor 92. 



Bowlingcijfers: 

 

R. Wahid  8 overs    0 maidens 1 wicket voor 33 runs 
Z. Ali Yousafzai 9.2 overs 0 maidens 3 voor 22 
K. Afzali  8 overs    0 maidens 1 voor 24 
M. Rauf  6 overs    0 maidens 1 voor 12 

Uit het voorgaande zou je kunnen opmaken dat het een four-man show was, maar ook de 
andere fielders hebben hun bijdrage zeker geleverd: 
- Krevor is snel ter been (dat kan in ons team wel eens van pas komen!) en zodoende wist 

hij veel runs te stoppen. 
- Dean maakte ook een solide indruk en ondanks een geblesseerde hand (bedrijfsongeval 

op het werk) wist hij toch enkele spectaculaire fieldingacties te maken. 
- Henk wordt ook steeds beter in het veld. Kennelijk heeft dat bijschnabbelen bij SGS zijn 

gewenste effect. 
- Rieke was de stabiliteit zelve in de covers. Slechts 1 keer werd haar long-barrier geslecht 

omdat er een bal onderdoor ging. 
- en Paul nam goed waar als stand-in keeper op het moment dat de echte weer eens een 

afzwaaier moest fielden en zodoende zijn plek achter de stumps moest verlaten. 

De oplettende volger van Hengelo 2 weet dat een dergelijke lage score niet bepaald een 
garantie voor succes is. En met name Harm, Rieke en Paul zouden in de late uurtjes van de 
middag nog flink peentjes moeten zweten. 

Maar laten wij bij het begin beginnen. Khalid en Adriaan (om onze vaste opener en captain 
een beetje te ontlasten) togen naar het wicket om de benodigde 93 runs bij elkaar te 
sprokkelen. Dit bleek geen gemakkelijke opgave. Hilversum heeft een team met een aantal 
zeer getalenteerde bowlers die het ons gedurende de middag nogal moeilijk zouden maken. 

Als eerste moest helaas Khalid het veld ruimen. Hij speelde zoals we van hem gewend zijn: 
lekker agressief. Maar onze pitch is niet altijd 100% betrouwbaar en de bal bleef laag 
waardoor zijn stumps geraakt werden. Khalid 12 (score 20/1). 
Krevor kwam in en verdween ook vrij snel weer. Hij speelde de meeste ballen off the back 
foot en ook hij werd door een wat lagere bal verrast. Het enige verschil was dat Krevor dit 
keer nog in de weg stond. En na een eeuwigheid besloot Paul (a la Steve Bucknor) de 
batsman toch uit te geven LBW (23/3). 
Nu was het de beurt aan Zahir. Hij heeft eigenlijk maar 1 versnelling en dat is meteen de 
vijfde. Alles moet weg. In eerste instantie lukte dat nog maar al rap werd hij gebowld door 
een redelijk hoge full toss die naar de mening van de square-leg umpire geen no-ball was. 
De interpretaties hierover verschillen en tijdens de volgende drinks-break werd er nog flink 
over gediscussieerd. Zahir 2 (30/3). 
Dit betekende wel dat Adriaan gezelschap kreeg van Dean. Hij speelde een prima innings 
maar wist het infield niet te overbruggen waardoor zijn score op 0 bleef. Maar in 
samenwerking met Adriaan kwam hij wel tot een partnership van 14 runs. En hoe kostbaar 
deze zijn, bleek later wel. 
Uw dienaar was het die uiteindelijk als eerste moest vertrekken. De zeer talentvolle spinner 
van Hilversum produceerde een bal die enorm van richting veranderde waardoor de bal 
vakkundig mijn bat ontweek. Aangezien Adriaan naar voren was gekomen werd hij door de 
keeper van Hilversum netjes gestumpt. Maar toch 11 waardevolle runs (score 44/4). 

En nu ging het helaas veel te snel. Deans verzet werd uiteindelijk toch door een lange bal 
gebroken. Zijn verdediging was voor 1 keer niet in orde. (46/5). En ook Rafi hield het niet vol. 
Hij edge de bal in de handen van de keeper. Rafi 2 (50/6). 
Maar gelukkig is de term captains-innings altijd wel op Henk van toepassing. Met een mix 
van pulls en kordate verdediging steunde hij Rauf uitstekend. En Rauf zelf had ook een 
uitstekende dag. Al werden de volgers aan de kant wel wat zenuwachtig van zijn 
energiebesparende (langzame) runnen. Samen zorgden deze kanjers ervoor dat de score in 
de eighties kwam. Nog maar een run of tien verwijderd van het beloofde land! 



Zahir vond echter dat de zenuwen van onze laatste batsmen nog maar even getest moesten 
worden want hij gaf Henk (ten onrechte – te hoog) uit lbw. Henk 10 runs (81/8) 
Maar we hadden niet in de piepzak hoeven te zitten. Harm bewees dat zijn fanatieke werk op 
de training zijn vruchten begint af te werpen. Hij hield zijn wicket keurig in stand tot het einde 
van de wedstrijd (Harm 2 not out). En ook Rauf bleef not out (19*). 

De diensten van Rieke en Paul waren tot hun opluchting niet meer nodig, maar zij hebben 
hun bijdrage met het scoren en umpiren meer dan voldoende geleverd. En zo strijkt Hengelo 
2 weer eens een keer twee punten op. Maar zoals je hebt kunnen lezen had het zo maar 
anders kunnen zijn! In ieder geval kijken we al weer uit naar de return in Hilversum want de 
Hilversummers zijn een zeer plezierige tegenstander om tegen te spelen! 

Na de derde innings volgde er overigens ook nog een vierde innings. Henk vierde zijn 
verjaardag met een gedeelte van het team bij Van der Poel. En nu maar kijken wie van ons 
team binnenkort jarig is! 

En in de categorie wist u datjes: 

Onze jongste telg is er kennelijk nogal vroeg bij. Harm doet regelmatig een poging om de 
dames kleedkamer binnen te dringen. Dit alles onder het mom van : “ze hebben me gezegd 
dat de eerste deur onze kleedkamer is !”. Het is aan de lezer te bepalen in hoeverre we dit 
alles moeten geloven! 

 
 
Hengelo 1 – Qui Vive 1 : 131 – 132 v. 3   11 juli 2010  

door Dinesh Thirupuvanarajah  

After our humiliating defeat against Bloemendaal the week before, our newly appointed 
South African coach had to dig deep in his magic hat to change the attitudes of our batsmen! 
In the end he took a leaf from Sigmund Freud and decided to manipulate the batsmen’s 
playing style by using psychological methods. Although one has to admit his comments such 
as “Imagine you mum is been held on the gun point, and they are threatening to pull the 
trigger If you do not block the good balls” was somewhat disturbing, the lads did do their best 
to block the good balls at least on the training day. 
The Sunday however, was a different story. Thanks to two dubious decisions; a possible 
bump catch and an inside edge LBW, Hengelo as usual was limping within the first 5 overs at 
7 for the loss of 2 wickets. Our unpredictable opening batsman Arun and our newly imported 
army man Torcail went ahead to repair the innings with some fancy shots and some quick 
running between the wickets. However, when it comes to Hengelo one can never relax, true 
to its words the first ball after the drinks break Torcell went for a mighty pull that bobbed up 
and ended up being a gentle dolly to the guy at midwicket.  After a couple of lovely shots to 
the boundary Mr Unpredictable followed Torcail to the pavilion after his wickets were 
shattered by a full ball. 
With the score at 41 for the loss of four, the nightmarish last encounter with Qui Vive was in 
the mind of all the Hengelo players. Hengelo’s leading run scorer John and the ever so 
reliable Jan-Willem tried their best to keep the innings on track but some disciplined bowling 
performance by the Qui Vive bowlers and some extravagant  shots from Mr “I am not a 
blocking Batsman” A.K.A  Mohammed Rauf had Hengelo limping at 66 for 7. This brought 
two batsmen to the crease who were very determined to play out the rest of the 40 overs and 
break the Qui Vive bowlers back. 
If Raghul Dravid was known fondly as the “wall” in Indian cricket, then Adriaan Poffers is a 
military bunker that a tomahawk missile would have difficulties penetrating. In fact his 
textbook forward defense was so good it had the umpires running to the pavilion begging to 
be relieved of their duties. However, thanks to Adriaan and Roelof the scoreboard kept on 
ticking, with loads of help from the Qui bowlers in the shape of extras. 
After the fall of Roelof, Johan the skipper who had pushed himself to number 10 tried 
unsuccessfully to increase the memento with a couple of audacious shots. However, it was 



one shot too many and soon we had our number 11 batsman Waqqar facing the ball. 
Waqqar, tired of asking everyone unsuccessfully to give him some batting practice at the 
weekly practice, batted like he had a point to prove. He had all the Hengelo players on their 
feet cheering him as he smacked three massive sixes in the final over. 

With a below par but respectable nonetheless score of 131 to defend, Hengelo opening 
bowlers started well with back to back maidens. However as soon as the 3rd over we 
realized the umpires were so “LBW-blind” that the infamous B.C Cooray of Sri Lanka and the 
aging Dave Buckner of West Indies would have wept in joy had they seen the Umpires’ 
performance. Appealing for LBWs were discouraged and in most cases frowned upon. One 
gentleman even had the audacity to turn down a catch to the wicket keeper by trying to 
assure everyone that the noise was 11 player’s imagination. When the helpless Hengelo 
players tried to look at the square leg umpires for some support, he chose the right time to be 
interested in his toe rather than address the plea of the players. 
Although the continuous rotation of the bowlers worked well with the falling of two wickets, 
the Hengelo players constantly felt like we were battling against the umpires more than the 
batsmen. In fact the umpiring was so dismal, when the umpire asked our fast bowler John 
not to come in front of the stump as it will be difficult for him to decide if an appeal for LBW 
was presented, he coolly replied “it’s not like you guys are going to give it anyways”. 
Having said all this, we should acknowledge we were outplayed by an opposition who 
bowled well and in most cases batted well. However it could have been a closer game had 
the umpires decided to play the game with the true spirit. Let’s hope we put some score on 
the board against the boys in Salland next week before the holiday. After all we have nothing 
to lose and everything to gain. 
 

 
NIEUWE ADVERTEERDER 

Wij heten onze nieuwe adverteerder Waterluxe hartelijk welkom. Velen zullen het niet 
hebben opgemerkt, maar in de vorige Not Out was hun advertentie al te zien.  

Ook hier geldt “Steun onze adverteerders want zij steunen ons!” 

 




