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Van uw voorzitter 

 
Goed en heel slecht nieuws in een week 
cricket. Na vorige week eindelijk weer eens 
een winst van het eerste elftal, de eerst sinds 
augustus 2008, afgelopen week een 
afgebroken wedstrijd en weer een afzegging 
voor het 2de elftal, het kan haast niet slechter. 

Gelukkig hadden we met de nodige hulp van 
inleenkrachten vorige week in ieder geval 
weten te bereiken dat we met 2 elftallen 
konden spelen. Hierbij werden uiteindelijk in 
zowel het 2de als het 1st elftal een beroep 
gedaan op dan wel oud-leden, David en Nicola 
Payne, als ook Christiaan die ik wakker belde 
en 15 minuten later in het veld stond om ervoor 
te zorgen dat we in ieder geval met elf mensen 
speelden. 

De wedstrijd van het 2de ging helaas verloren, 
naar wat ik gehoord heb zwaar beïnvloed door 
1 persoon die zowel aan bat als met de bal iets 
te goed uit de voeten kon in de 4de klasse. 
Toch waren de reactie positief dat het in ieder 
geval een gezellige wedstrijd was. Het eerste 
elftal had eindelijk weer eens een goede dag 
met heel goed bowlen en daarna een 
voorzichtige maar gedegen battingline die 
ervoor zorgde dat de winst werd 
binnengehaald. 

In de afgelopen week heeft Johan ervoor 
gezorgd dat het elektronisch scorebord tot 
leven werd gewekt en met de nodige 
aanpassingen werkt hij nu voor 95%. We 
zullen dit project nog wel moeten afronden 
maar hulde voor Johan die hier weer een paar 
dagen in heeft zitten om het allemaal voor 
mekaar te krijgen. Zo langzamerhand hebben 
wij als cricket vereniging in Hengelo het heel 
behoorlijk voor elkaar, met nog een paar kleine 
zaken die afgerond moeten worden, en kunnen 

we ons volledig gaan concentreren op het 
cricketen 

Afgelopen weekend is een zwarte bladzijde in 
de geschiedenis van onze club geworden. Op 
zaterdag zegt CCA 2 af omdat ze geen team 
op kunnen stellen tegen ons 2de elftal en 
ondanks verwoede pogingen om toch nog een 
alternatief te regelen heeft het 2de weer niet 
kunnen spelen waardoor het aantal niet 
gespeelde wedstrijden nu op 6 staat! Dit is 
uiteraard een grote zorg en we zullen ons 
beraden op hoe we hiermee verder moeten 
gaan. 

Alhoewel het 1e  elftal wel mocht aantreden 
tegen CCA 1 had dit waarschijnlijk ook beter 
niet kunnen gebeuren. De “wedstrijd” monde 
uit in een heel vervelende situatie waarbij CCA 
de regels van het cricket niet accepteerde, 
totdat Roelof speciaal van huis was gekomen 
om de Laws aan onze tegenstander te laten 
lezen die toen in een keer niet meer 
interessant waren. Ook de ballentellers 
(umpires konden we ze niet noemen) waren 
volledig de weg kwijt en stonden niet in lijn 
achter de wickets, gaven wel signalen aan de 
scorers maar wachten niet of die gezien 
werden, lette niet of er “one short” werden 
gemaakt en ondanks herhaaldelijke verzoek 
werd dit niet anders. Een umpire werd 
uiteindelijk wel vervangen aangezien hij de 
Laws niet wilde accepteren en ons ervan 
betichte dat we even snel een boek hadden 
laten drukken??? Een run-out van ruim een 
meter die niet werd gegeven en de opmerking 
van een van hun ballentellers dat hij geen LBW 
kon geven aangezien dat door zijn team 
spelers niet geaccepteerd werd hielpen niet 
echt aan de situatie. 
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Na de lunch, die door de ramadan vrijwel 
alleen door Hengelo werd genuttigd, en een 
tijdje regen was het de beurt aan Hengelo om 
te batten en na de eerste over werden er 
vervelende opmerkingen gemaakt die ons 
uiteindelijk heeft doen besluiten de wedstrijd te 

staken. Dit is uitermate vervelend maar we 
hebben rapport uitgebracht aan de KNCB en 
hopelijk wordt dit probleem omgepakt omdat 
vrijwel elk team in onze klasse problemen 
heeft gehad met CCA. 

 
OPROEP           OPROEP           OPROEP 

 
Op maandag 23 augustus komt Richard Cox,de nieuwe CEO van de KNCB naar Hengelo om een 
gesprek met alle leden te hebben. Iedereen wordt verzocht om aanwezig te zijn en hier kun je alle vragen 
stellen die je bezighouden ten aanzien van het cricket in Nederland, en wellicht ook daarbuiten. 

Ook alvast in de agenda zetten de officiele sluitingswedstrijd van het seizoen tegen SGS op zaterdag 28 
augustus a.s. We spelen dan om de Puttkammer-Van Lennep Memorial en zoals gebruikelijk word deze 
traditionele dag afgesloten met een etentje op de club. Hiervoor kun je je opgeven tot uiterlijk dinsdag 24 
augustus bij ondergetekende.  

Laten we hopen dat de komende weken nog even mooi weer en vooral leuk cricketen is om dit seizoen in 
ieder geval goed af te sluiten. 

Met sportieve groet, 

Diederik 

 
 
 
DE TRADITIE VAN HENGELO - STILL GOING STRONG CC 
 

Traditioneel spelen wij de laatste Zaterdag 
van augustus mede als afsluiting van het 
cricketseizoen tegen Still Going Strong 
C.C. om de "Puttkammer - van Lennep 
Memorial" en de "Gouden Kruik". S.G.S. is 
een zogenaamde "over 40 club" en dus 
bestaat hun elftal uit spelers, die allemaal 
ouder dan 40 jaar zijn. De Hengelo-
opstelling wordt verzorgd door de 
voorzitter, vandaar dat dit elftal 
de"President XI" wordt genoemd. Er wordt 
gelet op inzet voor de club, gevoel voor 
traditie en natuurlijk wordt niet vergeten dat 
HENGELO geacht wordt een sterk elftal op 
te stellen.  

 
 De "Puttkammer - van Lennep Memorial" is aan onze club geschonken door SGS-lid Pieter van 
Vliet op 26-8-1995 bij het 35-jarig bestaan van onze club ter nagedachtenis aan twee 
belangrijke leden, die tijdens hun leven erg veel betekend hebben voor onze club en voor SGS. 
Deze leden zijn Hans Puttkammer en Jaap van Lennep.  
 De traditie van de "Gouden Kruik" gaat terug tot 28 augustus 1965. Deze kruik wordt uitgereikt 
door de captain van het verliezende elftal aan de captain van het elftal dat heeft gewonnen. 
Vervolgens wordt de inhoud broederlijk gedeeld door alle spelers.  
De “Man of the match” krijgt het “Ben Walhof Bat” als wisselprijs. 
 De wedstrijd tegen Still Going Strong is erg belangrijk voor onze vereniging. Het gaat om meer 
dan een traditie; ook wordt uitgedragen hoe het gaat met onze vereniging. Dit zowel op het 
gebied van de kwaliteit van het cricketspel, het spelen van cricket naar de geest van deze "King 
of Sports", en om de kwaliteit van de organisatie in onze club. 
 



 

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 



 OPSTELLINGEN 
(E-mail 20 Aug 14:45 uur) 

AFMELDINGEN  Hengelo 1: John Kloppenburg : 06-48635128 
                            Hengelo 2: Henk Kloppenburg : 06-45207744 

Zondag 22 aug 2010   Zondag 22 aug 2010 
Bloemendaal 2 - Hengelo 1 Hengelo 2 - CCF 1
Aanvang 11:00 uur;  vertrek Station NS 08:30 uur   Aanvang 12:00 uur; aanwezig 11:00 uur 
Spelersbijdrage € 8,00; Bijdrage reiskosten € 17,50   Spelersbijdrage € 8,00 
Opstelling / line-up   opmerkingen   Opstelling / line-up   opmerkingen 
Afzali Khalid     Alam Tariq   
Darman Dawed     Ali Yousafzai Zahir   
Dias Krevor Roy     Khan Sajid Ullah   
Honk Colin van     Khalid Ali   
Kruijshoop Roelof     Khalid Umer   
Kloppenburg John     Khalid Usman   
Kruijshoop Jan-Willem     Khalid Waleed   
Neeb Diederik     Kloppenburg Henk Capt/WK 
Stroud-Caules Torcail     Lameris Harm   
Vriezen Johan Capt   Seamak Daemoon   
Wahid Rafi     Voogel Wim   
        Zain *from Ahaus*     
Reserves Reserves 

        
NB: 12 SPELERS VOOR 
HENGELO 2     

              
    Bardienst 
      Voor aanvang Henk Kloppenburg

        Lunch 
Sajid Khan 
+ team   

        Einde Sajid Khan + team 

Zaterdag 28 augustus 2010 
Hengelo Presidents XI - SGS CC 
Opstelling / line-up   opmerkingen
Diederik Neeb Captain   
Jan-Allard Hummel     
Wim Voogel     
John Kloppenburg     
Johan Vriezen     
Henk Kloppenburg     
Cees van Lennep     
Rob Puttkammer     

Adriaan Poffers 
Wicket 
Keeper   

David Payne     
Wim van de Vis     
Officiele sluitingswedstrijd tegen SGS om de Puttkammer-
Van Lennep Memorial, de Gouden Kruik en het Ben 
Walhof bat 
Van alle spelers wordt verwacht dat zij de gehele dag 
inclusief eten aanwezig te zijn. 

Opgave eten aanhang uiterlijk 24 augustus bij D. Neeb 
(06-53446562) (diederik@neeb.nl) 

 
 
De wedstrijd van Hengelo 1 tegen Salland is opnieuw vastgesteld OP ZATERDAG 4 SEPTEMBER !!!  
The Hengelo 1 match against Salland has been rescheduled FOR SATURDAY SEPTEMBER 4th !!!     
 

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 ! 
Spelersbijdragen per wedstrijd: € 8,00 , de jeugd 
die incidenteel mee speelt betaalt € 5,00. 
Afzeggen:  
Liever niet afzeggen maar altijd zodra je het weet ! 
 



 

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  
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 2 117 v. 8 - 120 v. 4  
27-jun Hengelo 1 R&W 2 167 v. 9 - 170 v. 4  
04-jul Quick 1888 2 Hengelo 1 199 – 94  
11-jul Hengelo 1 Qui Vive 1 131 v. 9 132 v. 3  
18-jul Salland 1 Hengelo 1 256 v. 5 - 121  
08-aug Hengelo 1 Hercules 2 82 v 6 – 81  
15-aug Hengelo 1 CCA 1  Gestaakt en verregend 
22-aug Bloemendaal 2 Hengelo 1   
04-sep Hengelo 1 Salland 1  Inhaalwedstrijd van 30 mei 

 

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 2 298 v. 6 – 63  
27-jun Gelre 1 Hengelo 2  Niet gespeeld wegens brand clubhuis Gelre 
04-jul Hengelo 2 Hilversum 3 92 – 94 v. 7  
11-jul SON 1 Hengelo 2  Niet gespeeld wegens geen team Hengelo 
18-jul Hengelo 2 MOP 2  Niet gespeeld wegens geen team Hengelo 
08-aug Quick 1888 3 Hengelo 2 233 v.4 - 132 v.6  
15-aug CCA 2 Hengelo 2  Niet gespeeld wegens geen team CCA 
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 18 AUGUSTUS 2010 
Klasse 2B  Klasse 4B 

Team Gespeeld Punten Gem.  Team Gespeeld Punten Gem. 
Qui Vive 1 13 22 1,69  CCF 1 8 16 2,00 
Bloemendaal 2 12 16 1,33  Quick 1888  3 11 14 1,27 
Salland CC 1 10 16 1,60  Gelre CC 1 9 10 1,11 
CCA 1 12 14 1,17  CCA 2 9 10 1,11 
Rood en Wit 2 11 10 0,91  Son CC 1 10 9 0,90 
Hercules 2 13 8 0,62  Hengelo 2 8 5 0,63 
Quick 1888  2 12 6 0,50  MOP 2 9 4 0,44 
Hengelo 1 11 2 0,18  Hilversum 3 8 4 0,50 
 



 



    
 

De website www.sportintwente.nl  heeft elke maand een  
Club van de maand: Mixed Cricket Club Hengelo
Mixed Cricket Club „Hengelo” is opgericht op 1 mei 1954 en is de cricketclub voor Hengelo en omgeving. Cricket is in 
Nederland niet echt een bekende sport, zo’n 5.000 beoefenaars. Die zitten vooral in 
het westen van Nederland, waar cricket een rijke traditie heeft. Desondanks heeft 
Nederland al grote prestaties behaald. Al meerdere keren werd plaatsing voor een WK 
afgedwongen en in de openingswedstrijd van het WK van 2009 werd in het 
cricketwalhalla Lord’s in Londen van het Engelse elftal gewonnen. 

Wat is cricket? 
Cricket is een balsport waarbij punten (runs) worden gescoord door heen en weer te 
lopen over de cricket pitch. De pitch is ongeveer 2,5 bij 25 meter en ligt in het midden 
van een groot grasveld. Er zijn geen vaste maten voor het veld, maar meestal is die ovaal of rond.  

Cricket is een teamsport waarin om beurt het ene team eerst gooit (bowling) en het 
andere team slaat (batting). Na zes ballen van dezelfde bowler is het “over” en gaat 
een teammaat de volgende 6 ballen gooien. De meest gangbare wedstrijden hebben 
een duur van 50 overs per team, waarbij er soms wel meer dan 300 runs gescoord 
worden per team. Als beide teams geslagen en gebowld 

hebben is het team met de meeste runs de winnaar. Zodra er van een elftal 10 mensen 
uit zijn, dan is de slagbeurt voorbij. Om te winnen is het dus zaak voor de bowlende 
partij om óf te zorgen dat de batsmen heel weinig runs per over scoren óf 10 
slagmensen uit te maken. Dit kan op verschillende manieren, waaronder gevangen 
zoals in honkbal. De bowler (werper) mikt met een harde bal op drie paaltjes (het 

wicket) die aan de uiteinde van de pitch staan. De batsman staat voor de paaltjes omdat hij ook uit is als de bal het wicket 
raakt. 
In het buitenland worden er ook wedstrijden gehouden die maximaal vijf dagen duren. Deze zogenaamde test-matches 
worden zijn de pure vorm van cricket zoals het eeuwen geleden al ontstond. In de afgelopen decennia werden eendaagse 
wedstrijden zoals de wedstrijden in de Nederlandse competitie heel populair. Deze spelvorm  gaat een stuk sneller en geeft het 
publiek meer actie. Het is ook spannender omdat er bijna altijd een winnaar is, in tegenstelling tot de meerdaagse wedstrijden.
Cricket is voornamelijk populair in de landen van het Britse Gemenebest. Het is na voetbal de populairste sport ter wereld, 
voornamelijk door de vele fans in India. Daar is de afgelopen jaren ook een nieuwe spelvorm tot bloei gekomen: Twenty/20. 
In India worden grote toernooien gehouden van meer dan een maand, waarbij de teams veel inbreng hebben van toppers uit 
het buitenland. De wedstrijden zijn spectaculair omdat er slechts om 20 overs per team wordt gespeeld. Omdat er nog wel elf 
mensen per team zijn kunnen met het batten meer risico nemen en veel meer runs scoren. 

Onze vereniging 
Mixed Cricket Club „Hengelo” is een kleine vereniging met ruim 60 leden, waarvan ongeveer de helft meedoet aan 
competitiewedstrijden. Elk jaar zijn er buiten de competitie een aantal vriendschappelijke wedstrijden tegen SGS (ervaren 
Nederlandse cricketers) en tegen clubs en gelegenheidsteams uit binnen- en buitenland. De vereniging heeft dit voorjaar haar 
eigen clubhuis geopend op sportpark Slangenbeek in Hengelo, tegenover voetbalclub ATC. Elk jaar worden cricketlessen 
gegeven voor diverse scholen en worden clinics gedaan, een heel leuk bedrijfsuitje! De leden komen uit heel Twente en 
daarbuiten. Naast Nederlanders spelen veel mensen die afkomstig zijn uit de landen waar cricket populair is. Bij onze 
vereniging zijn beginners ook heel welkom, men kan dan het beste naar een training komen. Het is uiteraard mogelijk om een 
aantal keren vrijblijvend mee te trainen. Tijdens het seizoen (eind april/begin mei tot en met september) zijn de training op 
ons veld op Sportpark Slangenbeek. Buiten het seizoen oefenen we binnen in een gymzaal. Wie interesse heeft kan het beste 
kijken op: www.crickethengelo.com of een mail sturen naar: secretaris@crickethengelo.com 
 

 



 

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

Tel.: 074-2423482 
 

Uw leverancier van topwijnen  
voor een redelijke prijs 

  



WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
Hengelo 1 - Hercules 2  82 v 6 – 81 a.o. 
door Johan Vriezen 

Eindelijk winst voor Hengelo 1. Voor het 
eerst sinds 31 augustus 2008 heeft 
Hengelo 1 weer eens een competitie 
wedstrijd gewonnen. Op een veld met veel 
te lang, nat gras besloot Hercules eerst te 
gaan batten. Geen verstandige keuze zou 
al snel blijken. Man of the match John liet 
gelijk in de eerste over al zien dat hij 
grootse plannen had vandaag door met zijn 
tweede bal een wicket te nemen. In zijn 
tweede over wist John opnieuw toe te 
slaan. Torcail die vandaag de bowling 
opende samen met John was succesvol in 
zijn derde over (11 v 3 in 6 overs). Waar de 
nauwkeurigheid bij John na 5 overs wat 
afnam bleef Torcail (10 overs 23 v 1)met 
grote precisie bowlen. Door goed fielden en 
veel te lang nat gras was het voor Hercules 
lastig om runs te scoren. Goed geslagen 
ballen die normaal voor 4 zouden gaan 
smoorden in het gras zodat er met moeite 
een singel op gelopen kon worden. Slechts 
een keer in de hele innings wist Hercules 
de boundery te passeren. Diederik (10 
overs 26 v 2) wist uiteindelijk na twee 
gemiste kansen op eigen bowlen toch een 

vang op eigen bowlen vast te houden. 
Jithin (5 overs 20 v 1)had in het begin wat 
moeite de juiste lijn te vinden maar wist 
uiteindelijk toch toe te slaan. Nadat ook 
Diederik door zijn overs heen was kwam 
John eerst het met een maiden gevolgd 
door een wicketmaiden met daarin twee 
wickets terug in de aanval. Dinesh nam het 
aan de andere kant over van Jithin en nam 
op zij eerst bal het laatste wicket van 
Hercules dankzij een knappe vang van 
John in de slips. Hercules kwam na 33 
overs tot het schamele totaal van 81 all out. 
Vangen waren er verder van Dinesh, 
Waqqar, Guido en Jithin. 
Na de lunch verzorgden Diederik (12) en 
Arun (22) een onder deze omstandigheden 
prima opening. Onze poging om met 
Waqqar (1) en Dinesh (7) met wat geweld 
de bal door de lucht uit het veld te slaan en 
zo de wedstrijd snel te beslissen mislukte 
helaas enigszins. Torcail (8) en Jithin (12) 
lieten daarna weer degelijk batten zien 
waarna Guido (2 n.o.) en John (3 n.o.) de 
pot eenvoudig in de 30ste over konden 
binnen tikken (82 v 6).  

 
 
Hengelo 1 - CCA 1 
door Johan Vriezen 

Aan de wedstrijd tegen CCA 1 wil ik slechts 
weinig worden wijden daar deze wedstrijd 
weinig met cricket te maken had. Ondanks 
dat CCA over een aantal prima batsmen 
beschikt laten ze geen kans onbenut om de 
laws op een geheel eigen wijze te 
interpreteren zodat de beslissingen altijd in 
hun voordeel uitvallen. Ondanks dat wij ons 
hadden voorgenomen ons door niet door te 
laten beïnvloeden bleek dat door 
uitlatingen van de umpires niet mogelijk. 

Voor wat het waard is scoorde CCA 263 of 
262 runs in 40 overs. Het scoreboek klopt 
van geen kant. Na onze lunch werden er in 
de eerste over zo veel vervelende en 
beledigende opmerkingen gemaakt dat 
werd besloten de wedstrijd te staken omdat 
ook de aanvoerder van CCA niet van zins 
leek hier iets aan te doen. Wij hebben dit 
gerapporteerd aan de bond en ik ben 
benieuwd wat hun reactie hierop is. 



Quick 1888 3 - Hengelo 2 : 233 v.4 – 132 v.6 (rain stopped play)   08-08-2010 

door Henk Kloppenburg 

Zondag 8 augustus, een dag met regen als weersverwachting. Hengelo 2 werd verwacht bij 
Quick 1888 in Nijmegen. We vertrokken met 4 auto’s deze keer Tariq, Zahir en Sajit vanuit 
Enschede, Roelof, Colin, David C., Wim en Henk vanuit Hengelo. Adriaan werd opgehaald in 
Deventer en onze gasten voor vandaag David en Nicola Payne kwamen met eigen vervoer 
rechtstreeks uit Hengelo. 

De toss werd gewonnen door Quick en 
hun captain Stef Egging  besloot om eerst 
te gaan batten. Onze opening bowlers 
Tariq Alam en Sajid Ulla Khan hadden het 
moeilijk hoewel Sajid de schade nog 
redelijk beperkt kon houden tegen het 
openingsduo. Het eerste wicket was voor 
Sajid in de 10e over gevangen door David 
Payne. Intussen had Zahir Ali Yousafzai 
het bowlen overgenomen van Tariq en 
Sajid werd na zijn wicket vervangen door 
Colin van Honk (zijn eerste wedstrijd voor 
Hengelo). Colin had wat moeite om zijn lijn 
vast te houden wat resulteerde in 7 extras 
(2/0/11/0). Roelof nam het bowlen over 
van Colin en had in zijn 2e over succes 
(18de over score 69) door een keurige  
vang van Colin. Na de drinksbreak ging 
Nicola Payne bowlen met Sajid van de 
andere kant. Intussen was batsman Tom 
van den Burg in het strijdperk gekomen en 
hij liet er geen gras over groeien wat voor 
hem resulteerde in 101*. Onze bowlers 
kregen het moeilijk door een erg klein veld 
en de goede batsman. In de 28e over 
pakte Sajid het wicket van Stef Egging, 
bowled (28e over score 128). Kort daarna 
ging batswoman Marije van Haaren met 5 
runs run out. (29e over score 139). 
Batsman nummer 6 ging reteired hurt. De 
bal kwam van zijn bat op zijn hoofd (met 
een helm op spelen is dus echt veel 
veiliger!) In de laatste over hebben we 
Adriaan Poffers nog laten bowlen. Geen 
slechte keus wand Adriaan verschalke nog 
de Sonny Jogia LBW. Eindscore na 40 
overs 233v 4 33 extra’s. 

De lunch was goed verzorgd en uitgerust 
mochten wij aan de slag een hoog totaal 
maar een klein veld. Wij begonnen met 
een combinatie van een bedachtzame 
speler en een met veel slagkracht (Roelof 
Kruijshoop met Tariq Alam). De eerste 
over leverde alleen 2 extras op maar de 

tweede over was een kanonsvuur van 
Tariq (6 6 . 6 . . ) een goed begin van onze 
innings. Helaas moesten we in de 5 over  
ons eerste wicket inleveren Roelof 
gebowled door Tom van den Borg voor 1 
run, Zahir kwam in maar moest in de 
volgende over zijn meerdere erkennen in 
Chris van Weel (caught & bowled), Zahir 3 
runs. Adriaan was batsman nummer 4 en 
hij bouwde met Tariq een 26 runs 
partnership op voor het 3de wicket. Tariq 
LBW uit voor 57 runs (5x6, 4x4). Adriaan 
en Colin gingen hierna door tot dat Colin 
werd gevangen (12 runs) partnership 31 
runs. Sajid kwam en ging, 1 run maar 
deze wee. Voor David Cucuzza was het 
jammerlijk het zelfde laken en pak ook uit 
voor 1 run. Nicola Payne was de volgende 
batswoman in en zij scoorde met prachtige 
slagen 12 runs. Toen gooide het weer roet 
in het eten, heel; harde regen. De wedstijd 
werd onderbroken op een score van 132 
v.6.  

De regen stopte uiteindelijk om 19:30 uur 
maar het veld was kletsnat, de cricketmat 
was kletsnat en er was jammerlijk weinig 
tijd over om de resterende overs nog te 
kunnen spelen. Helaas moest worden 
besloten te stoppen. Er waren voldoende 
overs gespeeld voor een geldig 
wedstrijdresultaat en Quick 1888 wint de 
wedstrijd op een betere gemiddelde run-
rate. 

Na de derde innings keerden wij 
huiswaards. David en Nicola Payne 
hartelijk bedankt voor het meespelen het 
was prettig om jullie er bij te hebben we 
hopen dat we nog vaker een beroep op 
jullie mogen doen.  Colin van Honk: je 
hebt goed gespeeld in je eerste wedstrijd 
en we kijken uit naar de volgende 
wedstrijden

 




