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VAN UW VOORZITTER  -  EEN NIEUW BEGIN!! 

Dit slaat op het nieuwe seizoen wat begonnen is 
maar nog meer op de nieuwe start die we als MCC 
Hengelo begonnen zijn na een intense periode van 
overleg binnen het bestuur maar nog belangrijker met 
de overgebleven leden. Zoals iedereen zo 
langzamerhand zal weten hebben we na het 
dramatische seizoen 2010 besloten om het over een 
ander boeg te gooien en ons te richten op de leden 
die graag komen spelen, betrouwbaar zijn met 
betrekking tot de financiële consequenties die het lid 
zijn van een vereniging met zich meebrengt en ook 
op de wedstrijden op komen dagen zoals 
afgesproken. Er zijn nog een aantal personen die 
zich wellicht nog bedenken en graag komen spelen 
maar die zullen zich op korte termijn moeten melden 
om nog kans te maken dit seizoen een aantal 
wedstrijden te kunnen spelen. 

Het hoogtepunt tijdens 
de ALV die we in maart 
gehouden hebben is het 
afscheid van Henriëtte 
van Blaaderen die na 22 
jaar het penningmeester-
schap te hebben gedaan 
heeft besloten te 
stoppen. Voor de inzet in 
al die jaren, zowel met 
betrekking tot de 
financiën maar zeker ook 
alle andere cricket 
aangelegenheden, heeft 

de vergadering besloten om Henriette te benoemen 
tot Erelid van MCC “Hengelo”. Ik wil hier nogmaals 
benadrukken dat het werk wat Henriëtte in al die 
jaren gedaan heeft buitengewoon goed is geweest 
voor de vereniging en we staan er dan ook op 
financieel vlak goed voor. Er is voor gekozen om 
geen nieuw bestuurslid te benoemen en Jan-Allard 

heeft het  penningmeesterschap op zich genomen 
en voor hem is de uitdaging om de komende 
decennia net zo’n goed beleid te voeren! 

Om het allemaal nog wat moeilijker te maken had de 
KNCB het enige overgebleven Hengelo team 
ingedeeld in de klasse 3C. Deze klasse bestond uit 
teams verspreid door het hele land, MOP in Vught, 
Pujab in Rotterdam en CC Friesland in Heerenveen 
met daarnaast ook nog een aantal teams, die niet 
allemaal als heel “leuk” te boek staan. We hebben op 
de spelersbijeenkomst gestemd en alle aanwezigen 
waren het er over eens dat als de KNCB niet 
genegen was om de 3

e
  klasse opnieuw in te delen 

wij liever met ons enige team in de 4
e
 klasse 

uitkomen. Zoals nu bekend is dit laatste uiteindelijk 
gebeurd en spelen we dit jaar met Hengelo in de 4de 
klasse. 

We hebben ondertussen al drie oefenwedstrijden 
achter de rug, eerst op 25 april tegen SGS, de 
jaarlijkse openingswedstrijd die we ondanks de 
support van Peter Schmitt niet konden winnen, de 
dag erna tegen Salland en op zondag de 8 mei tegen 
Gelre. Verslagen van de wedstrijden vind je elders in 
de NOT-OUT. 

Het mooie weer is uiteraard buitengewoon prettig om 
het seizoen te beginnen, hopelijk blijft dit zo als de 
competitie wedstrijden beginnen. Het veld ligt er goed 
bij en zal voor veel runs zorgen als we deze 
weersomstandigheden houden. Na jaren van 
discussie hebben we dit seizoen ook besloten om 
nieuwe clubkleding aan te schaffen. Johan heeft 
hierover iedereen geïnformeerd en heeft al het werk 
gedaan om dit mogelijk te maken. Ik ben benieuwd 
hoe het er uit ziet en we verwachten de nieuwe 
kleding in de komende week in Hengelo. 

De opkomst op donderdag avonden is buiten-gewoon 
goed, zeker als je bedenkt dat we momenteel nog 
zo’n 16 spelende leden over hebben.  

Ik hoop op een ontzettend leuk en sportief seizoen 
met de nodige hoogtepunten. 

Tot binnenkort op ons veld. Met sportieve groet,  

Diederik Neeb - Voorzitter

NOT OUT 

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



 



BELANGRIJK: WIJZIGINGEN IN DE LAWS OF CRICKET PER 1 OKTOBER 2010  

Indien u op   http://www.youtube.com/watch?v=zIoSCGpvBto  klikt krijgt u van de MCC een duidelijke uitleg 
van de veranderde laws. Een officiële schriftelijke versie is in de maak op verzoek van Roelof Kruijshoop bij 
de SRC (Scheidsrechterscommissie) van de KNCB. De door hem gemaakte vertaling was niet 100% goed 
en fouten hierbij kunnen wij ons niet permitteren.  

OPSTELLINGEN       LET OP: wij vertrekken niet meer vanaf het Station, maar vanaf Hotel van der Valk ! 

Bij uitwedstrijden:   
Vertrek: bij parkeerplaats Van der Valk Hotel HENGELO, Bornsestraat 400 
Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten te vroeg bent.  
Reiskostenvergoeding rijders uitbetalen aan de rijders op basis van spelers en basis reiskosten  
 

AFZEGGEN:  

In het speelschema dat de leden regelmatig per mail wordt toegezonden kun je voor het hele seizoen zien 
welke wedstrijden je staat opgesteld. Contoleer dit schema (gebruik altijd de laatste versie, staat 
bovenaan) goed wij gebruiken dit schema om de opstellingen in het clubblad te maken.  

Moet je toch een keer afzeggen regel dan zelf een invaller uit de nog beschikbare leden in geef dit zo snel 
mogelijk door aan John en Johan zodat we het schema kunnen aanpassen. Dit hebben we afgesproken 
tijdens de spelersbijeenkomst.  Wacht hiermee niet tot het laatste moment want dan wordt het vinden van 
invallers steeds lastiger. 

Als iedereen zich aan bovenstaande regels houd scheelt dat veel werk en ergernissen voor de mensen die  
alles voor jullie regelen. 

John & Johan 

 

Zondag 15 mei 2011 
 

Zondag 22 mei 2011 

Son 1 - Hengelo 1 
 

Hengelo 1 - MOP 2 

Aanvang 13:00 uur; vertrek 10:30 uur v.d. Valk Hotel 

 

Aanvang 13:00 uur; aanwezig 12:00 uur 

Basis reiskosten € 60,00 

 

  

Opstelling / line-up   opmerkingen 

 

Opstelling / line-up   opmerkingen 

Hummel Jan-Allard   
 

Hummel Jan-Allard   

Kloppenburg John Captain 
 

Kloppenburg John Captain / ** Verslag ** 

Neeb Diederik   
 

Kruijshoop Roelof   

Poffers Adriaan WK 
 

Lameris Harm   

Poffers Rieke   
 

Neeb Diederik   

Puttkammer Rob   
 

Poffers Adriaan WK 

van Honk Collin   
 

Poffers Rieke   

Voogel Wim   
 

van Honk Collin   

Vriezen Johan ** verslag ** 
 

Voogel Wim   

NN     
 

Vriezen Johan   

NN     
 

Wahid Rafi   

Reserves 

 

Reserves 

  
 

  

       Zondag 29 mei 2011 

 

Donderdag 2 juni 2011 

Gelre 1 - Hengelo 1 
 

Hengelo 1 - Zwolle 2 

Aanvang 13:00 uur; vertrek 11:30 uur v.d. Valk Hotel 

 

Aanvang 13:00 uur; aanwezig 12:00 uur 

Basis reiskosten € 20,00 

 

  

Opstelling / line-up   opmerkingen 

 

Opstelling / line-up   opmerkingen 

Kloppenburg John Captain 
 

Kloppenburg John Captain 

Kruijshoop Roelof ** verslag ** 
 

Kloppenburg Henk ** verslag ** 

Lameris Harm   
 

Kruijshoop Roelof   

Neeb Diederik   
 

Laméris Harm   

Poffers Adriaan WK 
 

Poffers Adriaan WK 

Poffers Rieke   
 

Poffers Rieke   

Puttkammer Rob   
 

Puttkammer Rob   

Stroud-Coules Torcail   
 

Stroud-Coules Torcail   

Voogel Wim   
 

van Honk Collin   

Vriezen Johan   
 

Voogel Wim   

Wahid Rafi   
 

Vriezen Johan   

Reserves 

 

Reserves 

van Honk, Colin 
 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=zIoSCGpvBto


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MATERIAAL 

Tijdens de spelersbijeenkomst hebben we besloten dat het geen zin heeft om Steven Lubbers een keer 
naar het veld te laten komen om cricketmateriaal te verkopen. De meeste spelers hebben zo 
langzamerhand eigen spullen en er was slechts een enkeling die nog materiaal nodig had. Mocht je toch 
nog cricketspullen nodig hebben kun je steven (06-21852404) altijd bellen.  Kom je er niet met Steven uit 
heb ik nog wel meer adressen( meestal in het westen van het land) voor je waar ze cricketmaterialen 
verkopen 

De nieuwe clubkleding komt volgens de laatste berichten aan het eind van deze maand.  

Johan 

 

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIES 

Gezien het nu geldende strikte beleid ten aanzien van het tijdig betalen van 
contributies (veel mensen hebben nog steeds de contributie over 2010 niet 
betaald) hebben wij veel "leden" afgevoerd van de ledenlijst. Dit beleid is 
goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering  
van 12 maart 2011. 

De wanbetalers hebben vorig jaar helaas sterk bijgedragen aan een slechtere sfeer in de club en 
dat is iets wat wij beslist niet willen! Wij willen weer de gezellige en sportief spelende club zijn die 
Nederland al jaren kent. 

Hierdoor heeft HENGELO een elftal teruggetrokken en gaan wij in een lagere competitie spelen. 
Wij hopen op een uitstekend en sportief cricketseizoen! 

Hieronder is de contributiestructuur aangegeven.  

Er is rekening gehouden met de contributiestructuur van de KNCB: 
I.      Een basisafdracht per bij de KNCB ingeschreven vereniging, 
II.     + een afdracht per aan de KNCB competities deelnemend elftal, 
III.    + per seniorenlid en per juniorenlid een afdracht aan de bond. 
De contributies zijn vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering op 12 maart 2011. 

Iedereen die de komende zomer actief wil spelen in de competitie en voor Hengelo uit wil komen 
zal de contributie in maart 2011 moeten voldoen. Hierna kan je wel lid worden, maar moet je er 
rekening mee houden dat er maar beperkt in de competitie kan worden meegespeeld. 

Bij de contributierekening voor de actieve spelers wordt direct de spelersbijdrage geïnd zodat 
er niet elke week betaald hoeft te worden. Aan het eind van het seizoen wordt door de 
penningmeester het teveel betaalde bedrag teruggestort op je bankrekening. 

Categorie leden Contributies 2011 

1 seniorleden € 125,00  

2 damesleden €   75,00  

3 jeugdleden - op 1 mei nog geen 18 jaar €   75,00  

4 nieuwe jeugdleden (eerste seizoen) €   30,00  

5 nieuwe jeugdleden (tweede seizoen) €   45,00  

6 buitenleden senioren € 100,00  

7 verenigingsleden €   75,00  

  
Spelersbijdrage per wedstrijd: senioren betalen € 8,00 en junioren € 4,00 

 

 



 

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 



 

WEDSTRIJDPROGRAMMA SEIZOEN 2011 

14 competitiewedstrijden en 6 vriendschappelijke wedstrijden, waarvan 1 interland wedstrijd 
(blauwe achtergrond = friendly match) 

dag datum match resultaat Opmerkingen 

zondag 24 apr MCC Hengelo - SGS CC 162 - 230 v.6   

maandag 25 apr MCC Hengelo - Salland CC 149 - 150 v.1   

zondag 8 may MCC Hengelo - Gelre Cricket 140 v.9 - 142 v.6   

zondag 15 may SON CC 1 - MCC Hengelo 1   
 zondag 22 may MCC Hengelo 1 - Mop VMHC 2   
 zondag 29 may Gelre Cricket 1 - MCC Hengelo 1   
 donderdag  2-jun C.C. Zwolle 1 - MCC Hengelo 1   
 zondag 5-jun MCC Hengelo 1 - Salland CC 2   
 zondag 12-jun Quick 1888 Nijmegen 2 - MCC Hengelo 1   
 zondag 19-jun MCC Hengelo 1 - Qui Vive 2   
 zondag 26-jun MCC Hengelo 1 - SON CC 1   
 zondag 3-jul Mop VMHC 2 - MCC Hengelo 1   
 zondag 10-jul MCC Hengelo 1 - Gelre Cricket 1   
 woensdag 13 jul MCC Hengelo - Hollinghourne 

  zondag 17-jul MCC Hengelo 1 - C.C. Zwolle 1   
 zondag 24 juli vrij 

  zondag 31 juli vrij 
  zondag 7-aug Salland CC 2 - MCC Hengelo 1   

 zondag 14-aug MCC Hengelo 1 - Quick 1888 Nijmegen 2   
 vrijdag 19 aug MCC Hengelo - SGS CC 

  zondag 21-aug Qui Vive 2 - MCC Hengelo 1 
  zaterdag 27 aug MCC Hengelo - SGS CC   Puttkammer-van Lennep Memorial 

zondag 28 aug vrij 
  zondag 4 sep vrij 
  zondag 11 sep vrij 
    

TRAININGEN 

Senioren: 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van het daglicht beginnen de trainingen op het veld vroeg. 
Aanvang: 18:30 uur, einde: tot 21:00 uur of tot het te donker is geworden i.v.m. de veiligheid. 
Op Hemelvaartsdag (2 juni) is er geen training. 

Jeugdtraining: 
Ook jeugd van elk niveau is welkom om 18:30 uur. Tot tenminste 19:30 uur worden zij apart 
getraind indien dat nodig is. 

Wij trainen op- het cricketveld met de oefenkooi en de veldkooi. Ook hebben wij de 
bowlingmachine ter beschikking, die kan worden gebruikt in de kooi naast het clubhuis. 

   

CLUBAVOND 

Na afloop van de trainingen is er elke donderdagavond clubavond. Hier is gelegenheid voor het 
stellen van vragen op allerlei gebieden, waaronder de spelregels (Laws of Cricket), het scoren, hoe 
wij wedstrijden willen spelen, klusjes op de club, enz., enz.. Een exemplaar van Tom Smith’s new 
cricket umpiring and scoring (the internationally recognised and definitive guide to the interpretation and 

application of the laws of cricket) is aanwezig op de club.  
Ons lid en Bondsumpire Roelof Kruijshoop is bereid om je de laws uit te leggen.  
Ook een umpiring- & scoringcursus kan worden gegeven. Je kunt je hiervoor opgeven bij Roelof 
Kruijshoop.  

Natuurlijk kan je ook na afloop van de training je dorst lessen. De bar is open (wel graag contant 
betalen, houd daar s.v.p. rekening mee). 



 

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

Tel.: 074-2423482 
 

Uw leverancier van topwijnen  
voor een redelijke prijs 

  



 

BEREKENING SPELERSBIJDRAGEN EN REISKOSTEN EN VERTREKTIJDEN

0,05€          
Aantal mee- 

reizenden

aanv.: 13:00 14 Wedstrijden 11 3 auto's

Vereniging Vertrek     Reistijd

Berekende 

reiskosten 

p.p.

Inkomsten uit 

reiskosten (theor.)

Uitbetalen per 

auto

Gelre Cricket Zutphen 1 11:30 00:40 uur 110 km 5,50€          60,50€                  20,00€                

MOP 1 10:15 02:15 uur *) 306 km 15,30€        168,30€                56,00€                

Qui Vive 1 (bij ACC) 10:30 01:45 uur *) 300 km 15,00€        165,00€                55,00€                

Quick 1888 2 (Nijmegen) 11:15 01:00 uur 210 km 10,50€        115,50€                38,00€                

Salland 2 11:45 00:30 uur 100 km 5,00€          55,00€                  18,00€                

SON 1 10:30 02:00 uur *) 330 km 16,50€        181,50€                60,00€                

Zwolle 1 11:30 00:45 uur 120 km 6,00€          66,00€                  22,00€                

Totaal vice versa --> reiskosten 1.476 km 73,80€        811,80€                807,00€              

Spelersbijdragen 7 x 3,50€          24,50€        

Totaal kosten 98,30€        inkomsten na betaling

Gemiddeld 7,02€          totaal rijders

BIJDRAGE max = 8,00€          1.232,00€             beschikbaar

Jeugd (incidenteel) 4,50€          425,00€                <- v. consumpt.

Benodigde bijdrage vanuit de vereniging 145,00-€                (€ 140,00 cons.)

uur *)  = inclusief max. 15 minuten koffiepauze onderweg

Op de jaarvergadering zijn de volgende bedragen vastgelegd:

Bijdrag per wedstrijd maximaal € 8,00 voor senioren c.q. € 4,00 voor incidenteel meespelende jeugdleden.

Bij thuiswedstrijden zorgen de elftallen dat er een eenvoudige lunch wordt verstrekt: kosten € 1,00 p.p.

De spelersbijdragen (consumpties+lunch) op € 3,50 en het basisbedrag per km per meereizende op € 0,05.

HENGELO 1 Klasse 4B

Afstand vice versa

Basis per km per 

meereizende 

 

clean bowled ! 



 

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 



 

WEDSTRIJDVERSLAGEN  

(svp altijd inleveren per e-mail op de woensdag na de wedstrijd) 
 
Hengelo – SGS : 162 - 230 v.6            1

e
 Paasdag, 24 april 2011 

door Diederik Neeb 

De opening van het seizoen werd traditioneel tegen SGS gespeeld. Behalve de 9 Hengelo spelers 
werden we versterkt door Peter Schmitt, die graag met ons meespeelde omdat hij te laat was om met 
SGS mee te spelen. Verder was Christiaan gelukkig meegekomen omdat wij helaas iemand hadden 
die niet op kwam dagen maar die door Christiaan prima vervangen werd. 

Het mooie weer was verder 
een goede contributie voor 
een hele mooie cricketdag 
welke zoals altijd 
gemoedelijk, gezellig maar 
toch ook competitief werd 
door gebracht. Na de 
verloren toss van onze 

nieuwe captain, John, werden wij verzocht 
om eerst te gaan fielden en te bekijken hoe 
snel het mooie droge outfield was. De 
opening van de vicecaptain, Johan, en 
captain als bowlers was redelijk goed 
alhoewel al wel snel bleek hoe snel het veld 
was geworden in de achterliggende droge 
periode. Johan wist gelukkig in zijn 2de over 
het eerste slachtoffer te maken, gebowld, 
waardoor de stand 1 v 16 na 3 overs weer 
een beetje redelijk leek. Gelukkig was Afzal 
weer van de partij en bowlde bijna als 
vanouds, alhoewel de batsman toen de 
smaak al aardig hadden te pakken. Henk 
deed het prima als wicketkeeper en er werd 
goed gefield door Harm, Rieke, Wim van de 
V, Christiaan en Collin. Het duurde hierna 
toch wel behoorlijk lang voordat we weer een 
wicket wisten te verschalken en SGS 
timmerden er lustig op los. Het duurde tot de 
28st over voordat er weer een wicket viel en 
SGS had toen ruim 140 runs op het bord 
staan. Ondanks wisselende bowlers, de 
captain heeft de maximale 7 die in het 
scoreboek pasten allemaal gebruikt, konden 
we niet voorkomen dat SGS de score 
behoorlijk bleef opvoeren om uiteindelijk op 
230 runs uit te komen waarvan 33 extra‟s. 

De bowling cijfers van Hengelo: 
Johan  1 v 26 in 6 
John  2 v 41 in 7 
Diederik  3 v 42 in 7 
Afzal  0 v 27 in 6 
Colin  0 v 34 in 4 
Harm  0 v 31 in 5 
Peter Schmitt 0 v 21 in 5 

Het was duidelijk dat SGS met een sterk 
team was gekomen, mede omdat Hengelo bij 
SGS ook nog als sterke tegenstander te boek 
staat. Namen als Amin Kazan, Erik de Jonge, 
Theo Straten, enz. geven wel aan dat dit een 
moeilijke opgave zou zijn voor ons. Na een 
late maar welverdiende lunch mocht Hengelo 
aan het karwei beginnen om in de 
beschikbare 40 overs het totaal van SGS te 
overschrijden. 

Ondergetekende mocht met 
Peter de opening verrichten 
wat altijd weer een leuke 
uitdaging is. Dat het veld snel 
was wisten we al en dat het 
warm was ook maar nu zaak 
om het hoofd koel te houden 

en de runs bij elkaar slaan. Na 7 overs 42 op 
het bord, dus op target, maar helaas viel toen 
het eerste wicket van ondergetekende. Peter 
vond het wel heel leuk in het midden van het 
veld en hield het aanzienlijk langer uit en 
scoorde er lustig op los. Nadat ook Johan, 
Colin en Afzal het op de pitch wel hadden 
gezien werd ook Peter‟s wicket door SGS 
verschalkt. De runrate van 115 in 21 overs 
was zeker niet slecht maar het aantal wickets 
was wel te hoog om het nog een echt 
spannende pot te maken. Met uiteindelijk 162 
runs in 31 overs hebben we zeker geen 
slecht resultaat behaald, we hebben 
weliswaar niet gewonnen maar het was ook 
een oefenwedstrijd en geen onaardig 
resultaat voor het nieuwe team van Hengelo. 
De dubbele cijfers aan Hengelo zijde waren 
voor: 

Peter Schmitt  57 runs 
John   32  
Diederik   27 
Johan   17 
Terwijl Henk met    5 runs not out bleef. 

Zoals gezegd een geslaagde dag met 
schitterend cricket weer, fantastisch snel 
veld, goede pitch en veel plezier zoals het 
hoort in het cricket! 

We hebben uiteraard nadien gezellig met 
SGS geborreld, ge-AA‟t, gefrist en met de 
nodige versnaperingen de dag nog eens 
doorgenomen op alle goede en 
verbeterpunten. 

Iedereen bedankt voor de bijdrage aan deze 
mooie opening en hopelijk de rest van het 
seizoen nog veel meer leuke wedstrijden, die 
we dan uiteraard ook nog gaan winnen!! 

Diederik 
 
 
 
 
 



Hengelo – Salland : 149 – 150 v.1   2
e
 Paasdag, 25 april 2011 

door Harm Lameris 

Op tweede Paasdag was de tweede oefenwedstrijd. Dit keer tegen Salland. Het was een prachtige 
dag met een lekker temperatuurtje en veel zon. Er waren geen 11 spelers beschikbaar, bij allebei de 
kanten niet, dus het werd een wedstrijd van acht tegen acht waarbij Hengelo twee spelers van 
Salland heeft geleend. 

Bij de toss werd besloten dat Hengelo eerst 
moest gaan batten. De openingsbatsmen 
waren Henk en Wim. Ze gingen allebei goed 
van start door, met viertjes en tweetjes. De 
eerste die uit ging was Wim in de derde over. 
Hij ging uit voor zes runs. Daarna kwam A. 
Manilal, de eerste leen speler van Salland 
erin. Hij zette samen met Henk een goed 
partnership neer, die werd gebroken doordat 
Henk gevangen werd voor twaalf runs. Khalid 
was de volgende batsman. Hij heeft in totaal 
elf runs gescoord en ging uit, doordat hij werd 
gevangen door L. Da Silva. Batsman no. 7 
was de andere invaller. Hij heeft het toch wel 
minder gedaan dan de andere batsman van 
Salland want hij ging uit voor 2 runs, terwijl de 
andere invaller nog steeds not out was. Rafi 
kwam erin als batsman no. 8, maar moest al 
snel het veld verlaten, doordat de umpire een 
edge dacht te horen. John kwam er dit keer 
als tail end, omdat hij al tegen SGS gebat 
had. Toen hij er in kwam, kreeg Salland 
eindelijk hun A. Manilal uit. Hij was de 
topscorer van ons team met een mooie 65 
runs. Salland was dus toe aan de laatste 

batsman, Harm. John en Harm hebben het 
nog een paar overs volgehouden, maar Harm 
werd uiteindelijk gevangen op het bowlen van 
de beste jeugd member van Salland, Lex. 
Salland wist ons dus op 149 runs te houden 
in 24.2/30 overs. 
We hadden, omdat het 2e Paasdag was een 
echte Paaslunch met extra dingen. 
Hengelo begon goed aan de tweede innings, 
met een Maiden over gebowld door Rafi. 
Daarna was het meteen de beurt van de 
geleende speler A. Manilal. Het fielden ging 
bij Hengelo goed, allen het vangen niet.  
de enige batsman die we uit konden krijgen 
was G.A. van Seventer, die door Rafi LBW 
werd gelokt. Daarna kwam het beste 
partnership van de wedstrijd. S. Singh en GW 
v. Seventer hebben verder de hele wedstrijd 
uitgebat, ook al leek het soms of ze de negen 
levens van een kat hadden . Ze zijn namelijk 
een aantal keren gedropt. Zoals ik al zei was 
het bowlen en fielden prima, maar het vangen 
niet en je weet wat ze zeggen: ‘’Catches win 
matches’’.   

 

 

Harm Lameris in het zonnetje gezet 
tijdens de Algemene Ledenvergadering 

Jeugdleider John Kloppenburg reikte op de Algemene 
Ledenvergadering van 12 maart 2011 geheel onverwacht 
twee leuke herinneringen uit aan ons jeugdlid Harm. 

Het ging om het om het scoren van zijn eerste run en het 
nemen van zijn eerste wicket! 

Harm heeft erg veel belangstelling voor de “King of 
Sports” CRICKET en weet er meer van de gemiddelde 
cricketer. Hij traint elke week, of het nou op het veld is ’s 
zomers of in de zaal ’s winters dat maakt niet uit.  

Harm kan ook meetrainen bij zijn leeftijdgenoten in 
Deventer, waardoor hij snel kan leren. Ook speelde hij al 
een jeugdwedstrijd mee met zijn leeftijdgenoten in 
Utrecht. Harm speelt ook gewoon mee in de competitie 
bij HENGELO. 




