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Voorzitter: D. Neeb 074-2505080 diederik @ neeb.nl 
Secretaris: W. Voogel 0546-490994 voogelw @ home.nl 
Penningmeester: J.A. Hummel 06-22413726 j-a.hummel @ zwanenberg.nl 
- Betalingen: Bankrekeningnummer: 59.05.26.413 t.n.v. Penningmeester MCC "HENGELO” 
Wedstrijdsecretariaat: 
- Senioren: J.H.K. Vriezen 06-10294841 vriezen3 @ zonnet.nl 
Jeugd: J. Kloppenburg 06-48635128 johnkloppenburg @ hotmail.com 
Materiaal: J.H.K. Vriezen 06-10294841 vriezen3 @ zonnet.nl 
Accommodatie: Torenlaan 58 c, 7559 PJ Hengelo, geen telefoon in het clubhuis, bel een van de bestuursleden 
Redactie: R.E. Kruijshoop 074-2422976 re.kruijshoop @ gmail.com 

Kopij: liefst per e-mail sturen aan: re.kruijshoop @ gmail.com  

VOORWOORD

De competitie 
De eerste wedstrijd in de competitie is overtuigend 
door ons elftal gewonnen. HENGELO maakte 227 
runs in 40 overs en van Son ging de laatste man 
LBW na 32.2 overs en een totaal van 144 runs. Onze 
tweede wedstrijd zou worden gespeeld op 22 mei 
tegen MOP uit Vught, maar dat kon niet door gaan 
omdat MOP veel te weinig spelers kon opstellen. Dat 
is erg jammer, want de wedstrijd zal moeten worden 
ingehaald en dat is niet altijd op een voor ons 
gunstige datum. Komende zondag spelen wij de 
uitwedstrijd tegen onze bevriende club Gelre Cricket 
Zutphen. Zij schijnen zich versterkt te hebben, dus 
zullen wij goed ons best moeten doen. Gelre speelt 
nog steeds op het veld vlak bij de spoorweg-
overgang, waarop vorig jaar het dodelijke ongeluk 
plaatsvond en de echtgenote van een speler om het 
leven kwam. Hun clubhuis was eerder al door 
vandalen in brand gestoken. Gelukkig hebben zij de 
moed en de kracht gevonden verder te gaan met de 
club. Hulde voor die club! 

De trainingen 
De sfeer op de trainingen in Hengelo is uitstekend en 
er wordt over het algemeen zeer serieus getraind. De 
eerste trainingen waren druk bezocht. Vorige week 
waren er wat minder deelnemers en die trend mag 
zich natuurlijk niet voortzetten. Kom dus ALLEMAAL 
trainen. Hierna natuurlijk de clubavond in ons 
prachtige clubhuis.  

Ons eigen clubhuis 
Ons clubhuis heeft gedeeltelijk een extra verflaag 
gekregen, die wij ook wel graffiti noemen. Dat is 
natuurlijk verschrikkelijk en er is aangifte gedaan bij 
de politie. De hele achterkant van het clubhuis moet 
onder handen worden genomen. Eerst zien dat de 
donkere verf er af gehaald kan worden en dan weer 
schilderen. Deze vorm van vandalisme resulteert 
altijd in erg veel werk en hopelijk niet te hoge kosten. 

 

Onze adverteerders en sponsors 
Ons clubblad heeft een mooi aantal trouwe 
adverteerders. Hierbij willen wij hen nog eens extra 
bedanken voor hun steun in voorgaande jaren. Wij 
hopen dat u de cricketclub nog lang zult willen en 
kunnen steunen. Uw bijdrage is voor ons erg 
belangrijk! U moet bedenken dat uw advertentie ook 
op de website van de vereniging staat en dat die 
wereldwijd is te zien. Leden van de cricketclub 
HENGELO, laat zien dat ook jullie de steun belangrijk 
vinden en koop waar mogelijk altijd bij onze 
sponsors! 

Ons prachtige veld 
Een ander belangrijk punt is het veldonderhoud voor 
de gemeente Hengelo Ov. En de goede 
samenwerking met ATC’65 Voetbal. Ons veld ligt er 
goed bij aan de start van de competitie en dat komt 
door goed onderhoud en doordat wij rekening met 
elkaar houden. Ook voor die mensen geldt 
BEDANKT. Zonder jullie ondersteuning en begrip 
zouden wij er slechter voor staan! 

Twenty/20  (20-overs wedstrijden) 
Een grote wens van mij is nog dat wij in de club 
onderlinge Twenty/20 wedstrijdjes gaan spelen op de 
zomeravonden, waar het fijn lang licht is. Dat is erg 
stimulerend en je leert er ook verschrikkelijk veel bij. 

Open mind en communicatie 
Goed met elkaar communiceren is wezenlijk. Als je 
iets erg leuk vind mag je dat rustig zeggen. Dat geldt 
ook voor zaken die minder leuk zijn of beter geregeld 
kunnen worden. Als het bestuur geen signalen krijgt 
lijkt het er immers op dat alles perfect gaat.  

Ik wens iedereen komende weken heel veel 
cricketplezier!  

Roelof Kruijshoop 
Redactie Not Out

NOT OUT 

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

http://www.crickethengelo.com/


 

Kiezen? Ja, voor onze adverteerders 

AVIA SERVICE STATION HANS JANSEN  Tarwestraat 2  7552 DT Hengelo Tel. 074‐2913913 
S E R V I C E   Z O A L S   H E T   H O O R T 

Open tot 9 uur ’s avonds met de laagste prijzen in Hengelo Ov.  Korting 12 cent benzine, 10 cent diesel  ! 
Ook een prima adres voor het onderhoud van uw auto. 

   

     
 
   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 



 
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 staat als aparte pagina in deze uitgave van de Not Out. 

 
OPSTELLINGEN: 

Alle spelers krijgen op (vrijwel elke) maandag een e-mail met de opstelling voor de eerstvolgende 
wedstrijddag. Omdat er soms verwarring ontstond publiceren wij de opstellingen niet meer in de Not Out. De 
rondgestuurde opstelling van de maandag staat wel op de website. De hierna volgende wijzigingen niet, die 
weten alleen John Kloppenburg en Johan Vriezen. 

Hiervoor krijgen de lezers terug de complete scoresheets van de gespeelde competitiewedstrijden met alle 
spelers en hun prestaties en dat is een duidelijke verrijking! 

 
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. 

 

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).  



 

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 





 



 

Mixed Cricket Club „HENGELO” Uitslagen 2011 
Senioren: HENGELO 1  
Competitie KNCB Klasse 4B 
Incl. vriendschappelijke wedstrijden (cursief en lichtblauwe achtergrond) 
14 competitiewedstrijden en 6 vriendschappelijke wedstrijden waarvan 1 interland 
 

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-mei MCC Hengelo - Gelre Cricket 140 v.9 - 142 v.6 
 zondag 15-mei SON CC 1 - MCC Hengelo 1  144 - 227 v.7 John 55, Rob 32, Johan 26, Diederik 4 v.11 uit 6 

zondag 22-mei MCC Hengelo 1 - Mop VMHC 2   Afgezegd door MOP; inhalen nog onbekend 

zondag 29-mei 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 - Hollingbourne 

  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 
   



 

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

Tel.: 074-2423482 
 

Uw leverancier van topwijnen  
voor een redelijke prijs 

  



 

4B match tussen SON CC 1 en MCC Hengelo 1

Played 40 of 0 at Son on 15.05.2011

Match result: away team won Score: 0:2 Toss won by: away Side batting first: away

Comment: Son: Ashoq Safi = M Aslam (Changed)

# Batsman How out Fielder Bowler Runs # Batsman How out Fielder Bowler Runs

1 R. vd Laar B J.H.K. Vriezen 0 1 D. Neeb LBW Y. vd Weteringh 13

2 S. Wainman B J.H.K. Vriezen 10 2 R.R. Puttkammer C Collett T Banton 32

3 Y. vd Weteringh B J.H.M. Kloppenburg 25 3 J.H.K. Vriezen C W Parvez T Banton 26

4 M Smal B A. Hussain 36 4 J.H.M. Kloppenburg c C T Banton Y. vd Weteringh 55

5 T Banton c B J.H.M. Kloppenburg 7 5 A. Hussain C M Smal Y. vd Weteringh 11

6 W Parvez B D. Neeb 3 6 A.A. Poffers wk C R. vd Laar M Smal 9

7 J Smal wk C J.H.M. Kloppenburg H.J. Poffers 26 7 S. Quickfall B W Parvez 15

8 Collett B D. Neeb 7 8 C. van Honk NO 4

9 A Mohammad B D. Neeb 2 9 H.J. Poffers NO 0

10 J Dilan LBW D. Neeb 0 10 J.A. Hummel DNB

11 C Smal NO 0 11 W. Voogel DNB

Total 116 Total 165

Total 28 Total 62

144 227

# Bowler Overs Maidens Runs Wickets # Bowler Overs Maidens Runs Wickets

1 J.H.K. Vriezen 7 31 2 1 Y. vd Weteringh 8 36 3

2 J.H.M. Kloppenburg 5 16 2 2 T Banton 10 49 2

3 A. Hussain 7 18 1 3 M Smal 10 57 1

4 D. Neeb 6 1 11 5 4 W Parvez 8 1 35 1

5 H.J. Poffers 0.3 0 1 5 Collett 4 34

6 C. van Honk 3 25 16 0

7 R.R. Puttkammer 4 29 40 1 227 7
14 0

32.3 1 144 11

Extra

Total

Extra: B/8 LB/8 W/39 NB/7

Total runs

Extra

Total

2/24/1 1/16/2 3/73/3 5/93/4 4/89/5 6/106/6 10/144/7 7/134/8 8/144/9 9/144/10

Extra: B/9 LB/5 W/12 NB/2

Total runs

Bowler analysis

Batting Innings MCC Hengelo 1

Fall of wickets

1/28/1 2/98/2 3/99/3 6/217/4 4/118/5 5/176/6 7/220/7

Bowler analysis

Batting Innings SON CC 1

Fall of wickets



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WEDSTRIJDVERSLAGEN 

MCC Hengelo 1 – Gelre 1 : 140 v.9 - 142 v.6  8 mei 2011 - Friendly 

door Adriaan Poffers 

Inmiddels beginnen de voorbereidingen op 
ons nieuwe seizoen al flink op gang te komen. 
Op een echte zonovergoten zondag speelden 
wij op 8 mei tegen de heren uit Zutphen. Dit 
alvast als voorproefje voor de competitie waar 
we Gelre ook twee keer tegen zullen komen. 

John won de toss en liet ons gelegenheids-
elftal (er ontbraken nogal wat vaste waarden) 
eerst batten. Henk en Rauf openden het bal 
en zij zorgden voor een solide start. Met de 
score op 15 was Henk de eerste die het 
strijdtoneel moest verlaten. (lbw voor 5 op het 
keurige bowlen van Nijbroek jr.) En ook Rauf 
kweet zich netjes van zijn taak als opener. Hij 
scoorde namelijk 16 runs voordat hij de kant 
weer mocht opzoeken. 

Nu was het aan onze senior citizens (niet qua 
leeftijd; daar hebben we anderen voor in het 
team) om het grootste gedeelte van de runs 
op het bord te krijgen. Dat lukte aardig. John 
met 38 en Torcail met 31 zorgden voor het 
belangrijkste partnership van onze innings. Zij 
tilden de score ruim boven de honderd.  

Helaas was er voor de rest van de 
battingvolgorde niet veel tijd meer (de laatste 
7 overs waren aangebroken) om nog echt wat 
potten te breken. Maar een ieder droeg bij om 
de score na 40 overs op 140/9 te krijgen. 
Roelof met 14 runs de topscorer van de “rest”. 

Na een netjes verzorgde lunch (met dank aan 
Jonathan en een “toevallig” aanwezige Harm) 
togen wij vol goede moed het veld in om de 
score uit de eerste innings te verdedigen. Dit 
bleek nogal een lastig karwei te worden 
aangezien we niet zo talrijk in bowlers waren. 
En degenen die bowlden waren nogal wat 
onnauwkeurig.  

John zorgde overigens nog wel voor een 
captain’s start door de jongste Nijbroek voor 1 
(en met de score ook op 1) te bowlen. Maar 
daarna strooiden wij kwistig met runs. 
Desondanks bleven we doordat we wel steeds 
wickets namen nog steeds in de wedstrijd. En 
met de score op 99/6 kon het nog steeds alle 
kanten op. Echter wicketkeeper Leeuwenburg 
en good old Dolf Nijbroek zorgden ervoor dat 
we verder geen kans kregen. En na 28.4 
overs was de buit voor Gelre binnen. Al met al 
een dikverdiende overwinning voor onze 
buren uit Zutphen. Dit met name dankzij 
batsman Dielissen die 53 runs wist te scoren. 
Van onze kant was Torcail de man of the 
innings met 3/26 in 8 overs. En John (2) en 
Arjan (1) wisten de andere wickets te nemen. 
Verder waren er twee catches voor Roelof en 
1 voor John op zijn eigen bowlen. 

Al met al was het een nuttige oefenwedstrijd 
op een mooie zondag. Maar willen we bovenin 
de vierde klasse meedoen moeten we wel wat 
beter voor de dag komen! En dit geldt niet 
alleen voor ons spel maar ook voor ons 
scoren. Er was namelijk niet al te veel chocola 
van te maken! 



Son 1 – Hengelo 1 : 144 a.o. - 227 v.7   15 mei 2011 

(zie het scoresheet van de competitie wedstrijd met alle gegevens) 

door Johan Vriezen 

De eerste competitiewedstrijd na de 
reorganisatie van onze club en onder leiding 
van onze nieuwe captain John zit er op. Met 
als resultaat een daverend overwinning. 
Omdat we dat aan onze stand verplicht 
waren, 5 spelers met overgangsklasse 
ervaring, koos John ervoor eerst te gaan 
batten op de op het oog onbetrouwbare pitch.  

Diederik (13) was de eerste die zijn wicket 
verloor waarna Rob (32) en Johan (26) 
zorgden voor een goede basis. Toen beide 
heren in de 18de over vlak voor de 100 kort na 
elkaar uitgingen kon John beginnen aan zijn 
eerst captains-innings. Met 55 runs (zonder 
een kans weg te geven) en steun van Afzal 
(11), Adriaan (9) en de prima debuterende 
Stuart (15) kon hij het totaal tot boven de 200 
runs brengen. Colin (4 n.o.)en Rieke (0 n.o.) 
konden daarna voor de laatste runs zorgen. 
Na de toegestane 40 overs kwam ons totaal 
mede dankzij 62 extras op 227 v 7 een prima 
te verdedigen totaal zo voor de eerste 
wedstrijd.  

Helaas kwam FC Twente tijdens de goed 
verzorgde uitgebreide lunch met 3 – 1 achter 
waarna wij ons volledig op het fielden konden 
richten.  

Johan en Colin openden de aanval. Johan (2 
v 31 in 7) pakte in zijn 2de en 3de over wickets 

maar Colin (0 v 25 in 3) leek wat onwennig op 
de Sonse kokosmat en moest met name in 
zijn eerst over veel runs toestaan. Son leek 
van plan ons totaal zo snel mogelijk te willen 
overteffen 75 v 2 na 12 overs. Afzal ( 1 v 18 in 
7) en John (2 v 16 in 5) wisten echter volgens 
plan de score te drukken en namen de 
wickets van v.d. Weteringh (25) en Smal (36) 
waarna het gedaan was met het slaggeweld 
van Son. Rob (0 v 29 in 4) bleek nog wat 
roestig maar dat krijg je op die leeftijd. Hij kon 
zijn lijn en lengte niet vinden. Diederik (4 v 11 
in 6) pakte met een shooter op zijn eerste bal 
een wicket en bleef het wicket vervolgens 
goed aanvallen. 8x bowled en 1x LBW tot het 
moment dat Rieke (1 v 0 in 2 ballen)ging 
bowlen met het doel toch nog een vang te 
kunnen nemen. Al op haar tweede bal 
belandde de bal in de grijpgrage handen van 
John. Son 144 all out in de 33ste over waarvan 
28 extras. Een prima allround prestatie zo 
voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Veel 
beter weer dan de voorspellingen hadden 
aangegeven, een goede score neergezet, de 
overs werden lekker snel gedraaid, er werd 
strak gefield met weinig tot geen mis-fields, 
slechts 1 gemiste vangkans, goed gekeept ( 2 
stumpings van Adriaan werden volgens 
mensen die dat beter dan ik konden bepalen 
ten onrechte niet gegeven). Man of the match: 
John, 1 vang, 55 runs, 2 v16 in 5 

 
 
Stand KNCB competitie Klasse 4B 2011 

    Stand per 24 mei 2011 
     

# Club Team Wedstrijden Punten Gemiddelde 
Net run 
rate 

1 MCC Hengelo MCC Hengelo 1 1 2 2.00 5.68 

2 Qui Vive Qui Vive 2 2 2 1.00 5.45 

3 SON CC SON CC 1 2 2 1.00 5.67 

4 Gelre Cricket Zutphen Gelre Cricket 1 1 2 2.00 3.18 

5 Quick 1888 Nijmegen Quick 1888 Nijmegen 2 2 0 0.00 3.72 

6 Mop VMHC Mop VMHC 2 1 0 0.00 2.75 

7 Salland CC Salland CC 2 2 0 0.00 4.53 

8 C.C. Zwolle C.C. Zwolle 1 1 0 0.00 0.00 
 
 


