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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  

 
REDACTIONEEL 

Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbulletin met belangrijke informatie over de trainingen in de 
komende weken en informatie over het spelen van HENGELO in de competitie van de Koninklijke 
Nederlandse Cricket Bond. 

Het eerste nummer van de NOT OUT volgt zodra er meer informatie beschikbaar is 
 
COMPETITIE 2011 

HENGELO is zeer ontevreden over de indeling.  
Deze is als volgt: 

3A 3B 3C 4B

ACC 3 VCC 4 Punjab 5 Gelre 1

Ajax 2 Amstelland 3 CCN 2 MOP 2

Baarn 1 Concordia 1 Friesland 1 Qui Vive 2

Hilversum 2 Hermes DVS 3 Hengelo 1 Quick 1888 2

Kikkers 1 IBIS 2 Hercules 3 Salland 2

Rood en Wit 3 PAK CC 1 Kampong 3 SON 1

United 2 Quick Hg 3 MOP 1 Zwolle 2

VVV 3 Sparta 2 Zeist 1    --   vrij   ---  

Voor het commentaar hierop, dat is gegeven tijdens de spelersbijeenkomst, zie het verslag verderop. 
 
TRAININGEN 

Op de spelersbijeenkomst is afgesproken dat i.v.m. het aanhoudende mooie weer de trainingen worden 
gecontinueerd op ons eigen veld en wel vanaf donderdagavond 21 april startend om 18:30 uur tot donker. 
Dus de indoortrainingen in Hengelo en in Deventer komen voor dit seizoen vanaf nu te vervallen. 
 
It has been decided during the playersmeeting that due to the beautiful weather the training will be continued 
on our own ground, starting Thursdayevening April 21 at 18:309 Hrs until dark. 
So the indoortraining in Hengelo as well as in Deventer are cancelled for this season from now on.  
 
OEFENWEDSTRIJD 

Er zijn twee oefenwedstrijden gepland: 
Op zondag 24 mei     1

e
 Paasdag: Hengelo 1 - SGS CC, aanvang 13:00 uur en aanwezig 12:00 uur 

Op maandag 25 mei  2
e
 Paasdag: Hengelo * - Salland *, aanvang 13:00 uur en aanwezig 12:00 uur 

 
Zie de website voor de opstellingen. 

NOT OUT 

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

http://www.crickethengelo.com/


 

Verkort verslag van de Spelersbijeenkomst MCC "HENGELO" d.d. 18-04-2011 

Aanwezig: Colin van Honk, Jan-Allard Hummel, Henk Kloppenburg, John Kloppenburg, Roelof Kruijshoop, Harm Lameris,  
Diederik Neeb, Anke Prinsen, Rob Puttkammer, Mohammed Abdul Rauf, Wim Voogel en Johan Vriezen. 

Met kennisgeving afwezig: Khalid Afzali, Jan-Willem Kruijshoop, Adriaan Poffers, Rieke Poffers, Torcail Stroud-Coules,  
Wim van de Vis en Rafi Wahid. 

01. Opening 
De voorzitter van de vergadering, Johan Vriezen, opent de vergadering om 20:15 uur. 
De competitieindeling is net door de KNCB gepubliceerd. Johan is er erg ontevreden over. Hengelo is ingedeeld in de klasse 3C en 
het lijkt er sterk op dat alles wat er aan clubs in deze klasse over is gebleven na indeling van Klasse 3A en 3B in onze Klasse 3C is 
ingedeeld. Gevolg hiervan is dat wij tegen erg weinig gezellige teams moeten spelen en enorm grote reisafstanden hebben.  
Indien de clubs Punjab en MOP met Baarn en Hilversum gewisseld zouden worden (voorstel richting KNCB) dan wordt genoemde 
klasse enigszins acceptabel om het plezier in cricket te herwinnen. 
De voorzitter noemt een andere optie als bovenstaand voorstel door de bond niet wordt geaccepteerd om nog een stap verder te 
degraderen naar de klasse 4B (er is daar nog plaats voor een extra team). Dat geeft een hogere garantie dat er met plezier kan 
worden gepeeld en is veel gunstiger op reisafstanden. Het zal zeker meer rust in de vereniging brengen, doch heeft als groot nadeel 
dat HENGELO in de laagste regionen van de competitie belandt en het is de vraag, mochten wij weer met twee teams gaan spelen, 
wanneer wij dan weer naar een hoger plan kunnen promoveren. 
De voorzitter gaat de aanwezigen langs en informeert naar de voorkeuren met als resultaat: 4x indelen in 3C en 6x in 4B. 
Conclusie: Bovengenoemde wijziging in de klasse 3C bij de bond te bepleiten en indien de bond hieraan geen gevolg wil/kan geven 
dan de optie om in klasse 4B te worden ingedeeld. Diederik Neeb zal dit op 19 april telefonisch aan de KNCB voorleggen. 

02. Doelstelling komend seizoen    Eindigen bij de top van de klasse 4B of handhaving in de klasse 3C 

03. Fielden, Bowlen en Batten    Er zal zoveel mogelijk worden gerouleerd, opdat iedereen plezier in het cricket blijft behouden. 

04. Wicketkeepen    Adriaan Poffers wordt de vaste wicketkeeper met als reserves Johan Vriezen en Henk Kloppenburg. 

05. Training  Dit seizoen komt geen betaalde trainer; Johan Vriezen, Torcail Stroud-Coules en John Kloppenburg zullen de 
trainingen organiseren en geven. Er wordt besloten i.v.m. het aanhoudende mooie weer om vanaf donderdag a.s. op ons eigen veld 
te gaan trainen; aanvang 18:30 uur en trainen tot het te donker wordt. Wim stuurt een e-mail met aankondiging hiervan. 

06. Captain / Vice Captain. 
Na stemming resulteert dit dat John het komend seizoen als captain zal functioneren en Johan als vice-captain.  

07. Elftalpot 
De penningmeester stort een vast bedrag in de elftalpot, waaruit de uitgaven t.b.v het elftal worden bekostigd. Hiervan zal wel een 
boekhouding worden bijgehouden om overzicht van de uitgaven vast te leggen. Anke Prinsen zal de elftalpot beheren. 

08. Beschikbaarheid 
Cricket is een teamsport dus iedereen dient beschikbaar te zijn. Als het niet anders kan, afwezigheid zeer tijdig aangeven.  
Ben je er niet dan dien je zelf uit de lijst met leden voor een vervanger te zorgen en deze wijziging direct aan John Kloppenburg en 
Johan Vriezen door te geven. 
De lijst “Beschikbaarheidsoverzicht” dient van een uitgifte datum en tel. nummers te worden voorzien. 
Opstellingen komen als vanouds in het clubblad en op de website. 

09. Kleding 
De nieuwe clubkleding is besteld en zal waarschijnlijk eind mei beschikbaar zijn. Tot die tijd spelen wij in de normale witte cricket 
kleding. 

10. Rondvraag 
Rob Puttkammer vraagt om een herhaling van de uitleg over de selectie van spelers en wil weten of Steven Lubbers nog langs 
komt met cricketmateriaal. Johan deelt mee dat er te weinig vraag bekend is om Steven uit te nodigen en hij raadt Rob aan Steven 
zelf te benaderen. John Kloppenburg kent een goede internet-leverancier. 
Anke Prinsen vraagt om eieren en zout voor 1ste Paasdag 
Diederik Neeb zet de puntjes op de “i”. Er moet een goede afstemming zijn betreffende de auto’s tijdens de uit-wedstrijden, zodat 
niet met 5 auto’s wordt gereden i.p.v. met 3 of 4. In de aanwezigheidslijst moet aan het begin van het seizoen een kolom zijn 
toegevoegd met indicatie wie het verslag van die wedstrijd moet schrijven. Bij niet aanwezigheid dient deze verplichting te worden 
overgedragen aan een speler, die wel speelt. 
Ook dienen de teamleden een uur voor de wedstrijd aanwezig te zijn om het veld uit te zetten en na afloop van de wedstrijd het 
clubhuis, incl. kleedkamer/douches, spic en span achter te laten. De frequentie van het grondig schoonmaken van het clubhuis zal 
worden gereduceerd tot eenmaal per maand om de kosten te drukken. 

11. Sluiting  
De voorzitter dankt de aanwezigen verder voor hun komst en bijdragen aan de vergadering, sluit de vergadering om 21:50 uur, 
nodigt de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar en wenst allen een behouden thuiskomst. 


