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VAN UW VOORZITTER -  
Weer een nieuw seizoen 

Hierbij ontvangt u de eerste NOT-OUT van het 
seizoen 2012! We zijn afgelopen zondag 
begonnen met de traditionele openings 
wedstrijd tegen SGS. Maar hebben ook al 
enige voorbereiding achter de rug met de ALV, 
een buitengewone ALV en de spelersbijeen-
komst en ook de materialen dag. Uiteraard zijn 
de zaaltrainingen in Hengelo geweest en ook 
zoals elk jaar in april is er 4 weken in Deventer 
getraind. 

We hebben het winterseizoen gebruikt om dit 
jaar weer goed voor te bereiden maar zijn op 
de ALV toch gevraagd om ons huiswerk op 
financieel gebied beter te doen. Dit is daarna 
voortvarend opgepakt door Jan-Allard Hummel 
en tijdens de extra vergadering werd decharge 
verleend aan het bestuur voor het gevoerde 
financiële beleid. 

Tijdens de ALV was de Van Beusekom Beker 
(het lid welke in het afgelopen seizoen de 
grootste verdienste voor de vereniging heeft 
geleverd) uitgereikt aan de helaas de door 
ziekte afwezige John Kloppenburg. De 
vergadering liet door middel van een luid 
applaus blijken dat ze het volledig eens was 
met de keuze van ondergetekende om John de 
beker toe te kennen vanwege zijn inzet in de 
afgelopen jaren met betrekking to alle facetten 
van het cricket en de promotie daarvan. John 
heeft in de afgelopen jaren heel veel tijd 
gestoken in het geven van cricketclinics op 
scholen maar daarnaast ook zeer actief 
betrokken bij de club. Ook bij clinics voor 
bedrijven is John altijd van de partij en met al 
deze activiteiten is er veel geld bij de club 

binnen gekomen. Het afgelopen jaar heeft John 
daarbij ook nog eens het aanvoerderschap op 
zich genomen en heeft ook veel overleg met de 
KNCB om te kijken hoe we jeugdcricket weer 
op de kaart kunnen zetten. 

 
Wim Voogel heeft na een hele lange periode in 
het bestuur al een paar jaar aangeven dat hij 
het mooi genoeg vond. Ondanks de zoektocht 
van het bestuur, en meerdere mensen 
benaderd te hebben was er niemand die het 
secretariaat op zich wilden nemen. Gelukkig 
hebben we Roelof Kruijshoop bereid gevonden 
om de functie ad-interim op zich te nemen en 
we blijven op zoek naar een waardige 
vervanger die het bestuur wil komen versterken 
en de taken op zich wil nemen. 

Wim, die reeds benoemd is als erelid van onze 
vereniging voor zijn jarenlange inzet met als 
extra superinzet tijdens de bouw van het 
clubhuis werd door de voorzitter bedankt met 
een eetbon voor een van onze sponsors in het 

NOT OUT 

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

http://www.crickethengelo.com/


 



Almelose, en Carla kraag van ondergetekende 
een bos bloemen. 

 
Helaas hebben we ook dit jaar weer een zeer 
beperkt aantal spelende leden die op tijd zoals 
overeengekomen op de ledenvergadering vorig 
jaar de contributie inclusief de wedstrijdbijdrage 
betaald hebben.  

 

Ook de door Johan Vriezen meerdere malen 
gevraagde lijst met mogelijke speeldata levert 
de nodige problemen op. Het komt er zo op 
neer dat de opstellingen gemaakt worden en 
dat iedereen dan zijn eigen vervanger moet 
gaan zoeken!!! We hebben gelukkig weer een 
paar nieuwe leden en dat is hard nodig gezien 
de beperkte hoeveelheid spelers die we 
momenteel hebben.  

Doordat onze nieuwe vereniging in Friesland bij 
de bond het verzoek heeft ingediend om van 
de derde klasse naar de vierde klasse te gaan 
zijn wij in goed overleg “gepromoveerd” naar 
de derde klasse. Dit wordt zeker een uitdaging 
maar geeft wel een stukje meer zekerheid over 
de te spelen wedstrijden als ook een iets 
grotere uitdaging voor het team. We zullen ons 
best moeten doen om in de middenmoot mee 
te kunnen draaien maar op 13 mei gaan we 
beginnen met deze uitdaging! 

De oefenwedstrijd tegen SGS op 29 april 
verliep in ieder geval voorspoedig, we hadden 
na een stand van 4 voor 7!!! uiteindelijk 122 
runs tegen en hebben die weten te maken. Van 
deze wedstrijd staat een verslag verder op in 
de NOT-OUT maar we hadden een mooie dag, 
redelijk goed weer en een hele geslaagde 
gezellige cricketdag! 

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

Tot binnenkort op ons veld. 

Met sportieve groet,  
-Diederik-

Vriendschappelijke wedstrijden 

Het bestuur is actief met het afspreken van vriendschappelijke wedstrijden.  
Onderstaande wedstrijden zijn al afgesproken. 

Zondag 29 april 
  

 
 
Vrijdag 15 juni 

Zaterdag 25 augustus 

13:00 uur  HENGELO-selectie tegen Still Going Strong CC - oefenwedstrijd  
tevens opening van het cricketseizoen 
Deze wedstrijd is gespeeld bij prachtig weer en is gewonnen  
door HENGELO:  123 v.7 - 122 all out 

13:00 uur  HENGELO-selectie tegen Still Going Strong CC - oefenwedstrijd 

13:00 uur  HENGELO-selectie tegen Still Going Strong CC - traditionele sluitings- 
wedstrijd om de Puttkammer-van Lennep Memorial, de Gouden Kruik en  
het Ben Walhof Bat  

Andere wedstrijden op ons cricketveld waarbij wij zelf niet spelen: 

Woensdag 23 mei 

Dinsdag 5 juni 

SGS : Gelderland - Overijssel 

SGS : Senioren Onderlinge 



 

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 



 
 
BESCHIKBAARHEID SPELERS 

 

Er zijn nog steeds spelers die hun beschikbaarheid NIET hebben 
doorgegeven aan Johan Vriezen. Nu opgeven wanneer je wel en wanner 
je niet kunt spelen is dringend en noodzakelijk. 
 
AFZEGGEN: 
 
Zorg eerst zelf voor een vervanger.  
De lijst met namen hebben alle spelers per e-mail ontvangen! 
Geef aan Johan Vriezen door wie op die dag jouw vervanger is met een 
kopie aan John Kloppenburg.  
 
 
OPSTELLING voor 13 mei 2012 

 
Onderstaand de voorlopige opstelling voor onze wedstrijd op 13 mei 2012 
 

Zondag 13 mei 

Hengelo 1 - Salland 1 

Aanvang 13:00 uur 

Aanwezig 12.00 uur 

Opstelling / line-up opmerkingen 

Henk Kloppenburg   

John Kloppenburg Capt 

Jan-Willem Kruijshoop   

Roelof Kruijshoop Verslag 

Harm Laméris   

Diederik Neeb   

Adriaan Poffers WK 

Rob Puttkammer   

Stuart Quickfall   

Johan Vriezen   

Rafi Wahid   

Reserves: 

Dawed Darman   

Srikrishna Mantravadi   

Nikhil Malkotra   

Wim Voogel   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wedstrijdoverzicht  Hengelo 1 

Voor de competitie komen we uit in Klasse 3C. We gaan naar Deventer, Utrecht, Hilversum, Zeist, 

Groningen, Amsterdam en Nijmegen. 

Het is mogelijk dat Salland nog wegvalt uit deze competitie vanwege een beroepszaak, ze willen 

graag naar de tweede klasse. Als dat gebeurt, dan hopen wij wel dat er een vervanger komt uit de 

vierde klasse. 

Op woensdag 23 mei en dinsdag 5 juni speelt SGS onderling op ons veld. 

Het gehele competitieprogramma met wedstrijden tussen onze tegenstanders is te vinden op de 

website. 

Datum Thuisclub    Tegenstander  Uitslag Opmerkingen 

Zondag 29 april Hengelo  
 

SGS  122 – 123 v. 7 Oefenwedstrijd 

zondag 13 mei Hengelo 1 - Salland 1   

donderdag 17 mei Kampong 3 - Hengelo 1   

zondag 20 mei Hengelo 1 - Hilversum 2   

zondag 27 mei Zeist 1 - Hengelo 1   

zondag 3 juni  Hengelo 1 - Gron.CC 1  Geen veld beschikbaar 

zondag 10 juni Hengelo 1 - Amstelland 3   

Vrijdag 15 juni  Hengelo 
 

 
SGS 

 
 Vriendschappelijke wedstrijd 

zondag 17 juni Quick 1888 2 - Hengelo 1   

zondag 24 juni Salland 1 - Hengelo 1   

zondag 1 juli Hengelo 1 - Kampong 3   

zondag 8 juli Hilversum 2 - Hengelo 1   

zondag 15 juli Hengelo 1 - Zeist 1   

zondag 5 augustus Gron.CC 1 - Hengelo 1  Verzocht te ruilen met 3-6 

zondag 12 augustus Amstelland 3 - Hengelo 1   

zondag 19 augustus Hengelo 1 - Quick 1888 2   

zaterdag 25 augustus Hengelo 
 

 

SGS 
 

 Puttkammer - Van Lennep 
Memorial 

 

Stand 3C 2012, 27 april 2012 
 

# Club Team Wedstrijden Punten Gemiddelde 

1 SV Kampong Cricket SV Kampong 3 0 0 0.00 

2 Quick 1888 Nijmegen Quick 1888 2 0 0 0.00 

3 Hilversumsche CC Hilversumsche CC 2 0 0 0.00 

4 Salland CC Salland CC 1 0 0 0.00 

5 MCC Hengelo MCC Hengelo 1 0 0 0.00 

6 SV Zeist SV Zeist 1 0 0 0.00 

7 Groningen CC Groningen CC 1 0 0 0.00 

8 SV Amstelland United SV Amstelland United 3 0 0 0.00 

 



 

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 



 
 
WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

Hengelo – SGS : 123 v.7 - 122 all out HENGELO wint in de 33e over  29 mei 2012 

door Johan Vriezen 

Eindelijk was er na een gedegen trainingssessie in Deventer weer de mogelijkheid de krachten op het veld 
te meten. De weersvoorspellingen schoten gedurende de week voor onze traditionele openingswedstrijd 
alle kanten op. Ik heb temperaturen voorspeld zien worden die varieerden tussen de 15 en 25 graden en 
ook varieerde het van buiig tot wolkeloos. Op de dag zelf bleek het eerst licht bewolkt waarna het later 
opklaarde bij een temperatuur van rond de 20 graden, dus een mooi gemiddelde van de eerdere 
voorspellingen. 

Een zeer sterk SGS team besloot na gewonnen 
toss eerst te gaan batten. Al direct bleek onze 
zaaltraining uiterst nuttig te zijn geweest. Raimond 
van den Berg van Saparoea en Cees van Lennep 
werden beiden voor 0  in de eerste over door John 
(8 v 2 in 5 overs) gebowld. Salim Mohammad deed 
het  de volgende over iets beter en wist 4 ballen op 
het bowlen van Johan te overleven waarna hij door 
Diederik werd gevangen. Mans de Rooij wist in de 
vierde over de eerst 4 te slaan waarna er van de 
kant onmiddellijk werd geroepen dat hij nu 
topscoorder was. Echter 2 ballen later wist Johan, 
terwijl hij toch prachtig in lijn kwam, het fundament 
onder zijn offstump vandaan te halen, 4v8 na 4 
overs.  

Amin Kasam (33) en Arthur van Lunzen (28) wisten 
vervolgens  de eerste en enige partnership van 
betekenis voor SGS  op te bouwen. Diederik wist 
deze partnership echter te breken door Amin te 
bowlen. Bij Arthur begon vervolgens de 
vermoeidheid toe te slaan en hij  kon een snelle run 
out van Johan samen met John niet meer 
voorkomen. Toen even later ook Steven Lubbers 
(8) door Theo Sikkema, die als gast bij Hengelo 
meespeelde, werd gevangen op het bowlen van 
Diederik ( 2 v 30 in 10) was het verzet gebroken. 
Farouk Ayube tekende voor de vierde duck in de 
SGS  innings toen hij gebowld werd door Johan (3 v 
22 in 8). Tenslotte wisten Dirk Coster (8) en Benson 
Davidson (10) nog wat runs aan het SGS totaal toe 
te voegen maar toen ook beide heren  op het 
bowlen van nieuweling Srikrishna Mantravadi (2 v 
16 in 4.5) door Arjan en vervolgens Johan 
gevangen werden bleef captain Jan Willlem 
Heshusius zonder een bal gespeeld te hebben not 

out achter aan het dode wicket. Totaal 122 all out in 
de 37ste over. 

Na de prima verzorgde lunch was het aan Hengelo 
om te laten zien dat er toch wel meer mogelijk was 
op het slecht lopende en hobbelige veld. Diederik 
Neeb (14) en Stuart Quickfall (20) openden voort-
varend hoewel Diederik al in de vierde over door 
Davidson (1 v 25 in 3) werd gebowld en ook Stuart 
moest al vrij snel zijn meerdere erkennen in Jan 
Willem Heshusius (1 v 24 in 6). Jan-Willem 
Kruijshoop (16) ging na een aantal harde slagen 
caught & bowled op Steven Lubbers en Johan 
Vriezen (20) leefde op het totaal van 80 v 3  in 
verwachting dat de rest het wel af zou kunnen 
maken en leverde zijn wicket keurig in bij Amin.  
Toen in de volgende overs snel ook de wickets van 
Srikrishna (0), Henk Kloppenburg (3)  Arjan Heuker 
of Hoek (0) op het bowlen van Amin (2 v 20 in 5) en 
Steven (3 v 16 in 8) vielen leek het toch nog 
spannend te gaan worden (91 v 7).  

Het ondertussen massaal toegestroomde publiek 
zat zich te verbijten langs de boundery. Theo 
Sikkema (22 n.o.) en John Kloppenburg (21 n.o.) 
wisten echter met gedegen batten de wedstrijd voor 
Hengelo in de 33

e
 over voor 7 wickets binnen te 

slepen. Buiten de vang van Steven werden alle 
overige wickets gebowld door SGS wat voor 
Hengelo een puntje van aandacht moet zijn.  Na de 
wedstrijd bleef het nog lang onrustig voor ons 
clubhuis. 

Voor Hengelo bowlden nog Theo 0 v 20 in 4 en 
Arjan 0 v 25 in 5. Voor SGS bowlden verder nog 
Salim 0 v 24 in 6, en Raimond 0 v 13 in 5.  
Adriaan en Roelof kregen voor Hengelo helaas niet 
de kans hun stempel op de wedstrijd  te drukken. 

 



 

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

Tel.: 074-2423482 
 

Uw leverancier van topwijnen  
voor een redelijke prijs 

  



WEDSTRIJDREGELS EN SPELREGELS 2012 in onze klasse 

 
Bijgaand enige nuttige informatie.  

 

Wijzigingen in Spelreglementen TK (dus ook HK en EK) resp. OK (en lager). 
 

Artikel 2.2.2 Als een fielder bij aanvang van een niet geplande onderbreking van een wedstrijd (door 
b.v. gewijzigde condities van grond, weer of licht of andere uitzonderlijke 
omstandigheden) in het veld staat, maar nog resterende wachttijd heeft uitstaan 
vanwege een eerdere tijdelijke afwezigheid in de wedstrijd, mag hij de tijd dat deze 
onderbreking duurt meetellen als speeltijd.  

Artikel 12.1.1. De innings   Alle wedstrijden bestaan uit één innings per partij en iedere innings 
beslaat maximaal in de Tweede Klasse en lager 40 overs. 

Artikel 12.6  Het aantal overs dat elke bowler per wedstrijd mag bowlen is beperkt tot tien. 

Artikel 16.1.1 De wedstrijd begint in de Overgangsklasse en lager (H): om 13.00 uur.  

Artikel 16.1.3 Door de aanvoerders van beide partijen kan een ander aanvangstijdstip 
worden overeengekomen, doch geen later tijdstip dan 13.30 uur. Bij gebreke van 
overeenstemming blijft het bepaalde in lid 1 van toepassing.  

Artikel 21.2.1. Een wedstrijd heeft een geldig resultaat indien de innings van de laatst battende partij is 
voltooid of - wanneer dat niet het geval is - indien de innings van de laatst battende 
partij ten minste vijfentwintig volle overs heeft beslagen.  

Artikel 21.2.2 Een wedstrijd waarin niet beide teams de mogelijkheid hebben gehad om 
minimaal vijfentwintig overs te batten gelden als verregend.  

Artikel 24.1 Onderhands bowlen is niet toegestaan. Als de bowler de bal onderhands bowlt zal 
de scheidsrechter “no ball” roepen en signaleren en dient de bal bovenhands 
overgebowld te worden. 

Artikel 24.2  De gebowlde bal die volgt op een no ball vanwege een voetfout (Law 24.5) is een free 
hit voor de batsman die die bal ontvangt. Als deze gebowlde bal geen geldige bal is 
(een no ball of een wide ball), dan is de volgende gebowlde bal een free hit voor de 
batsman die die bal ontvangt. Bij een free hit kan de batsman alleen uitgaan als bij een 
no ball, zelfs als de voor de free hit gebowlde bal een wide ball is. 

 De opstelling van de fielders mag niet gewijzigd worden bij een free hit, behalve als er 
een verandering van batsman is (de bepalingen van artikel 41.2 zijn van toepassing). 

 De scheidsrechters geven een free hit aan door, na het normale no ball signaal, één 
arm recht omhoog te steken en daarmee een cirkelvormige beweging te maken. 

Artikel 24.3  Indien de bal de rand van de mat, een pen of enig beschot aan de zijkant van de mat 
raakt dan wel buiten de mat stuit, zal (zullen) de umpire(s) "no ball" aangeven en 
roepen. 

Artikel 37 Als een umpire vindt dat een batsman bij het runnen tussen de wickets zijn richting 
zonder gegronde reden beduidend wijzigt en daardoor een poging om een run-out te 
effectueren verhindert, kan de batsman op appeal worden uitgegeven “obstructing the 
field”. Hierbij speelt het geen rol of de run-out al dan niet zou hebben plaatsgevonden.  

  



Artikel 42.4.1  a.  Per over mag een bowler ten hoogste één “bouncer” bowlen. 

b.  Een bouncer (“fast short pitched ball” - snelle “kort gemikte” bal) is een bal die de 
batsman als die rechtop aan de poppingcrease zou staan boven schouderhoogte 
voorbijgaat of voorbijgegaan zou zijn. 

c. De scheidsrechter aan het bowlerseind dient de bowler en de betrokken batsman te 
informeren wanneer een bouncer gebowld is. 

d.  Daarnaast, en met inachtneming van f hieronder, is voor de toepassing van deze 
bepaling een bal die de batsman boven hoofdhoogte voorbijgaat (als deze rechtop 
aan de popping crease staat of zou staan) en hem verhindert die te spelen met een 
normale cricketslag, een wide ball.  

e. Ter vermijding van enige twijfel: iedere eerste bouncer in een over die op grond van 
deze regel als een wide ball wordt beoordeeld, telt tegelijkertijd als de ene 
toegestane bouncer in die over. 

Artikel 42.4.2 a.  Iedere gebowlde bal die op volle lengte (on the full) de batsman als die rechtop aan 
de popping crease zou staan voorbijgaat of voorbijgegaan zou zijn boven diens 
middel, wordt geacht gevaarlijk en oneerlijk te zijn, ongeacht of de bal de batsman al 
dan niet waarschijnlijk een fysieke blessure zou kunnen toebrengen. 

b. Wanneer een bowler een hoge op volle lengte (full pitched) bal zoals bedoeld in a 
hierboven (een beamer) bowlt,  dient de scheidsrechter aan bowlers eind “no ball” te 
roepen en te signaleren.  
Indien, naar het oordeel van de scheidsrechter, een dergelijke gebowlde bal de 
batsman waarschijnlijk een fysieke blessure zou kunnen toebrengen, zal de 
scheidsrechter aan bowlers eind, naast het roepen en signaleren van “no ball”, als 
de bal dood is, de bowler vermanen en hem een eerste en tegelijk laatste 
waarschuwing geven. De scheidsrechter zal de andere scheidsrechter, de 
aanvoerder van de veldpartij en batslieden aan het wicket te informeren over het 
voorval.  

c.  Indien er enig volgend geval is (waarbij een hoge op volle lengte (full pitched) bal 
gebowld wordt en de batsman waarschijnlijk een fysieke blessure zou kunnen 
toebrengen) door dezelfde bowler in die innings, dient de scheidsrechter , naast het 
roepen en signaleren van “no ball” en wanneer de bal dood is, de aanvoerder 
opdracht te geven de bowler terstond af te zetten. Zo nodig wordt de over voltooid 
door een andere bowler, die noch  
(enig deel van) de vorige over gebowld heeft noch wordt toegestaan (enig deel van) 
de volgende over te bowlen. 

d.  Het is de bowler die aldus afgezet is niet toegestaan weer te bowlen in die innings. 

Artikel 42.15 Het is de bowler toegestaan om, voordat hij de bal loslaat en mits hij zijn 
normale delivery beweging niet afgemaakt heeft, te proberen de non-striker uit te 
runnen. Deze bal telt niet als één van de over, ongeacht of deze poging succes heeft. 
Als de bowler niet slaagt in een poging de non-striker uit te runnen, zal de umpire zo 
snel mogelijk “dead ball” roepen en aangeven. Het verschil met de “oude” regel is dat 
dit alleen mogelijk was voordat de bowler aan zijn delivery stride begon. Nu heeft hij iets 
langer de gelegenheid een run-out te forceren. De bowler wordt geacht zijn normale 
delivery beweging te hebben voltooid zodra zijn bowling arm het punt passeert waarop 
hij normaliter de bal loslaat. 

Artikel 42.12 Het gebruik van enige (elektronische) (tele-)communicatieapparatuur in welke vorm dan 
ook om met de spelers op het veld te communiceren is niet toegestaan. 

Roelof Kruijshoop 



Waarom is een goede en competente scorer zo belangrijk? 
 
We weten allemaal dat cricket een ingewikkelde sport is en we weten ook dat het op de juiste wijze 
vastleggen in de scoreboeken van het wedstrijdverloop voor beide teams van groot belang is.  
De behoefte aan scorers is zelfs vastgelegd in de Laws: 
 

4.1  Two scorers shall be appointed to record all runs scored, all wickets taken and, where 

appropriate, number of overs bowled.   
 
Toch moeten vele teams in de Nederlandse competitie gebruik maken van de spelers om het scoreboek bij te 
houden en we weten het allemaal, de uitkomst leidt niet altijd tot een bevredigend resultaat. 
 
Hieronder wordt verduidelijkt waarom het een goed idee is er voor te zorgen dat uw club een of meer goede, 
competente en gekwalificeerde scorers heeft: 
 
-  Een goede scorer betekent dat je er op kunt vertrouwen dat de score accuraat is vastgelegd. Als er 

sprake is van een close finish is dit van vitaal belang – iedereen herinnert zich wel een  
 wedstrijd waarbij het niet duidelijk was wie er nu uiteindelijk had gewonnen, of waarbij zelfs de uitslag 

van de wedstrijd werd betwist. Maar ook als het resultaat overduidelijk is, is een accurate score van 
belang, bijvoorbeeld om de netto run rate uit te werken, de spelersgemiddelden enz.  

 
- De scorers vormen een belangrijke schakel in het contact tussen de clubs en de umpires. Niet alleen 

gedurende de wedstrijd, als het hun taak is om de signalen van de umpires te bevestigen en 
dienovereenkomstig te reageren, maar eveneens voor en na de wedstrijden. Als er officiële umpires 
zijn kan de scorer van de thuis spelende vereniging hen verwelkomen en er voor zorgen dat de 
umpires in staat worden gesteld hun taken gemakkelijker en op de juiste wijze uit te voeren. 

 
- Hoewel het eigenlijk niet tot hun taken behoort het scoreboard bij te houden (vooral als het er een is 

die met de hand moet worden bediend) kunnen de scorers er voor zorgen dat het bijgehouden wordt, 
zodat de spelers in het veld altijd op de hoogte zijn van de juiste stand. 

 
- De wetenschap dat een competente scorer de boeken bijhoudt neemt druk bij de captain weg –  hij of 

zij heeft immers al genoeg andere zaken aan het hoofd! 
 
- Vaak is de scorer verantwoordelijk voor het invoeren van de scorecard in e-cricket – ook dit is weer 

een taak die iemand anders niet hoeft te doen – en dit betekent dat de online scorecard waarschijnlijk 
op tijd en correct is ingevuld.  

 
-  Een goed bijgehouden scoreboek kan een bron van waardevolle informatie zijn voor de captain, 

coach of manager en uiteraard voor de spelers zelf, want het geeft een duidelijk overzicht van de 
individuele- en de teamprestaties. Vele scorers houden de statistieken bij gedurende het seizoen 
zodat de spelers zich een beeld kunnen vormen van hun wedstrijdprestaties. Ook vormt het 
scoringboek een belangrijk deel van de geschiedenis van de club, en van de cricketgeschiedenis van 
Nederland. 

 
Een goede scorer vormt een onderdeel van het team, hoewel de scorer volgens de Laws een official 
is met de verantwoordelijkheid voor het vastleggen van de juiste score. Er is dus een grote rol 
weggelegd voor een partner, een ouder of een kind van een van de spelers: zij zijn betrokken bij de wedstrijd 
en zij stellen de spelers in staat om nog meer van hun sport te genieten. 
Heden ten dage bestaat zelfs de mogelijkheid voor gekwalificeerde club scorers om op internationale 
toernooien in geheel Europa te scoren! 
Iedere winter worden er elementaire scorers cursussen gegeven om geïnteresseerde clubleden in staat te 
stellen zich te bekwamen in het ontwikkelen van deze waardevolle vaardigheden. De basisvaardigheden zijn 
tamelijk eenvoudig, maar als men een cursus volgt ontwikkelt men zich vrij snel tot een uiterst competente en 
betrouwbare scorer die van enorme waarde is voor het team en de club. 
 
Er is geen twijfel over mogelijk: scorers tellen mee! 



Why do we need a competent scorer? 
 
 
We all know that cricket is a complicated game, and that recording what happens during a match in 
the scorebooks of the two teams is important. The need for scorers is even recognised in the Laws: 
 
4.1  Two scorers shall be appointed to record all runs scored, all wickets taken and, where 
appropriate, number of overs bowled. 
 
Yet many Dutch teams have to rely on the players to do the scoring, and the results are not always 
very satisfactory.  Here are some reasons why it’s a good idea to make sure that your club has one or 
more competent, qualified scorers: 
 

 It means that you have be confident about the accuracy of the scores. In a close finish this 
can be absolutely vital – we can all think of times when it was unclear who had won a 
match, or even when the result was disputed. But even if a result is clear-cut, accurate 
scores are necessary for working out net run rates, players’ averages, and so on. 

 

 The scorers are an important point of contact between the clubs and the umpires. Not only 
during the match, when it’s their job to acknowledge the umpires’ signals and act upon 
them, but before and after as well. When there are official umpires, the home scorer can 
help to make them welcome, and make sure that they are able to do their job properly. 

 

 Although it’s not really part of their job to maintain the scoreboard (especially if it’s a manual 
one), the scorers can make sure that it’s kept up to date, so that the players on the field 
know the state of the game at all times. 

 

 Knowing that a competent scorer is keeping the book takes pressure off the captain – it’s just 
one less thing for him or her to think about! 

 

 It is often the scorer who is responsible for filling in the scorecard in e-cricket – again, this is 
one less task for someone else, and it means that the online scorecard is more likely to be 
filled in on time and correctly. 

 

 A well-kept scorebook can be a source of valuable information for the captain, coach or 
manager, and for the players themselves, about the team’s and individuals’ performances. 
Many scorers keep statistics during the season, so that players can see how they are doing 
from match to match. The scorebook also forms an important element in the history of the 
club, and of Dutch cricket history. 

 
A good scorer becomes part of the team, although under the Laws he or she is an official with a 
responsibility to ensure the score is correct. It is therefore a great role for a partner, a parent or a 
child of one of the players: they are involved in the match, and they are able to help the players to 
enjoy their own game more. There are even pathways now which enable qualified club scorers to 
work at international tournaments all over Europe! 
 
Elementary scoring courses are available every winter to enable interested club members to develop 
these valuable skills. The basics are fairly simple, but if you follow a course you will quickly develop 
into a thoroughly competent and confident scorer, of enormous value to your team and club. 
 
There’s no doubt about it: scorers do count! 


