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VOORWOORD

De kop van het seizoen 2012 is er al weer af. Wij hadden prima weer om te cricketen en onze 
PSCU (persoonlijke standaard cricket uitrusting) was natuurlijk weer goed nagekeken en 
prima in orde. In april konden wij nog een paar nieuwe aanschaffingen doen, toen Steven 
Lubbers zich op ons verzoek meldde in de crickethal bij de Kon.UD waar wij toen trainden. 
Zwaaien met een nieuw cricketbat heeft altijd iets speciaals. Het is immers belangrijk om een 
bat te vinden met een goede balans ten opzichte van je eigen lichaamsbouw. Echte 
cricketschoenen kopen ging toen niet zo goed. Diederik is al langer op zoek naar de juiste 
maat en kon die helaas opnieuw niet vinden. Onze door Johan Vriezen ingekochte clubkleding 
bleek ook weer te moeten worden aangevuld omdat er weer nieuwe leden zijn. De prijs van de 
nieuwe setjes zijn gestegen en dat is logisch omdat de aantallen nu veel kleiner zijn. Als ons 
elftal in het veld staat is het tegenwoordig een prachtig gezicht. Allemaal uniform gekleed en 
daar hebben wij een paar decennia “tegen aan gehikt”. 

Nu dan naar de trainingen. De trainingen bij ons mooie clubhuis zijn gestart en wij hebben al 
weer gebruik gemaakt van onze bowlingmachine op de wedstrijdpitch. Training met de hulp 
van de bowlingmachine is een goede zaak, omdat je dan echt kunt trainen op één type slag. 
Er zit dan veel minder spreiding in de ontvangen ballen. Het blijft natuurlijk wel belangrijk om 
als batsman te leren anticiperen op wisselende ballen, want een goede bowler denkt na en 
bowlt tactisch verrassende ballen. De pitch in onze oefenkooi is redelijk goed en daar wordt 
ook veel getraind.  Wat wij te weinig hebben gedaan was trainen op fielden. Hard lopen 
kunnen wij bijna allemaal erg goed, maar het vangen ……… . dat moet echt nog veel beter. 
Het ingooien krijgt tot nu toe een zesje en daar moeten wij ook op gaan trainen. Onze 
wicketkeeper heeft bij een goede ingooi immers veel meer kans op een stumping en hij wordt 
ook nog eens veel minder moe! 

De eerste twee wedstrijden konden wij helaas niet winnen. Salland was echt veel te sterk voor 
ons en dat is niet zo verwonderlijk, want zij wilden gaan spelen in de 2e klasse, maar dat werd 
door de Beroepscommissie van de KNCB niet toegestaan. Onze wedstrijd tegen Kampong liet 
ook zien dat wij door de gemiste vangen veel meer runs tegen kregen dan nodig en toen 
konden wij het met batten niet redden. Overigens… bij het batten hoort ook het inspelen. Eerst 
“lezen” wat de bowler doet en dan beheerst scoren! Wat wel goed was - en dat is ook enorm 
belangrijk - dat was de sfeer bij de wedstrijden. Die was goed en ook de 3e innings was prima. 

Helaas hadden wij zondag geen thuiswedstrijd tegen Hilversum, want hun elftal kwam niet 
opdagen. Zaterdagavond werd afgezegd en dat is veel te laat en ook nog eens voor ons erg 
teleurstellend. Dat was een pot geworden die wij goed konden winnen! 

Roelof Kruijshoop

NOT OUT 

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

Op woensdag 30 mei en dinsdag 5 juni speelt SGS onderlinge wedstrijden op ons veld. 

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

website. 

KNCB - Klasse 3C  

Datum Thuisclub    Tegenstander  Uitslag Opmerkingen 

Zondag 29 april Hengelo  
 

SGS  122 – 123 v. 7 Oefenwedstrijd 

zondag 13 mei Hengelo 1 - Salland 1 39 – 305 v. 4  

donderdag 17 mei Kampong 3 - Hengelo 1 185 - 112 Dawed 5 wickets 

zondag 20 mei Hengelo 1 - Hilversum 2 Punten: 2 - 0 Hilversum te laat afgezegd 

zondag 27 mei Zeist 1 - Hengelo 1   

zondag 3 juni  Hengelo 1 - Gron.CC 1  Spelen in Groningen! 

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  Spelen in Hengelo! 

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   per 22 mei 2012 
  

# Club Team Wedstrijden Punten Gemiddelde 

1 Salland CC Salland CC 1 3 6 2.00 

2 SV Kampong Cricket SV Kampong 3 2 4 2.00 

3 Groningen CC Groningen CC 1 2 4 2.00 

4 Quick 1888 Nijmegen Quick 1888 2 2 2 1.00 

5 MCC Hengelo MCC Hengelo 1 3 2 0.67 

6 Hilversumsche CC Hilversumsche CC 2 2 0 0.00 

7 SV Zeist SV Zeist 1 2 0 0.00 

8 SV Amstelland United SV Amstelland United 3 2 0 0.00 

 



 



CRICKET SPELREGELKENNIS, UMPIREN EN SCOREN (1) 
 
Door Roelof Kruijshoop 

 
In deze Not Out een paar vragen, waarmee je kunt testen of jouw kennis van “The King of 
Sports” goed is. In de volgende Not Out komen de antwoorden te staan en weer een paar 
nieuwe vragen. Succes met de beantwoording! 
 
1. Getekend zijn de lijnen die op de pitch behoren te staan. 

Geef per lijn aan welk gedeelte van de lijnen belangrijk is.  
Hoe breed (dik) mogen de lijnen zijn ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bij het opzetten van het wickets worden de stumps in de grond gezet. 
Op welke plaats behoren de stumps te staan? (de breedte van het wicket hoeft niet in het 

antwoord meegenomen te worden omdat de breedte in de praktijk bepaald wordt door de afmetingen van de 
bails). 
 

3. Een batsman heeft tijdens het batten een blessure opgelopen en verlaat het veld. 
Mag deze batsman later in de innings weer deelnemen aan het spel en zo ja wanneer 
mag hij dat dan doen? 
 

4. Een paar signalen van de umpire gaan gepaard met een luide uitroep. 
Welke signalen worden hiermee bedoeld? 
 

5. Je ziet soms dat een cricketbat is omwikkeld met tape of een ander beschermend 
 materiaal. 
 Is dat eigenlijk wel toegestaan (het bat wordt dan immers breder) en zo ja hoe dik mag de 

omwikkeling maximaal zijn? 
 

 



 

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 

http://www.tutorial.nl/
mailto:info@tutorial.nl


Salland aan bat. Adriaan Poffers achter de 
palen.                           Foto: website Salland 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 

Hengelo 1 – Salland 1 : 39 - 305 v.4      13 mei 2012 

door Roelof Kruijshoop 

De eerste wedstrijd van het cricketseizoen 2012 en dan moet je beginnen tegen de sterkste in onze 
klasse. Dat mag ik redelijkerwijs wel aannemen, want Salland wilde gaan spelen in de 2

e
 klasse en had 

zich ten opzichte van vorig jaar versterkt met een uitstekende cricketer en een professional coach. De 
indeling in de 2

e
 klasse werd Salland echter niet gegund. Zie KNCB website / Competitie / Strafzaken / 

uitspraak KNCB Beroepscommissie 
 

HENGELO verloor de toss en captain Shane 
Redden van Salland koos ervoor om eerst te gaan 
batten. Een goede keuze, want zo kwamen beide 
partijen goed aan bod en werd voorkomen dat de 
wedstrijd erg vroeg zou eindigen. Johan Vriezen en 
John Kloppenburg hielden de score in een eerste 8 
overs redelijk laag en John Kloppenburg bowlde in 
de zesde over Lex Otto (5). Hij had beter Geert 
kunnen bowlen, want hierna ontstond een 
uitstekend partnership van Geert van Seventer (96 
c&b Srikrishna Matravadi) met Bart Kuijlman (104 
bowled door John Kloppenburg). Dat was na een 

lang gevecht met enige gemiste vangkansen 
(„catches win matches”, het zou ons resultaat 
aanzienlijk hebben verbeterd!). Pas in de 34

ste
 over 

kregen wij Bart te pakken. Hierna kwam captain 
Shayne Redden die op elke bal wist te scoren en te 

sterk was voor onze bowlerij (63 n.o. uit 21 ballen, 
3x6 en 4x4). Na de 40 overs stond een 
monsterscore van 305 runs op het scorebord. 

Hierna was het „lunch time”. Allen genoten van de 
goede lunch, waarbij Corry Laméris als gastvrouwe 
optrad. Er bleken meer spelers te zijn die wit brood 
wilden hebben dan gewoonlijk en Corry haalde snel 
nog een extra brood.  

Na de lunch mocht HENGELO batten, waarbij bleek 
dat alleen Diederik Neeb (19 runs) enigszins 
opgewassen was tegen de uitstekend bowlende 
Saqi Usmanzai. De ene HENGELO’er na de andere 
werd uitgevangen. Salland hield maar liefst 7 
vangen vast! Usmanzai was veel te sterk voor de 
batsmen van HENGELO en hij pakte 5 wickets voor 
maar 6 runs in 7 overs. Een prima prestatie, mede 
het gevolg van alert fielden. Daar kunnen wij nog 
iets van leren. Ook Rob Heke was goed op dreef 
met 2 wickets voor 5 runs in 5 overs (2 maiden 
overs).  

Opvallend was dat de net 15 jaar geworden Harm 
Laméris niet gebowld en niet gevangen werd. Hij 
hield goed stand en ging jammer genoeg run out, 
maar daar leer je natuurlijk van. Eerst zeker weten 
dat jouw partner er ook voor gaat en dan pas vol 
gas naar de overkant! Harm kreeg terecht applaus 
toen hij naar de kant ging. Adriaan Poffers bleef not 
out. Donderdag moeten wij beter spelen tegen 
Kampong uit Utrecht. 

 

 



 

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 ! 



Kampong 3 - Hengelo 1 : 185 all out - 112 all out   17 mei 2012 

door Rob Puttkammer 

Hemelvaartsdag 2012 
Een essay over de vreugde en het verdriet van een vrijetijdsbesteding. 

“Cricket is a game played by 22 fools and watched by 22.000 fools” 
 Cricket is a game which is totally against the concept of sport. Sport should above all, give 
exercise to the players. How does cricket justify this in terms of the time spent? Cricket is a game 
in which only two players out of eleven play, while the others can choose to play cards or even 
sleep, and two players of the other team (the bowler and the wicket-keeper) sweat it out while the 
others keep trying their luck in the field. How are we to account for this colossal waste of time, not 
to mention the huge sums of money spent on it, in the name of playing a game? 

George Bernard Shaw verzuchte dit ooit tegenover 
vrienden, die enthousiast terugkwamen van een 
cricketwedstrijd.  Gedachten als deze kwamen 
echter ook bij mij op, toen ik afgelopen donderdag 
na een verloren potje tegen Kampong richting 
Friesland reed. Mijn eigen bijdrage was geringer 
geweest dan de door Shaw geschetste gemiddelde 
bijdrage en de “waste of time” derhalve des te 
groter. Ik maakte de balans op en kwam tot de 
volgende bijdragen: 4 keer achter een bal 
aangehold, waarvan 3 keer te laat op de plek waar 
de bal in theorie nog te onderscheppen zou zijn 
gearriveerd. Oorzaak: haperende archillespezen. 
Niet gebowled.  Oorzaak: niet helemaal duidelijk, of 
het moeten dezelfde archillespezen zijn. 6 Ballen 
aan bat gestaan, precies genoeg om via een 
communicatie misverstand Johan zich uit te laten 
runnen en de bal daarna gefrustreerd in de handen 
van een fielder te lepelen.  Oorzaak: zelfs na 45 
jaar blijft het een k*t spel.  Overigens niet geslapen 
langs de kant en niemand wilde kaarten! Daar was 
onze batting-innings toch ook te kort voor geweest.  

Je ontwaakt dan zo ruw, als de wedstrijd is 
gespeeld.  En dan te bedenken, dat Margriet in 
Leeuwarden vrij was en hoe leuk het zou zijn 
geweest de dag met zinvoller zaken te vullen.  Maar 
ja, erfelijk belast met het cricket-virus loog ik tegen 
mijn belangstellende geliefde, dat het toch een fijne 
wedstrijd was.  
Over de wedstrijd is het volgende te vertellen: 
John besloot na gewonnen toss te gaan fielden, wat 
door goed bowlen van Rafi en Dawed en twee 
goede vangen voorspoedig begon. Helaas was de 
voortzetting een stuk minder, er werden veel 
vangen gemist, vaak door haperende 
communicatie, ondermeer tussen John en Rob en 
tussen Adriaan en Harm.  Kampong bouwde 
ondertussen aan een goed totaal, wat na 40 overs 
uitkwam op 185 runs.  
Na in het mooi verbouwde clubhuis een lunch 
genuttigd te hebben (om 17:00 uur ) was het onze 
beurt.  Voor de verandering en om Anke’s score-
kunsten eens in het zonnetje te zetten, hierbij het 
resultaat daarvan: 

Niet onvermeld mag natuurlijk  blijven, dat Henk en 
Stewart de innings prima openden en Johan en Rafi 
zich inmiddels door het lastigste deel van de 
Kampong aanval hadden geworsteld. Helaas liet de 
rest het afweten en bleef het (met een blik op de 
scorecard) daarbij. 

 

Kampong is een gezellige club, dus het biertje na 
de wedstrijd smaakte er toch niet minder om. Wel 
constateerden wij een schromelijk gebrek aan 
bitterballen (lees: geen bitterballen).   
Met Jaap Vogelaar hebben we nog even over SGS 
gesproken, de berichten betreffende het uitblijven 
van een wedstrijd-programma stemmen ons treurig. 

Ow ja, uitslag Kampong 3 – Hengelo 185 – 112. 
. 
 

So, dear ladies and gentlemen, never ever try to follow this game. Stay away from it, make good use of your 
time rather than wasting your time following or playing cricket. I wonder why I wasted so much time writing 
about this stupid game. I could have rather spent time swatting flies instead. 
 



 

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

Tel.: 074-2423482 
 

Uw leverancier van topwijnen  
voor een redelijke prijs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


