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Voorzitter: D. Neeb 074-2505080 diederik @ neeb.nl 
Secretaris: R.E. Kruijshoop 074-2422976 re.kruijshoop @ gmail.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 @ gmail.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 bestuurslid 
Redactie: R.E. Kruijshoop 074-2422976 re.kruijshoop @ gmail.com 

Kopij: voor 26 juni per e-mail sturen aan: john.kloppenburg@gmail.com 

VOORWOORD

Het cricketseizoen komt maar moeizaam op gang dit jaar. Tot nu toe hebben we 
slechts drie wedstrijden kunnen spelen, die we alle drie verloren hebben. Daarnaast 
hebben onze tegenstanders Hilversum en Groningen de wedstrijden afgezegd. Deze 
wedstrijden zullen waarschijnlijk aan het eind van het seizoen op 26 augustus en op 2 
september worden ingehaald, hopelijk dan bij stralend weer.  

Ook de trainingen op de donderdagavond worden tot nu toe geteisterd door veel 
regen. De enige keer dat de zon zich uitbundig liet zien op donderdagavond waren er 
ook meteen elf man op de training. Twee man meer dan de zondag erop toen we 
slechts negen man in het veld konden brengen tegen Zeist. Gelukkig was Christiaan 
Neeb bereid mee te spelen zodat we na veel belwerk toch nog met tien man tegen 
Zeist konden aantreden. 

Cricket is zoals iedereen weet een teamsport. Het is dan ook niet motiverend voor 
diegenen die wel spelen als je met een team moet aantreden dat niet compleet is. Ik 
wil jullie dan ook met klem vragen tijdig aan mij door te geven wanneer je een keer 
echt niet kunt maar daarvoor te bedenken of je echt geen andere oplossing kunt 
bedenken zodat je wel kunt spelen. Ons team heeft jullie allemaal hard nodig om het 
team compleet te maken en zo sterk mogelijk voor de dag te kunnen komen. 

Afgelopen dinsdag is er een SGS Senioren Onderlinge (SGS 60+) wedstrijd gespeeld 
op ons veld waaraan vier HENGELO’ers hebben deelgenomen, die zich allen in de 
boeken wisten te spelen. Roelof Kruijshoop (40 runs ret. en 3 wickets) werd zelfs 
gekozen tot man of the match. Volgende week vrijdag spelen we als HENGELO een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen SGS CC. De volgende dag ontvangen we het 
personeel van Suzlon voor een clinic. De dag daarop spelen we een uitwedstrijd tegen 
Quick 1888 in Nijmegen en dat wordt dus een druk weekend voor een aantal van ons. 
Maar eerst gaan we onze  thuiswedstrijd tegen Amstelland komende zondag proberen 
te winnen. 

Johan Vriezen

NOT OUT 

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


 

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 ! 



Wedstrijdoverzicht  Hengelo 1 

Op woensdag 30 mei en dinsdag 5 juni speelt SGS CC 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 CC  122 - 123/7 Oefenwedstrijd 

zondag 13 mei Hengelo 1 - Salland 1 39 - 305/4  

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 1 127/4 - 123/9 ao  

zondag 3 juni  Hengelo 1 - Groningen CC 1  Groningen heeft afgezegd 

zondag 10 juni Hengelo 1 - Amstelland 3   

Vrijdag 15 juni  Hengelo *  SGS CC   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 Groningen 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 CC   Puttkammer - Van Lennep 
Memorial; Gouden Kruik; 
Ben Walhof Bat 

 

 
Stand 3C 2012, 7 juni 2012 
 

# Club Team Wedstrijden Punten Gemiddelde 

1 Salland CC Salland CC 1 4 8 2.00 

2 SV Kampong Cricket SV Kampong 3 4 6 1.50 

3 Groningen CC Groningen CC 1 1 4 1.33 

4 Quick 1888 Nijmegen Quick 1888 2 4 4 1.00 

5 SV Zeist SV Zeist 1 3 2 0.67 

6 SV Amstelland United SV Amstelland United 3 3 2 0.67 

7 MCC Hengelo MCC Hengelo 1 4 2 0.50 

8 Hilversumsche CC Hilversumsche CC 2 3 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 

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


WEDSTRIJDVERSLAGEN 

Zeist 1 – Hengelo 1 : 127 v.4 - 123      27 mei 2012 

door Rafi Wahid 

Op zondag 27 mei om 11:10 vertrokken wij van uit Van der Valk richting Zeist. Wij kwamen daar aan 
ongeveer kwart over twaalf. Het was mooi weer dus al een reden om blij te zijn. Er was op het complex 
een groot voetbaltoernooi aan de gang, dus hadden wij de hele wedstrijd een zeer gevarieerd 
programma van nogal luidruchtige muziek. De sfeer was gezellig te noemen, maar het ging toch 
enigszins ten koste van onze concentratie. Hierbij een samenvatting van de wedstrijd. 
 
Zeist begon met fielden en wij dus met batten.  Door 
het goed bowlen van Zeist vielen de wickets 
regelmatig en snel. Gelukkig waren er ook spelers die 
wel goed stand hielden. Rafi Wahid (12) en Srikrishna 
Mantravadi (16 not out) wisten in de dubbele cijfers te 
komen. John Kloppenburg werd goed gesteund en 
wist zelfs 32 runs te maken. Er waren veel extra’s: 37 
en zo kwamen wij toch nog op een onverwachte 123 
runs uit.  

Hierna gingen wij lunchen in het clubhuis. Na een 
heerlijk “korma” en een glas melk was het de beurt 
van Zeist om de 123 runs  te “chasen”.  

Helaas was de Hengelo bowlerij dit keer niet zo 
indrukwekkend, er vielen in totaal maar 4 wickets. 

John Kloppenburg had er twee (5-0-26-2), Rafi 1 
wicket (3-0-9-1) en moest stoppen met bowlen 
wegens een liesblessure. Jammer want hij was de 
gevaarlijkste bowler! (redactie). Ook Harm Lameris 
had een wicket, maar in zijn tweede over kreeg hij wel 
heel erg veel runs tegen. Dawed Darman bwolde 
zuiniger maar had geen wicket.  

Voor Zeist was het redelijk gemakkelijk om 127 runs 
bij elkaar te krijgen. Zij hadden er maar 20 overs voor 
nodig. Hierna een gezellige 3de innings, die wij 
besloten met opruimen en met doei doei, bye bye, 
Hierna reden wij weer terug naar Hengelo.  Het wordt 
tijd voor Hengelo om wedstrijden te winnen.     

Old Rivals (a cricket joke) 

Brown and Robinson were two old bowlers who were fierce rivals at cricket.  
One day, they decided to see who was the better player by having a game between themselves.  
Brown laboured for an hour to score twelve runs, but was bowled by the only straight ball he received.  
Both men were exhausted, and Robinson decided that he was too tired to bat and made for the pavilion, even 
though Brown had only to bowl at the empty wicket and break it to win. 

As he lay slumped in the pavilion, an amused onlooker strolled in and said, 'Congratulations.'  

'What do you mean?' said Robinson.  

'Haven't you heard?' said the spectator. 'Brown bowled thirteen wides!' 



 

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

Tel.: 074-2423482 
 

Uw leverancier van topwijnen  
voor een redelijke prijs 
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CRICKET SPELREGELKENNIS, UMPIREN EN SCOREN (2) 
 
Hierbij de antwoorden op de vragen die zijn gesteld in de vorige Not Out. 
 
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 ? 

 Vanuit de midstump gezien is de rand van alle lijnen die zich het dichtst bij deze stump 
bevinden belangrijk. De lijndikte is onbelangrijk, het gaat alleen om de rand. 

 
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). 

De midstump staat precies in het midden tussen de twee return-creases (buitenste lijnen 

links en rechts) op de rand van de lijn die zich het dichtst bij de achterzijde van de pitch 
bevindt. 

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? 

De batsman mag later zijn innings vervolgen doch dat mag hij pas zodra een andere 
batsman uit gaat (of retired gaat). 

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

Deze signalen zijn “Wide ball”, “No ball”, “One short” en “Dead ball”.  

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? 

De maximum dikte van de omwikkeling is 1/16” en dat is ongeveer 1,5 mm. 

1)  

2)  

3)  

4)  
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CRICKET SPELREGELKENNIS, UMPIREN EN SCOREN (2) - vervolg - 
 

Hierbij de nieuwe vragen: 

1. Een fielder vangt de bal niet met zijn handen, maar met zijn cricketcap? 

Is dit toegestaan en als dat niet zo is, wat is dan de beslissing? 

 

2. Wat is de minimum afstand tussen het wicket en een fielder, die jonger is dan 15 jaar? 

 

3. Een batsman doet geen poging om de bal te spelen met zijn bat. Deze bal stuit via zijn 
legguard weg langs de wicketkeeper en raakt de helm die op enige afstand achter de 
keeper op de grond ligt. Op het moment van het raken van de helm hebben de twee 
bastmen elkaar al gekruist hebben bij hun eerste run. Wat is de beslissing?  

 

4. Wanneer precies zal de umpire “No ball” roepen en signaleren als een gebowlde bal meer 
dan twee keer stuitert op de pitch of zelfs rolt? 

 

5. Op welke 4 manieren kan een batsman uit gaan op een “No ball” of op een “Free hit”? 

 

Hoe veel vragen had je de vorige keer goed? 

Succes bij de beantwoording! 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 




