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VAN UW REDACTEUR  

 
 

Rond deze tijd vorig jaar was de kop van het voorwoord ‘7 uit 7!’, het ging over winstpartijen. Dit 
jaar loopt de competitie voor ons nogal anders. Salland heeft wel zeven uit zeven al hadden ze dat 
liever een klasse hoger gedaan. We hebben daarom hun trainer maar ingehuurd in de hoop dat de 
‘winning mood’ op ons afgeeft. Of om lekker wat inside information over de concurrent te 
bemachtigen? Die trainingen worden niet slecht bezocht, maar het moet beter kunnen. Kom dus, 
want het is niet bekend hoe lang we hem nog laten komen. Maak er gebruik van zolang het kan! 
 
Op zaterdag 16 juni hebben we voor de personeelsvereniging van Suzlon (SE Blades) een clinic 
gehouden op ons veld. Het was een zeer geslaagde, leerzame cricketdag met heerlijk eten van 
sponsor Bombay Spice na een wedstrijd die op de laatste bal werd beslist. Ken jij een bedrijf dat 
dit ook een dagje zou kunnen doen? Maak ze er enthousiast voor, het is belangrijk voor de club. 
 
Ondertussen in de grote wijde cricketwereld komt er wellicht een Test Nation bij. Ierland is hier 
namelijk serieus mee bezig. Dit selecte clubje waar je alleen per besluit uit kunt degraderen (iets 
dat naar mijn weten ongekend is in andere sporten) is eigenlijk heel onzinnig, want je kunt gewoon 
alle landen op een hoop gooien, ze houden immers toch al een ranking bij. Dan zullen evengoed 
vooral landen van een relatief gelijk niveau tegen elkaar spelen. Maar goed, traditie enzo, Test 
Cricket blijft voorlopig een feit en het breidt uit, in principe een goede zaak. 
 
De regels zijn nogal vaag, maar Ierland is eigenlijk al verder dan Sri Lanka en Bangladesh waren 
toen zij Test-status kregen. The Emerald Isle krijgt misschien een eigen nationale competitie op 
First Class niveau, wellicht maar met vijf of 6 ploegen zoals enkele andere landen. Desondanks is 
het een grote stap. Ierland heeft zelfs de CB40 laten lopen om te laten zien dat ze dat niveau 
ontstegen zijn en zich op grotere dingen concentreren. Schotland en Nederland doen nog wel 
gezellig mee in die Engelse nationale competitie met een verdwaalde ploeg uit Wales 
(Glamorgan). Nederland is erg goed bezig in die competitie en als ze de finale halen, dan keren ze 
terug naar het heiligdom waar een deel van het team in 2009 historie schreef: Lord’s.  
 
De prestaties van Oranje krijgen best aandacht in de media, Sky komt op 27 juli zelfs naar 
Nederland om de wedstrijd tegen Gloucestershire uit te zenden. Af en toe is er ook kritiek vanwege 
de spelers die tot voor kort slechts losse banden hadden met Nederland. Dat doet Ierland toch 
beter. Spannende tijden wel. 
 
Veel cricketplezier, 
 
Johnny 
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Wedstrijdoverzicht  Hengelo 1 

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

website en die van de KNCB. 

KNCB Klasse 3C 

Datum Thuisclub    Tegenstander  Uitslag Opmerkingen 

Zondag 29 april Hengelo  
 

SGS  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 - Gron.CC 1  Groningen heeft afgezegd 

zondag 10 juni Hengelo 1 - Amstelland 3 104 – 106/4  

Vrijdag 15 juni  Hengelo 
 

SGS 
 

 Vriendschappelijke wedstrijd 

zondag 17 juni Quick 1888 2 - Hengelo 1 179/7 - 101  

zondag 24 juni Salland 1 - Hengelo 1  Verregend 

zondag 1 juli Hengelo 1 - Kampong 3 142 – 143/3  

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 2012, 6 juli 2012 
 

# Club Team Wedstrijden Punten Gemiddelde 

1 Salland CC Salland CC 1 7 14 2.00 

2 SV Kampong Cricket SV Kampong 3 6 10 1.67 

3 Quick 1888 Nijmegen Quick 1888 2 7 10 1.43 

4 Groningen CC Groningen CC 1 4 4 1.00 

5 SV Zeist SV Zeist 1 5 4 0.80 

6 SV Amstelland United SV Amstelland United 3 6 4 0.67 

7 Hilversumsche CC Hilversumsche CC 2 5 0 0.50 

8 MCC Hengelo MCC Hengelo 1 6 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 1 – Amstelland 1: 104 – 106/4             June 10th 2012 

By Srikrishna Mantravadi 

On Sunday 10th of June, everybody arrived just after 12:00 PM and all the 

arrangements (cleaning the pitch, laying the boundary, screen lifting, chairs and table 

placing) was done very quickly. The Amstelland team arrived at 12:30. Hengelo was to 

bat first and the match started exactly at 1:00 PM. 

The run rate was 2 per over in the first 15 

overs making only 30 runs. The wickets 

were also falling quickly. There were also 

some good batsman Rafi (29), John 

Kloppenburg(11) and D Neeb (10).  

Unfortunately, the wickets fell very quickly 

with 2 LBW’s. Hengelo team lost all the 

wickets at 37.3 overs having a score of 

104 on board. There were a total of 30 

extras from the Amstelland team. 

We went for lunch and it was for the 

Amstelland team to chase the 104 runs. 

Amstelland team was losing wickets at a 

slower pace, the bowlers Dawed (7O, 22R, 

2W, 1M) and Rafi (5O, 19R, 1W, 1M) 

performed well.  

The fielding was good from Hengelo team 

with 2 nice catches from John 

Kloppenburg and 1 catch from Srikrishna 

Mantravadi. The Amstelland batsmen were 

making quick runs and could make 106 

runs in just 25 overs.  

Hengelo needs to improve in batting for 

winning matches. The last ball was 

unfortunate for Srikrishna Mantravadi as 

the ball was too fast and hit the middle 

finger of left hand, leaving it with a crack 

on the bone.  

 
Physics of the ball that fractured the finger 
Speed of ball delivered = 30 [kmph] (was a slow delivery), speed after hitting ~ 80 [kmph], 
mass of the ball = 0.16 [Kg]. Time of impact = 0.01 [s]. Force = [Mass]. [Acceleration] = 0.16* 
110*1000/0.01*3600[N] = 500[N].  This means that it is equivalent to a 50[Kg] mass freely 
falling to the ground.  
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Quick 1888 2 – Hengelo 1: 179/7 - 101              June 17th 2012 

By Stuart Quickfall 

On Sunday the 17th of June the team left the Van der Valk hotel on route to play Quick 

1888 2. Arriving shortly after 12:15 the teams prepared while the captains performed 

the toss.  Quick won the toss and elected to bat so the bowlers headed out to the field 

to warm up. 

The match begun and with the pitch fully 

recovered after the football season it 

looked like a good game was to be had.  

The opening bowlers did well restricting 

the run rate in the opening overs. Wickets 

however were hard to come by and the 

opening wicket fell when the batsmen 

played on with Quick having 40 runs on 

the board.   

The fall of the first wicket signaled a 

change in approach from the home team 

in an attempt to up the run rate. The 

frustration continued for the fielding side 

however as each aerial ball continuing to 

find gaps in the field. The break through 

eventually came with Jan Willem taking a 

good catch on the boundary from Harm 

Laméris (4-1-26-1).  

With the score on 105-2 at around 20 

overs the advantage in the match 

continued to swing between the two 

teams. The bowlers continued with their 

opening consistency and with solid 

support in the field managed to restrict the  

innings to 179-7 with only 22 extras being 

bowled and the wickets evenly spread.  

Johan Vriezen (10-0-39-1) and David 

Darman (9-0-33-1) posting solid bowling 

figures. 

Lunch was then had and the chase was on 

with 180 being the target. The innings 

didn’t get off to a good start however as 

the openers fell early and as wickets were 

steadily lost it was left to Rafi Wahid (18) 

and Jan Willem Kruijshoop (11) to steady 

the innings with a stand of 26 before the 

partnership was broken by a solid catch on 

the boundary.  

Another stand of 24 by Colin van Honk 

and Adriaan Poffers showed discipline to 

collect several extras from some erratic 

bowling before Colin was given out LBW 

after straying across the line. The innings 

was then wrapped up for a total of 101 and 

the day brought to a close with the teams 

retiring to the club house to reflect on the 

day.

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



VELDPOSITIES 

De quiz over de Laws van cricket wordt vervolgd in de volgende uitgave. 

Notes 

11 is placed a bit straight for a conventional Mid-Wicket 

15 would be deep cover or cover sweeper if it was further to the right. 

1 Wicketkeeper  11 Mid-Wicket 

2 1st Slip  12 Square Leg 

3 2nd Slip  13 Deep Fine Leg / Long Leg 

4 3rd Slip  14 Deep Third Man 

5 Gully  15 Deep Point / Deep Cover Point 

6 Point  16 Long Off 

7 Extra Cover  17 Long On 

8 Mid Off  18 Cow Corner / Deep Mid-Wicket 

9 Bowler  19 Silly Mid On / Short Leg 

10 Mid On  20 Silly Mid Off 



 

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 ! 


