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WE HEBBEN GEWONNEN EN NU ONZE VAKANTIE ! 

De eerste helft van de competitie zit er al weer op. Het zit niet mee want twee wedstrijden werden door 
onze tegenstanders afgezegd en drie wedstrijden zijn verregend. Vorige week zondag was de laatste 
kans om voor de vakanties een wedstrijd te winnen. Dat is gelukt en gaf ons een fantastisch fijn gevoel! 
Wij kunnen dus wel degelijk wedstrijden winnen in deze klasse.  

Een van de redenen dat wij problemen hebben om te winnen is wel dat de club is geconfronteerd met 
meer afzeggingen dan in andere jaren. Ook gaan wij (de leden) te slordig om met het melden van onze 
absenties en de vakanties. Onze wedstrijdsecretaris moet dan maar gokken of je er wel of niet bij zal 
zijn. Problemen te over om te elfder ure invallers te zoeken. Een verschrikkelijk rot-karwei, dat zal 
iedereen met mij eens zijn. De gemaakte afspraken op de spelersbijeenkomst zijn heel anders dan wat 
sommigen nu laten zien.  

Hierbij vraag ik iedereen om eens een stukje zelfreflectie te doen en je leven te beteren. Het moet 
immers LEUK zijn VOOR IEDEREEN - dus ook voor de wedstrijdsecretaris en ook voor jouw 
teammaatjes!  
A propos, je was toch lid van de cricketclub om lekker te cricketen? Cricketen doe je met elkaar, dus 
zorg er s.v.p. voor dat je altijd beschikbaar bent. Geef cricket dus een HOGERE prioriteit dan je tot 
nu toe deed en communiceer beter en sneller ! 
Na deze “donderspeech” van een oud-voorzitter kan je niet achterover gaan leunen. Je moet het 
gewoon doen. Dat geldt ook voor jouw aanwezigheid bij de training. Wij moeten altijd met een compleet 
elftal kunnen spelen en veel meer kunnen winnen. 

Wij kunnen nu fijn genieten van de welverdiende vakanties. Ik wens iedereen natuurlijk een fijne 
vakantie en ik verwacht dat wij na de vakantie er weer hard tegen aan gaan en meer wedstrijden 
winnen! 

Roelof Kruijshoop  

NOT OUT 
CLUBBLAD VAN DE MIXED CRICKET CLUB HENGELO 

Opgericht 1 mei 1954  www.crickethengelo.com 
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Winkelcentrum Groot Driene 
W. de Merodestraat 72 - 7552 WZ Hengelo 

Tel.: 074-2423482 
 

Uw leverancier van topwijnen  
voor een redelijke prijs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KNCB bestuur  

Als gevolg van het vertrek van Marc Asselbergs als voorzitter en Peter van 
Wel als penningmeester van de KNCB, is een commissie, bestaande uit John 
Wories (voorzitter VRA), John Beijer (voorzitter Hermes DVS) en Jacques 
Mulders (waarnemend voorzitter KNCB) gevraagd kandidaten voor een nieuw 
bestuur te vinden. 

KNCB blijft Koninklijk  

De KNCB mag het predikaat 'Koninklijk' blijven voeren. De termijn hiervan liep dit jaar af, en de 
KNCB moest een verzoek indienen om dit recht te behouden. 

"Bij brief van 24 mei heeft de Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland laten 
weten dat Hare Majesteit de Koningin heeft besloten het Recht tot het voeren van het Predikaat 
'Koninklijk' opnieuw aan de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond te verlenen voor een periode 
van 25 jaar", zo staat te lezen in een brief d.d. 5 juni 2012. 

Dit verzoek had een extensieve voorbereiding nodig, en moest in zesvoud worden ingediend. 
Oud-voorzitter van de KNCB Marc Asselbergs heeft er veel moeite voor gedaan om dit 
predicaat voor de cricketbond te behouden. Door zijn inspanningen mag de bond de komende 
25 jaar opnieuw de naam "Koninklijke Nederlandse Cricket Bond" gebruiken. 

 
Oranje tegen 
Gloucestershire 

Het Nederlands 
elftal speelt op 
vrijdag 27 juli op 
VRA in de CB40-
competitie tegen 
Gloucestershire 
De toegangsprijs is 
slechts € 15,00 ! 
 

 

 

 
 

 

Oranje tegen Bangladesh  

Het Nederlands elftal speelt op woensdag 25 juli op VCC een 
Twenty20 tegen Bangladesh.  

Op dinsdag 24 juli is de Voorburgse club al gastheer van een T20 
van Schotland tegen het Aziatische full member van de ICC. 
Het is een tijd geleden dat dit is gebeurd (Sri Lanka, 2006). 
Schotland is ook zeer welkom om hier tegen Bangladesh te 
spelen. 

http://www.kncb.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=2267:bestuur-gezocht&Itemid=421
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CRICKET SPELREGELKENNIS, UMPIREN EN SCOREN (2) 
 
Door Roelof Kruijshoop 
 
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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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 ! 



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! 

 

 

 

 

 



 



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 CC 
 

122 - 123 v7  Oefenwedstrijd 

 zondag 13 mei  Hengelo 1 -  Salland 1 39 - 305 v4 
 

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

 zondag 20 mei  Hengelo 1 -  Hilversum 2 -----  Hilversum heeft afgezegd 

 zondag 27 mei  Zeist 1 -  Hengelo 1 127 v4 - 123 v9(ao) 
 

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

 zondag 10 juni  Hengelo 1 -  Amstelland 3 104 – 106 v4 
 

 vrijdag 15 juni   Hengelo 
 

-  SGS CC 
 

-----  Vriendschappelijk: verregend 

 zondag 17 juni  Quick 1888 2 -  Hengelo 1 179 v7 - 101 
 

 zondag 24 juni  Salland 1 -  Hengelo 1 -----  Verregend 

 zondag 1 juli  Hengelo 1 -  Kampong 3 142 – 143 v3   

 zondag 8 juli  Hilversum 2 -  Hengelo 1 -----  Verregend 

 zondag 15 juli  Hengelo 1 -  Zeist 1 11 v4 - 110 v9(ao) 
 

 zondag 5 augustus  Gron. CC 1 -  Hengelo 1 
  

 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 

 zondag 26 augustus  Hengelo  1 -  Hilversum 2 
 

 Inhalen van 20 mei 

 zondag 2 september  Hengelo 1 -  Gron. CC 1 
 

 Inhalen van 3 juni 

 zondag 9 september  Salland 1 -  Hengelo 1 
 

 Inhalen van 24 juni 

 

  

      

 

                      Stand KNCB competitie Klasse 3C (per 17 juli 2012) 

 
 

# Club Team Wedstrijden Punten Gemiddelde 

1  Salland CC  Salland 1 8 16 2.00 

2  SV Kampong Cricket  Kampong 3 6 10 1.67 

3  Quick 1888 Nijmegen  Quick 2 7 10 1.43 

4  Groningen CC  Groningen 1 5 4 0.80 

5  SV Zeist  Zeist 1 6 4 0.67 

6  SV Amstelland United  Amstelland 3 6 4 0.67 

7  MCC Hengelo  Hengelo 1 7 2 0.29 

8  Hilversumsche CC  Hilversumsch 2 5 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 

MCC Hengelo (111/4 na 33 overs) – Zeist (110 all out na 36 overs)  15 juli 2012 

door Adriaan Poffers 

Zondag de 15e juli was de laatste kans voor ons team om nog wat potten te breken voor de 
“zomerstop”. Tot nu toe waren we helaas weinig succesvol met 6 nederlagen en maar liefst 4 niet 
gespeelde wedstrijden. Gelukkig hadden we voor deze zondag een uitgebreide selectie tot onze 
beschikking van zegge en schrijve 14 man! Op deze manier konden we Henk (op eigen verzoek, 
waarvoor dank) vervangen door nieuwkomer Damoon. Onze tegenstanders konden daarentegen niet 
meer dan 10 man richting Hengelo dirigeren. Alle ingrediënten dus voor een succesvol dagje! 

De start was voor ons. Voor mij geheel onbegrijpelijk 
kozen onze gasten na hun nogal late aankomst ervoor 
om als eerste te gaan batten. Ze hadden kennelijk 
geen moeite met de weersverwachting die aangaf dat 
het later in de middag zou regenen. Deze kans lieten 
onze bowlers niet aan zich voorbijgaan. Rafi en 
Dawed begonnen erg goed en zuinig. Dit resulteerde 
al vrij snel in twee wickets voor Rafi. (de eerste clean 
bowled en de andere via de inside edge). 

Daarna wisten de nummers 3 en 4 van Zeist de 
innings te consolideren. Pas op de score van 53 kon 
ondergetekende (op het bowlen van John) zijn eerste 
vangbal van het seizoen laten noteren. De nummer 3 
van Zeist ging vol voor een wat wijdere bal die iets 
naar binnen kwam. Al met al resulteerde dat in een 
dikke inside edge die in mijn handschoenen verdween 
(Adriaan is wicketkeeper -Red.). 

Deze hobbel (3rd wicket partnership) was echter de 
laatste van de innings. Daarna ging het vrij snel achter 
elkaar. Diederik was inmiddels ingeschakeld om de 
druk er ook op te houden. Dit resulteerde in een 
vangkans op een presenteerblaadje voor Wim van de 
Vis. (58/4) 

John ging ondertussen op de ingeslagen weg verder. 
Het enige obstakel in zijn weg door de Zeister 
battinginnings was een nogal onwillige umpire die een 
eigen interpretatie (of lees: geen) van de lbw-regel 
had. Na heel lang aandringen (er waren al een 
handvol 100%-gevallen afgekeurd) kreeg hij er toch 
nog 1. De andere twee batsmen die hij in deze 
tijdsspanne verwijderde konden hun houten kasteel 
niet heel houden (tussenstand 106/7). 

Daarna was het aan Diederik om de innings af te 
ronden. De Zeister captain lepelde de bal in de 
richting van Krish. Deze hoefde alleen maar een klein 
sprongetje uit de kast te halen om de bal veilig in zijn 
handen te laten komen. En Stuart mocht de laatste 
vangbal voor zijn rekening nemen. (we vertellen er 
verder niet bij dat de batsman eigenlijk al uit was 
aangezien hij zijn wicket omver sloeg) 

Zeist dus all out (9 wickets; dit vanwege de 10 man) 
voor 110. Een score die binnen het bereik van onze 
veelgeplaagde batting line-up zou moeten liggen! 

 
Bowlingcijfers   O M  R W 
Rafi Wahid     7 2 14 2 
Dawed Darman    6 0 18 0 
John Kloppenburg 10 2 22 4 
Damoon Siamak   2 0 16 0 
Diederik Neeb  10 0 34 4 
Johan Vriezen    1 0 2 0 

Na lunch toog ons bekende openingspaar van 
Diederik en Stuart richting crease om ons team een 
prima start te geven. Dat lukte wonderwel. Stuart liet 
zien dat hij alles in zich heeft om een prima 
openingsbatsman te worden. En Diederik gebruikte al 
zijn ervaring om zijn partner en zichzelf op het rechte 
pad te houden. 

Pas met de score op 34 ging Stuart voor het eerst de 
fout in. Hij wist een inswinger niet uit zijn palen te 
houden. Maar met een persoonlijke score van 9 heeft 
hij zijn job goed gedaan. 

Johan zette vervolgens het goede werk voort. 
Diederik en hij wisten zonder risico een score van 80 
te bereiken waarna Diederiks innings toch abrupt tot 
een einde kwam aangezien hij de inmiddels niet meer 
zo gemotiveerde fielders van Zeist onverwacht toch 
een vangkans gunde. (80/2) 

Hierna ging het ineens snel. Stuart verzuimde om 
dead-ball te callen toen Johan wegstapte (er werd 
tijdens de run-up van de bowler door de Zeister 
captain nog wat aan het veld gesleuteld) en diezelfde 
Johan deed net iets te veel een poging om toch nog 
de bal te slaan. Gevolg was dat hij als bowled in de 
boeken kwam. Al met al nogal onbevredigend maar 
de tegenstanders waren op dit moment nogal 
wanhopig om wickets te krijgen….. 

Krish wist het vervolgens ook niet lang vol te houden 
waarmee de score ineens op 88/4 kwam. Geen echte 
reden voor paniek maar gezien het beperkte aantal 
overs dat resteerde konden we er niet helemaal 
gerust op zijn. 

Ook de Zeister spelers kwamen weer tot leven en 
begonnen elke beslissing van de umpires te 
bekritiseren. Het leek meer op een aflevering van 
“Buitenhof” dan een cricketmatch. Allemaal wel erg 
hypocriet gezien de wijze waarop ze zelf de regels 
gehanteerd hebben! Uiteindelijk vond hun 
wicketkeeper het welletjes en hij ging naar de kant om 
niet weer terug te keren! Dit geeft wel aan hoe 
plezierig de Zeister heren in de omgang zijn. 

Gelukkig hielden ondertussen Rafi en Damoon hun 
hoofd erbij en wisten de zege overtuigend in de wacht 
te slepen. Al met al een verdiende overwinning voor 
onze mannen! 

Scores: 
1 Diederik Neeb 37 
2 Stuart Quickfall    9 
3 Johan Vriezen 13 
4 Rafi Wahid  12 not out 
5 Krish Mantravadi   1 
6 Damoon Siamak 12 not out 




