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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Het is nog maar even geleden dat ik schreef dat een nieuw seizoen zou beginnen en nu zitten we al 
weer midden in augustus met nog maar een paar weken cricket te gaan voordat we weer onze 
winterslaap in moeten! Wij hebben tot dusver een enerverend seizoen achter de rug dat helaas toch 
niet is verlopen als wij ons hadden voorgesteld. Vervelend is dat wij te weinig wedstrijden hebben 
kunnen winnen. Gelukkig hebben wij de laatste twee wedstrijden veel beter gespeeld dus mogen wij 
hopen op een prima afsluiting van het cricketseizoen 2012. 

Omdat een deel van onze actieve cricketers veel vaker afzegt dan ze hadden opgegeven moeten wij 
daarover met elkaar in gesprek. Het moet niet alleen leuk zijn voor de spelers maar ook voor de 
vrijwilligers en het bestuur. Daar moet iedereen zijn/haar steentje aan bijdragen! Een eerste bespreking 
hierover in de vakantietijd was slecht bezocht. Dat is een goede reden om een herhaling te plannen en 
dat gebeurt op donderdag 6 september om 20:00 uur in het clubhuis.  
Ik doe een beroep op alle cricketers - zowel actief als niet vaak spelend - om er dan te zijn, zodat wij 
met een fijn gevoel het seizoen kunnen afsluiten. Zet deze datum in je agenda want het is echt nodig dat 
iedereen er is om een compleet beeld te krijgen en goede afspraken te kunnen maken. 

Ook het slechte weer aan het begin van het seizoen bleek een grote stoorzender te zijn. Verder 
hadden wij in de clubs Groningen en Hilversum spelbrekers omdat zij niet opkwamen. Geen veld 
omdat er een festival op was gehouden en geen kompleet elftal waren hiervan de oorzaak. Resultaat 
hiervan is dat wij nog wedstrijden moeten inhalen in september, maar ja cricketen is onze sport!  
Plan de wedstrijden vast in je agenda en ga dan geen andere dingen doen, want wij hebben je nodig. 

Wij hebben de laatste twee maanden de professional trainer Shane van Salland uit Deventer 
ingehuurd. Dat gaf aan alle mensen een goede mogelijkheid om hun spel te verbeteren! De trainingen 
waren behoorlijk goed bezocht.  

We hebben nog een paar drukke weken voor de boeg met uiteraard onze officiële sluitingswedstrijd 
tegen SGS (Still Going Strong Cricket Club) op zaterdag 25 augustus, waar we traditioneel om de 
“Puttkammer-Van Lennep Memorial” strijden. Zoals altijd hopen we dat dit een hoogtepunt word in 
het seizoen met een zonnige dag en een leuke wedstrijd die afgesloten wordt met een etentje en veel 
gezelligheid. Of je nu wel of niet speelt, je bent altijd van harte welkom om deel te nemen aan deze dag 
en aan het eten na afloop van de wedstrijd! 

Wij starten opnieuw met het zoeken van cricketers bij de universiteit en bij de bedrijven in onze 
omgeving, want het blijkt nodig te zijn om ruimer in de spelers te gaan zitten. Als mensen die dit lezen 
een ervaren cricketer kennen, probeer die dan mee te nemen naar onze cricketclub. Wij hebben een 
fantastisch goede accommodatie en dat nodigt ook uit om bij ons te komen cricketen!  

Ik zie iedereen graag op het cricketveld, dus tot binnenkort. 

Met sportieve groet,  
-Diederik-  

NOT OUT 
CLUBBLAD VAN DE MIXED CRICKET CLUB HENGELO

Opgericht 1 mei 1954  www.crickethengelo.com 
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     Opstelling HENGELO Presidents XI      Opstelling Still Going Strong

Aanwezig uiterlijk om 12:00 uur Aanvang wedstrijd om 13:00 uur

 Opstelling / line-up opmerkingen  Opstelling / line-up opmerkingen
 Hummel Jan-Allard 1  Kasam Amin Captain
 Kloppenburg John 2  de Neef Aad
 Kloppenburg Henk 3  Coster Dirk
 Kruijshoop Roelof 4  Ayube Farouk
 Lennep, van Cees 5  van den Berg van Saparoea Raimond
 Neeb Diederik Captain 6  Burki Theo
 Puttkammer Rob 7  Dhondai Rob
 Voogel Wim 8  Mulder Jaap
 Vriezen Johan 9  de Rooij Mans
 N.N. 10  van Tijn Roeland
 N.N. 11  Cohen Tervaert Aernout

Na afloop van de wedstrijd wordt gezamenlijk met 
SGS gegeten in het clubhuis. Geef op aan Diederik 

Neeb met hoeveel personen je mee gaat eten en of je 
wensen hebt m.b.t. vegetarisch eten of Halal

Historie HENGELO - SGS CC:

Traditioneel spelen wij de laatste Zaterdag van augustus mede als afsluiting van het cricketsezoen tegen Still Going Strong 
C.C. om de "Puttkammer-van Lennep Memorial" en de "Gouden Kruik". Still Going Strong is een zogenaamde "over 40 
club" en dus bestaat hun elftal uit spelers, die allemaal ouder dan 40 jaar zijn. De Hengelo-opstelling wordt verzorgd door 
de voorzitter, vandaar dat dit elftal de"President XI" wordt genoemd. Er wordt gelet op inzet voor de club, gevoel voor 
traditie en natuurlijk wordt niet vergeten dat HENGELO geacht wordt een sterk elftal op te stellen. De "Puttkammer-van 
Lennep Memorial" is aan onze club geschonken door SGS-lid Pieter van Vliet op 26-8-1995 bij het 35-jarig bestaan van 
onze club ter nagedachtenis aan twee belangrijke leden, die tijdens hun leven erg veel betekend hebben voor onze club en 
voor SGS. Deze leden zijn ons erelid en oud voorzitter Hans Puttkammer en Jaap van Lennep. De traditie van de "Gouden 
Kruik" gaat terug tot 28 augustus 1965. Deze kruik wordt uitgereikt door de captain van het verliezende elftal aan de 
captain van het elftal dat heeft gewonnen. Vervolgens wordt de inhoud broederlijk gedeeld door alle spelers. In 2004 is 
toegevoegd de uitreiking van het "Ben Walhof Bat" als Man of the Match Award. Dit ter nagedachtenis aan ons in 1999 
overleden Lid van Verdienste Ben Walhof. De wedstrijd tegen Still Going Strong is erg belangrijk voor onze vereniging. Het 
gaat om meer dan een traditie; ook wordt uitgedragen hoe het gaat met onze vereniging. Dit zowel op het gebied van de 
kwaliteit van het cricketspel, het spelen van cricket naar de geest van deze "King of Sports", en om de kwaliteit van de 
organisatie in onze club.

Zaterdag 25 augustus 2012      Voorlopige opstelling Zaterdag 25 augustus 2012   Voorlopige opstelling

Hengelo President's XI - SGS Hengelo President's XI - SGS
Puttkammer / Van Lennep Memorial Puttkammer / Van Lennep Memorial



 



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   
 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 1 111 v4 - 110 v9(ao)
 zondag 5 augustus  Gron. CC 1 -  Hengelo 1 234 v6 - 181 v7  In Hengelo gespeeld 
 zondag 12 augustus  Amstelland 3 -  Hengelo 1 212 v7 - 211 v7  In Hengelo gespeeld 
 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 15 augustus 2012) 
 
 
# Club Team Wedstrijden Punten Gemiddelde 
1  Salland CC  Salland 1 11 22 2.00 
2  Groningen CC  Groningen 1 10 12 1.20 
3  Quick 1888 Nijmegen  Quick 2 9 10 1.11 
4  SV Kampong Cricket  Kampong 3 8 10 1.25 
5  SV Amstelland United  Amstelland 3 8 8 1.00 
6  SV Zeist  Zeist 1 9 6 0.67 
7  MCC Hengelo  Hengelo 1 9 2 0.22 
8  Hilversumsche CC  Hilversum 2 6 0 0.00 

 

LET OP: 

-  CLUBBESPREKING OP DONDERDAG 6 SEPTEMBER 
Aanvang 20:00 uur.  Iedereen “moet” komen. Zet dit dus meteen in jouw agenda  
en zorg ervoor dat je dan aanwezig bent. 

- Zaterdag 25 augustus spelen wij tegen SGS en wij hebben dan na afloop een 
barbecue waarbij je geacht wordt bij te zijn. Wil je geen vlees of heb je andere 
wensen informeer ons dan daarover, zodat wij het kunnen regelen. 
Opgeven dat je wel/niet blijft eten en jouw wensen bij Diederik Neeb ! 

- Zie ook onze nieuwe promotieposters achterin deze Not Out. Wij moeten ons spelersarsenaal uitbreiden 
en hebben de hulp van iedereen hierbij hard nodig. Bedenk ook zelf eens een promotieactie. 



 

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 - Groningen : 181 v.7 - 234 v.6  5 augustus 2012 

door Henk Kloppenburg 

Op zondag 5 augustus speelden we onze eerste wedstrijd tegen cricket club Groningen. Op 3 
juni konden wij niet tegen hun spelen omdat het veld van Groningen zwaar beschadigd was ten 
gevolge van een festival op hun terrein. Nu hadden ze alweer geen veld en dus is de wedstrijd 
bij ons gespeeld. 

Na dat er getost was mocht Hengelo als eerste fielden. John en Johan openden het bowlen.  
Onze bowlers kregen geen vat op de batsman van Groningen en werden - dat moet gezegd 
worden - ook niet geholpen door de umpires. Zo als we wel vaker meemaken (zelfs in deze 
klasse) is de LBW regel vrijwel onbekend. Er is een schone taak weggelegd voor de KNCB 
om de bekendheid van de regels te vergroten. Daardoor duurde het geruime tijd voor dat het 
eerste wicket viel.  De innings van Groningen werd na 40 overs afgesloten met een score 
van 234/6.  

Bowlers analyse: 

# Bowler Overs Maidens Runs Wickets
1 D. Neeb 10 1 44 1 
2 J.H.M. Kloppenburg 10 57 2 
3 J.H.K. Vriezen 6 49 1 
4 D. Darman 6 22 2 
5 D Siamak 6 29 
6 S. Mantravadi 2 17 
Extra 16 0 
Total 40 1 234 6 
 
Na de lunch mochten de openers (Diederik en Rob) proberen om een goede score neer te 
zetten. Dit resulteerde in een partnership van 50 runs. Rob moest helaas het veld ruimen en 
Damoon mocht zijn plaats innemen. Met de score op 89 viel ons tweede wicket, Diederik met 
een totaal van 43 runs. John kwam in maar moest ondertussen Damoon na een blessure 
behandeling naar de kant laten gaan. Jan-Willem mocht toen aan de bak. Na dat John zijn  
wicket moet inleveren (16 runs) kwam Damoon terug met een paar snelle runs (uit voor 11) 
waarna het de beurt was aan Dawed, hij was goed op dreef  (29 runs) en een mooi 
partnership van 43 runs met Jan-Willem. Srikrishna bleef steken op drie runs waarna dus 
vader en zoon samen mochten batten. Jan-Willem ging uit (22 runs) en Johan mocht samen 
met Roelof de wedstrijd de overs volmaken. 

Batting cijfers: 

# Batsman How out Fielder Bowler Runs
1 D. Neeb C S Paul S Khanapur 43 
2 R.R. Puttkammer B G. Krishnan 4 
3 D Siamak C S Anwar S Anwar 11 
4 J.H.M. Kloppenburg c  B S Khanapur 16 
5 J-W. Kruijshoop B M J Iqbal 22 
6 D. Darman C S Paul M J Iqbal 29 
7 S. Mantravadi B M J Iqbal 3 
8 R.E. Kruijshoop NO 7 
9 J.H.K. Vriezen NO 10 
10 H.H.M. Kloppenburg DNB 
11 A.A. Poffers wk  DNB 

Total 145 
Extra: B/1 LB/6 W/28 NB/1  Total 36 
Total runs 181 

Na de wedstrijd was er weer een gezellige derde inning (alleen Hengelo want het was erg 
laat geworden en Groningen wilde snel naar huis) met een drankje.  Deze dag gaf de nodige 
frustraties maar heeft wel geresulteerd in onze hoogste score van het seizoen. Wij hebben 
goed gespeeld! 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Amstelland 3 - HENGELO 1 : 212 v.7 - 211 v.7  12 augustus 2012  

door Roelof Kruijshoop 

Prachtig weer was ons toebedeeld door de weergoden. Iedereen was prachtig om 12 
uur aanwezig, maar ja, de mensen van Amstelland hadden geen enkele rekening 
gehouden met files en waren ook iets te laat vertrokken. Resultaat: Amstelland kwam 
pas opdagen een paar minuten voor half twee. Wij hadden in de tussentijd als lekker 
getraind of klusjes gedaan op de club. Wij waren er klaar voor! 

HENGELO won de toss en koos ervoor 
om eerst te batten. Diederik en Stuart 
gingen openen. Diederik had wat geluk, 
maar dat hoort bij cricket en wist veel runs 
bij elkaar te slaan. Hij werd goed gesteund 
door Dawed 24 runs), die een enorme “6” 
sloeg op het voetbalveld! De andere 
spelers van HENGELO hadden veel meer 
moeite met het bowlen van Amstelland 
met uitzondering van Damoon die vrij vlot 
zijn 30 runs bij elkaar sloeg. Diederik werd 
helaas met uitstekende 88 runs gevangen 
door Ansari, waardoor hij net niet zijn bat 
door de innings kon dragen. Well done 
Diederik! HENGELO wist dit keer maar 
liefst 211 runs te scoren en dat is een 
record van dit seizoen. 

De lunch was weer uitstekend verzorgd, 
alhoewel er maar weinig spelers van 
Amstelland gebruik van hebben gemaakt. 

Hierna was het de beurt van Amstelland 
om runs te maken. De HENGELO-bowlers 
konden helaas niet voldoende druk zetten, 
waardoor Amstelland de benodigde 
winnende runrate vrijwel steeds wist te

 
 halen. N. Butt speelde sterk en had 71 
runs! Onze beste bowler van deze 
wedstrijddag was captain John 
Kloppenburg met 4 runs per over tegen en 
3 wickets voor 33 runs. Rafi was ook sterk 
en bowlde 10 overs waarvan 1 maiden 
over en hij nam 2 wickets voor 40 runs. De 
goede lezer ziet het al. Het werd razend 
spannend. Helaas was Nadeem van 
Amstelland samen met Ali goed voor 39 
runs en dat was voor HENGELO net iets 
te veel van het goede. Oh ja, Amstelland 
kende de LBW-regel ook niet en gaf geen 
LBW’s. Onze waarneming was heel 
anders en wij hadden er een paar moeten 
krijgen en in dat geval hadden wij 
natuurlijk wel gewonnen! 

HENGELO prima gespeeld, maar nipt 
verloren. Jammerrrrrrrr……….. 

De derde innings was erg gezellig en het 
was jammer dat de mannen van 
Amstelland snel naar huis wilden na de 
wedstrijd! 

 

 



 

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 ! 



antwoord 

antwoord 

antwoord 

antwoord 

antwoord 

CRICKET SPELREGELKENNIS, UMPIREN EN SCOREN (3) 
Door Roelof Kruijshoop 
 
Hierbij de antwoorden op de vragen die zijn gesteld in de vorige Not Out. 
 

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? 

De bal is direct na de vang “Dead”, er worden 5 penalty runs toegekend aan de slagpartij, 
en de bal telt niet mee in de over en wordt dus overgebowld. 

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

 De minimum afstand bedraagt 7,3 meter (=8 yards). 
 

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?  

 “Dead ball” en er worden geen runs toegekend. De batsmen moeten terugkeren naar hun 
oorspronkelijke wicket.  
Dit is vergelijkbaar met “leg byes” die niet worden toegekend als de batsman geen poging doet de 
bat te spelen of geen poging doet om niet door de bal geraakt te worden. 

 

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? 

 Dit zal gebeuren wanneer de bal de “popping-crease” (of “batting crease”) bereikt waar de 
batsman zich bevindt. 

 

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

 “Handled the ball”, “Obstructing the field”, “Hit the ball twice” en “Run out”. 

 

Hierbij de nieuwe vragen: 

1. De umpire zal “No Ball” signaleren en roepen als de bal over de grond rolt of meer dan 
twee keer stuit op de pitch. Wanneer zal dit moeten gebeuren? 
 

2. Op welke vier manieren kan een batsman uit worden gegeven op een No Ball of op een 
Free Hit? 
 

3. Een fielder bewerkt de bal met een kroonkurk om deze aan een zijde lekker ruw te 
maken. Is dat toegestaan? Zo ja, dan zal er niets aan de hand zijn, doch zo nee wat moet 
er dan gebeuren? 
 

4. De batsman staat ruim een meter voor de crease. Op een erg langzame gebowlde bal 
komt hij nog eens een paar meter naar de bal toe en slaat deze vervolgens over de 
boundary. Wat moet de umpire in dit geval doen? 
 

5. Volgens de spelregels in een batsman uit, maar hij wordt niet “uit” gegeven. 
Hoe is dat nou mogelijk !?! 
 

Hoe veel vragen had je de vorige keer goed?    
Succes bij de beantwoording! 

VRAAG 

VRAAG 

VRAAG 

VRAAG 

VRAAG 

VRAAG 

VRAAG 

VRAAG 

VRAAG 

VRAAG 



 



 
 
 
 
 

Weet U dat er in Hengelo een cricketclub bestaat? 
 

De Mixed Cricket Club „Hengelo”, opgericht in 1954, speelt in de nationale competitie met 
een team dat een mengeling is van jonge en niet meer zo heel jonge spelers.  

    
De Mixed Cricket Club „Hengelo” is een fijne club, die altijd plaats heeft 

voor enthousiaste cricketers, zodat de  ingezette ontwikkeling van cricket in 
onze regio versterkt wordt. 

 

Interesse om MEE TE SPELEN ?  
 

 Cricket ervaring is een voordeel, maar niet essentieel. Beginners zijn meer dan 
welkom, crickettrainingen worden ook door ons verzorgd. 

 Als u belangstelling heeft kom dan naar de club tijdens een wedstrijd op 
zondag of training op donderdagavond (check de website) of neem contact op 
met ons. U bent hartelijk welkom!  

 
 CRICKET 

Clubhuis en veld: 

- wij hebben een uitstekend cricketveld op 
Sportpark Slangenbeek: 
adres: Torenlaan 58 c in Hengelo Ov. 

Contactpersoon: 

- Diederik Neeb: 06-53446562 

Website: www.crickethengelo.com 

E-mail: info@crickethengelo.com 



 
 
 
 
 

Did you know there is an active cricket club just down the road in Hengelo? 
 

Mixed Cricket Club “Hengelo”, founded in 1954, competes in the national cricket league 
with a team that is a mixture of young & not-so-young players who enjoy playing the 

King of Sports!    

    
The Mixed Cricket Club “Hengelo” is a friendly club where enthusiastic 

cricket players are always welcome, so cricket can continue to develop and 
prosper as a sport in our eastern region. 

Interested in JOINING US ? 
 

 Previous experience is advantageous, but not essential. Beginners are 
more than welcome – coaching is provided! 

 If we have managed to whet your appetite, please visit our club during a 
Sunday match or Thursday evening practice-sessions (check our 
website) or contact us for more information. 

 

 
 CRICKET 

Were are we ? 

- we are using an excellent cricketground 
on “Sportpark Slangenbeek”: 
address: Torenlaan 58 c , Hengelo Ov. 

Contact: 

- Diederik Neeb: 06-53446562 

Website: www.crickethengelo.com 

E-mail: info@crickethengelo.com 


