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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Het cricket seizoen is begonnen! 

 
Na een hele lange koude winter zijn nu eindelijk 
een paar dagen aangebroken waarvan we in 
ieder geval kunnen zeggen dat het lijkt alsof het 
cricket seizoen weer is begonnen. Het is nu 
zondagmorgen, vanmiddag staat weer een 
friendly op de agenda, en het is de hoogste tijd 
voor de eerste NOT-OUT van 2013. 

Ondanks de lange winter hebben we de 
afgelopen periode meer dan ooit activiteiten 
ontplooit voor het behoud van de vereniging, of 
in ieder geval een gezondere basis te leggen 
om de club te laten floreren. We hebben 
meerdere malen besprekingen gevoerd met 
een, gelukkig, groot aantal leden om te bezien 
hoe we actief meer cricketers bij de club konden 
krijgen. Er zijn veel acties afgesproken, waarvan 
er nog een aantal uitstaan, maar het resultaat 
lijkt op dit moment zeer positief met een groot 
aantal nieuwe spelende leden. Verderop in de 
NOT-OUT kun je lezen over het voorlopige 
resultaat van deze acties. 

De Algemene Leden Vergadering werd dit jaar 
helaas bijzonder slecht bezocht, alhoewel dat 
natuurlijk relatief is gezien het aantal leden wat 
we momenteel hebben als vereniging. De 
belangrijkste punten van de vergadering waren; 
Harm Laméris heeft onder luid applaus de 
cricket jeugdbeker in ontvangst mogen nemen 
vanwege zijn vooruitgang in het cricket in het 
algemeen, Adriaan Poffers heeft het secretariaat 
overgenomen en komt in het bestuur, terwijl 
John Kloppenburg het penningmeesterschap 
heeft overgenomen en bezig is om hier een 
inhaalslag te maken t.a.v. de uitstaande 
facturen. Het bestuur is nu met 4 personen en 
heeft het mandaat van de vergadering gekregen 

om met dit aantal voorlopig verder te gaan 
ondanks de volgens statuten benodigde vijf 
bestuursleden.  

Harm Laméris ontvangt de Cricket Jeugdbeker 
Verder is besloten tot een contributie verhoging 
die de extra kosten die we als vereniging 
hebben moet kunnen dekken. Er staan nog 
steeds vacatures open die gevuld moeten 
worden en hiervoor zullen we proberen in het 
komende seizoen invulling te geven. Uiteraard 
waren er voor de dames die wat extra’s voor de 
club doen “bloemen” omdat we zeer dankbaar 
zijn voor deze extra hulp die we goed kunnen 
gebruiken. 

De materialen dag die Johan Vriezen had 
georganiseerd is bijzonder goed verlopen. Zeer 
veel punten die op de lijst stonden zijn geregeld 
en ondanks dat er nog wat uitstaande acties zijn 
kunnen we het seizoen weer prima beginnen. 
Van het opnieuw leggen van een deel van de 
bestrating, het in orde maken van verlichting, de 
wagen voor het boundary touw, het elektronisch 

NOT  OUT  
CLUBBLAD VAN DE MIXED CRICKET CLUB HENGELO

Opgericht 1 mei 1954  www.crickethengelo.com 



scorebord tot het op tijd zetten van de klok en 
vele andere zaken werden geregeld terwijl uit 
onze eigen frituur een heerlijk broodje kroket 
werd geserveerd door Letty, de vriendin van 
Stuart. 

Wat nu nog uitstaat is het schilderen van het 
clubhuis wat gezien de enorme klus door een 
bevriende schilder zal worden uitgevoerd voor 
een zeer schappelijke prijs. 

We hebben ondertussen alweer meerdere 
trainingen achter de rug, eerst in de zaal in 
Hengelo, daarna zoals te doen gebruikelijk in de 
zaal bij Kon. U.D. in Deventer en afgelopen 
donderdag de eerste veld”training” die we 
hebben omgezet in een Twenty20 wedstrijd met 
een zeer goed resultaat. 

Groepsfoto Twenty20 donderdag 2 mei 

Op zondag 28 april was de officiële openings-
wedstrijd van het seizoen tegen SGS. Hoewel 
SGS slechts met negen mensen aanwezig kon 
zijn werd uiteindelijk een prima partij gespeeld 
met 10 tegen 10 die door SGS verdiend werd 
gewonnen. Op zondag 5 mei zijn twee 
Twenty20 matches gespeeld tegen Gelre en wij 
hadden daarvoor zo’n 18 belangstellende 
spelers.  

De competitie is bekend en deze staat in zijn 
geheel op de website, www.crickethengelo.com, 
waar ook andere actuele informatie van de club 
te vinden is. De competitie begint dit jaar op 
zondag 12 mei met een thuiswedstrijd tegen 
Qui-Vive 3 en ik hoop dat het mooi weer is zodat 
er ook veel belangstellenden naar de club 
komen om even te genieten van een leuke partij 
cricket. 

Een van de vacatures die ook nog open staat is 
die van teamcoördinator, wat inhoudt dat er 
geregeld moet worden dat elke zondag een 
compleet elftal in het veld staat.  

Aangezien nog niemand bereid is om deze 
belangrijke taak  op zich te nemen heeft 
ondergetekende aangegeven voorlopig te 
proberen om in ieder geval vast te leggen wie 
wanneer opgesteld staat en zullen we nog 
moeten afspreken hoe het met afzeggen gaat. 
Om dit wat gemakkelijker te laten verlopen 
hebben we een abonnement genomen op de 
website TeamSnap, waarvan verderop in de 
NOT-OUT nog een oproep staat.  

Maak het je collega’s cricketers dit jaar 
gemakkelijk door niet op het laatst af te zeggen 
en te zorgen dat we allemaal OP TIJD op de 
afgesproken plek zijn, dan wel bij het clubhuis of 
op de parkeerplaats van Van der Valk (Hotel 
HENGELO) als we een uitwedstrijd hebben. 

We gaan proberen veel meer friendly matches 
te regelen, om iedereen te kunnen laten spelen, 
dit geld niet alleen voor onze leden maar 
belangstellenden, oud-leden en anderen zijn 
van harte welkom om mee te doen met deze 
wedstrijden. De donderdag avond willen we 
graag weer als echte clubavond inrichten met 
een training(wedstrijd) en daarna nog wat 
drinken en bijpraten in het clubhuis. 

Ik hoop op een ontzettend leuk en sportief 
seizoen met de nodige hoogtepunten. 

Tot binnenkort op ons veld. 

Met sportieve groet,  
-Diederik- 

Gezellige 3e innings na de wedstrijden tegen Gelre 

WIJ BEDANKEN ONZE SPONSORS, DONATEURS 
EN ADVERTEERDERS VOOR HUN BIJDRAGEN. 

DEZE BIJDRAGEN ZIJN ERG BELANGRIJK VOOR 
DE CRICKETCLUB ! 



 
 
 
 
 
 
   

van uw voorzitter 
 
Als proef voor het seizoen 2013 maken we gebruik van www.teamsnap.com.  
Deze website geeft de mogelijkheid om de beschikbaarheid van iedereen vast te 
leggen alsmede een heleboel andere mogelijkheden. 
 
OPGELET: 
Zoals aangegeven in mijn voorwoord heb ik het op mij genomen om dit jaar de 
team coördinatie doen maar ik zal alleen gebruik maken van deze website!  
Je moet inloggen op de site en je beschikbaarheid aangeven. 
 
Aangezien dit nog nieuw is zullen we even moeten proberen hoe het werkt, hierbij in 
ieder geval een aantal handleidingen: 
 
Als je inlogt verzoek ik je zoveel mogelijk gegevens in te vullen, beschikbaarheid, al je 
gegevens, telefoon, e-mail adressen, huisadres, etc.  
 
Bij de wedstrijden waarvoor je beschikbaar bent zet je een groen kruis, indien afwezig 
dan uiteraard een rood kruis en weet je het nog niet zeker een vraagteken. Je kunt 
ook een opmerking erbij plaatsen indien er nog aanvullende informatie is. 
 
JE KUNT UITERLIJK TOT 72 UUR VOOR DE WEDSTRIJD IETS WIJZIGEN !!! 
 
Daarna ligt het rooster vast en zal ik in overleg met John Kloppenburg de uiteindelijke 
opstelling vastleggen.  
Diegene die niet spelen worden op rood gezet en de reserves krijgen vraagtekens (?). 
Als reserve dien je beschikbaar te zijn tot op de wedstrijddag: 
- bij een thuiswedstrijd tot 11:00 uur    en  
- bij een uitwedstrijd tot de vertrektijd. 
 
Nogmaals we zijn deze website aan het testen en het kan zijn dat er vragen zijn of dat 
er iets fout gaat, houd je eigen beschikbaarheid in de gaten, die is voor mij bepalend 
of je opgesteld wordt of niet. 
 
Voor vragen of opmerkingen kun je altijd bij mij terecht!!! 
 
 
Met sportieve groet,  
-Diederik- 



Ledenwerving!  
Doorgaan met de acties is nodig. 

 
Zoals bij iedereen bekend hadden we in het afgelopen seizoen niet genoeg spelers om bij ziekte, 
blessures en vakanties voldoende mensen op de been te brengen.  

Direct aansluitend aan het seizoen zijn we begonnen met een actie om te kijken hoe we meer 
cricketers bij de club kunnen krijgen. Met een groot aantal leden hebben we meerdere bijeenkomsten 
gehouden in het clubhuis en hebben goede afspraken gemaakt omtrent de acties die we zouden 
nemen. 

Uiteraard willen we in de toekomst ook naar een jeugdafdeling, maar op dit moment hebben we ons 
geconcentreerd op seniorleden, liefst met wat ervaring maar uiteraard is iedereen welkom. De acties 
die we hadden staan liepen uiteen van het benaderen van bepaalde bedrijven, de universiteit, waar 
we lange tijd meerdere leden vandaan hadden, de media benaderen, ophangen van posters, etc. 

Ik ben zeer verheugd dat in de eerste plaats er zo breed gehoor is gegeven aan de oproep van het 
bestuur om hier met z’n allen wat aan te doen en in de tweede plaats, dat ondanks dat op dit moment 
nog maar één van de acties daadwerkelijk resultaat heeft opgeleverd dit wel direct een buitengewoon 
mooi resultaat heeft opgeleverd. 

Wellicht niet iedereen weet dat Vredestein Banden in Enschede overgenomen is door de grootste 
Indische bandenproducent Apollo, die daarbij ook een aantal mensen vanuit hun fabriek in India heeft 
overgeplaatst naar Enschede voor een periode van 4 tot 5 jaar. Het is geen verrassing dat hierbij ook 
cricket geïnteresseerden zijn en we hebben op dit moment zo'n 12 belangstellenden, die 
waarschijnlijk lid willen worden bij onze club. Daarnaast is het de bedoeling dat ook nog zo’n 15 Zuid-
Afrikaanse medewerkers van Apollo worden overgeplaatst en wellicht dat we hiermee nog meer leden 
kunnen werven. 

De Twenty20 match die we afgelopen donderdag hebben gespeeld met deze belangstellenden erbij 
is bijzonder goed verlopen. Iedereen heeft een leuke avond gehad en na afloop hebben we 
gezamenlijk gezellig in het clubhuis nog wat gedronken. 

Ondanks dat dit op dit moment de enige zeer succesvolle actie is hebben we besloten om vooral door 
te gaan met waarmee we begonnen zijn. Er zijn al meerdere contacten gelegd en wellicht dat hier op 
korte of middellange termijn toch nog meer resultaten uit komen. 

Weet u iemand in uw omgeving die graag wil cricketen, een keer een clinic voor het bedrijf 
georganiseerd wil hebben of heeft u andere ideeën omtrent de werving van nieuwe leden laat het mij 
dan weten en ik neem graag contact op. 

Met sportieve groet,  
-Diederik- 

 
Rechts een klein stukje 
van de actielijst voor de 

ledenwerving. Er zijn 
39 acties bedacht.  

U ziet de status van 
februari 2013 

Nr. Start Oorzaak Categorie Omschrijving Uitvoeren door Status voortgang
Datum 

status

7 02‐08‐2012 SPBK posters Wervingsposters Nederlands en Engels verbeteren 
en beschikbaar stellen op de website

Roelof Kruijshoop Gereed 3‐9‐2012

5 02‐08‐2012 SPBK bedrijven Wervingsmogelijkheden onderzoeken bij Apollo 
Vredestein B.V.                                                                          
Aspirant leden en contactpersoon uitnodigen op 
de club ter kennismaking.

Roelof Kruijshoop Contact is gelegd. Contactpersoon is 
Shobit Arora . De groep Indiërs groeit in 
2012/2013 (wonen met families in NL). 
Kennismakings‐bijeenkomst nog 
afspreken, al wel modeling uitgenodigd.

11‐2‐2013

20 06‐09‐2012 SPBK posters Afdrukken en sealen posters en overhandigen aan 
Damoon Siamak en Dawed Darman

Roelof Kruijshoop Gereed, doch er wordt door Damoon en 
Dawed klaarblijkelijk niets mee gedaan.

8‐9‐2012

36 14‐11‐2012 SPBK posters Informatieposter met "afscheurstrookjes" 
ophangen bij o.a. winkels

Roelof Kruijshoop Roelof Kruijshoop zal de poster gaan 
maken. Er wordt weinig van verwacht.

11‐2‐2013

29 14‐11‐2012 SPBK posters Poster ophangen bij de Hockeyclub Twente en in 
Gymnastieklokaal zaaltrainingen

Roelof Kruijshoop Was opgehangen, na feest weer 
verwijderd. Wordt door Roelof herhaald.

11‐2‐2013

32 14‐11‐2012 SPBK bedrijven A4‐poster in informatiemapje voor ledenwerving 
Apollo Vredestein. Kijken naar evt. VR‐Apollo‐
reclame op shirts.

Roelof Kruijshoop Roelof Kruijshoop zal kijken of de 
informatie in een mapje mogelijk is. 
Weinig kans op shirtreclame.

11‐2‐2013

15 06‐09‐2012 SPBK posters Wervingsmogelijkheden bij Siemens. 
Contactpersoon Niké ter Heide.

Stuart Quickfall Er is 1 belangstellende. 11‐2‐2013

38 11‐02‐2013 SPBK posters Posters in Schots restaurant in Zenderen ophangen Stuart Quickfall 11‐2‐2013

39 11‐02‐2013 SPBK bedrijven Onderzoeken of er militaire cricketers zijn op de 
NATO Basis in Duitsland

Stuart Quickfall 11‐2‐2013

34 14‐11‐2012 SPBK bedrijven Wervingsmogelijkheden bij Thales, waar veel 
Engelsen werken

Wim Voogel Wim zal contact opnemen met 
Mohammed Azhar om na te gaan welke 
mogelijkheden deze heeft.

11‐2‐2013

27 14‐11‐2012 SPBK posters Posters ophangen in de schaatshal in Enschede Wim Voogel Was opgehangen doch is al weer 
verwijderd. Wim zal het herhalen.

11‐2‐2013

28 14‐11‐2012 SPBK posters Poster ophangen bij de Hockeyclub Almelo Wim Voogel Kan nu niet; een nieuw clubhuis is in  11‐2‐2013



     Wedstrijdoverzicht  HENGELO 1 

              Overzicht van het hele seizoen 2013 

                            KNCB Klasse 3C 
 

Datum Thuis   vs Uit Uitslag OPMERKINGEN 

zondag 28 april HENGELO 1 - SGS CC  129  132 v.5 Still Going Strong CC was te sterk. 
Zondag 5 mei Twenty20 

HENGELO 
Gelre CC 

  
- 
- 

2 wedstr. 
Gelre CC 
HENGELO

  
147 v.2
125 v.3

 
150 v.5
81 v.6 

Oefenwedstrijden voor het komende 
seizoen. 
 

Donderdag 9 mei  Onderlinge   Twenty20    Gewijzigd in training;  
aanvang 18:00 uur 

zondag 12 mei  HENGELO 1 - Qui Vive 3    
zondag 19 mei  Kampong 3 - HENGELO 1    
zondag 26 mei  HENGELO 1 - CCN 1    
zondag 2 juni  Groningen 1 - HENGELO 1    
zondag 9 juni  HENGELO 1 - Hercules 2    
zondag 16 juni  HENGELO 1 - Gelre CC 1    
zondag 23 juni  Quick 

1888 
2 - HENGELO 1    

vrijdag 28 juni  HENGELO  - SGS CC    Vriendschappelijk 
zondag 30 juni  Qui Vive 3 - HENGELO 1    
zondag 7 juli  HENGELO 1 - Kampong 3    
zondag 14 juli  CCN 1 - HENGELO 1    
zondag 4 augustus  HENGELO 1 - Groningen 1    
zondag 11 augustus  Hercules 2 - HENGELO 1    
zondag 18 augustus  Gelre CC 1 - HENGELO 1    
zondag 25 augustus  HENGELO 1 - Quick 

1888 
2    

zaterdag 31 augustus HENGELO  - SGS CC    Traditionele sluitingswedstrijd van het 
seizoen om de Puttkammer van Lennep 
Memorial, de Gouden Kruik en het  
Ben Walhof cricketbat.   

zaterdag 7 september HENGELO  - Capel CC    Vriendschappelijke international 

      

                      Stand KNCB competitie Klasse 3C (per 7 mei 2013) 
# Club Team Wedstrijden Punten Gemiddelde 
1 HENGELO HENGELO 1 0 0 
2 CCN CCN 1 0 0 
3 Gelre Gelre 1 0 0 
4 Groningen Groningen 1 0 0 
5 Hercules Hercules 2 0 0 
6 Kampong  Kampong3 0 0 
7 Quick 1888 Quick 1888 2 0 0 
8 Qui Vive Qui Vive 3 0 0 

 

 



TRAININGEN 
Wij trainen op het cricketveld met de veldkooi en in de oefenkooi naast het clubhuis.  
Ook hebben wij de bowlingmachine ter beschikking, die kan worden gebruikt in de oefenkooi. 

Tijd: 19:00 - 21:00 uur of tot het te donker is.  

Op Hemelvaartsdag geen wedstrijd maar training op het veld: aanvang 18:00 uur ! 

 

CONTRIBUTIES, SPELERSBIJDRAGEN EN REISKOSTEN  
 
Iedereen die de komende zomer actief wil spelen in de competitie en voor Hengelo uit wil  
komen zal de contributie in maart 2013 moeten voldoen. Hierna kan je wel lid worden, maar  
moet je er rekening mee houden dat er maar beperkt in de competitie kan worden meegespeeld. 

De contributies zijn vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering op 16 maart 2013. 

Bij de contributierekening voor de actieve spelers wordt direct de spelersbijdrage geïnd 
zodat er niet elke week betaald hoeft te worden. 
Aan het eind van het seizoen wordt door de penningmeester het teveel betaalde bedrag 
teruggestort op je bankrekening. 

Contributies: 

Categorie leden Contributies 
2013

1 seniorleden € 135,00 

2 damesleden €   80,00 

3 jeugdleden - op 1 mei nog geen 18 jaar €   80,00 

4 nieuwe jeugdleden (eerste seizoen) €   30,00 

5 nieuwe jeugdleden (tweede seizoen) €   50,00 

6 
buitenleden senioren (dit zijn leden die hun woon of verblijfplaats buiten de regio Twente 
                              hebben om studie of andere redenen en slechts in beperkte mate van de 
                              verenigingsfaciliteiten gebruik kunnen maken).

€ 110,00  

7 verenigingsleden (dit zijn leden die niet actief de cricketsport beoefenen maar wel in 
                             organisatorisch verband hun medewerking aan de vereniging verlenen)

€   80,00  

8 tientjesleden (dit zijn personen die de vereniging een warm hart toe dragen en daarvoor 
                             tientjeslid willen worden zonder actief aan cricket deel te nemen)

€   10,00  

Spelersbijdragen: 
De regeling spelersbijdragen en reiskosten is gebaseerd op een bijdrage voor de reiskosten 
enerzijds en de consumpties bij thuiswedstrijden anderzijds.  
-  senioren:   €  9,00 per wedstrijd 
-  incidenteel meespelende jeugd: €  5,00 per wedstrijd 
Bij thuiswedstrijden worden hiermee de kosten van de lunch en eveneens de standaard 
hoeveelheid consumpties betaald.  

Reiskosten: 
De reiskostenregeling is gebaseerd op € 0,06 per meereizende per kilometer en de basis is 
dat er wordt gereden met 3 auto's. Dat komt neer op een bijdrage van € 0,22 per kilometer 
per auto. De tegemoetkoming aan de rijders wordt hieruit betaald.  
 



 
 

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. 



TERUGBLIK OP DE INDOOR TRAININGEN  2012-2013 
 

HENGELO 

In de winterperiode hebben wij de traditionele 
zaaltrainingen in het gymnastieklokaal in 
Hengelo georganiseerd. Alhoewel deze 
trainingen bedoeld zijn voor alle cricketers 
kwamen er erg weinig mensen op af. Nog niet 
zo lang geleden hadden wij regelmatig een 
"volle bak" met leden en nieuwkomers. 
Regelmatig vinden cricketers uit de omgeving 
de weg naar onze club via de website en deze 
zaaltrainingen. De deelnemers hebben wel 

lekker getraind, alhoewel de mogelijkheden met minder mensen kleiner zijn.  

Er wordt met Slazzballs (rode en iets zwaardere ballen dan tennisballen) getraind op bowlen,  
batten en soms ook op wicketkeepen. Er wordt ook gesprint naar de bal en er wordt met 
gewone cricketballen getraind op vangen en gooien. 

De trainingen zijn gehouden op de donderdagavonden van 18:00 uur tot 19:30 uur in de 
maanden oktober, november, februari, maart en een gedeelte van april 2013 en stonden 
onder leiding van Roelof Kruijshoop. 

 

 

DEVENTER 

In de maand april hebben wij vier keer getraind 
in de mooie crickethal bij Kon.UD.  

Deze indoor trainingen zijn bedoeld voor de 
meer ervaren cricketers. Dit jaar waren ze 
behoorlijk goed bezocht en de laatste training 
van 25 april was eigenlijk zelfs met te veel 
mensen zodat de bowlers lang moesten 
wachten. Bij het batten kwam altijd iedereen 
goed aan de beurt. Er wordt hier niet getraind 
op fielden en wicketkeepen. 

Het was een groot succes en er is goed 
getraind als voorbereiding op het cricket-
seizoen.  

De trainingen zijn gehouden op 4, 11, 18 en 25 
april 2013 en stonden onder leiding van Johan 
Vriezen. 

Hiernaast een tweetal foto's waarop te zien is 
dat er twee pitches naast elkaar zijn.  





MATERIAALDAG OP 13 APRIL 2013 
Op deze zaterdag waren alle leden uitgenodigd om vanaf 10:30 uur te komen helpen bij de 
voorbereiding voor het cricketseizoen. Alhoewel niet iedereen kwam opdagen (foei!) konden 
vrijwel alle geplande werkzaamheden worden uitgevoerd.  

Het was een hele lijst. 
1 Monteren nieuw beschermdoek voor scorebord. Uitgesteld, het doek was nog niet ontvangen 

2 Opruimen zolder en overtallige stoelen uit clubhuis weg 
pakken. Gereed 

3 Wielen en katrol van de wagen met het boundary-touw 
repareren Gereed 

4 TL balk aansluiten op schakelaar in keuken Gereed
5 Lamp en schakelaar monteren boven stamtafel Gereed

6 Lamp met bewegingsmelder monteren op kopse kant 
clubhuis Gereed 

7  Brievenbus monteren aan hek bij ATC Gereed
8 Herstellen straatwerk om het clubhuis Gereed

9 Het snoer tussen de materiaalberging en de meterkast 
verwijderen. Gereed 

10 Contoleren werking scorebord en lamellen weer gangbaar 
maken. Gereed 

11 Statafels op terras plaatsen. Is bij nader inzien niet uitgevoerd 
12 Lamp bij prikbord verwijderen. Gereed
13 Mollen vangen door de gemeente
14 Opruimen in en rondom het clubhuis Gereed
15 Aanbrengen lijnen op de pitch  Gereed
16 Kolk op tijd zetten Gereed
17 Takken zagen van boom achter clubhuis Gereed

18 Nakijken kit randen doucheruimtes en indien nodig opnieuw 
kitten Te weinig tijd voor 

 
Om half elf was er koffie/thee waarna is begonnen met het werk. De lunch bestond uit 
heerlijke broodjes kroket, waarbij Letty (vriendin van Stuart) met onze friteuse goed overweg 
kon. Natuurlijk was er ook melk bij de lunch of een ander drankje naar keuze. 

Het was een gezellige dag! Hierbij bedanken wij alle hulptroepen voor hun inzet. 
Onderstaand een paar foto's die op deze dag zijn gemaakt.  

 



 

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 ! 

Wemenstraat 59  ‐  7551 EW  Hengelo  ‐  tel.: 074‐2433669  ‐ www.bombayspice.nl 



Hengelo – Gelre (2x Twenty20)         5 mei 2012 

door John Kloppenburg 

Het toegestroomde publiek genoot van de zomerse taferelen en fantastisch cricket (lees: de 
feestvierende, barbecueënde voetballers die gebruik maakten van ons clubhuis keken af en 
toe naar de pitch, het was eindelijk boven de 20 graden en de sportieve prestaties waren 
wisselvallig). Vooruit, de waarheid ligt ergens in het midden. Bah, nuance. Behalve als goede 
oefening dienden deze twee Twenty20 wedstrijden tegen Gelre om meer te zien van het 
crickettalent van onze nieuwe leden. 

Wedstrijd 1: Hengelo 147/2, Gelre 150/5 

Hengelo won de toss en ging graag eerst 
batten in fijne omstandigheden. Erik opende 
met Sreejesh, die snel voor een duck werd 
weggestuurd (LBW). Een degelijk herstel met 
Ragu werd voortgezet door Erik en Stuart nadat 
Ragu run out ging (16). Met slechts twee 
gevallen wickets stonden we er prima voor en 
kwam de mogelijkheid te versnellen. De 
dertiende over werd versierd met 19 runs en er 
volgden meer grote overs. Dat was 
voornamelijk te danken aan mooie boundaries 
van Erik; Stuart steunde uitstekend met veel 
singles en doubles en heel weinig dot balls. Erik 
kwam uit op 84 not out en Stuart op 27 not out. 
147 voor 2 dus, een heel mooi totaal uit 20 
overs. 

No rest for the wicked, we kregen niet de lunch 
die we gewend zijn na één inning. Gelre begon 
prima maar niet snel, dankzij net bowlen. Na 12 
overs was er nog niets aan de hand, 79 voor 5. 
De nummer drie, James stond echter nog en 
werd vergezeld door Dolf. Er volgden bijna 
uitsluitend nog overs met dubbele cijfers tegen 
waardoor Gelre de laatste 10 ballen niet nodig 
had. Dat kwam door een combinatie van slordig 

bowlen en sterk batten. James eindigde op een 
mooie 65 not out. 

Wedstrijd 2: Gelre 125/6, Hengelo 81/6 

Na de lunch was er geen toss nodig om te 
bepalen dat Gelre nu eerst ging batten. Met drie 
wickets van Sreejesh in de eerste vier overs 
begonnen wij weer voortvarend. Erik bowlde 
ook zuinig, maar gemiddeld kregen we helaas 
toch meer dan 6 per over tegen, waardoor 
Gelre op 125 uitkwam. De meeste punten 
kwamen van Anjana (50 retired) en Antoine (46 
na een verdiende caught & bowled van 
Adriaan). Het viel ook op dat we slechts 9 
extra’s tegen hadden, vergeleken met 27 in 
wedstrijd 1.  

Toen mochten wij simpel die 1 per bal gaan 
maken voor de overwinning; er moesten ons 
alleen wat extra ballen gegund worden of één 
grote over. Helaas werkte het in de praktijk niet 
zo makkelijk. De openers (Ganesh 4, 
Thineshkar 6) zaten al aan de kant met het 
totaal op 11, waarna Tom en John (25) een 
partnership van  37 noteerden. Die launching 
pad werd helaas niet gevolgd door lift off. 
Sreejesh probeerde het nog even met een 
vlotte 12 en Henk eindigde op 5 not out. Al die 
tijd heeft Tom overleefd en gesteund en een 
boundary gescoord, tot de laatste bal van de 
twintigste over: bowled voor 17, geweldig want 
het was zijn eerste wedstrijd. 

We waren ongetwijfeld dichterbij gekomen door 
aanvallende batsmen in te zetten, maar op 
deze manier is vrijwel iedereen aan de beurt 
gekomen. Het was een nuttige oefendag met 
meer geluid langs de kant dan we gewend zijn. 
Het lijkt er zelfs op dat een aantal voetballers 
zelf een keer met een cricket bal aan de slag 
willen.



Twenty20 match op donderdag 2 mei 2013 

door Roelof Kruijshoop 

In plaats van een normale training hebben wij een onderlinge Twenty20 gespeeld, waarbij wij 
hebben kunnen kennismaken met onze nieuwe vrienden van Apollo Tyres. Er waren dit keer 21 
spelers beschikbaar. 

De avond begon met een welkomstwoord van 
voorzitter Diederik Neeb, die vervolgens de 
opstellingen van de twee teams bekend maakte. 

De wedstrijd begon om half zeven en de 
wedstrijd was afgelopen om ongeveer kwart over 
negen. 
Het was duidelijk dat de spelers van Apollo Tyres 
er weer in moesten komen omdat ze geruime tijd 
niet meer hadden gespeeld. Er waren een paar 
prima cricketers bij en ze waren allemaal erg 
prettige mensen.  

Het was genieten van de goede sfeer tijdens de 
wedstrijd. De twee wicket keepers waren Stuart 
Quickfall en Adriaan Poffers. Beide keepers 
speelde prima en wisten vrijwel alle losse ballen 
te stoppen. De hoogste battingscores waren 
John Kloppenbrug (40 ret.out), Diederik Neeb 
(16), Sreejesh (13) en Venkatesh (10). De beste 
bowlingprestaties waren van Patel 4 v.10 in 4 
overs en Diederik Neeb 2 v.18 in 3 overs. 

Na de wedstrijd beleven de meeste mensen nog 
gezellig napraten in het clubhuis! 

 

HENGELO - SGS op zondag 28 april 2013 

door Jan Willem Heshusius en Roelof Kruijshoop 

Het was weer de openingswedstrijd van het seizoen. Helaas misten zowel HENGELO als SGS 
een aantal sterke spelers, maar dat heeft de pret niet gedrukt. Was het de laatste 2 jaar boven 
de 25 graden, dit keer bleef de temperatuur steken op de helft. Toch was het door de zonnige 
omstandigheden best te doen.  

Zeker door na een verloren toss eerst te moeten fielden. 
Wat voor een bowler gewenste resultaten zijn dat is 
natuurlijk een hattrick, hetgeen niet lukte, maar ook op de 
eerste bal van de wedstrijd en van het nieuwe seizoen een 
wicket pakken. Dat lukte nu toevallig wel. David Payne 
was het slachtoffer. 

SGS was licht gehandicapt waardoor Salim Mohammad 
mocht keepen. 2 prima caught behinds en een snelle 
stump leverden hem goed succes op. De wickets werden 
bij SGS keurig verdeeld. Na een prima lunch was er aan 
onze kant één duidelijke uitschieter aan bat. Dat was 
Raimond v.d.Berg van Saparoea met 61 not out.  

Inning HENGELO 129 a.o. 39 overs: Stuart Quickfall 58, Peter Schmitt 17, John Kloppenburg 17 
Fielden SGS : Salim Mohammad 2 stumpings! Jan Willem Heshusius 3 v.21, Theo Burki 2 v.25 in 9,  
Walter Prescot 1 v18, Raimond v.d. Berg v.Saparoea 1 v.11, Mans de Rooij 1 v.20 
Batten SGS 132 v.5 26 overs : Raimond v.d. Berg v. Saparoea 61*, Salim Mohammad 16, Theo Straten 12, 
Tijs Linders 11. 
Fielden HENGELO : Adriaan Poffers 3 v.30, Johan Vriezen 2 v.54 
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