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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Een koude maand is achter de rug 

 
Het is eind mei en het is veel te koud om lekker 
te kunnen cricketen. De voorspellingen, voor 
zover je daar iets aan hebt, geven aan dat het nu 
beter wordt. Dat is niet heel moeilijk, het kan niet 
veel slechter worden behalve dat het nog kan 
gaan regenen. 

Van de eerste 3 wedstrijden hebben we er 2 
gewonnen, beter dan verwacht. De verslagen 
staan verderop in de NOT-OUT. We hebben 24 
spelers, een aantal daarvan willen niet altijd 
spelen maar we hebben veel spelers en dat 
betekent dat niet iedereen elke week aan de 
beurt komt. Het is leuk om te zien dat we nu vaak 
supporters hebben. Mensen die niet spelen 
komen vaak kijken en dat is mooi.  

Om iedereen wat meer te laten spelen moeten 
we proberen om op donderdag avonden wat 

vaker een 20/20 wedstrijd te plannen. Ik zal op 
teamsnap een “event” aanmaken en als we 
genoeg aanmeldingen hebben kan er een 
wedstrijd gespeeld worden. 

Het teamsnap werkt heel goed, maakt het werk 
in ieder geval wat makkelijker. Ondanks de 
eerdere start problemen loopt het nu goed, er 
zullen nog wel een paar aanpassingen komen 
maar in grote lijnen laten we het zo lopen. 

Wij ontvingen bericht dat Lucy Meijling is 
overleden. Lucy heeft haar verdiensten gehad 
voor de cricketclub tijdens de Jeugdcoaching-
zomerkampen van de KNCB. De oudere leden 
kennen Lucy vast nog wel. Wij wensen Hans 
sterkte bij de verwerking van dit grote verlies. 

Met sportieve groet, -Diederik- 

 

 
Lucy Meijling overleden 

Het is nog maar kort geleden dat de 
echtgenote van ons erelid Hans Meijling 
door Koningin Beatrix is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hans was pas geleden nog op de club 
en vertelde dat Lucy leukemie had en 
dat het slecht met haar ging. 

Lucy is overleden op 18 mei 2013. 
Wij houden in herinnering de leuke tijd 
die wij samen hebben gehad bij de 
Jeugdcoaching zomer kampen van de 
KNCB waarbij heel veel jonge cricketers 
te gast waren op onze cricketclub. 

Onze gedachten gaan uit naar Hans en de familie en wij wensen hun sterkte bij de verwerking er van.
 

NOT  OUT  
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     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. 
 

zondag 12 mei  HENGELO 1 - Qui Vive 3 159 v.5 156  

zondag 19 mei  Kampong 3 - HENGELO 1 95 125  

zondag 26 mei  HENGELO 1 - CCN 1 64 172  

zondag 2 juni  Groningen 1 - HENGELO 1   Zie Team*Snap 

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 28 mei 2013) 

# Club Team Matches Points Average
1 Cricket Club Nieuwegein CC Nieuwegein 1 3 6 2.00
2 Quick 1888 Nijmegen Quick 1888 2 3 6 2.00
3 MCC Hengelo MCC Hengelo 1 3 4 1.33
4 Gelre Cricket Zutphen Gelre CC 1 2 2 1.00
5 SV Kampong Cricket SV Kampong 3 2 0 0.00
6 USV Hercules  Hercules 2 2 0 0.00
7 Qui Vive Qui Vive 3 2 0 0.00
8 Groningen CC Groningen CC 1 1 0 0.00

 

 
 





Bericht van ATC-5       05-05-2013 

ATC-5 heeft een leuke activiteit ter afsluiting van hun voetbalseizoen georganiseerd.  
Aangezien zijn geen gebruik konden maken van de kantine van ATC'65 vroegen zij of ze bij de 
cricketclub het feest mochten vieren. Nou, dat mocht en dat hebben ze gedaan en het was 
super gezellig voor zowel de voetballers als de cricketers.  Hierbij een link naar hun verslag van 
zondag 5 mei 2013 ! 
 
http://atc5.nl/index.php/wedstrijdverslagen/wedstrijdverslagen-2012-2013/482-mooi-dat-het-zo-
moest-nog-veel-mooier-dat-het-zo-kon 
 
Nogmaals bedankt, het was een super geslaagde dag! 
Groeten ATC-5 

 

Hengelo 1 – Qui Vive 3          12-05-2013 

door Willem Kruijshoop 
Vaders en Zoons & Catches win Matches.  
Zoals de titel aangeeft was de opstelling een erg bijzondere. Maar liefst 4 vaders hadden 
hun zoons meegenomen of andersom. Ik ben nog geen eerdere opstelling tegengekomen 
met deze samenstelling. Misschien als Rob zijn zoon meeneemt zouden we dit nog 
kunnen overtreffen dit seizoen. Op de website is hier ook een foto van te vinden  

Ondanks dat dit onze eerste officiële 

wedstrijd deze zomer was, waren de 
crickettemperaturen nog niet aanwezig. 
Waardoor er zelfs thermisch ondergoed 
werd aangetrokken, dat normaal gesproken 
alleen op de wintersport meegaat. 

Ik geloof dat wij de toss hadden gewonnen 
en wij mochten als eerste fielden. Dit ging 
niet helemaal goed, maar John Kloppenburg  
(2 voor 17 in 8) en Rafi Wahid (1 voor 34 in 
9) waren goed op dreef. Diederik Neeb  
deed het ook erg goed (4 voor 38 in 10) en 
Johan Vriezen pakte ook zijn wicket mee. 
Erik de Jonge (2 voor 29 in 7) nam het van 
Johan over en in de 37e over zat de 
tegenstander voor 165 aan de kant. All out! 

Het fielden was goed deze dag en vooral de 
vangen werden vastgehouden (Rafi Wahid 

1, Johan Vriezen 1, John Kloppenburg 2, 
Diederik 2 & Willem 3). 

De lunch was weer ouderwets gezellig. Dank 
aan de cricketdames voor de goede zorgen. 

Voor ons de schone taak deze score te 
overtreffen. Het weer was ook een stuk beter 
geworden en Diederik en Erik begonnen met 
batten. Helaas was Diederik weer snel 
vertrokken (caught behind). Onze tegen-
standers waren verbaasd dat hij zelf wegliep, 
maar  mijns inziens een normale actie….! 

Erik de Jonge (85) en Johan Vriezen (24) 
hadden hierna een prima partnership van 73 
runs en op een stand van 76 mocht Stuart 
Quickfall (1) het veld betreden ter vervanging 
van Johan (bowled). Ook deze twee heren 
hielden goed stand en op een stand van 149 
ging Erik helaas run out. Een uitstekende 
batting prestatie van hem. Hoewel onze 
tegenstander een beetje heeft meegeholpen 
door wat vangen te missen. Ik (9 n.o.) en 
Rafi (1 n.o.) mochten de wedstrijd binnen 
halen. 

Met een voldaan gevoel hebben wij later met 
een biertje de overwinning gevierd. Altijd 
prettig de eerste wedstrijd van het seizoen te 
winnen.  

Willem Kruijshoop 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Tel.: 074-2423482 
 

Uw leverancier van topwijnen  
voor een redelijke prijs 

 

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



Kampong 3 - Hengelo 1 : 125 – 95            May 19th 2013 

by Nikhil Malhotra 

On Sunday the 19th of May 2013 the team with high enthusiasm left the Van der Valk 
Hotel on route to play Kampong 3. Expected temperature was around 22 °C . By the time 
team arrived around 12:30 hrs., the weather took an unexpected turn and the day became 
cloudy and cold. After reaching Kampong, captains got busy with the toss as the other 
team members were doing the preparations. After the toss, MCC HENGELO decided to 
bat first and openers started practising. On this cold day there was cricket feel spread all 
around with another match going on nearby. 

HENGELO had quite amazing start with 
many comfortable runs in the first 12 overs 
with many fours and a six. But then there 
was a series of fall of wickets and there was 
change in strategy for there were plenty of 
overs to play with fewer wickets in hand. So, 
the players just hold the pitch to not loose 
the wickets. There were some quick risky 
singles and extra runs made the score 
board running which kept bit of constant 
pressure on bowling side. There was some 
bad luck with inside edge and pressure to 
score runs which kept wickets to fall. 
Eventually team was wrapped up for total of 
125.  

With not so bigger target to defend, team 
was motivated by captain not loose any 
extra runs by keeping the fielding tight. 

After the lunch while the batsmen were 
getting ready, the team started warm up by 
catching practice and field setup. 

Opening pair looked pretty confident and 
were getting quick singles all around the 
ground. Then the match turned as captain 
played his part and got 3 wickets in just 4 
balls by just missing a hattrick. The team 
kept fielding very tight and extras were 
pretty much avoided. So there was constant 
pressure on the batting side. One pair 
played some nice partnership which was 
broken with a marvellous single handed 
fielding and throw directly on stumps with 
only one stump to look by Thineshkar. 
There was also few wonderful catches and 
nice fielding which made the victory of 
HENGELO-team certain. The Kampong 
team was wrapped up in 95 runs. 

After long glorious day teams went to club 
house to discuss the match and celebrating 
the victory with nice cricketing spirit in mind. 



Hengelo 1 -CCN 1 : 64 - 172     May 26, 2013 

by Stuart Quickfall 

On a cold wet mid may morning a HENGELO eleven arrived (Thermals and all) to 
entertain cricket club Nieuwegein for a start at the revised time of twelve o'clock.  
The day started well with John winning the toss and electing to field first.  

The wet conditions made fielding difficult and 
bowling doubly so however a stroke of luck 
early on led to a full toss from John being 
skied from an attempted pull, Rafi Wahid 
stood waiting and took the catch 
comfortably. An early bowling change led to 
another early wicket for Diederik Neeb with 
the batsman attempting to clear the field 
after sustained pressure from Rafi at the 
other end. The bowling partnership 
continued to work well but with the ball 
fizzing around the field the luck turned in the 
batsmans' favour. Several chances slipped 
from the grasp of waiting fielders before 
some smart fielding from Christian Neeb led 
to the fall of the third wicket a close run out. 
Rafi's bowling continued to cause problems 
for the visiting batsmen with several balls 
narrowly missing the edge of the bat. 
Diederik continued to bowl steadily at the 
other end and the consistency led to the fall 
of another wicket caught in the in-field by 
Nikhil Malhotra after a close LBW shout the 
ball before. Johns return to the attack 
brought about another wicket the batsman 
being trapped plum in front of the stumps. 
The score card continued to tick over 
however and only some confusion between 
the batsman could break the next 

partnership much to the frustration of the 
away side. With Diederik's overs spent for 
the addition of a second attempted pull 
HENGELO turned to Bharat Patel & Nikhil 
Malhotra to finish the innings. Nikhil was 
instantly unlucky to hold on to a sharp return 
catch but eventually made the break through 
taking a further 2 wickets to finish with 3 for 
32 and finish the innings. Unfortunately the 
missed chances leading to a respectable 
total of 172 for the away side. 

So it was after a quick lunch that HENGELO 
headed out to the centre with Rob 
Puttkammer and Diederik Neeb standing fast 
in the face of the opening bowlers. A good 
yorker finally led to Rob coming back to the 
pavilion as the ball fell comfortably into the 
fielders hands. From there on wickets 
continued to fall regularly with runs hard to 
come by the fielders were buoyant to say the 
least. The collapse not so dissimilar to that of 
New Zealand just over the water. Not much 
more can be said for the HENGELO innings 
with Extras being the top scorer by some 
margin. All in all a day to forget for 
HENGELO but with two wins from three so 
far and the season still fresh there is plenty 
more cricket to come this year

 


