
 53e Jaargang, nummer 3 IN DE VAKANTIE PERIODE KOMT DE NOT OUT NIET UIT 13 juni 2013   

Voorzitter: D. Neeb 074-2505080 diederik @ neeb.nl 
Secretaris: A.A. Poffers 0548-610118 secretariscrickethengelo @ gmail.com 
Penningmeester: J. Kloppenburg 06-48635128 johnkloppenburg @ gmail.com 
- Betalingen: Bankrekeningnummer: 59.05.26.413 t.n.v. Penningmeester MCC "HENGELO” 
Wedstrijdsecretariaten: 
- Senioren: J.H.K. Vriezen 06-10294841 vriezen3 @ zonnet.nl 
- Jeugd: J. Kloppenburg 06-48635128 johnkloppenburg @ gmail.com 

Accommodatie: Torenlaan 58 c, 7559 PJ Hengelo, geen telefoon in het clubhuis, bel een bestuurslid 
Redactie en website: R.E. Kruijshoop 074-2422976 re.kruijshoop @ gmail.com 

Kopij: liefst per e-mail sturen aan: re.kruijshoop @ gmail.com  

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Score 50 / 50 

Helaas dat Groningen weer verstek liet gaan op 
een dag dat het mooi weer was om te cricketen. 
De beschikbaarheid van hun veld was hun eerste 
“excuus” en toen we voorstelde om de 
wedstrijden om te draaien ging er ineens eentje 
trouwen? We hebben afgelopen zondag wel 
gespeeld, tegen Hercules, en terecht verloren. 
De tussenstand na 4 wedstrijden is 2 gewonnen 
en 2 verloren. 
 
Ondanks dat we uiteraard blij zijn met zoveel 
nieuwe aanwas geeft het ook de nodige 
aanpassingen aan de instelling van diegene die 
graag elke week in de wei staan om een leuke 
pot cricket te spelen. Was het vorig jaar geregeld 
met 10 op pad, soms zelfs met 9, wat cricketen 
niet leuk maakte nu hebben we het omgekeerde 
en zullen we alles op alles moeten zetten om het 
voor iedereen leuk te maken. 
 
Donderdag 13 juni hebben wij weer een 
onderlinge wedstrijd georganiseerd Hopelijk 
komen dan veel cricketers naar de club zodat 
iedereen een leuke partij cricket kan spelen. 
Hierbij is het van belang dat iedereen aan bod 
komt, ongeacht sterkte of voorkeur om ervoor te 
zorgen dat dit ook als training goed helpt. 
Opnieuw geldt: IEDEREEN IS WELKOM, LID OF 
NIET!!! 
 
De voetbal is klaar met de wedstrijden op ons 
veld en het veld is door de gemeente in 
onderhoud genomen dat er afgelopen zondag al 
voor zorgde, mede door de “droogte”, dat het 

ontzettend snel was. Dit leverde genoeg extra 
boundaries op die anders allemaal gelopen 
hadden moeten worden. Nu de voetbal ook in het 
clubhuis klaar is gaan we in deze weken het 
clubhuis laten schilderen, het is hard nodig om dit 
onderhoud uit te voeren en het zal er uiteraard 
ook weer heel mooi bij staan als dit klaar is! 
 
Op de website, Facebook en Team*Snap zijn 
leuke foto’s te vinden, van ons zelf maar ook 
andere cricket gerelateerde leuke foto’s staan op 
de verschillende media. Je mag zelf altijd foto’s 
uploaden op teamsnap of sturen naar Roelof 
Kruijshoop voor onze website en/of Henriette van 
Blaaderen om op Facebook te laten plaatsen. 
 
Nog een reminder voor diegene die nog niet alle 
wedstrijden op teamsnap hebben ingevuld: als je 
geen “V” hebt ingevuld kan ik je ook niet 
opstellen voor de wedstrijd, “?” is voor mij ook 
niet spelen! 
 
Aanstaande zondag spelen we weer thuis, tegen 
Gelre Cricket Zutphen; deze keer, een 
belangrijke wedstrijd om ervoor te zorgen dat we 
niet onderaan het staatje eindigen aan het eind 
van het jaar! 
 
We kunnen weer veel publiek gebruiken!  
Tot binnenkort op het veld. 
 
Met sportieve groet,  
-Diederik- 
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CLUBBLAD VAN DE MIXED CRICKET CLUB HENGELO
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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  

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 '--- '--- Groningen heeft afgezegd 

zondag 9 juni  HENGELO 1 - Hercules 2 168 172 v.2 D. Ranawaka (Hercules) bepaalde de wedstrijd 
met bowlen en batten. 

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 12 juni 2013) 

# Club Team Matches Points Average 
1 Quick 1888 Nijmegen Quick 1888 2 5 10 2.00 
2 Cricket Club Nieuwegein CC Nieuwegein 1 5 8 1.60 
3 MCC Hengelo MCC Hengelo 1 4 4 1.00 
4 SV Kampong Cricket SV Kampong 3 4 2 0.50 
5 Qui Vive Qui Vive 3 4 2 0.50 
6 USV Hercules  Hercules 2 4 2 0.50 
7 Gelre Cricket Zutphen Gelre CC 1 3 2 0.67 
8 Groningen CC Groningen CC 1 1 0 0.00 

 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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



Hengelo 1 - CCN 1       26-05-2013 

door Roelof Kruijshoop - verslaggever op afstand - 

Het was koud met maar zo'n 12°C en daarbij regende ook nog eens zo nu en dan. Er is 
ruim 2 mm regen gevallen en het veld was nat, maar er werden wel zes vangen 
gemaakt. Extra truien aan en dan het veld in. Helaas was de sfeer soms onprettig door 
het gedrag van de Nieuwegein'ers in het veld. Veel lawaai en onnodig appelleren. 
That's not cricket, gentlemen! Als hun captain had opgetreden was de wedstrijd leuker 
geweest ! 

De toss werd gewonnen door captain John 
Kloppenburg en hij koos ervoor om dit keer 
eerst te gaan fielden. De start was goed en 
het eerste wicket was vlot genomen. 
Rajendran zag de bal beter en bouwde een 
partnership op met Baba. Strak fielden 
zorgde voor een run out van Baba. 
HENGELO had een redelijke grip op 
Nieuwegein alhoewel toch regelmatig veel 
runs werden gescoord. Gupta ging met 15 
runs LBW en Sharma (25) run out. Het is 
jammer dat er maar liefst 37 extra's werden 
"weggegeven", waarvan 31 "vermijdbaar". 
Dat kwam voornamelijk door slordige ballen. 
Concentreren mannen! John Kloppenburg 
beet de spits af en wist 2 mannen van CCN 
te verschalken. Ook Diederik bowlde goed 
en nam drie wickets. Nikhil Malhotra was 
nog enigszins onbekend bij ons maar kon 
prima bowlen. In 6.5 overs maar liefst 3 
wickets voor 32 runs. Vangen: Rafi Wahid 2x 
en Nikhil Malhotra 1. Totaal van CCN 172 

runs. Een totaal waar je over heen moet 
kunnen komen!  

Eerst werd geluncht in onze kantine, waarbij 
wij ook weer op temperatuur konden komen. 
Diederik Neeb en Rob Puttkammer beten de 
spits af en waren vol goede moed. Het bleek 
echter dat Farooq een maatje te goed was 
en zij sneuvelden al snel met 7 en 1 run. V. 
Hegde bowlde Rafi Wahid tien runs later en 
de start was dus slecht. Drie vangen (2x 
Porter) zorgden voor het vertrek van Rob, 
Stuart Quickfall en Jan-Willem Kruijshoop. 
De HENGELO batsmen kregen geen vat op 
de bowlerij en het ene wicket sneuvelde na 
het andere. A.M. Farook bowlde prima en 
nam 5 wickets voor 32 runs in 10 overs. V. 
Hegde nam 3 wickets voor slechts 13 runs in 
nog geen 6 overs! De staart van de batting 
line-up met Christiaan Neeb zorgde toch nog 
voor 15 goede runs! Helaas deze keer geen 
foto's om te tonen. 

 

 



 



Hengelo 1 – Hercules 2         09-06-2013 

door Jan-Allard Hummel 
Nu ik me eindelijk weer eens vrij kon maken om mee te cricketen en ik ook nog – 
ondanks de luxe positie waarin de keuzeheren zich momenteel bevinden – op mocht 
draven, was ik zondag net als al mijn teamgenoten voorbeeldig op tijd aanwezig op 
onze prachtige Hengelose cricketground. Het goede zonnige cricketweer zal hierbij 
vast een steuntje in de rug zijn geweest. Een hard veld, maar net te lang gras… 
Ondanks het groot uitgezette veld zouden bij iets korter gras een beduidend hoger 
aantal hoger boundaries gescoord zijn. 

Hoe dan ook leek het een goede dag om de 
toss te winnen en met batten te beginnen en 
John Kloppenburg kweet zich voorbeeldig van 
deze taak als aanvoerder.  

Misschien wel iets te traag (maar dat was dat 
lange gras ongetwijfeld ook debet aan), maar 
desondanks gestaag scorend, openden 
Diederik Neeb (31) en Erik de Jonge (79) en zij 
brachten samen de eerste 80 runs in 18 overs 
op het scorebord. “So far so good” was de 
gedachte bij ons allemaal langs de kant, 
gezien de batsmen, die nog in zouden komen 
en 200+ runs leek nog steeds een haalbare 

(en noodzakelijke) target.  Johan Vriezen (19) 
voegde samen met Erik de Jonge nog eens 45 
runs aan dit totaal toe, voordat ons tweede 
wicket in de 30e over viel. Erik zag vervolgens 
John en Ragu veel te snel vertrekken aan de 
overkant als slachtoffers van dezelfde bowler 
D. Ranawaka die ook Johan al verwijderde, 
voordat Erik zelf op 161 ten prooi viel aan A.D. 
de Vries. Stuart Quickfall deed zijn naam 
gelukkig geen eer aan door nog tot 8 runs te 
komen, maar helaas vielen onze laatste 5 
wickets voor slechts 7 runs en waren we 4 
ballen voor het einde all out. D. Ranawaka 
richtte namens Hercules de meeste schade 

aan met 6 wickets voor 30 runs in zijn 8.2 
overs ! 

Na de lekkere en gezellige lunch (daar zijn en 
blijven we als Hengelo goed in! mede met 
dank aan Corry Laméris voor het mede 
klaarzetten) waren we vastberaden genoeg om 
deze wedstrijd toch winnend af te gaan sluiten. 
Maar ondanks verwoede pogingen van onze 
bowlers, die er wel voor wisten te zorgen, 
samen met de fielders, dat het tot de 25e over 
duurde voor de Hercules openers de 100 runs 
bereikten, om 7 runs later hun partnership 
verbroken te zien worden door Diederik Neeb 
die G.A. Verkroost (51) bowlde en een caught 
& bowled door Erik de Jonge van A.D. de Vries 
(56) op 136, wisten de 2 jonge batsmen J.A. 
Helberg (23 n.o.) en hun ook als bowler al 
uitblinkende D. Ranawaka (eveneens 23 n.o.) 
de runs sneller te scoren en met nog 21 ballen 
te gaan was onze nederlaag een feit.  

Een lekker potje cricket met een gezellige nazit 
was in elk geval waar we allemaal op terug 
konden kijken. En volgende keer zullen we 
ongetwijfeld Hercules 2 niet nogmaals met de 
punten laten ontglippen.  



 
 
WK Kwalificatie 2015 Nederlands elftal 
 
De beste twee teams van de Pepsi WCL championship gaan door 
naar het WK in 2015.  

De overige zes komen met de top 6 uit de WCL competities in een 
toernooi (in Nieuw Zeeland in 2014) terecht waarvan de twee beste 
teams ook doorgaan naar het WK.  

Nederland speelt nog tegen Namibie (uit), Ierland (thuis) en Canada 
(uit). Tegen ieder team worden twee 50 over wedstrijden gespeeld. 

 
 De huidige stand in de Pepsi World Cricket League Championship: 

Nr Land Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Verregend 

1 Ierland 10 17 8 1 1 

2 Nederland 10 14 7 3 0 

3 Schotland 10 11 5 4 1 

4 Afghanistan 10 11 5 4 1 

5 VAE 10 10 5 5 0 

6 Kenia 10 10 5 5 0 

7 Namibie 10 4 2 8 0 

8 Canada 10 3 8 1 1 
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Nederlands elftal - Zuid Afrika   31 mei 2013  


