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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
"TO PLAY OR NOT TO PLAY" 

Helaas begon mijn vorige voorwoord met het feit 
dat Groningen verstek liet gaan op een hele 
mooie zomerdag, die buitengewoon geschikt was 
om te cricketen. Terwijl wij nu juist meer dan 
voldoende spelers hebben en nog net weer een 
nieuw lid hebben mogen verwelkomen worden er 
veel te veel wedstrijden afgezegd en dit is veel te 
vrijblijvend en wordt door de KNCB niet hard 
genoeg aangepakt! 

Voor deze zondag, 4 augustus, is het weer de 
vraag of weer Groningen een team op de been 
kan brengen en daarnaast ook nog voldoende 
auto's kan regelen voor het vervoer. Het is mijns 
inziens te gek voor woorden dat een 
professionele bond dit tolereert ten koste van 
andere clubs die wel altijd willen en kunnen 
spelen. Wij hebben voor deze zondag 18 spelers 
beschikbaar en zullen hoe dan ook een wedstrijd 
spelen, hopelijk tegen Groningen maar anders 
weer onderling! 

De resultaten zijn, ondanks de goede start van 
het seizoen niet erg goed te noemen. We hebben 
door onze opstellingen, die gebaseerd zijn op het 
feit dat iedereen moet kunnen spelen, niet altijd 
de sterkste elf in het veld. Dit is een bewuste 
keuze die ook duidelijk zijn mindere kant heeft. Ik 
hoop dat iedereen begrijpt dat we in een 
overgangstraject zitten, welke hopelijk beperkt 
blijft tot een of twee seizoenen, waarna we met 
een meer serieuze selectie de teams beter 
kunnen indelen. 

Ik blijf van mening dat gezien de ontwikkeling die 
we door maken op dit moment als vereniging, dat 

we ernaar moeten streven om volgend jaar met 
twee elftallen uit te komen in de competitie. Het 
aantal spelende leden is daarvoor nu nog te 
weinig maar als we dezelfde acties ondernemen 
als we het afgelopen winterseizoen gedaan 
hebben maken we een goede kans. We zullen 
direct aansluitend aan het seizoen een 
bijeenkomst beleggen om dit seizoen te 
evalueren, de verbeterpunten vast te leggen en 
tevens weer een actielijst maken met de punten 
om nieuwe leden te werven. De datum die we 
hiervoor vastgesteld hebben is donderdag 19 
september vanaf 20.15 uur, zet deze datum nu 
vast in jullie agenda! 

Een hele positieve ontwikkeling is de training die 
Erik verzorgd op de dinsdag avonden met een 
klein groepje jongeren; Harm, Christiaan en ook 
Tom doet soms mee. Het zou natuurlijk heel 
mooi zijn als we deze ontwikkeling ook konden 
doorzetten en volgend jaar ook meer jeugd aan 
het werk kunnen zien. 

We hebben het clubhuis weer helemaal netjes 
laten schilderen en het ziet er beter uit dan dat 
het er ooit heeft uitgezien. We moeten er nu voor 
zorgen dat dit zo blijft en ook de laatste punten 
op de actielijst voor het clubhuis worden 
afgewerkt. 

Hopelijk zondag a.s. met weer heel mooi weer 
cricketen tegen Groningen. Kom ook gezellig 
langs als je niet speelt. 

Met sportieve groet,  

-Diederik- 

NOT  OUT  
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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. 



Ons clubhuis zit weer prima in de verf 

In juli 2013 is ons clubhuis weer netjes in de verf gezet.  
De eerste laag is aangebracht in september/oktober 2009 door een paar clubleden met rollers en 
kwasten, maar dat was een "mega"-klus van een paar weken elke dag plamuren en schilderen. Nu is 
de verflaag gespoten door een professioneel schildersbedrijf. Het ziet er weer keurig uit! 

   

 

 

 

 

 

 

 

Het was gelukkig al langere tijd goed droog en 
dat zal ten goede komen aan de levensduur 
van deze nieuwe verflaag. 

 

 

Trainingen 

 Een fotocollage van de training van 18 juli 2013. 

  
Het was erg warm, maar dat mocht de pret niet 
drukken.  

Erik de Jonge hielp de minder ervaren cricketers. Ze 
vonden het erg leuk en hebben veel geleerd. 

 

 



 

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 



      

                      Stand KNCB competitie Klasse 3C (per 25 juli 2013) 

 

 

 
 

 

# Club Team Matches Points Average
1 Quick 1888 Nijmegen Quick 1888 2 10 18 1.80
2 Cricket Club Nieuwegein CC Nieuwegein 1 11 16 1.45
3 Qui Vive Qui Vive 3 10 14 1.40
4 Groningen CC Groningen CC 1 9 10 1.11
5 USV Hercules Hercules 2 11 6 0.55
6 MCC Hengelo MCC Hengelo 1 8 4 0.50
7 Gelre Cricket Zutphen Gelre CC 1 9 4 0.44
8 SV Kampong Cricket SV Kampong 3 8 2 0.25

Datum Thuis vs Uit OPMERKINGEN
Sti l l  Going Strong CC was  duidel i jk te  sterk.

Hengelo inning, 39 overs : Stuart Quickfa l l  58, P Schmitt 17,

J. Kloppenburg 27.  Sa l im Mohammad 2 caught behinds  en

1 stumping.

Jan Wil lem Heshus ius  3 v.21, Theo Burki  2 v.25, Walter Prescod 1 v.18

Raimond v.d. Berg v.Saparoea  1 v.11

SGS CC  inning, 26 overs : Raimond v.d. Berg v.Saparoea  61*

Sa l im Mohammad 16, Theo Straten 12, Ti js  Linders  11.

Johan Vriezen 2 v.54, Adriaan Poffers  3 v.30   

Twenty20 ‐ 2 wedstr. Oefenwedstrijden voor het komende seizoen.

HENGELO Gelre CC 147 v.2 150 v.5 Erik de  Jonge  84*, Stuart Quickfa l l  27*, Ragu 16. J. Kloppenburg 3 v.10 in 3.2.

Ragu 1 v.35 in 4. Gel re: J. Hoaze  65*, D. Ni jbroek 18*

Gelre CC ‐ HENGELO 125 v.3 81 v.6 John Kloppenburg 15, Tom de  Jonge  17, Sreejesh 12. Sreejesh 3 v.5 in 2.

Gel re: A. Kadripul lej 50 ret., A. Diel i s se  46

Hengelo inning: Erik de  Jonge  85, Johan Vriezen 24,

Stuart Quickfa l l  13. Molase  1 v.7 in 3.  

Qui  Vive  i nning: Singh 47, Prakash 13. Diederik Neeb

4 v.38 in 10,

John Kloppenburg 2 v.17 in 8, Erik de  Jonge  2 v.29 in 7.

Vangen door Jan‐Wil lem Krui jshoop 3, Diederik Neeb 2, Rafi  Wahid 1

Diederik Neeb 31, Erik de  Jonge  21, Johan Vriezen 9, extra 's  39 !

J. Vogelaar 3 v.7 in 9.3!, Wubben 2 v.35 in 10 en Mukadam

3 v.25 in 7.

Skerri t 12, Koch 27, Guido Cramer 10, Wubben 20, extra 's  9.

Erik de  Jonge  4 vangen! Dinesh Thineshar 1 vang en 1 run out!

Fielding CCN: A.M. Farook 5 v.32 in 10, V. Hegde  3 v.13 in 5.5

CCN‐Inning: Nikhi l  Malhotra  3 v.32 in 6.5, Diederik Neeb

3 v.31 in 10. 7 spelers  van CCN in de  dubbele  ci jfers!

zondag 2 juni 2013 Groningen 1 ‐ HENGELO 1 Groningen heeft afgezegd
Hengelo‐inning: Erik de  Jonge  79, Diederik Neeb 31, Johan

Vriezen 19. D. Ranawaka  6 wickets  voor 30 runs!

Hercules ‐inning: A.D. de  Vries  56, G.A. Verkroost 51, Ja .A. Helberg 23* en D. Ranawaka  23*

zondag 16 juni 2013 HENGELO 1 ‐ Gelre CC 1 130 131 v.6 Stuart Quickfall  43, Johan Vriezen 12, Sreejesh 2 v.24 in 6, Harm Laméris 2 v.18 in 4

zondag 23 juni 2013 Quick 1888 2 ‐ HENGELO 1 71 v.1 70 VS Ragunathan 1 v.12 in 2.4, Siva Nagarajan 13, Bharat Patel  8.

vrijdag 28 juni 2013 HENGELO ‐ SGS CC Vriendschappelijk, SGS heeft afgezegd

zondag 30 juni 2013 Qui Vive 3 ‐ HENGELO 1 179 137 v.9 Venkatesh 13, VS Ragunathan 10, John Kloppenburg 48 en 2 v.17 in 8.1, Harm Laméris  3 v.26 in 3

zondag 7 juli 2013 HENGELO 1 ‐ Kampong 3 Kampong heeft afgezegd; uitgesteld tot 8 sept.

Diederik Neeb 54, Patel  23, Ragunathan 20, Henk Kloppenburg 14. CCN Lavania 4 v. 22 in 10.

S. Yuosuf 55, P. Gupta 27, H. Shezad 26, M. Rajendran 26.

John Kloppenburg 3 v. 18 in 5, Nikhil  Malhotra 2 v.39 in 10, Ragunathan 1 v.40 in 6.

zondag 4 augustus 2013 HENGELO 1 ‐ Groningen 1

zondag 11 augustus 2013 Hercules 2 ‐ HENGELO 1

zondag 18 augustus 2013 Gelre CC 1 ‐ HENGELO 1

zondag 25 augustus 2013 HENGELO 1 ‐ Quick 1888 2

Traditionele sluitingswedstrijd van het seizoen

om de Puttkammer van Lennep Memorial, de

Gouden Kruik en het Ben Walhof cricketbat.

Aanvang 13:00 uur

zaterdag 7 september 2013 HENGELO ‐ Capel CC Vriendschappelijke international

zondag 8 september 2013 HENGELO 1 ‐ Kampong 3 inhaalwedstrijd van 7 juli

Wedstrijdoverzicht  HENGELO 1
Seizoen 2013 - KNCB  Klasse 3C

224 v.8 154

zaterdag 31 augustus 2013 HENGELO ‐ SGS CC

zondag 14 juli 2013 CCN 1 ‐ HENGELO 1

64 172

zondag 9 juni 2013 HENGELO 1 ‐ Hercules 2 168 172 v.2

zondag 26 mei 2013 HENGELO 1 ‐ CCN 1

159 v.5 156

zondag 19 mei 2013 Kampong 3 ‐ HENGELO 1 95 125

Zondag 5 mei 2013

zondag 12 mei 2013 HENGELO 1 ‐ Qui Vive 3

Uitslag

zondag 28 april 2013 HENGELO 1 ‐ SGS CC 129 132 v.5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     
 
   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 

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

Tel.: 074-2423482 
 

Uw leverancier van topwijnen  
voor een redelijke prijs 

 



Hengelo 1 - Gelre 1 : 130 – 131 v.6           16 juni 2013 

door Henk Kloppenburg 

Op zondag 16 juni was het weer tijd om Gelre te bestrijden. De vooruitzichten waren voor 
een goede succesvolle cricket dag. 

Nadat Gelre de toss had gewonnen en 
besloten om te gaan fielden was het aan 
Hengelo de taak om een goede score op het 
bord te zetten. De start was niet zoals we 
gehoopt (verwacht) hadden. We zagen Erik al 
spoedig richting clubhuis wandelen zonder te 
hebben gescoord, gevangen door Ton op het 
bowlen van James. Sreejesh kwam Erik 
vervangen maar naar een partnership van 5 
runs werd Diederik gebowld.  Sreejesh en 
Johan konden de score uit bouwen tot 29 runs 
Sreejesh gevangen door James op bowlen 
van Kadirappulige met Johan spoedig daarna 
ook vertrekkend gebowld door dezelfde 
bowler. Stuart en John konden nog 27 runs 
toevoegen aan het totaal tot dat John uit ging 
gevangen door James op bowlen van 
Frenando. Toen was het de beurt aan Tom 
om samen met Stuart te proberen de score 
verder uit te bouwen. Dit resulteerde in een 
partnership van 20 runs. Tom ging LBW op 
bowlen van Hans Lobach, 4 runs.  Harm en 
Stuart konden nog 38 runs toevoegen aan het 
totaal voor dat het wicket van Stuart viel, weer 
James. Stuart 43 runs topscorer bij Hengelo. 
Christiaan mog het daarna proberen maar zag 
Harm vertrekken zonder dat ze de score 

konden verhogen. Nikiel was de volgende 
maar moest na twee runs weer naar de kant. 
Nummer 11 Henk mocht het hierna proberen. 
Samen met Christiaan konden nog 13 runs 
aan het totaal worden toegevoegd mede door 
goed callen en runnen.  Op een stand van 130 
ging Christaan uit gebowld door Chris Maltby. 

Na de lunch was het aan Gelre om te 
proberen de 130 runs te overtreffen. Na een 
goede start van Hengelo, 2 man uit voor 21 
runs – 2 wickets voor Sreejesh en een vang 
van Johan, scoorden Dirk en James de runs 
in een hoog tempo. 100 voor 3 James uit LBW 
door Erik. De volgende twee wickets vielen 
daarna snel , Harm 2x en een vang door 
Stuart. Maar onze bowlers konden maar geen 
vat krijgen op Dirk Nijbroek die nog wel Chris 
Maltby gebowled zag gaan (John) maar zelf 
not out bleef. Winst voor Gelre in de 28ste 
over. Er werd wel heel erg netjes gebowled 
Hengelo had maar 1 extra, ongekend laag 
aantal.  Zo als gewoonlijk was de derde 
innings weer erg gezellig. Onmdanks het 
verlies, Gelre was duidelijk het beste team op 
die dag, kunnen we toch terug kijken op een 
prettige cricketwedstrijd. 

 

 





Quick (N) 2 – Hengelo 1 : 71 v 1 – 70 a.o.  23 juni 2013 

door Johan Vriezen 

Dit zal wel een kort verslag worden want over deze wedstrijd valt helaas niet veel te vertellen. Als 
gelegenheidsaanvoerder leek het mij verstandig om dit keer eens via van der Valk te rijden (dat 
doet ie anders nooit).  

Ons team was al zwaar getekend doordat een 
aantal vaste waarden niet mee zouden doen. 
Bij aankomst op de parkeerplaats bleek dat 
wij over slechts 10 spelers beschikten.  Via 
allerlei telefoontjes werd nog alles op alles 
gezet om toch nog een 11de man te vinden. 
Helaas mochten alle acties niet baten en 
besloot ik alleen achter de reeds eerder 
vertrokken auto’s aan te rijden. De 
weersvoorspellingen voor deze dag waren 
bijzonder slecht en het was nog maar de 
vraag of wij een hele wedstrijd zouden kunnen 
spelen. Voor het tossen had ik het volgende 
gesprek met Salim de aanvoerder van Quick. 

Johan:  Ik neem aan dat jullie vandaag graag een 
resultaat willen halen? 

Salim:  Ja 
Johan:  Oké dan denk ik dat wij het beste als 

 eerste kunnen gaan batten. 
Salim:  Ja dat is goed als jij zegt dat je de toss 

 hebt gewonnen. 
Johan:  doen we 

Voorgaande was wat mij betreft dan ook 
ongeveer het hoogtepunt van de wedstrijd. 

Siva  (13) wist als enige in de dubbele 

cijfers te komen en Tom scoorde voor de 
tweede keer op rij meer runs dan zijn vader 
Erik die hem dan ook vervolgens 
meedogenloos LBW gaf.  Na 31 overs 
strandden wij op een totaal van 70 all out 
waarvan ook nog eens 24 extra’s. 

Ondertussen was op het hoofdveld de 
wedstrijd tussen Quick 1 en Ajax nog steeds 
niet begonnen omdat volgens de umpires de 
pitch nog te nat was. Het was vermakelijk om 
de spelers met de covers te zien worstelen 
iedere keer dat het ook maar een beetje 
begon te spetteren. Dit terwijl iedereen zich er 
over verbaasde waarom er daar maar niet met 
de wedstrijd werd begonnen.  

Quick had na de lunch slechts 10 ½ over 
nodig om ons totaal te overtreffen.  Ragu wist 
onze eer te redden door toch een wicket te 
nemen. Kortom wij waren mooi op tijd klaar en 
dat is altijd nog beter dan vanuit Leiden naar 
Nijmegen te rijden om de wedstrijd door de 
umpires te laten bederven en helemaal niet te 
spelen terwijl op het veld ernaast gewoon 
wordt gespeeld.  



Taskforce Cricket Nederland 

Of te wel Qui Vive 3 – MCC Hengelo 1     30 juni 2013  

door Adriaan Poffers 

Op de KNCB-site lees ik dat een taskforce gaat onderzoeken waaraan de terugloop van het 
aantal leden van de KNCB te wijten is. Misschien moet de commissie gewoon een keer met ons 
mee gaan naar een wedstrijd tegen zeg maar Qui Vive, Groningen of CCN Nieuwegein (dat 
laatste kan vrij makkelijk want de KNCB is ook aldaar gevestigd). 
Mijn dag begon in ieder geval om 10:10 met een fietstocht naar het A1-restaurant bij Holten. En 
net toen ik daar aan kwam arriveerden ook Rob en Henk. Over perfecte timing gesproken. De 
reis verliep verder voorspoedig en dit zorgde ervoor dat we mooi op tijd in de buurt van 
Halfweg (Haarlem) waren. Onze Indiase afvaardiging uit Arnhem had wat minder geluk. Zij 
belandden in een file en kwamen net na 1 uur aan.  

De verlate aanvangstijd van de wedstrijd gaf 
ons de gelegenheid om de pitch te 
inspecteren. Wat opviel was dat onze 
gastheren al druk aan het oefenen waren op 
de pitch. En ook dat sightscreens (nog) 
ontbraken. Maar dit alles haalde het wat mij 
betreft niet bij het feit dat er geen lijnen op 
de pitch stonden! Deze moesten om de zeg 
maar 8 overs door de umpires met krijt erop 
getekend worden?! Het haalde in ieder geval 
wel herinneringen op aan mijn kleuter-
schooltijd….. 

John won de toss en besloot te gaan fielden. 
Dit gaf ons de gelegenheid om in ieder geval 
een wedstrijd te spelen waarbij iedereen de 
kans kreeg om wat te bowlen, batten en 
fielden. Wedstrijden als die tegen Quick, 
waarbij maar zo’n 40 overs in totaal 
gespeeld worden, daar maak je niet zo’n 
lange reis voor. 

Sreejesh en Rob openden de bowling. 
Sreejesh wisselde helaas nogal wat wides af 
met hele mooie ballen. En dit tezamen met 
het feit dat batsman S. Singh er van meet af 
aan vol voor ging, deed Qui Vive’s score 
explosieve vormen aannemen. Rob 
probeerde de runrate te beperken door een 
meer consistente lijn te bowlen, maar zijn 
mindere snelheid zorgde er ook voor dat 
enkele ballen het park uitgingen (en in de 
sloot belandden). Overigens had deze 
schade beperkt kunnen blijven als de heren 
umpires de batsman gewoon lbw hadden 
gegeven. Op een bal van Rob zou DRS 
namelijk drie maal donkerrood getoond 
hebben. (pitched middle, impact middle en 
hit middle half way up) 

Rob kreeg uiteindelijk wel loon naar werken 
door de andere opener te bowlen. En ook 
Sreejesh kwam positief in de boeken door 
batsman nummer drie (en de derde Singh) 
met een prachtige bal te bowlen. (pitched 
middle en hit off) Wanneer dit alles gebeurd 
is, kan ik overigens niet zeggen. De heren 
van Qui Vive vullen the fall of wickets niet 
in….. 

Na dit openingspaar namen Ragu en John 
het over. John zorgde er met een mooie 
Yorker voor dat batsman S. Singh eindelijk 
(met 48 runs) naar de kant mocht gaan. 
Over clean bowled valt namelijk niet veel te 
beslissen door de umpires. En vervolgens 
wisten John en Ragu door een combinatie 
van accuraat bowlen en wat mindere 
batsmen de runrate flink omlaag te krijgen. 
Overigens had John in dit spel nog een 
wicket moeten hebben. Een duidelijke edge 
belandde in de handen van uw verslaggever 
maar ook nu waren de umpires 
onverbiddelijk. Wel vreemd dat ze tijdens 
hun fieldinginnings ineens wel het bestaan 
van een caught behind onderkenden en 
dermate veel druk op de umpire uitoefenden 
om vervolgens Harm naar de kant te laten 
sturen. Gelukkig voor ons corrigeerde Barat 
deze omissie van het scheidsrechterkorps 
door batsman nummer 5 alsnog naar het 
clubhuis te zenden. (u raadt het al: bowled) 

Nu was de weg vrij voor Harm om met zijn 
mooie spinballen voor verwarring te zorgen 
in het Qui Vive – kamp. Dat lukte prima. Na 
een zowaar gegeven stumping wist onze 
youngster nog twee andere batsmen te 
bowlen.  



En vervolgens waren de kwaliteiten van de resterende batsmen dusdanig dat er na deze 
tovenarij van Harm zoveel noodzaak tot runnen was dat er maar liefst twee run-out gingen. 
De nummer 11 van Qui Vive kwam, zag de Yorker van John niet, en ging weer. Alles met 
elkaar was de thuisploeg all out voor 179. 

Bowlingcijfers: 
   O M R W 
S. Sreejesh  4 0 33 1 
R. Puttkammer 5 0 33 1 
V.S. Ragunathan 8 0 29 0 
J. Kloppenburg 8.1 1 17 2 
B. Patel  2 0 20 1 
H. Lameris  3 0 26 3 
N. Malhotra  4 0 19 0 

Extra’s: 2 byes, 35 wides (!) en 2 no-balls. 
 

Na een nogal late “lunch” (zo ergens rond 5 uur ‘s middags) togen onze eerste batsmen 
manmoedig het veld in om dit totaal van 179 te overtreffen. En het moet gezegd worden : 
onder de bezielende leiding van John (48 uitstekende runs) wisten we toch een redelijk 
goede battinginnings in elkaar te flansen. Dat te meer gezien het feit dat het bowlen van de 
mannen van Qui Vive niet veel minder was dan een week eerder de koplopers van Quick 
lieten zien. Iedereen wisten zijn steentje bij te dragen en uiteindelijk strandden we na 40 
overs op 137/9 

De persoonlijke scores op een rijtje: 
Ragu  10  (1 van de drie in de dubbele cijfers) 
Hitesh   9 (goede opening partnership van 19 met Ragu) 
Rob   6 
Nikhil   8 
John  48 (captain’s innings; duidelijk Man of the Match) 
Sreejesh   3 
Harm   3 
Adriaan   4 
Venkatesh 13 (de surprise van de dag!) 
Barat   4* (netjes not-out) 
Henk   4* (onze rots in de branding) 

Wat valt op? 

1) geen ducks! 

2) Toch een paar zeer nuttige partnerships: Ragu + Hitesh: 19 runs, John + Harm: 20 runs, 
John + Adriaan: 22 runs, John + Venkatesh: 29 runs en Barat + Henk: 7 runs (maar 
zonder all out te gaan!) 

3) De heren van Qui Vive waren wat minder scheutig met de extra’s: 25 in plaats van onze 
39 extra’s. 

4) Een enkele keer werd de observatie van de umpire m.b.t. boundaries betwist door de 
heren van Qui Vive. Dit zal John zijn half-century gekost hebben. 

5) Nummer 11 van Qui Vive bleek niet in staat om te fielden. Ergens tegen 6 uur kwam er 
een man in een zwart T-shirt opdraven. Deze werd door ons (vrij royaal) geaccepteerd 
als substitute fielder. Hij bleek (laten we het voorzichtig zeggen) meer dan gemiddeld te 
kunnen fielden. Mogelijk was een hoger team reeds klaar? 



 

Uiteindelijk was de wedstrijd tegen acht uur afgelopen. Van een derde innings was 
vervolgens niet echt sprake. De buit was kennelijk binnen en enige interactie met de gasten 
uit het verre Hengelo werd niet noodzakelijk geacht. Na een grotendeels gezamenlijke rit 
(John en Rob wisselden regelmatig van koppositie op de terugweg) arriveerde uw 
verslaggever rond 22:00 uur bij AC restaurant Holten. Vandaar was het nog een vijftiental 
kilometer richting Nijverdal. Kennelijk was de eetlust dermate groot dat ik zo rond 22:40 in 
Nijverdal arriveerde. 

Conclusie: Je kunt je afvragen of je voor een “wedstrijd” als deze zo’n 12,5 uur moet 
spenderen. En ik denk dat daar ook het grootse probleem voor het cricket in Nederland in 
schuilt. En dat zeker voor een oostelijk gelegen club als HENGELO ! 

 

Hierbij het eerste deel van het artikel waarnaar Adriaan Poffers het in zijn verslag naar 
verwees. 

Taskforce KNCB Nederlands cricket  
Het bestuur van de KNCB heeft onlangs Ton van Huut gevraagd een commissie samen te 
stellen, om in de vorm van een quickscan in beeld te brengen wat de oorzaken kunnen zijn 
van de trend in de grote teruggang van het aantal elftallen en actieve cricketers in ons land, 
en om voorstellen te doen om deze trend te doen keren. 

Deze commissie is inmiddels samengesteld en bestaat uit Marjanka Houben, John Wories 
en Ton van Huut. De vraag van het KNCB-bestuur aan de commissie luidt: "Een beperkt onderzoek te doen naar 
de teruggang van het aantal verenigingen en elftallen in de laatste tien jaar (toegespitst op de laatste jaren), een 
analyse van mogelijke oorzaken, rollen en factoren, presentatie van conclusies en aanbevelingen voor de 
toekomst." 

Niet vrijblijvend 
De commissie krijgt van het KNCB-bestuur alle medewerking om datgene te doen wat zij nodig acht. De KNCB 
verleent de commissie desgevraagd ondersteuning bij de diverse te verrichten werkzaamheden. Het bestuur zal 
de uitkomsten van de quickscan, alsmede de daaruit voortvloeiende adviezen, ter harte nemen en een 
belangrijke rol geven in het beleid naar de toekomst. 



CC Nieuwegein - HENGELO 1 : 224 v.8 - 132  July 14, 2013 

By Ragunathan 

It was the Sunday 14th of July 2013 the team arrived at Nieuwegein to play the match 
against CCN. Hengelo was to put to field first on a day where the weather was perfect 
to play cricket. This was good for Hengelo to understand the pitch behavior as the 
pitch looks very uneven. 

The start was pretty decent for the Hengelo 
team and John Kloppenburg managed to 
take a wicket in the 4th over of the innings. 
Again in his next over he managed to get the 
other opener and put the batting team in a bit 
of pressure. From the score of 28-2 a steady 
partnership of Yusuf (55) and Rajendran (26) 
from CCN helped them to regain the 
momentum. The Hengelo meanwhile 
managed to maintain the pressure on the 
home team by very good fielding setup. The 
partnership was broken by Nikhil with a good 
catch by the fielder at the boundary down the 
legside. 

But after that Yusuf from CCN played a 
mature game to move the scoreboard 
running with good running between the 
wickets and established a good partnership 
with Kanya (10) and Gupta (27). Also it was 
big blow for Hengelo when John 
Kloppenburg injured and was not able to 
bowl more than 5 overs(5-0-18-3). Nikhil 
Malhotra had a good spell with the figure of 
10-1-39-2. But it was extras that was 

annoying for Hengelo (46 runs) and finally 
they received the target of 225 to win in 40 
overs. 

Lunch was taken and innings started with a 
shock when two quick wickets fell in first two 
overs. But it was Diederik Neeb who took the 
chance in the 5th over of the match and 
scored 19runs in that single over. After that 
Bharat Patel (23) and Diederik (52) played 
their natural game and Hengelo was very 
positive at the end of 10 overs with 84-2 on 
the board. But that has not lasted soo long 
after Bharat and Diederik were back to the 
pavilion. 

After that the wickets fell in regular intervals 
but there was good batting performance 
Henk Kloppenburg (14) and Ragu (20). That 
was not enough to reach the target and 
finally match ended at the 30th over for 154 
runs on the board. Overall it was good day 
with some mixed performance from the 
team.  



 

Apollo Vredestein – de Rest :  110 v 6 – 114 v 4  28 juli 2013 

door Johan Vriezen 

Zondag 28 juli was er via teamsnap een onderlinge "fun" wedstrijd georganiseerd. 
Rond 13.00 uur hadden zich zo’n 16 spelers bij het clubhuis verzameld. Bij de telling 
bleken er  8 man van Apollo Vredestein te zijn waardoor de verdeling van de teams 
snel kon worden gemaakt. Apollo tegen de Rest. Er werd besloten een 25 over 
wedstrijd te spelen zonder limiet voor de bowlers.  

De Rest won de toss en besloot  Apollo 
Vredestein eerst te laten batten. Johan 
Vriezen (2 v.14 in 6) en Nikhil Malhotra (2 
v.26 in 6) wisten in het begin de score erg 
laag te houden,  terwijl wel de wickets van 
Muthu (3), Logesh (5), Thineshkar (3) en 
Hitesh (1) vielen. Daarna kwam er herstel bij 
het Apollo Vredestein team dankzij sterk en 
bekeken batten van Ragu (47) die 
uiteindelijk op het bowlen van Yawar (2 v.23 
in 6) over het hoofd gevangen werd 
gevangen.  Venkatesh (19 n.o.) en Sreejesh 
(16 n.o.) wisten nadat ook het wicket van 
Granesh (1) was gevallen de score naar 110 
v 6 na 25 overs te tillen. Harm (0 v.20 in 5) 
bowlde prima maar werd door Apollo 
Vredestein goed bespeeld. Ook Aditya 
bowlde nog 2 overs voor 7 runs terwijl  
Johan 2 vangen vast wist te houden. 

Na een snelle wissel  openden Johan (28 
ret.) en Aditya (11 ret.) voor de Rest. Srejesh 
(1 v.24 in 7) en Ragu (0 v.17 in 4)openden 
de bowling voor Apollo Vredestein. Helaas 
kom Hitesh (0 v.32 in 3) zijn lijn en lengte 
niet vinden hetgeen met 17 runs uit zijn 
eerste over werd afgestraft. Dankzij veel 
korte runs en later een paar rake klappen 
liep de score in rap tempo op waarna Johan 
bij de helft van de benodigde runs retired 
ging. Helaas volgde Aditya niet veel later 
nadat hij de bal via zijn bat op zijn mond had 
gekregen, schade: dikke bloed lip en een 
tand uit de mond; sterkte en beterschap! 

Viral (0) bleef als enige vandaag zonder 
runs. Mathijs (4) die voor het eerst cricket 
speelde maar wel eerder had gehonkbald 
kon geen homerun slaan maar deed het 
verder prima. Yawas (3) zocht de verkeerde 
fielder uit om de bal hoog naar toe te spelen 
en ging gevangen door Thineskar op het 
bowlen van Srejesh (1 v 24 in 7). Stuart (15 
ret.) zorgde er samen met Nikhil (21 n.o.) 
voor dat de overwinning voor de Rest in 
beeld kwam en verliet vervolgens het veld . 
Zo konden Harm (2 n.o.) samen met Nikhil 
de overwinning uiteindelijk in de 20ste over 
binnen halen. Verder bowlden Thineshkar ( 1 
v 15 in 2) en bowler nummer 4 (Muthu, 
Logesh of Granesh, sorry ik heb geen idee 
wie van deze drie dit was) (1 v.15 in 4).  

Al met al een hele leuke pot waarbij iedereen 
aan bat kwam. Ook na de wedstrijd nadat de 
meegekomen dames les in bowlen hadden 
gehad was het nog lang gezellig op het veld 
waarbij het kratje bier helemaal leeg ging, en 
nee ik heb dat niet in mijn eentje gedaan  
(wel een 
beetje 
geholpen 
natuurlijk)
. 

 

 

 

 


