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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Helaas weer verloren 

 
De afgelopen 2 weken hebben we helaas weer 
beide wedstrijden verloren, waardoor we 
gevaarlijk dicht bij degradatie uitkomen. We 
hebben komend weekend nog een kans tegen 
Gelre Cricket Zutphen (uit), en daarna nog een 
kans tegen Kampong. Deze laatste 
inhaalwedstrijd word thuis gespeeld op 8 
september. Op 25 augustus spelen we nog een 
wedstrijd tegen Quick Nijmegen, die daarna 
hun kampioensfeest van hun 1e elftal gaan 
vieren, en waarvan we dan ook geen hoge 
verwachtingen hebben in de zin van mogelijke 
punten te behalen. 
 
Behalve nog genoemde drie competitie 
wedstrijden wordt op 31 augustus de 
traditionele sluitingswedstrijd tegen SGS 
gespeeld. De opstelling staat al op Teamsnap 
(mits niemand zijn status heeft gewijzigd).  
Zoals elk jaar word na de wedstrijd gezellig met 
de SGS'ers een 3de innings gehouden en 
daarna volgt een etentje. Iedereen die speelt 
wordt verwacht mee te eten maar ook anderen 
kunnen zich opgeven om mee te eten.  
 
Een week later op 7 september spelen we nog 
een friendly tegen een Engels touring team, 
Capel CC, wat ons uiteraard de mogelijkheid 
geeft om iedereen nog een paar wedstrijden te 
laten spelen. 
 

Zoals bekend is onze ambitie om volgend 
seizoen met twee elftallen te gaan spelen.  
We hebben net weer twee nieuwe leden die 
komen van de Universiteit Twente ! Dit opent 
hopelijk de mogelijkheid om bij de UT meer 
leden te werven waar we dan ook zeker gebruik 
van zullen maken. Het is aan de andere kant 
heel jammer dat de contracten van Siva en 
Nikhil bij Siemens niet verlengd worden. Beiden 
zullen voor het einde van dit seizoen weer 
terugkeren naar India. Hopelijk vinden ze nog 
andere mogelijkheden om weer uitgezonden te 
worden naar Nederlan en dan natuurlijk in de 
buurt van Hengelo !  
 
We zijn met de gemeente wederom in overleg 
over de vergunning voor ons clubhuis. Wij 
vieren zeer binnenkort het eerste lustrum, 5 
jaar!! en de vergunningaanvraag loopt al die tijd 
al. Ik hoop nog dit kalenderjaar met beter 
nieuws te kunnen komen en definitief te kunnen 
bevestigen de vergunningen rond zijn. 
 
Het zijn nog even spannende weken en ik hoop 
dat je de komende weken nog tijd vind om een 
of meerdere van de thuiswedstrijden te komen 
kijken. 
Graag tot ziens op het veld! 
 
Met sportieve groet,  
-Diederik- 

 

NOT  OUT  
CLUBBLAD VAN DE MIXED CRICKET CLUB HENGELO

Opgericht 1 mei 1954  www.crickethengelo.com 





      

                      Stand KNCB competitie Klasse 3C (per 13 augustus 2013) 

 

 

 
 

 

# Club Team Matches Points Average
1 Quick 1888 Nijmegen Quick 1888 2 12 22 1.83
2 Qui Vive Qui Vive 3 11 16 1.45
3 Cricket Club Nieuwegein CC Nieuwegein 1 12 16 1.33
4 Groningen CC Groningen CC 1 11 12 1.09
5 USV Hercules Hercules 2 12 8 0.67
6 Gelre Cricket Zutphen Gelre CC 1 10 6 0.60
7 MCC Hengelo MCC Hengelo 1 10 4 0.40
8 SV Kampong Cricket SV Kampong 3 10 2 0.20

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.  Sal im Mohammad 2 caught behinds  en

1 s tumping.

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 : Ra imond  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. Gelre: 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.

Gelre: 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  inning: 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.

Sreejesh 4 v.41 in 8, Diederik Neeb 3 v.25 in 9.4, John Kloppenburg 2 v.1 in 2 (blessure). 

Groningen: Krishnan 67

Johan Vriezen 16, Stuart Quickfall  13, A. Sridhar 13. Groningen: Krishnan 3 v.16 in 9.

Adithya Sridar 64*, Diederik Neeb 19. Hercules: Roeland Buijze 5 v.24 in 9.

Harm Laméris  3 v.46 in 10, John Kloppenburg 1 v.19 in 5

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

154

zondag 11 augustus 2013 Hercules 2 ‐ HENGELO 1 179 139

zondag 4 augustus 2013 HENGELO 1 ‐ Groningen 1 119

Uitslag

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

Zondag 5 mei 2013

zondag 12 mei 2013 HENGELO 1 ‐ Qui Vive 3 159 v.5 156

zondag 19 mei 2013 Kampong 3 ‐ HENGELO 1 95 125

zondag 26 mei 2013 HENGELO 1 ‐ CCN 1 64 172

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

zondag 14 juli 2013 CCN 1 ‐ HENGELO 1

Wedstrijdoverzicht  HENGELO 1
Seizoen 2013 - KNCB  Klasse 3C

224 v.8 154

zaterdag 31 augustus 2013 HENGELO ‐ SGS CC



 

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 1 - Groningen 1: 119 – 154           4 August 2013 

by Stuart Quickfall 

Another fine summers day at Toren laan saw Hengelo visited by Groningen CC for a 
scheduled start of 12 o'clock. 

Another fine summers day at Torenlaan saw 
Hengelo visited by Groningen CC for a 
scheduled start of 12 o'clock. Hengelo CC 
captain John kloppenburg winning the toss 
and electing to let the visitors bat first. 
Gronigen signelled their attacking intent with a 
4 and a 6 from the first over. The aggressive 
batting help the run rate tick over steadily but 
this was followed with regular wickets with 
John and Sreejesh combining to remove the 
first three wickets to leave the score on 38 for 
3. A promising start for Hengelo supported by 
some good fielding kept the pressure on 
Groningen however some difficult chances 
went down and allowed Groningen to recover 
to 141 for 7 with Diederik taking a sharp 
caught and bowled opportunity to bring some 
familiar faces to the crease. Yawar, Siva and 
Chris on loan to Groningen to gain some 
valuable match practice lined up against their 
regular team mates providing good support for 
Gopi Krishnan who eventually fell when lulled 
into playing an expansive pull shot of John 
Kloppenburg which was clutched by Stuart 

Quickfall who was found in an unfamiliar 
position near the boundary rope leaving the 
score at 154/10. A good day for the bowlers 
all in all with the top three (Sreejesh, John and 
Diederik) sharing the wickets with figures of  
41/4, 1/2 and 25/3 respectively and were ably 
supported by Johan, Harm and Ragu. 
So Set a very reachable 155 to win Hengelo 
went into bat with Diederik and Ragu at the 
top of the order. Some initial confusion saw 
Ragu ran out early after a promising start. 
Some very tight bowling allowing the visiting 
captain to set a 8:1 offside field at one point 
saw several batsmen get starts but fail to 
capitalize and move on to a bigger score the 
highlights being Johan chipping in with a 
useful 16 and debutant Addy adding 13 to the 
score. Unfortunately it wasn't to be and 
Hengelo ended on a 119 all out in the 37th 
over. Some encouraging signs from Hengelo 
as the team starts to gel but still a long way to 
go. 
 
Cheers 

 
 

Hierbij een 
foto van onze 
batting-
innings



 
 

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. 



Hercules 2 - Hengelo 1 : 179 – 139           11 augustus 2013 

door Christiaan Neeb 

Op zondag 11 augustus was het tijd om aan te treden tegen Hercules in Utrecht. Het werd 
een gezellige en leuke dag.  Het eerste dat opviel was het vernieuwde clubhuis van 
Hercules, deze is in oktober 2011 opgeknapt. Bij aankomst werd er aan ieder een kopje 
koffie of thee aangeboden. 

Hierna was het tijd voor John Kloppenburg om 
te gaan tossen. Helaas werd de toss verloren 
en mocht Hercules beslissen wat het werd. Na 
overleg aan de kant van Hercules werd er 
bepaald dat wij eerst gingen fielden. 

Het was aan ons om de score van Hercules 
laag te houden. De openingsbowlers John 
Kloppenburg en Johan Vriezen begonnen 
aardig, na 5 overs werd het eerste wicket al 
genomen (gebowld door John) ten koste van 
15 runs. Vervolgens duurde het even voor het 
volgende wicket werd genomen, terwijl er wel 
een paar mogelijkheden waren. Het tweede 
wicket viel uiteindelijk in de 14e over (gebowld 
door Johan) maar tegenover 62 runs. Hierna 
kwam het tweede broertje Helberg als 
batsman het veld in, terwijl de andere Helberg 
nog steeds in was. De broertjes zorgden 
samen voor een partnership van 77 runs 
voordat de eerste eruit ging (gebowld door 
Diederik Neeb) in over 29. Vervolgens viel het 
4e wicket ook in de 29ste over, dit keer was 
het de andere Helberg die werd gevangen 
door Siva Nagarajan. Vervolgens kwam er 
een goede over van Harm Laméris, die over 
het geheel keurig heeft gebowld met maar 3 
runs tegen in die over. In over 31 vielen er 
vervolgens weer 2 wickets, dit keer waren het 
G. v.d. Broek en J. Buijze die gebowld werden 
door Diederik. Vervolgens werd er keurig 
gebowld en werden er weinig runs 
weggegeven. In over 36 vielen er weer 2 
wickets. Koop en captaim M. Verkroost 
werden beide gevangen door John 
Kloppenburg op het bowlen van Harm en in 
over 38 viel het 9e wicket, A. de Neef werd 
LBW gegeven op het bowlen van Harm. 
Hierna volgden nog twee laatste overs 
gebowld door Diederik en Harm waarin weinig 
werd weggegeven.  

Na 40 overs te hebben gefield en 9 wickets 
tegen 179 runs te hebben weggeven werd het 
tijd om te gaan lunchen en ons klaar te maken 
voor de 2de innings.  

Diederik Neeb begon samen met Stuart 
Quickfall als openingsbatsmen. Helaas kon 
Stuart als Golden Duck in de tweede over 
alweer het veld verlaten en kwam Nikhil 

Malhotra het veld in, maar kon niet lang 
genieten want nog in dezelfde over ging Nikhil 
met een score van 1 alweer het veld uit nadat 
ook hij gebowld was door R. Buyze. 
Vervolgens zag Diederik Johan het strijdveld 
betreden, deze hielden het samen 3 overs vol 
waarna vervolgens Johan gebowld werd door 
E.Verhagen. Vervolgens kwam (man-of-the-
match) Addy (= Adithya Sridar) het veld in om 
samen met Diederik de score te verhogen. 
Het duurde niet lang of Diederik kon het veld 
ook te verlaten nadat hij een bal voor 4 of 6 
wilde slaan, maar deze vooral hoog de lucht in 
sloeg i.p.v. ver weg en werd dus gevangen. 
Vervolgens kwam Roelof het veld in maar kon 
in de 9de over ook al weer inrukken (als 6e  
Batsman) zonder een score neer te zetten, 
hierna kwam John het veld in maar ook hij kon 
in de 9e over het veld weer verlaten, beide 
heren werden LBW gegeven. Vervolgens was 
het aan Siva Nagarajan om samen met Addy, 
de score te verhogen. Samen met een 
partnership van 18 hielden ze het vol tot de 
12e over. Siva ging uit met een score van 4. 
Vervolgens was het de beurt aan Christiaan   
Neeb die na 4 overs ook al weer kon inrukken 
met een score van 3 en een partership van 
19. Vervolgens was het aan Harm om het 
samen met Addy te proberen alsnog een 
goede score neer te zetten omdat het totaal 
op dat moment nog maar 74 was na 16 overs. 
Harm hielt het helaas maar vol tot de 19e over 
waar hij met een score van 0 en een 
partnership van 7 kon inrukken. Toen was het 
aan Henk Kloppenburg de beurt om het 
samen met Addy af te maken. Ze hielden het 
vol tot de 33ste over!! Een prima prestatie! 
Toen ging Henk Kloppenburg run out. Addy  
was met een score van 64 not out de beste 
man batsman aan de Hengelose zijde. 

Al met al was het op het einde nog erg 
spannend aangezien Henk en Addy het 14 
overs samen nog vol hielden en er nog overs 
resteerden. Ook mede dankzij een aantal 
missers van Hercules.  

Na de wedstrijd was er nog een gezellige 
derde helft. 

 



De Scorecards van de laatste twee weken 


