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Lintje voor cricketman Roelof Kruijshoop (62) 
HENGELO  Bij de Mixed Cricket Club Hengelo kreeg Roelof 
Kruijshoop (62) een lintje. Hij is al veertig jaar bestuurslid. Daarnaast is 
hij jeugdleider, webmaster, uitgever van het clubblad en lid van meerdere 
commissies. In het verleden deed hij nog meer taken. Daarnaast vervulde 
hij bij de Cricketbond en bij meerdere stichtingen uiteenlopende functies. 
In 2002 kreeg Kruijshoop al de Sportvrijwilligersprijs van de gemeente 
Hengelo. Zaterdag werd hij door burgemeester Kerckhaert benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Kruijshoop keek verbaasd op toen tijdens de ledenvergadering ineens 
familie en vrienden binnenvielen. Toen even later burgemeester 
Kerckhaert, zogenaamd aanwezig om over kunstgras te praten, zijn 
ambtsketen omhing, begon er bij hem een lichtje te branden. Kerckhaert 
bouwde de spanning wat op met een algemeen verhaal over 
sportverenigingen. 
„Een vereniging kan alleen maar sterk zijn door de aanwezigheid van 
sterke mensen. Er is niets wat Kruijshoop niet heeft gedaan voor deze 
vereniging. Roelof Kruijshoop heeft de 'X-factor' binnen de cricketsport." Een zichtbaar 
geëmotioneerde Kruijshoop ontving vervolgens onder luid applaus de onderscheiding. 
 

 
Koninklijke onderscheiding bij Mixed Cricked Club Hengelo   
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Mixed 
Cricket Club Hengelo is aan een van de bestuursleden, 
in bijzijn van bestuur, leden en familie, de Koninklijke 
onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau 
uitgereikt aan de heer R.E. Kruijshoop. 
 
Kruijshoop kreeg deze onderscheiding vanwege zijn 
verdiensten binnen de cricketsport. Ruim 40 jaar is hij 
al actief in het bestuur van de Mixed Cricket Club in 
Hengelo (MCCH). Ook heeft hij in de loop der jaren 
meerdere functies bekleed. Niet alleen binnen de 
MCCH maar ook bij de Koninklijke Nederlandse 
Cricket Bond, Stichting Kunstgrasveld Hengelo, 
Sportraad Hengelo en nog een aantal andere bonden en stichtingen. 
 
De onderscheiding werd zaterdag uitgereikt door burgemeester F. Kerckhaert in bijzijn van de 
familie van Kruijshoop en zijn vrouw. 
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