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HISTORIE EN AFSCHEID VAN DE PAPIEREN "NOT OUT"
Er heeft binnen en buiten het bestuur van de cricketclub een lange discussie plaatsgevonden over
het wel of niet blijven maken en verzenden van ons clubblad "Not Out". Een clubblad heeft als doel
om leden en donateurs van de vereniging te informeren over de gang van zaken en over de
wedstrijden. Het clubblad heeft in de nu 60-jarige cricketclub gedurende 53 jaar deze functie gehad.

Ons clubblad heette oorspronkelijk "De
Sinaasappel " werd oorspronkelijk afgedrukt met
het vloeistofduplicator systeem Ormig bij de
Heemaf. Na een paar jaar was het typen op
Gestettner stencils en corrigeren met rode
correctielak. Het afdrukken werd gedaan met
een oude van de hockeyclub gekregen
handbediende
stencilmachine
bij
Ankie
Puttkammer thuis en de bezorging ging deels
per PTT post en deels per fiets / bromfiets van
Roelof Kruijshoop door heel Hengelo. Deze
machine werd later vervangen door de moderne
stenclimachine met elektromotor van de
hockeyclub. Tekeningen moesten met de hand
worden gekrast op de stencils. Toen de
hockeyclub een stencilbrander had aangeschaft,
konden wij daar incidenteel ook gebruik van
maken, waardoor de kwaliteit van de plaatjes
beter werd. Nadat de hockeyafdeling van de
Mixed Hockey en Cricket Club "HENGELO" had
besloten om een kunstgrasveld aan te leggen,
moesten de hockeyclub en de cricketclub
"ontvlechten" wegens de grote financiële risico's
voor de hockeyclub. Ons clubblad werd toen
omgedoopt tot "De Citroen", maar dat was geen
goede naam. Na een paar jaar werd de naam
"Not Out ".
Toen de Personal Computer haar intrede had
gemaakt, werd het typen op stencils en
afdrukken op de stencilmachine vervangen door
het helemaal maken met behulp van de PC van
Roelof Kruijshooop. Afdrukken van ons clubblad
gebeurde met een laserprinter bij diverse
bedrijven in Hengelo en later in Enschede.

Roelof Kruijshoop maakte de "Website MCC
Hengelo" in augustus 1999 en sindsdien zijn de
wedstrijdverslagen, de clubbladen en veel
andere informatie ook gepubliceerd op de
website. De laatste paar jaar zien wij dat onze
website, en sinds begin vorig jaar ook onze
Facebookpagina, de informatiefunctie van het
clubblad hebben overgenomen. Op de website
staan nu veel meer foto's van wedstrijden en
bijeenkomsten/feesten dan ooit mogelijk zou zijn
met het clubblad. Ook de advertenties van de
bedrijven die ons ondersteunen staan al een
paar jaar ook op de website, zodat het bereik
sterk is uitgebreid.
Alle clubleden en steeds meer oud leden maken
nu gebruik van internet en zij kunnen daar dus
alle informatie lezen, die overigens vaak op
dagbasis wordt bijgewerkt en dus ook actueler is
dan ooit mogelijk is met een 2-wekelijks
clubblad. De opstellingen gaan tegenwoordig
ook via internet, waarbij gebruik wordt gemaakt
van TeamSnap en ze worden al sinds begin
vorig jaar niet meer opgenomen in de "Not Out".
Bovenstaande argumenten en het feit dat het
maken van een clubblad kosten met zich mee
brengt en de verzending per post snel veel
duurder is geworden, hebben geleid tot het
besluit van de Algemene Ledenvergadering om
te stoppen met het maken en uitgeven van de
"Not Out".
U leest hiermee dus de laatste papieren uitgave
en moet vanaf heden de informatie ophalen bij
www.crickethengelo.com
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