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Informatieblad voor en door umpires April 2019 Newsletter for and by umpires 

Voorword van de redactie Foreword from the editors 

Collega’s, 

Voor je ligt weer een Ins en Outs met een voorwoord niet van de voorzitter maar van de redactie. Sinds het 

vertrek van Steven uit de SRC eind 2018 zijn we doorgegaan zonder een formele voorzitter maar gelukkig heeft 

Betty Timmer bij alle SRC-vergaderingen gezeten en samen met de secretaris is er leiding gegeven aan de SRC 

meetings. We hebben ook geen penningmeester sinds Bob gestopt was maar die functie gaan we niet permanent 

invullen want het bondsbureau gaat op termijn een belangrijke rol spelen in de financiën van umpireszaken en de 

SRC. Wij zijn twee kwijt maar gelukkig versterkt door de komst van twee nieuwe SRC leden: Jan Paul Wentink, die 

in de eerste instantie zich gaat bemoeien met de administratie van de tuchtzaken en de fair play cijfers, en Sanjeev 

Bhagat die nu al liefst 10 potentiele umpires van Indiase afkomst warm heeft gemaakt voor umpiren (ze hebben 

allemaal de opleiding gevolgd!). 

In deze Ins en Outs treffen jullie de agenda van komende donderdag + de stukken (betreft alleen de notulen van 

de vorige bijeenkomst en het jaarverslag van de SRC dat reglementair bij de stukken van de KNCB ALV zat).  Ook 

erbij voor degenen die de sessie over de nieuwe laws hebben gemist is de quiz die Jan heeft doorgenomen op die 

avonden – handig jezelf te testen. 

Over testen gesproken wordt een interessant jaar met de komst van de witte bal (een per innings, wij hopen dat ze 

niet te veel in de sloten verdwijnen), zwarte screens en geen witte kleding of pads. Bij dit alles hoort een nieuwe 

tenue, dat je donderdag a.s. kan ophalen. Dit jaar hebben we besloten de clubs de umpires cards van tevoren te 

geven zodat ze tijdig kunnen invullen; umpires krijgen uiteraard een aantal mee zoals gewoonlijk. En verder iets 

nieuws: captains en umpires worden gevraagd een kort evaluatiegesprek (gaat juist niet over de details van 

beslissingen) na afloop van de partijen in de Topklasse, als experiment. 

Tenslotte het wordt een druk internationaal seizoen voor de representatieve elftallen, heren, dames en jeugd. Niet 

alleen onze internationale umpires krijgen volop de gelegenheid veel te gaan staan maar ook niet-internationale 

umpires zullen ingezet kunnen worden (zoals vorig seizoen) als match managers/liaison officers en zelfs als derde 

umpire. 

Meer van dit en andere zaken hoor je a.s. donderdag. Vergeet niet je beschikbaarheid op te sturen naar Willem. 

Een heel goed en plezierig seizoen toegewenst. 
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Here it is, the first Ins and Outs of the year with a foreword not from the chairman but from the editors. Since 

Steven left the SRC at the end of last year we have been operating without a formal chairperson, but Betty 

Timmer has been at all our meetings and together with the secretary yours truly business has been conducted as 

normal. We don’t have a treasurer either but with the prospect of the KNCB office taking over most of the 

financial affairs of the umpires and the SRC in the foreseeable future that is also not an issue. We have lost two 

but we have been pleased to welcome two new members to the SRC: Jan Paul Wentink, who initially will be 

assisting in the administration of the disciplinary matters and the fair play points and Sanjeev Bhagat, who has 

already managed to attract no fewer than 10 of his Indian compatriots to umpiring. They have already followed a 

course to that end. 

In this Ins and Outs you can find the agenda for the 25th of April plus the necessary documents (minutes of the 

last meeting and annual report which was submitted to the KNCB for its spring meeting). Also, for those who 

missed the sessions on the new laws in March, the quiz which was held on those evenings. 

This year will be a new one in the sense that the white ball will be used for 50 overs matches for the first time. 

Only one per innings so there will have to be plenty of spares, particularly if they disappear into the water. Black 

screens and non-white kit (including pads) will also be new for many of you. Also new this season – clubs will be 

provided with the cards in advance to fill in the names of their players. Umpires will of course be provided with 

cards as always as back-up. And finally, in the Topklasse as an experiment umpires and captains will be asked to 

have a short chat after matches to evaluate how things went – in general not to dissect the details of decisions. 

It will be a busy season on the international front with full programmes for all the representative teams of all ages, 

many opportunities for our international umpires to stand and opportunities for our non-international umpires to 

once again play a role as match manager/liaison officer or even third umpire. 

More about this and everything else on Thursday. Have a good and mainly enjoyable season. 

Dave and Deep 

In deze aflevering In this issue 

- Umpires opfriscursussen / Umpire refreshers evenings 

- SRC 2018 jaarverslag 
- Quiz 
- Notulen Najaarsbijeenkomst in November 2018 
- Feedback and suggestions 
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Umpires opfriscursussen Umpire refreshers evenings 

De SRC voerde aan het begin van het seizoen meerdere opfrisavonden uit om ervoor te zorgen dat alle 
scheidsrechters een behoorlijke kans hadden om zichzelf te informeren over de vele wijzigingen in de 
wetten. We hebben in totaal 2 avonden gehad in Utrecht en in Den Haag.  

Er waren ook informatie sessies 
door Adriaan van den Dries en 
Pim van Liemt van ons 
internationaal umpires. Jan 
Hilhorst heft een quiz 
georganiseerd (zie later in deze 
editie van de Ins & Outs). Een 
nieuwe versie van de Laws 
(blauw boekje) is uitgebracht in 
het voorjaar van 2019. Het 
blauwe boekje word opgehaald 
door mensen bij de 
voorjaarsvergadering op 25 april 
in Nieuwegein. Een samenvatting 
van de wijzigingen is te vinden in 
deze link 

 

The SRC conducted multiple refresher evenings pre-season to ensure all umpires had a decent chance to 
update themselves about the various changes to the Laws brought about in the 2019 revision.  

We had a total of 2 evenings –
one in Utrecht (Hercules) and 
the other in Den Haag (VCC) 
on 26 and 27 March.  Adriaan 
van den Dries and Pim van 
Liemt from among our 
international umpires 
conducted an informative 
session about topics of 
interest from their experience 
with other top umpires. Jan 
Hilhorst organised a quiz 
(reproduced later in this issue 
of Ins & Outs). 

The 2019 version of the laws 
(blue book) will be distributed 
among those present at the 
spring meeting on 25 April at 
the KNCB offices. 

The new laws together with a summary of changes can be downloaded from the link:  
https://www.lords.org/lords/news-stories/mcc-announce-changes-to-the-new-code-of-laws-from 
 

https://www.lords.org/lords/news-stories/mcc-announce-changes-to-the-new-code-of-laws-from
https://www.lords.org/lords/news-stories/mcc-announce-changes-to-the-new-code-of-laws-from
https://www.lords.org/lords/news-stories/mcc-announce-changes-to-the-new-code-of-laws-from
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KNCB Scheidsrechterscommissie (SRC) in 2018 jaarverslag 

De SRC kende in 2018 net als in 2017 zes leden en een adviseur met de volgende portefeuilles: 

Steven Lubbers voorzitter, afgevaardige KNCB bestuur 
Willem Molenaar vice-voorzitter, opleidingen, aanstellingen, internationale zaken 
Dave Hardy  secretaris 
Bob van Keulen penningmeester 
Jan Hilhorst  tuchtzaken, umpire performance en assessments, opleidingen 
Deepraj Das  geen portefeuille 
Rob Kemming  adviseur 
 

Deepraj Das werd verwelkomd aan het begin van het jaar. Marco Verkroost nam afscheid van de SRC in 
dezelfde periode. 

Het aantal actieve umpires (47) was weer gedaald ten opzichte van het vorige jaar (51) en veel van hen 
stonden in weinig wedstrijden. Als alle klassen op zondag speelden was de bezetting onder de hoogste 
twee klassen zeer matig; de percentages: TK en HK 100%, EK 58% en de twee OK’s respectievelijk 26 en 
34%. De gemiddelde leeftijd van het corps wordt steeds hoger, wat te merken is in het uitvallen van 
ervaren collega’s, wel of niet tijdelijk. Het is belangrijk om nieuwe umpires bij te krijgen, het liefst oud-
topspelers. Het grondige vernieuwen van de laws in 2017 betekende dat de collega’s flink moesten 
investeren in opfriscursussen, die in het voorjaar werden georganiseerd door Jan Hilhorst en Willem 
Molenaar.  

Voor het tweede jaar werd het online programma Who’s the Umpire gebruikt voor de aanstellingen. In 
2018 werden twee nieuwe modules toegevoegd, voor de pitch, veld en accommodatierapporten en de 
captains’ rapporten. Het eerste was iets nieuws, namelijk een combinatie van het oude 
accommodatierapport en het pitch rapport, dat eigenlijk voorheen alleen voor gras pitches werd 
ingevuld. Het eerste jaar was niet zonder kinderziektes geweest maar het instrument heeft wel gewerkt 
in de zin van snel meldingen aan de clubs waar de accommodaties, pitches en velden niet naar wens 
waren. 

Zoals in 2017 hebben de internationale umpires, Huub Jansen, Rizwan Akram en Pim van Liemt volop de 
gelegenheid gekregen om bij thuiswedstrijden van het Nederlandse elftal te staan en ook bij 
buitenlandse toernooien nog meer ervaring op te doen. Rizwan kreeg de eer om op Lord’s te staan bij de 
T20 drieluik Nederland-MCC-Nepal. Een vierde umpire, Adriaan van den Dries, heeft  door het goed te 
doen bij een WK jeugd kwalificatie toernooi in Engeland en ook in Nederland bij internationale 
wedstrijden zich als kandidaat gemeld als internationale umpire. In de twee grote internationale 
toernooien gehouden in Nederland in 2018 – een WK kwalificatietoernooi voor dames en een 18-landen 
toernooi voor heren – hebben niet alleen onze internationale umpires maar ook enkele anderen van 
onze corps rollen van betekenis gehad door b.v. als match managers te fungeren. Verder hebben enkele 
anderen een kijkje in de keuken kunnen nemen als waarnemers bij deze toernooien en een viertal 
umpires hebben net als in 2017 een weekend in Engeland, in Essex en Bedfordshire om precies te zijn, 
ervaring op gedaan. 

De SRC heeft Adriaan van den Dries als umpire van het jaar benoemd. Nitin Bathi nam ook een prijs in 
ontvangst, een nieuwe wisseltrofee, genoemd na het overleden Bart Hartong, als jonge veelbelovende 
umpire van het jaar. In 2018 werden er verschillende mijlpalen te vieren, met name  1000 officiele 
wedstrijden van Willem Molenaar, die meer dan 40 jaar actief is als umpire. Jacques Mulders en Rob 
Mahabier bereikten beiden de mijlpaal van 500 terwijl anderen mijlpalen konden vieren: Ashraf Din 400, 
Ruud Kaulingfreks, Djiewan Kalloe en Para Muthucumaru 300, Adriaan van den Dries, Mukhtar Butt en 
Zaheer Hussain 200 en Andrew Baird, Sonny Jogia, Rob Dhondai en Felix Gruijters 100. 
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Quiz 

1: Een jeugdspeler draagt als keeper een helm. 

De bal komt van het bat via de helm van de keeper en breekt het wicket, de batsman is uit 
zijn crease en wordt dan alsnog door de keeper gevangen.  

Kruis aan wat waar is. 

O Dead Ball 

O Stumped 

O Caught 

O Doorspelen / Play on 

2: Een bal die gebowled wordt stuit een tweede keer voorbij de popping crease aan de batsmans 
einde en voor de bowling crease maar net naast de mat. 

Kruis aan wat waar is. 

O Wide Ball 

O No Ball 

O Dead Ball 

O Doorspelen / Play on 

3: De keeper blesseert zijn vinger. De captain vraagt of een substitute voor hem mag invallen als 
keeper. 

Kruis aan wat waar is. 

O De substitute mag niet keepen. 

O De keeper mag niet meer batten 

O De umpires mogen dit toestaan 

O De captain mag beslissen of dit is toegestaan 

4: De bal wordt ingegooid naar de keeper. Deze mist duidelijk de bal die dan doorschiet. Hij tikt daarna 
het wicket aan en appelleert. 

Kruis aan wat waar is. 

O Doorspelen / play on 

O De keeper kan NIET worden bestraft vanwege onjuist appelleren. 

O De keeper kan worden bestraft wegens "Deliberate deception of the batsman" 

O Umpire calls "Dead Ball" nadat het spel dood is. 

5: De batsman speelt de bal. Deze stuit via de grond op en dreigt op het wicket te belanden. Hij tikt de 
bal weg met de hand die het bat vasthoudt. 

Kruis aan wat waar is. 

O Dead ball 

O Uit: Handled the ball 

O Uit: Obstructing the field 

O Not Out: Lawful second strike 
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6: De eerste bal van de wedstrijd bowlt de bowler een "beamer" die 2 meter naast de batsman en op 
ooghoogte hem passeert. 

Kruis aan wat waar is. 

O No ball en "First and final" waarschuwing voor gevaarlijk bowlen. 

O Doorspelen /  Play on 

O No ball en geen waarschuwing.  

O Dead ball en overleg met collega. 

7: De batsmen lopen een run. De batsman glijdt met zijn bat over de crease en is "in". Vlak daarna 
komt de bal langs hem heen vliegen. Bij het doorlopen springt hij op om de bal niet te hinderen en 
laat zijn bat los. De bal raakt de stumps. Zijn voet is nog niet binnen geweest. 

Kruis aan wat waar is. 

O Uit: Run out 

O Not Out: Verlaat de crease om zicht te beschermen. 

O Not Out: Eenmaal "in" maakt het niet uit of je los van de grond komt. 

O Uit: Run out. Zijn voet is nog niet binnen geweest. 

8: De batsmen neemt "guard" ½ meter voor de crease. Normaal zou hij dan net niet in de protected 
area komen. Vlak voordat de bowler bowlt neemt hij een flinke pas naar voren. Dit doet hij drie ballen 
achtereen. 

Kruis aan wat waar is. 

O Dit mag 

O De eerste keer moet dead ball worden geroepen. 

O Na drie keer is duidelijk dat dit is om op de protected area te komen. Dit mag niet. 

O Na drie keer roep je dead ball en overleg je met je collega. 

9: De bowler ziet dat de non striker te vroeg oploopt en vraagt jou zachtjes of hij de batsman mag 
uitrunnen. 

Kruis aan wat waar is. 

O Je zegt dat dit mag 

O Je zegt dat dit NIET mag zonder waarschuwing 

O Je waarschuwt de batsman 

O Je vraagt de bowler de batsman te waarschuwen. 

10: De eerste wedstrijd van het seizoen zie je een nieuwe captain die net gepromoveerd is naar de 
hoofdklasse. Hij vraagt hoe het zit met Law 42 en met name de 5 penalty runs. 

Kruis aan wat waar is. 

O Level 1 is een waarschuwing, Level 2 is 5 penalty runs. 

O Elke Level 1 is altijd eerst een waarschuwing voor die persoon. 

O Een eerste Level 1 geldt voor het hele team en is meestal een waarschuwing. 

O Een waarschuwing geldt alleen voor die innings. 
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Notulen Najaarsbijeenkomst Umpires 29 nov 2018  te Hercules, Utrecht 

Aanwezig: Steven Lubbers (SRC. voorzitter), Rizwan Akram, Andrew Baird, Hasrat Bagkari, Nitin Bathi, 
Ashwani Chauhan, Deepraj Das (SRC), Rob Dhondai, Victor Gopani, Dave Hardy (SRC), Jan Hilhorst (SRC), 
Jouk Jansen, Rob Kemming (SRC), Bob van Keulen (SRC), Frank van Lent, Chantal Meier, Willem Molenaar 
(SRC), Jacques Mulders, Arjen van de Pol, Jan Paul Wentink 
 
1 Opening, ingekomen stukken en mededelingen 
Voorzitter Steven Lubbers opent de vergadering. Hij constateert dat ondanks het organiseren van de 
meeting dit keer weer op Hercules de opkomst teleurstellend is (naast de SRC-leden slechts 13 umpires). 
Hij wil punt 3 van de agenda (samenstelling SRC) naar achteren schuiven. Hiermee is akkoord gegaan.  
Dave Hardy meldt dat een email is binnengekomen van Martin Hancock over zijn bezoek aan Engeland, 
met drie andere umpires in juli (komt aan de orde bij punt 3). 
 
2 Notulen van de voorjaarsbijeenkomst op 24 april 2018 
Er zijn geen opmerkingen hierover of naar aanleiding daarvan. De notulen zijn derhalve ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
3 Nabeschouwing seizoen 2018 
Bob van Keulen meldt dat er 47 umpires actief zijn geweest, weer een klein beetje minder dan vorig 
seizoen. Er is een kleine dalende trend wat betreft actieve umpires maar wat meer zorg baart is dat 
weinig umpires bereid zijn om veel te gaan staan. Resultaat is dat onder de twee hoogste klassen (beide 
100% bezet het hele seizoen) de bezettingspercentages laag zijn: de Eerste Klasse 58%, Overgangsklasse 
A 26% en Overgangsklasse B 34%. De magere bezetting werd met name gevoeld wanneer alle klassen op 
dezelfde dag speelden; op deze dagen bleven de Overgangsklassen soms helemaal zonder 
bondsumpires. 
Jan Hilhorst merkt op dat er weinig van de grondige vernieuwing van de laws is gemerkt in het veld. De 
hardere sancties van Law 42 zijn niet toegepast.  
Ten aanzien van ‘Who’s the Umpire’ meldt Willem Molenaar dat hij op bezoek is geweest bij de 
beheerder in Engeland waar hij onze punten van kritiek en mogelijke verbetering heeft overgebracht. Hij 
wacht op een terugkoppeling uit Engeland.  
Volgens Jouk Jansen was het formulier voor de pitch,-veld en accommodatierapport niet hetzelfde als 
het formulier dat Willem had gepresenteerd in de voorjaarsbijeenkomst. 
Dave Hardy deelt mee dat er inderdaad enige hobbels zijn geweest. Dit was de eerste keer dat een 
gecombineerde pitch,-veld en accommodatierapport gebruikt werd. De eerste twee maanden is de 
invulpercentage rond de helft geweest maar daarna zijn ze nauwelijks ingevuld. Desondanks is het 
instrument heel nuttig geweest in het opsporen van met name slechte kunstgras pitches in het begin van 
het seizoen. 
Ten aanzien van de aanstellingen merkt Willem Molenaar dat het streven twee weken van te voren 
bekend maken niet altijd is gelukt maar vaak wel. Wenselijk aan de kant van umpires is dat ze meer 
discipline tonen in reageren. 
Ten aanzien van umpire performance/assessments merkt Jan Hilhorst op dat er nagenoeg geen 
boundary assessments zijn gedaan. Ook de wederzijdse beoordeling van collega’s is minder geworden. 
Over het geheel gezien echter zijn er uit de captains’ reports geen echt zorgelijke zaken te melden 
geweest over umpire performance. 
Vervolgens meldt Jan Hilhorst dat er slechts 7 tuchtzaken zijn geweest en in geen enkele geval is meer 
dan een telefoontje nodig geweest. 
Iets nieuws in 2018 was het organiseren dat umpires tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal 
op VRA bij konden staan. Jan Hilhorst heeft dit prima afgestemd met bondscoach Ryan Campbell en 
diverse collega’s hebben gebruik gemaakt van deze gelegenheid. De bondscoach is enthousiast 
geworden hierover en dit wordt zeker herhaald in de toekomst. 
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Jan Hilhorst meldt dat er weer een aantal umpires 
afgereisd zijn naar Engeland in de laatste weekend 
van juli om ervaring op te doen. Martin Hancock 
(een van deze umpires) stuurde het volgende email: 

 
“Beste collega’s, 
Zoals in de agenda vermeld was er weer 
een weekend waarin 4 umpires hun 
bekwaamheden 2x mochten laten zien 
aan hun Engelse collega, twee scorers en 
22 fanatieke cricketers. Uiteraard was het 
ook de bedoeling om je niveau, het liefst 
veel, op de kritiek tijdens deze 2 

wedstrijden en tijdens de vele uren die 
wij als 4tal (Jan Hilhorst, Martin 
Hancock, Sonny Jogia en Deepraj Das) 
samen doorgebracht hebben. Jammer 
dat, net als vorig seizoen, er weer 2 
wedstrijden op de zondag uitvielen 
wegens de enige regen in het land van 
heel juni, juli en augustus. Goed, dus 4 
in het blauwe shirt van de T20 
uitgedoste, fitte, verzorgde en 
ontspannen heren vertrokken in 1 

auto naar Calais, de boot naar Dover en verder naar ons verblijfadres. Heel veel over cricket gesproken 
tijdens de reis en iedereen duidelijk goed voorbereid op het wedstrijdreglement van de verschillende 
competities van zaterdag en zondag. Aangezien we, in tegenstelling tot vorig jaar, allen op 1 adres 
logeerden werden er daar ook heel veel cricket laws tot in detail besproken, daar er toch wel enkele 
(kleine en zeker niet tot ophef leidende) zeer onregelmatig voorkomende voorvallen waren in diverse 
wedstrijden. Ik ben super blij met deze weekenden (ik mocht ook vorig seizoen mee) en heb er (en ik heb 
het gevoel dat Deepraj en Sonny dat ook zo ervaren hebben) heel veel van opgestoken. Ik zou dan de SRC 
en KNCB willen vragen de komende jaren zo’n uitwisseling te blijven vergoeden, want het is, zeker door 
de goede zorgen van Jan en de hoge gastvrijheid van zijn huisbaas, werkelijk zeer de moeite aard om 
zoveel uren achtereen gefocust te zijn op het spelletje en de laws!  
groet, Martin” 
 
Jan Hilhorst voegt hieraan toe dat de counties waar het viertal gestaan heeft – Essex en Bedfordshire – 
zijn gevraagd umpires naar Nederland te sturen maar tot nu toe zijn ze niet op dit aanbod ingegaan. 
Bob van Keulen dankt alle umpires voor het inzenden van de Fair Play cijfers. De winnaar is bekend maar 
zal pas aangekondigd worden op de ALV van de KNCB. 
Dave Hardy meldt dat voor het eerst in een aantal jaren een stuk over umpires (van zij hand) is 
verschenen in de Kleefstra Almanak.  
Rob Kemming meldt dat naast de drie Nederlandse umpires die op de internationale panel staan (Rizwan 
Akram, Huub Jansen en Pim van Liemt) een vierde – Adriaan van den Dries – dient zich aan door goede 
prestaties op internationale toernooien zowel in Engeland als Nederland. 
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De Voorzitter zal de voorzitter van de KNCB vragen te checken bij de ICC of een vierde Nederlandse 
umpire op de panel mag. 
Rob Kemming meldt vervolgens dat een aantal andere umpires de functie van match manager/liaison 
officer hebben vervuld bij de twee internationale toernooien gehouden in Nederland. Helaas is besloten 
eenzijdig door de ICC dat Nederland geen match referees mag leveren. 
Jouk Jansen vraagt wat er gebeurt met de informatie die regelmatig doorgegeven is door umpires naar 
de KNCB over het ontbreken van een scorer bij een bepaalde wedstrijd in een van de hoogste klassen. 
De Voorzitter antwoordt dat dit inderdaad een van handhaving issues geconstateerd door de SRC waar 
de KNCB een soort ‘gedoogbeleid’ hanteert (een vergelijkbaar punt is het aantal umpires dat clubs 
verplicht moet leveren). Er zijn sancties op beide maar die worden niet gehandhaafd. Hij zal dit 
aankaarten bij het KNCB bestuur. 
De Voorzitter sluit hierbij aan een mededeling dat recentelijk de SRC met Tom Heggelman (van het KNCB 
bureau) en Barbera Boissevain (van het KNCB bestuur) een overleg heeft gehad over een aantal zaken, 
waaronder deze z.g. ‘zwarte gaten’ en in het algemeen hoe de relatie van de KNCB Commissies (w.o. 
natuurlijk de SRC) met het bondsbureau in de toekomst zal worden, in de zin dat de bedoeling is dat het 
bondsbureau een aantal taken van de commissies overneemt. Er is n.l een complete reorganisatie van 
het bureau aan de gang. 
 
4 Jubilarissen 
Er is een flink aantal jubilarissen te vieren: 
1000 wedstrijden: Willem Molenaar: een unieke prestatie in het Nederlandse cricket; Willem is in het 
zonnetje gezet op VCC bij zijn 1000ste wedstrijd door de KNCB, de SRC en VCC. 
500: Jacques Mulders en Rob Mahabier; Jacques is toegesproken door Willem bij zijn 500ste op het 
Intercontinental T20 toernooi; Rob is niet aanwezig om zijn trofee op te halen. 
400: Ashraf Din: is niet aanwezig om zijn KNCB-kroondas in ontvangst te nemen. 
300: Ruud Kaulingfreks, Djiewan Kalloe en Para Muthucumaru (geen van drieën aanwezig) 
200: Mukhtar Butt, Adriaan van den Dries, Zaheer Hussain (ook niet aanwezig) 
100: Andrew Baird, Rob Dhondai, Felix Gruijters en Sonny Jogia (Andrew en Rob zijn aanwezig om hun 
trofeen in ontvangst te nemen). 
 
5 Umpiren van het Jaar 
De traditionele verkiezing van Umpire van het Jaar door de SRC is gevallen op Adriaan van den Dries. 
Helaas is hij niet aanwezig zijn prijs op te halen. 
Daarnaast is een nieuwe prijs in het leven geroepen: 
Jong Umpire van het Jaar, de Bart Hartong 
wisseltrofee, genoemd na het in 2011 heel jong 
overleden internationale umpire. Nitin Bathi is 
aanwezig deze wisselprijs in ontvangst te nemen. 
 
6 Activiteiten de komende periode 
De Voorzitter verwees net naar een recente meeting 
tussen de SRC en vertegenwoordigers van het KNCB 
bestuur en bondsbureau. Zoals gezegd is een flink 
aantal onderwerpen aan de orde geweest. 
t.a.v. de toekomstige relatie tussen de SRC en het 
bondsbureau: het wordt niet meer zo dat een lid van 
het KNCB bestuur automatisch voorzitter wordt van 
de SRC; de umpires zullen onder een van de mensen van het bondsbureau ‘komen te vallen’ en het 
bondsbureau zal taken van de SRC op den duur overnemen (b.v. financiën); 
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t.a.v. werving umpires: belangrijk is het corps aan te vullen met bij voorkeur jongere, ex-topspelers; dit is 
een streven dat al enkele jaren op de agenda van de SRC staat; Tom Heggelman gaat vanuit het 
bondsbureau zich hiermee bemoeien; 
iets anders waar Tom Heggelman zich sterk voor maakt is de communicatie tussen captains (hij is captain 
van Excelsior 1) en umpires op wedstrijddagen; hij is voorstander van het invoeren van een korte 
evaluatie gesprek tussen umpires en captains na afloop van partijen, iets wat in andere landen gebeurt; 
hieraan zou een begin gemaakt kunnen worden in de TK in 2019; 
t.a.v. cursussen/opleidingen: voor ex-topspelers zou een verkorte cursus georganiseerd kunnen worden; 
wat formele cursussen betreft, de ICC heeft bepaald dat veel meer online moet gebeuren; dat betekent 
niet dat in Nederland cursussen op de traditionele manier niet worden gegeven – in tegendeel. Een 
belangrijk punt hieromtrent: het aantal geregistreerde umpires dat een cursus heeft gevolgd is veel 
hoger dan het aantal umpires dat daadwerkelijk staat; het is de bedoeling deze namen te schrappen van 
de lijst als ze geen twee seizoenen hebben gestaan. Als ze weer willen gaan staan moeten ze weer een 
cursus volgen. 
Jacques Mulders vraagt of ex-topspelers gelijk in de hoogste klassen zouden gaan staan. 
De Voorzitter antwoordt dat nieuwe umpires altijd aan de onderkant zouden beginnen maar als ze 
prestaties goed zijn een snelle promotie aan de orde is; zoiets gebeurt nu ook met nieuwe umpires, wel 
of niet ex-topspelers. 
Willem Molenaar verduidelijkt dat de opleidingen in de toekomst een combinatie zullen zijn tussen 
formele cursussen en online studie. In Nederland hebben we een wedstrijdreglement dat niet online 
behandeld kan worden. 
Jouk Jansen verwijst naar een gebrek aan handhaving van de KNCB van het aantal umpires die namens 
clubs moeten staan.  
De Voorzitter beaamt dit en zal het KNCB bestuur hierover attenderen. 
Arjen van de Pol constateert dat in het nieuwe beleidsplan van de KNCB het umpiren onderbelicht is. 
De Voorzitter antwoordt dat in de laatste versie umpiren meer naar voren komt. 
 
7 Nieuwe kleding 
De Voorzitter licht toe. Door de komst van de witte bal zijn we genoodzaakt donkere shirts aan te 
schaffen. Als onderdeel van een deal over nieuwe tenues voor de Nederlandse elftallen met Gray Nicolls 
zal een pakket aan de umpires aangeboden worden. 
 
8 De ervaringen van een internationale umpire 
Als tussengevoegd agendapunt geeft Rizwan Akram een impressie van wat hij allemaal heeft 
meegemaakt het afgelopen seizoen als internationale umpire. In april heeft hij gestaan in een toernooi in 
Maleisie, in juni op Lord’s zijn internationale T20 debuut gemaakt tijdens de drieluik Nederland-MCC-
Nepal, zijn ODI-debuut 
gemaakt op VRA in een 
wedstrijd Nederland-Nepal 
en later in het seizoen 
gestaan in het 18 landen 
Europese toernooi – 
allemaal zeer verschillende 
ervaringen en 
omstandigheden. Hij heeft 
ook in Engeland ervaring 
opgedaan met Hawkeye 
trainingen op de MCC en in 
die zin is hij voorstander van 
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zo veel mogelijk trainen met camera’s. De reeds genoemde sessies met het Nederlandse elftal zijn wat 
dit betreft erg nuttig. 
Jan Hilhorst wil in het kader van internationale ervaring melden dat een zestal niet-internationale 
umpires bij het 18-landen toernooi ook hele leerzame ervaringen hebben opgedaan door te fungeren als 
match managers/liaison officers. 
 
9 Afscheid van de SRC 
De Voorzitter kondigt aan dat hij na drie jaar stopt als voorzitter. Hij bedankt de SRC-leden voor de 
collegialiteit en inzet; de SRC geeft hem een cadeau mee. 

Bob van Keulen kondigt aan dat 
hij na 16 jaar in de SRC (waarvan 
15 als penningmeester) ook 
stopt met de SRC. Hij wordt ook 
een cadeau overhandigd. 
Willem Molenaar spreekt 
namens alle aanwezigen een 
woord van dank uit naar beide 
heren, die echt gemist zullen 
worden. 
 

10 Rondvraag 
Frank van Lent vraagt waar de scorers onder komen te vallen in de reorganisatie plannen. 
De Voorzitter antwoordt dat ze onder de SRC komen te vallen. Rod Lyall blijft cursussen geven. De 
aanstelling van de scorers bij internationale wedstrijden zal bij het bondsbureau komen te liggen. 
Jacques Mulders vraagt hoe het gaat in de toekomst van de spelerslijsten. 
De Voorzitter antwoordt dat er helaas te veel gesjoemeld is met deze lijsten. De ideale oplossing zou zijn 
spelerspasjes. 
Jan Hilhorst meldt dat de captains’ rapporten, die het afgelopen seizoen voor het eerste in Who’s the 
Umpire opgenomen werden, volgens Tom Heggelman niet voldoende ruimte boden om opmerkingen 
kwijt te kunnen. 
Rob Dhondai vraagt in hoeverre in de aanstellingen rekening wordt gehouden met clubs die weigeren 
bepaalde umpires te hebben. 
Willem Molenaar antwoordt dat in principe geen rekening wordt gehouden met it soort wensen tenzij 
een aantal keren uit de hand is gelopen bij bepaalde umpires. 
De Voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om een borrel te gaan drinken.  
 

Feedback and suggestions 

What do you want to see in the upcoming issues of the Ins & Outs/ is er iets dat jullie willen zien in de 
komende Ins&Outs)?  

Is there something that you miss/missen jullie iets?  

Are you interested in contributing an article with your experiences/wil je een bijdrage maken met een 
artikel of iets dergelijks?  

Your feedback and suggestions are very valuable in ensuring the value we can all get out of this 
newsletter/feedback van jullie is essentieel om dit blad levend te houden voor iedereen. 

Did you like a specific article/vond je een specifiek stuk leuk?  

Just drop an email (click on the symbol below) to let the editors know; stuur een email via onderstaand 

 symbool 


