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Informatieblad voor en door umpires December 
2017 

Newsletter for and by umpires 

  

Collega’s, 

Het zijn barre tijden en dan niet alleen omdat we off-season zijn of dat het sinds gisteren volledig is 
ondergesneeuwd. 

Nee vanochtend werden we helaas op de hoogte gebracht van het feit dat Michiel Soeters is heengegaan. 
Vlak nadat Gerard Inden overleed wederom een verlies. 

Positief nieuws kwam er uit Dubai waar ons Nederlands XI zich wist te verzekeren van de 1e plek in de 
WCL via 2 fraaie overwinningen op Namibië. 

Het hiermee terug veroveren van de ODI status en het (zware) programma in de komende 4/5 jaren kan 
de Nederlandse cricketgemeenschap veel kansen gaan bieden. 

Hopelijk komen reeds ingezette initiatieven van de grond om de basis van het cricketspel in Nederland te 
vergroten en als daarbij komt dat de aantallen umpires en de kwaliteit van ons umpirecorps zich ook 
verder gaat ontwikkelen dan hebben we een mooie toekomst voor ons. 

Prettige feestdagen en alvast een mooi nieuw jaar/seizoen gewenst! 

Steven Lubbers 

10 december 2017 

Het lijkt erop dat de beslissing om nieuw leven in te blazen in de Ins en Outs een verband heeft met het 
overlijden van Gerard Inden, degene die heel veel tijd in het verleden heeft ingestoken in de Ins en Outs 
maar dat was niet zo. Ik had eerder aangeven binnen de SRC dat dat ik de redactie op mij zou nemen. 
Zoals ik zei op de najaarsbijeenkomst omdat ik dit jaar niet gestaan heb miste ik veel informatie over 
collega's die je normaal in en rond de velden hoort. Maar belangrijker: ik vind dat we dit blad veel meer 
moeten gebruiken om met elkaar beter te communiceren. Ik ben van plan de Ins en Outs minimaal 6 keer 
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per jaar te laten verschijnen, misschien tijdens het seizoen maandelijks. Gelukkig word ik bijgestaan door 
kersvers SRC-lid Deepraj Das maar iedereen is welkom een bijdrage te leveren, commentaar te geven etc. 
etc. Mail mij gewoon. Ik zal de meeste stukken vertalen in het Engels (niet integraal maar de essentie 
daarvan). 

It may appear that the untimely death of Gerard Inden was the spur to breathe new life into the Ins and 
Outs, our magazine which Gerard for years singlehandedly wrote and distributed. No, I had before then 
indicated to the rest of the SRC that I intended to take on the editorship. I didn't umpire in 2017 and found 
not being on the field and around the grounds a great deal meant that I missed a lot of information. 
Deepraj Das, who has just joined the SRC, will help me with content, layout, design etc. (and already has 
as you can see). I intend to send an Ins and Outs round at least once every two months, maybe during the 
season once a month. Please feel free to send copy, offer suggestions etc. It is for you all. Most of the 
essential stuff will be translated into English. 

Dave Hardy, davehardy1949@gmail.com, 071 5619093, 0654374788 

Deepraj Das, voorburg99-concordia@yahoo.com 

- In memoriam Gerard Inden 
- In memoriam Michiel Soeters 
- Verslag van de najaarsbijeenkomst op 16 november / Report of the meeting on 16th November 
- Verslag van het bezoek van Nederlandse umpires naar Engeland afgelopen juli / Report by the umpires 

who stood in England last July 
- Nieuwe laws / New laws 
- ICC Umpire Resources 
- SGS Fair Play points 

Hieronder wat Duco Ohm heeft gezegd op zijn uitvaart: 

“Een beminnelijk mens voor zijn vrienden, een groot organisator en een goede umpire is aan de gevreesde 
ziekte bezweken. Het was een klein stemmetje waarmee hij mij op 8 november belde en vertelde hoe hij 
ervoor stond. De 10e zou hij horen of er met een 
chemokuur nog iets te redden viel. De 
uitzaaiingen waren helaas te ernstig en zijn 
overlijden volgende afschuwelijk snel. Cricket 
Nederland, de umpires, Still Going Strong en ik 
verliezen een grote vriend waarmee ik acht jaren 
in de scheidsrechterscommissie zat. Ook 
'stonden' we samen in heel veel Nederlandse 
cricketwedstrijden op het hoogste niveau. Grote, 
belangrijke interlandwedstrijden heeft hij ook 
achter zijn naam staan. Hij begon met umpiren 
in 2002 met Hercules 2-ACC 2. Er zouden nog 
532 wedstrijden volgen. Hij kon soms kribbig zijn 
maar hij was altijd recht door zee en eventuele 
problemen of onenigheden werden zo snel 
mogelijk uitgepraat. Gerard wist ook lang SCHC cricket overeind te houden. Opmerkelijk is dat hij als enige 
in ons land met een cricketbal een eend dood sloeg – een dead duck geen golden duck! Jammer dat die 
nooit is opgezet terwijl dat op Lord's met een musje wel gebeurde. Bij speciale gelegenheden wilde Gerard 

Photo credit: Patrick Gorlee 
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graag SGS wedstrijden umpiren, zo ook het laatste vierlandentoernooi, in juli op Sparta, waar hij met zijn 
makker Jacques Mulders een paar wedstrijden leidde. In de jaren 2000-2009 speelde Gerard 61 wedstrijden 
met Still Going Strong batte in 53 innings en scoorde 170 runs. In 20 overs nam hij 1 wicket en werd 1 vang 
opgetekend. Alle cijfers worden netjes bijgehouden in onze cricketwereld. Het zal vreemd zijn Gerard de 
komende zomer niet meer in het veld te zien staan. Ook bij vergaderingen van de SGS, de SRC en de KNCB 
zal zijn afwezigheid opvallen.  

Gerard: bedankt voor alles dat je voor cricket in ons land gedaan hebt. De Flamingo's hebben je met hun 
Willem van Rossem Memorial daarvoor terecht onderscheiden! De brief van de KNCB met de aankondiging 
dat jij het Lidmaatschap van Verdienste in december zult krijgen kwam een dag te laat. Wat zou je trots 
op geweest zijn. Onze gedachten gaan nu natuurlijk uit naar zijn echtgenote Marielle en de familieleden 
die wij met dit grote verlies condoleren. Gerard makker, rust zacht – wij zullen herinneringen aan betere 
dagen koesteren en je niet snel vergeten en bij het afscheid in Bilthoven zal ik de aanwezige cricketers zeker 
vragen met een applaus afscheid van je te nemen.” 

Onze Michiel heeft een ongelijke, zeer lange, strijd verloren en is op 72-jarige leeftijd overleden. 

Een maand geleden plaatsen wij nog een bericht van hem op 
de website, een bericht waarin hij aankondigde “Ik ben nu 
hard bezig aan mijn conditie te werken, die de drie maanden 
in isolatie een ferme tik heeft gekregen. Er is mij ook 
aangeraden groepen mensen te mijden want in mijn toestand 
kan ik niet hebben dat iemand mij een griepje laat staan een 
verkoudheid bezorgt”. 

Het is dus helaas bij het sturen van een kaart met goede 
wensen gebleven. Cricket pikte hij op bij VRA in Amstelveen 
waar hij vnl. in het tweede speelde en een enkele maal in het 
eerste. Hij was veel in het buitenland werkzaam maar als hij 
in ons land was meldde hij zich om enkele wedstrijden bij SGS 
te spelen en zag uit naar het seizoen 2018 bij onze SO. Op de 
zondagen was hij, als hij in het land was, een betrouwbare 
umpire bij competitiewedstrijden. Cricket was zijn grote 
liefde. 

Vanwege zijn langdurig verblijf in het buitenland waren de contacten met Michiel de laatste jaren schaars 
maar zijn belangstelling voor het wel en wee van onze vereniging bleef onverminderd groot. 

Het afscheid, veel te vroeg, is op vrijdag 15 december om half vijf (16.30 uur) in Crematorium Ipenhof, 
Hoflaan 18, 2616AA, Delft 

Rust zacht grote vriend – wij zullen je missen! 

-Duco Ohm (als gepubliceerd op de SGS website) 

Op 16 november is in Utrecht de najaarsbijeenkomst gehouden waar we traditiegetrouw terugkijken op 
het afgelopen seizoen en de plannen aankondigen voor de komende winterperiode. 26 umpires hebben 
zich ondanks de verkeersopstoppingen het Hercules clubhuis redelijk op tijd kunnen bereiken. Eerst 
hebben we in stilte het overlijden van collega Peter Christiaans en de echtgenote van SRC-lid Bob van 
Keulen op gepaste wijze een plaats kunnen geven. Vervolgens zijn we stilgestaan bij diverse zieke en 
geblesseerde collega’s, met name natuurlijk Gerard Inden, die minder dan 24 uur later overleed. Veel 

Photo credit: SGS website 
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andere collega's die ziek of geblesseerd zijn geweest zijn genoemd. Van Frits de Jongh, Peter van Giezen 
en Ruud Kaulingfreks weten we dat ze aan het opknappen zijn. Michiel Soeters heeft lang een strijd 
gevochten tegen leukemie, die hij helaas een paar weken na de bijeenkomst verloor. Dave Hardy (heup en 
knie klachten) en Erno Ruchtie (voetblessure) hebben geen wedstrijd in 2017 hebben gestaan. In dit kader 
is ook de ziekte van oud-collega Jan Kors genoemd. 

Verder aan het begin is Deepraj Das als nieuw SRC-lid voorgesteld door voorzitter Steven Lubbers. De 
Voorzitter kondigt vervolgens een actie aan om ex-topspelers te proberen over te halen te gaan umpiren. 
Deze actie is op zich niet nieuw maar is nu urgenter dan ooit, gezien de gemiddelde leeftijd van onze corps, 
het aantal dat in 2017 heeft gestaan (51) en het feit dat umpires gemiddeld weinig wedstrijden staan. 

Bij de nabeschouwing van het seizoen 2017 is opgemerkt dat de Overgangsklasse na de switch van alle 
klassen naar de zondag te vaak van geen umpires is voorzien. Het grotere aantal wedstrijden in alle vier 
bovenste klassen heeft natuurlijk hier ook niet geholpen. 

Het eerste jaar van een geautomatiseerd systeem voor de aanstellingen (Who's the Umpire) is goed 
verlopen. De plannen zijn volgend seizoen nieuwe modules te integreren zoals de declaraties, de captains' 
reports en de pitch reports. Over deze rapporten gesproken: het aantal ingeleverde captains' reports over 
umpires (ca. 50%) is teleurstellend maar ronduit slecht is het aantal pitch reports door umpires ingeleverd. 
Dit moet veel beter, niet alleen voor gras pitches maar ook voor de andere (kunst) pitches. Ten aanzien 
van beoordelingen van onszelf: er waren bijna geen boundary assessments meer maar veel collega's 
hebben op verzoek van de SRC observaties van elkaar gedaan – werkt wel mits de feedback door de collega 
tijdig en zinvol is. Aanzeggingen door umpires zijn relatief weinig geweest – 13 in totaal. 

Onder de kop internationaal: vier umpires hebben een reis naar Engeland gedaan (zie volgend verslag) en 
onze drie internationale umpires, Huub Jansen, Pim van Liemt en Rizwan Akram hebben allemaal 
geweldige ervaringen opgedaan tijdens de wedstrijden tegen Zimbabwe en de UAE thuis en ook op 
toernooien in het buitenland. Als een beloning van zijn prestaties is Huub uitgenodigd om in Dubai te gaan 
staan bij wedstrijden in de finale rondes van de WCL.  

Als belangrijke aspecten van het internationaal umpiren komen steeds goede voorbereiding en man-
management naar voren. 

De jaarlijkse SRC-award voor het umpire van het jaar ging voor de tweede jaar in successie naar Huub 
Jansen. Het liefst 10 umpires hebben mijlpalen bereikt t.a.v. het aantal wedstrijden met als uitschieters 
Ashraf Din, die voor zijn 400 een kroondas uitgereikt zal krijgen door de KNCB en 500 van Gerard Inden. 

In oktober 2017 is een aantal laws gewijzigd zodat het blauwe boekje is herschreven. De aanwezige 
umpires mochten een exemplaar in ontvangst nemen. In de wintersessies zou o.a. veel aandacht hierop 
gevestigd worden – umpires moeten verplicht tenminste een sessie bijwonen.  Nadere details over deze 
sessies volgen. 

De structuur van de opleidingen is ook veranderd, waardoor levels stages zijn genoemd en de nadruk komt 
te liggen op zelfwerkzaamheid en online leren. De precieze implicaties voor de cursussen in Nederland 
zullen uitgewerkt worden door Willem Molenaar en Jan Hilhorst. 

ENGLISH SUMMARY OF MAIN POINTS AT THE AUTUMN MEETING OF UMPIRES 

26 in attendance. 

It has been a bad year for ill and injured colleagues: Peter Christiaans and shortly after the meeting Gerard 
Inden and Michiel Soeters all passed away. 

Also, several ill and injured colleagues make it all the more important that we find new 'blood' as the 
average age of our corps is high. Steven Lubbers is leading an effort to try and persuade ex-top players to 
become umpires. 
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Review of the season: total number of umpires standing (51) is down on previous years and many of these 
didn't stand in many matches. 

In the Overgangsklasse, after the switch to all leagues on Sunday, there were often no officials. 

Observations by colleague umpires were welcomed and it provided good and timely feedback. 

Umpire of the year: Huub Jansen for the second successive year for the way he represented the 
Netherlands in his international matches. 

A number of umpires passed milestones, notably Ashraf Din 400 and Gerard Inden 500. 

Huub and Rizwan Akram gave a good insight into what is required of an international umpire. The fact that 
all 6 matches of the Dutch team v Zimbabwe and the UAE were officiated by our three international 
umpires (Huub, Rizwan and Pim van Liemt) and very professionally + fact that Huub was invited to umpire 
in Dubai as part of the team umpiring the final round of matches in WCL shows how much they are 
respected and how well they have done. 

Major changes in the laws have been introduced in October 2017; a new blue book has been issued; the 
winter sessions will initially focus on what these changes are – all umpires must attend; details to follow. 

Willem Molenaar and Jan Hilhorst have been to the UK to attend a session on the changes in the structure 
of umpire education. The levels will now be called stages and the emphasis is on online learning and 
implications for the courses here are to be worked out by Willem and Jan. 

-Dave Hardy 

In het weekend van 29 en 30 juli 2017 zijn vier umpires naar Engeland gegaan. Dit is het tweede jaar van 
de uitwisseling om ervaring op te doen met andere omstandigheden, spelers en collega umpires. 
Daarnaast kunnen we ervaringen uitwisselen met een heel nieuw corps umpires. 

Met de boot van Hoek van Holland op de vrijdagmiddag gaf ons de gelegenheid om uitputtend alle 
reglementen door te nemen. We hebben elkaar goed leren kennen want sommigen hadden niet of 
nauwelijks samen gestaan. Maulik was voor het tweede jaar in Essex en heeft zijn ervaringen van vorig 
jaar gedeeld. Jan staat regelmatig in Hertfordshire en Bedfordshire en kon men voorbereiden op de 
Engelse gewoonten. Adriaan heeft ervaring in Zuid Afrika en met ICC wedstrijden in Nederland en heeft 
ons hierover bijgepraat. Martin was rustig en aandachtig als altijd en nam alles op en stelde treffende 
vragen. 

Wat verwachten we van het gedrag van de spelers? Hoe benaderen ze de umpires? Wat verwachten we 
van de lokale umpires? Hoe zal de samenwerking gaan? 

Aangekomen in Engeland gingen we meteen naar Brentwood om te overnachten. Jan ging door naar 
Hertfordshire waar hij zaterdag een wedstrijd had. Zaterdagochtend werden we opgehaald door de 
collega's en vervoerd naar de wedstrijd. De wedstrijden waren in het zuiden van Essex in The Shepherd 
Neame Essex League in Division One (Time and Overs) de op een na hoogste niveau. Het waren 50 over 
wedstrijden met bijna dezelfde reglementen als in NL. Het cricket niveau was Hoofdklasse of iets hoger. 
Helaas waren er voortdurend buitjes dus ingekort en in het miezert staan. Alle captains wilden graag zoveel 
mogelijk spelen dus de drie wedstrijden werden uitgespeeld. Rond 19.30 was de laatste wedstrijd tot een 
goed resultaat begeleid. Dit was geen sinecure want het waren de enige drie wedstrijden* in de league 
die uitgespeeld werden!!! In heel Essex in alle leagues waren er nog maar enkele anderen met resultaat. 

Na afloop samen met de lokale umpires een pizza gegeten en nagepraat. Veel lof aan onze umpires voor 
de goede voorbereiding, samenwerking en omgaan met de spelers! We hebben zeker een goede indruk 
achtergelaten. 

https://www.hertsleague.co.uk/fixturesResult/192/Championship/2017
http://www.essexcricket.com/competitions-237/essex-league-1st-xi-division-one-time--over-33407/results/#fixtures-jul
http://www.essexcricket.com/competitions-237/essex-league-1st-xi-division-one-time--over-33407/results/#fixtures-jul
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Zondag doorgereden naar Luton in Bedfordshire voor 4 nieuwe wedstrijden. Helaas werden er twee 
afgelast ruim van te voren. Adriaan en Jan gaven aan dagje vrij te willen zodat Maulik en Martin konden 
staan op Lutonians en Luton Town & Indians, twee clubs naast elkaar waardoor Adriaan en Jan heen en 
weer konden lopen om te kijken en de collega's te begeleiden. 

Bedfordshire County Cricket League is een zondag league en veel minder competitief dan de zaterdag 
wedstrijden. Division 1 waar Maulik stond was duidelijk wat minder. Martin stond bij de Beds Premier 
League samen met de voorzitter van de league. Weer een goede ervaring en vooral prima beoordeeld 
door onze collega's. Na afloop even een half uur in het clubhuis met twee lokale umpires en ons vieren 
nagepraat. 

Van alle wedstrijden hebben we UPR rapporten gekregen. We werden goed beoordeeld geschikt gevonden 
om dit of hoger niveau te staan. Een leuke melding van een umpire 'De captain merkte op van de 
Nederlandse umpire dat hij het idee had dat ij al jaren in deze league had gestaan. 

En zo moet dat..... 

-Jan Hilhorst, Adriaan van den Dries, Martin Hancock en Maulik Prabhudesai 

*Scorecards van de wedstrijden van 29 juli: 
Hadleigh & Thundersley CC, Essex - 1st XI Vs Harold Wood CC - 1st XI 
Orsett & Thurrock CC - 1st XI Vs Woodford Wells CC - 1st XI 
Belhus CC - 1st XI Vs Harlow CC - 1st XI 
Sawbridgeworth CC - 1st XI Vs West Herts CC - 1st XI 
Scorecards van de wedstrijden van 30 juli: 
Luton Town & Indians CC - 1st XI Vs Langford CC, Beds - Sunday 1st XI 
Lutonian CC - 2nd XI Vs Ickwell CC - Sunday 1st XI 

A footnote on this report by the editor: 

This was the second successful visit of Dutch umpires to the UK; in previous seasons UK umpires have also 
stood over here but that didn't happen in 2017. 

Going forward: we would like this exchange to continue more intensively and in principle we would like as 
many umpires as possible to benefit from this experience. Please let me know if you would want to do 
this. The SRC will decide in the end who will go. 

Vanaf oktober 2017 zijn de nieuwe Laws of Cricket (2017 code) van toepassing. 

Een groot aantal wijzigingen zijn van toepassing. 

In het voorjaar zal de SRC regionale bijeenkomsten organiseren om de wijzigingen uitgebreid toe te lichten.  
Umpires ZIJN VERPLICHT om een van de sessies bij te wonen. 

Op de najaarsbijeenkomst hebben de aanwezigen het nieuwe blauwe boekje ontvangen. 

Tijdens de komende sessies kunnen degenen die niet op de najaarsvergadering aanwezig waren alsnog 
een exemplaar verkrijgen. 

Indien men belangstelling heeft om eerder een exemplaar te ontvangen, neem dan contact op met Willem 
Molenaar. E-mail: mailto:wmor@casema.nl Tel: 071 5898177 of 0652473579. 

De nieuwe laws alsmede een samenvatting van de wijzigingen kunnen gedownload worden via de 
volgende link: 

https://www.lords.org/mcc/laws-of-cricket/new-code-of-laws-october-2017/ 

http://bedsccl.play-cricket.com/
http://essexcl.play-cricket.com/website/results/2993950
http://essexcl.play-cricket.com/website/results/2993987
http://essexcl.play-cricket.com/website/results/2993912
http://westherts.play-cricket.com/website/results/3081454
http://bedsccl.play-cricket.com/website/results/3022304
http://bedsccl.play-cricket.com/website/results/3022406
mailto:wmor@casema.nl
https://www.lords.org/mcc/laws-of-cricket/new-code-of-laws-october-2017/
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ENGLISH TRANSLATION 

From October 2017 the new laws of cricket (2017 code) are applicable in the Netherlands. There are many 
changes. In the new year the SRC will organise regional meetings to inform the umpires of these changes 
and to discuss them. Umpires MUST attend one of the sessions. 

At the autumn meeting those who attended received a new blue book. During the sessions in the new 
year those who don't have one (if you are a member of the ECB/ACO you should have had one from them) 
can get one then. If you want one earlier, then contact: 

Willem Molenaar, E-mail: mailto:wmor@casema.nl Tel: 071 5898177 of 0652473579. 

The new laws together with a summary of changes can be downloaded from the link: 
https://www.lords.org/mcc/laws-of-cricket/new-code-of-laws-october-2017/ 

I am sure many of our readers have encountered the question – “what is required to be a good umpire?” 

Well, the simple answer is, amusingly enough, “lots of things” 😉 

Obviously, there are many aspects of umpiring that require attention from different perspectives. You need 
to know the full extent of the laws, the local regulations that complement the laws and a good cricketing 
mind supported by an able body.  

You can refresh your understanding of the Laws at the MCC (https://www.lords.org/mcc/laws-of-cricket) 
portal. When it comes to local regulations, the KNCB annually publishes the competition and match 
regulations (http://www.kncb.nl/competitie/reglementenformulieren) on its website. 

Expertise in the laws and regulations is an absolute necessity. However, this is not sufficient by itself. There 
is plenty of extremely helpful learning material to help one improve upon these aspects of the umpiring 
role. In an interview** a few years ago, Simon Taufel stated “I would not say you need to be thick-skinned, 
but you have to be mentally tough, you have to have the ability to deal with conflict, you have to have the 
ability to empathise and relate to people of different backgrounds, cultures and personalities. None of 
those are related to decision-making, but there are a lot of life skills that are really important to be a good 
match official” 

In this article we shall focus not on the rule oriented aspects of the role of an umpire, but on the softer 
side – the mind, the body and the social interactions. There are endless insights available from the most 
experienced umpires in the world. Many within the KNCB umpiring community will also be able to run off 
a long list of tips for the interested person, not to mention publications in global media. We can trawl 
through all such observations in different media.  

Alternatively, we can simply take advantage of the ICC Umpire Resources package that is freely accessible. 
The variety of the material available there and the way it is presented in a structured manner makes it well 
worth a few good hours of your time at the very least. You may have seen some of it before but as we 
march along the road to ever improving umpiring standards, no refresh is too much. 

So, go ahead and enjoy the treat! 

 

URL          : http://iccaccreditation.com 
Userid     : umpireone 
Password: umpireone 

  
I shall be keen to hear from you about your experiences. Drop me a line with your thoughts. 
-Deepraj Das 
**http://www.espncricinfo.com/magazine/content/story/591383.html  

mailto:wmor@casema.nl
https://www.lords.org/mcc/laws-of-cricket/new-code-of-laws-october-2017/
https://www.lords.org/mcc/laws-of-cricket
http://www.kncb.nl/competitie/reglementenformulieren
http://iccaccreditation.com/
http://www.espncricinfo.com/magazine/content/story/591383.html
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The result of the Fair Play Points awarded by the umpires for each of the matches in the main leagues has 
been analysed. The comparative most and least impressive teams in each league on this basis can be seen 
in the table below.  

Klasse High Low 

Topklasse VRA Dosti 

Hoofdklasse VCC Groen en Wit 

Eerste klasse Qui Vive Wanica Star 

OVA VRA 3 Eindhoven 

OVB Rood en Wit 2 VVV 2 

What do you want to see in the upcoming issues of the Ins & Outs?  

Is there something that you miss?  

Are you interested in contributing an article with your experiences?  

Your feedback and suggestions are very valuable in ensuring the value we can all get out of this newsletter. 

Did you like a specific post?  

Just drop an email to let the editors know. 

mailto:davehardy1949@gmail.com;%20voorburg99-concordia@yahoo.com?subject=Feedback%20on%20Ins%20%26%20Outs

