
Cricket-iconen weer in actie tijdens Masters 
Champions League 
DUBAI, UAE, 2 juni 2015/PRNewswire/ --  

Enkele van de grootste voormalige internationale spelers van het cricket zullen weer de strijd 
aangaan in een nieuw en uniek T20-toernooi, dat jaarlijks in drie stadions in de Verenigde 
Arabische Emiraten zal worden gehouden. 

Klik hier om het multimedia-nieuwsbericht te lezen: 

http://www.multivu.com/players/English/7542351-cricket-masters-champions-league/ 

De Masters Champions League, de MCL, zal een nieuw franchiseformaat krijgen. Teams 
zullen echter, anders dan bij de IP of Big Bash, niet worden gebaseerd op geografische 
locatie, maar bestaan in plaats daarvan eenvoudigweg uit de beste spelers die een franchise-
eigenaar uit de zich kwalificerende deelnemers weet te vergaren. 

Het toernooi zal in het eerste jaar bestaan uit zes teams, met in totaal 90 spelers die deelnemen 
- 15 leden per ploeg. De spelers mogen niet meer actief zijn in het internationale cricket. 

De MCL is door het Emirates Cricket Board (ECB) voor een eerste periode van 10 jaar 
goedgekeurd, terwijl de organisator en eigenaar van de rechten van het toernooi, GM Sports, 
ook nauwgezet de door het bestuursorgaan van het spel, de International Cricket Council 
(ICC), opgestelde richtlijnen volgt. 

De inaugurele wedstrijden van de MCL zullen gedurende begin februari 2016 twee weken 
lang plaatsvinden. Zij worden gehouden in het Dubai International Cricket Stadium, het 
Sheikh Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi en in het Sharjah Cricket Stadium. 

Het toernooi werd geïntroduceerd tijdens een ceremonie die op woensdag in Dubai werd 
gehouden. Deze werd bijgewoond door voormalige grootheden als de West-Indische 
cricketlegende Brian Lara, het Australisch icoon Adam Gilchrist en de gepensioneerde 
Pakistaanse fast-bowlergrootheid Wasim Akram. Jacques Kallis uit Zuid-Afrika kondigde zijn 
deelname aan via een van tevoren opgenomen videoboodschap. Voormalig Engelse captain 
Graham Gooch en de vroegere Australische captain Allan Border, beide leden van de MCL 
bestuursraad, waren ook present.  

In zijn speech tijdens de ceremonie, zei MCL-voorzitter Zafar Blad: "Net als bij veel 
andere populaire sporten, is er een grote wens onder fans en cricketspelers om een aantal van 
de iconen die zich inmiddels hebben teruggetrokken uit het actieve cricket, weer eens echt in 
een wedstrijd te zien. De MCL zal een uniek en competitief jaarlijks T20-toernooi worden dat 
precies dát gaat aanbieden. Hier kunnen fans voortdurend onderhoudend cricket van de 
hoogste kwaliteit zien, gespeeld door een aantal legendes uit het spel." 

David East, directeur van de Emirates Cricket Board, was ook aanwezig op de 
ceremonie en zei: "De MCL is een fantastisch idee dat nu in de UAE, een perfecte thuisbasis 
voor het toernooi, tot leven wordt gebracht. De kans om echte wedstrijdacties te zien waarbij 



de groten uit het spel veel mensen zullen inspireren en zo helpen om het UAE-cricket te laten 
groeien. Wij zijn verheugd de MCL onze langdurige goedkeuring te hebben verleend en 
kijken er naar uit om het volgend jaar te laten plaatsvinden." 

Brian Lara, een van de beroemde oud-spelers die zich aanmeldde om aan de MCL mee 
te doen, voegde hieraan toe: "Ik ben enthousiast en vereerd deel te mogen nemen aan wat 
een uitzonderlijke demonstratie van competitief cricket belooft te worden. Ik hoop dat mensen 
achter de MCL zullen staan en een aantal van de helden uit het spel steunen wanneer zijn hun 
carrière nog een beetje proberen te verlengen. De organisatoren hebben ervoor gezorgd dat 
wederkerigheid een belangrijk thema is, naast inspirerend cricket uit het Midden-Oosten en 
een blijvende erfenis." 

De officiële MCL-website vindt u op: http://www.mcl2020.com 
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