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Inleiding
De rapportage De Toekomst van het Nederlandse Cricket (KNCB Jeugdcommissie, februari 2011) gaf
een alarmerend beeld van de neergang van het aantal jeugdspelers. Er is dringend behoefte aan het
aantrekken van meer jeugdspelers en ze vervolgens gedurende de jaren te behouden voor het
seniorencricket.
De KNCB Jeugdcommissie kreeg naar aanleiding van de rapportage en de discussie die hier op volgde,
in het voorjaar 2011 van het bestuur de opdracht een jeugdplan op te stellen voor het ontwikkelen
en behouden van jeugdspelers op de korte en langere termijn. Het plan moet praktisch en
uitvoerbaar zijn vanaf 2012. De KNCB Jeugdcommissie heeft voor de opstelling van het jeugdplan een
werkgroep samengesteld, met leden van verenigingen en KNCB bondsbureau.
De werkgroep heeft bij het opstellen van het Jeugdplan Developing Cricket Together / Samen Doen
de adviezen van vele leden uit de Nederlandse cricketgemeenschap ter harte genomen. De lijst met
gesprekspartners voor De Toekomst van het Nederlandse Cricket en Developing Cricket Together /
Samen Doen, is opgenomen in de bijlage.
Het Jeugdplan is een meerjarig plan, waarbij acties voor de werving en het behoud van jeugdspelers
in samenhang ontwikkeld worden en elkaar versterken. Het plan is geen afgerond document: het zal
indien nodig, gaandeweg de uitvoering bijgestuurd worden.
Het doel van het Jeugdplan Developing Cricket Together / Samen Doen is het ontwikkelen van een
levendige clubstructuur met een actieve jeugdafdeling voor alle verenigingen, zodat uiteindelijk
voldoende spelers kunnen doorstromen naar de senioren en talentvolle jeugdspelers zich optimaal
kunnen ontwikkelen voor het Nationale XI. Jeugdcricket is naast het clubcricket en de nationale
teams, een van de pijlers van het Nederlandse cricket.
De vier belangrijkste elementen om de doelstellingen van het Jeugdplan te realiseren, zijn: het
opleiden van meer Nederlands sprekende clubcoaches (opleiding), het ontwikkelen van
scholencricket (werving), het aanpassen van de jeugdcompetitie aan de huidige situatie (behoud), en
het aantrekken van KNCB regionale development officers om verenigingen te ondersteunen in de
samenwerking met de gemeente, de omringende scholen en sportverenigingen, alsmede de
cricketverenigingen in de regio (ondersteuning, promotie, uitvoering).
Developing Cricket Together / Samen Doen beoogt de samenwerking tussen verenigingen en KNCB te
versterken voor het behoud van het Nederlandse cricket.

Joint Working Group Clubs/KNCB:
Tim Bett (VCC), Nicolas Debaig (VRA), Reinout Scholte (HBS), Andre van Troost (Excelsior), Marike
Dickmann (KNCB)
KNCB Jeugdcommissie:
Jos Heggelman (Excelsior), Tim de Leede (VCC), Peter Entrop (HCC), Rick Andree Wiltens (HBS),
Roland Lefebvre (KNCB), Marike Dickmann (KNCB).
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Doelstellingen
Een groei van het aantal jeugdleden van 939 tot 1400 (50% !) binnen 3 jaar door enerzijds de
bestaande jeugdafdelingen te versterken met individuele club-doelstellingen (zie bijlage 1) en
anderzijds scholencricket te ontwikkelen om verenigingen te helpen bij de opbouw van een
jeugdafdeling.
In 2014 dienen tenminste 80 jeugdspelers door te stromen naar de senioren.
In 2016 zal het aantal jeugdspelers gegroeid moeten zijn tot 1800 (uitgaande van een basis van 7
jeugdteams bij alle 18 bestaande verenigingen met een jeugdafdeling en/of nieuwe jeugdafdelingen
bij verenigingen).
Topklasse en Hoofdklasse teams dienen over 3 jaar tenminste 4 spelers uit de eigen opleiding te
kunnen opstellen.
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Opleiding: Coach Development

Doel van het KNCB Coach Development Programma is het verhogen van het aantal gediplomeerde
coaches in Nederland, in samenwerking met de verenigingen: van 150 naar 240 in 2014, en naar 300
eind 2016 (= + 30 per seizoen)







De KNCB organiseert 2 x per jaar ECB Coaching Course Level 2: 30 deelnemers per jaar.
De Coaching cursussen zijn bestemd voor alle cricketers met de ambitie de jeugd te trainen,
waarbij met name Top- en Hoofdklasse verenigingen uitdrukkelijk worden verzocht 2
kandidaten per jaar af te vaardigen voor de cursus en /of 2 kandidaten worden aangewezen
door de KNCB .
De KNCB organiseert 2 x per jaar ECB Coaching Workshops, bestemd voor alle cricketers met
diploma Level 2, waarbij met name kandidaten van Top- en Hoofdklasse verenigingen
uitdrukkelijk worden verzocht deel te nemen.
De KNCB organiseert een Coaching Congres in Mei om een platform te creëren voor
buitenlandse en Nederlandse coaches voor het uitwisselen van kennis en recente
ontwikkelingen.
Verenigingen worden uitdrukkelijk verzocht het geven en begeleiden van jeugdtrainingen op
te nemen in het contract van professionele clubcoaches.

KNCB Support the Game, Development Programma:



De regionale development officers organiseren in samenwerking met de verenigingen
introductie cursussen voor spelers en ouders voor het vergroten van het aantal vrijwilligers:
1 avond per club/seizoen in maart-april.
De KNCB organiseert per jaar 2 scoring cursussen en 2 umpire cursussen L1: kandidaten van
alle verenigingen worden verzocht deel te nemen.
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Werving: Het Scholen Programma

De KNCB ondersteunt de werving van de verenigingen op 3 niveaus:

1. De KNCB ondersteunt de samenwerking tussen verenigingen en de gemeente door middel van
scholencricket met behulp van de regionale development officers:





Cricket clinics op 4 Nederlandse scholen en 1 internationale/tweetalige school in de
omgeving van de vereniging, maart-april-mei
Doel schoolcricket op basis-scholen: voor de werving van jeugdspelers van 7-11 jaar
Doel van schoolcricket op middelbare scholen: voor de promotie van cricket, ook in de
omgeving van verenigingen zonder jeugdafdeling, en op termijn deelname studenten
Target verenigingen 2012: Salland, Hercules, Kampong, Hilversum, Mop (start in de
kwetsbaarste regio, meer verenigingen zullen daarna in het programma worden
opgenomen).

2. KNCB Nationaal programma voor twee-talig onderwijs:







De KNCB is een samenwerkingsverband aangegaan met het European Platform, de
organisatie van het twee-talig middelbaar onderwijs in Nederland voor de introductie van
schoolcricket: de Cricket Challenge
Bij European platform zijn 120 scholen aangesloten, in 2012 start een pilot met meer dan 30
scholen, klas 2 (14-15 jaar).
3 Februari 2012: Kick off event Cricket Challenge voor sportdocenten, met clinics en spelvorm
Inter Cricket door KNCB coaches. Ook de coaches en jeugdvertegenwoordigers van de
verenigingen uit de regio’s van de deelnemende scholen worden hiervoor uitgenodigd.
Maart-april: Follow up clinics aan sportdocenten door KNCB coaches per regio
Mei-Juni-September: Regionale en nationale crickettoernooien van European Platform in
samenwerking met de verenigingen (clinics, beschikking stellen locatie door de weekse dag).
2012: deelnemende scholen regio’s: Drenthe, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Zuid Holland,
Brabant.

Het European Platform ontwikkelt in samenwerking met de KNCB een module cricket.

3. KNCB cricket clinics om cricket onder sportdocenten te bevorderen: cricket clinics op de
sportopleidingen ALO in Den Haag, Amsterdam en Zwolle; CIOS in Haarlem, KVLO in Zeist (4-5 juni
2012: clinics voor 100 aangesloten sportdocenten).
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Behoud: KNCB Jeugdcompetitie: indelingen en spelvormen
1.Herstructurering leeftijdsindelingen die beter aansluit bij het huidige aantal jeugdleden, waarmee
het aantal spelers per leeftijdsgroep wordt vergroot.
Clubteams: U9-U10-U12-U14-U16
KNCB regio teams: U19
2.Competitie-indelingen en spelvormen
U9-U10
 Tip en Run U7-U8 op alle verenigingen als voorbereiding op de KNCB Jeugdcompetitie
 U9 en U10 beginners- en gevorderden poule
 U9 en U10 huidige korte spelvorm

U12-U14-U16
 Top en EBAB
 U14: met 2 bowlers om spel te versnellen (testfase April 2012)



e

U16: met ruime dispensatiemogelijkheden (2012 : in de praktijk 1-2 jaars U18 in de KNCB
Jeugdcompetitie, en met extra mogelijkheid om in de EBAB te spelen (30 overs) die de U18
niet had wegens gebrek aan inschrijvingen (alleen Top en 40 overs)
U16: 30 overs voor meer mogelijkheden EBAB spelers

KNCB U19
 KNCB regio teams U19 Top
 Organisatie, begeleiding en selectie KNCB
 Brug tussen jeugd en senioren Top- , Hoofd- en Eerste klasse
 Ontwikkeling Dutch Lions en subtop
 Betere aansluiting praktijk KNCB Jeugdcompetitie
 40 overs

3. Jeugdseizoen verlengen : Jeugd cricket van Januari tot September






Januari-Maart Flamingo Indoor Toernooien en Competitie U10, U12, U14, U16
April: oefenwedstrijden U14 met 2 bowler-systeem, Dutch Lions selectiewedstrijden
3-4 Mei: kick off event start jeugdcompetitie op Kampong: U10 toernooi, clinics U12-U14U16 met het Nederlands XI
Mei-Juni-Half Juli: Jeugdcompetitie
Half Juli-Augustus-September: 4 regionale cricket weken en regionale cups in Juli-Augustus
(Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht); U12 Spriet Toernooi, Flamingo U14 en U19
toernooien week 20-25 augustus, tours Dutch Lions en verenigingen.

4. Herstructurering KNCB Jeugdcompetitie wedstrijd dag maand Mei, tegen de afkalving van het
jeugdcricket door de langere hockey- en voetbalcompetities op zaterdag. Voor het behoud van
jeugdspelers en om (atletische) jeugdspelers de kans te geven hun winter- en zomersport met elkaar
te combineren, is het wenselijk de jeugdcompetities naar de zondag over te brengen. Voorgesteld
7

wordt de jeugd in 2012 in de maand mei als test op zondag te laten spelen. In het najaar van 2012 zal
met de jeugdsecretarissen geëvalueerd moeten worden in hoeverre de wijziging naar de zondag, een
positief effect heeft gehad op het behoud van (atletische) jeugdspelers. Zie voor verdere uitleg
bijlage 2.

Behoud: Jeugd Cricket Kalender
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Ondersteuning en Promotie: KNCB

Het KNCB bondsbureau bewaakt, met instemming van het KNCB bondsbestuur, doelstellingen en
financiële verantwoording van het Jeugdplan, en stuurt de uitvoering.
Het KNCB bondsbureau stelt met instemming van het KNCB bondsbestuur, bij voorkeur op termijn 4
regional development officers aan voor bevordering van het jeugdcricket in de regio. Zie bijlage 3.
Het KNCB bondsbureau ondersteunt verenigingen met scholencricket, stelt voorbeelden voor
administratie beschikbaar (jeugdbeleidsplan, taakverdeling van de jeugdcommissie, programma,
etc.), ondersteunt de organisatie van informatie avonden voor ouders, bezoekende buitenlandse
teams, coördinatie toernooien etc.
Het KNCB bondsbureau organiseert tweejaarlijks centraal overleg met jeugdsecretarissen. De RDO’s
organiseren regelmatig regionale bijeenkomsten.
Het KNCB bondsbureau organiseert in samenwerking met verenigingen cursussen en workshops voor
de opleiding van coaches en jeugdfunctionarissen, ouders.
Het KNCB bondsbureau en de Verenigingen dienen hun administratie en communicatie te
professionaliseren. De KNCB zal daarin een voorbeeldfunctie moeten innemen.
Het KNCB bondsbureau dient cricket onder jeugd met een jeugdsponsor en een wervingscampagne
door middel van DVD, flyers, posters, TV, internet (social) media, het uitnodigen van jeugdspelers
voor wedstrijden van het Nederlands XI (CB40, ODIs etc), het vertalen van “Cricket op de Groei” in
het Engels. In de communicatie dienen de USP’s van het (jeugd-)cricket benadrukt te worden:
internationale gemeenschap, familie omgeving, gemengde sport, korte route naar top.
Het KNCB bondsbureau dient mogelijkheden te onderzoeken om de Aziatische gemeenschap beter te
bereiken en deze meer bij het Nederlandse cricket te betrekken. Dit specifieke project kan wellicht
beter uitgevoerd worden door iemand van buiten de KNCB.
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Uitvoering en Betrokkenheid: Verenigingen
Verenigingen dienen een Jeugdbeleidsplan op te stellen, met een plan van aanpak en een
jeugdcoördinator, en te investeren in de jeugd voor het realiseren van de doelstellingen.
Verenigingen die deelnemen aan de Top- en Hoofdklasse dienen in 2014 een jeugdafdeling
opgebouwd te hebben met een U10, U12 en U14 team (en een U16 team in 2016).
Verenigingen dienen samen te werken met de regionale development officers en plaatselijke
combinatiefunctionaris sport voor het leggen van contacten met de scholen en (sport-) organisaties
in de omgeving. Verenigingen dienen ook een vervolgprogramma op het scholenprogramma te
ontwikkelen.
Verenigingen dienen een programma te ontwikkelen om de jeugd ook buiten het traditionele
cricketseizoen aan zich te binden, zoals het organiseren van indoor trainingen en deelname aan
indoortoernooien, toernooien, tours en clinics in de zomervakantie.
Verenigingen dienen de ouders te betrekken bij de organisatie van de vereniging: organiseren van
informatie avonden (ondersteund door de KNCB) voor een beter begrip van het spel, deelname
begeleiding, scoren, umpiren.
De club coach en de professionele spelers dienen in bezit te zijn van minimaal een coaching diploma
Level 2 (2012, en vanaf 2012 bij voorkeur een Level 3 diploma) en door de week de jeugdleden te
trainen. Tijdens de vakantie dienen ze tijdens cricket weken en clinics de jeugd te coachen of te
assisteren.
Verenigingen dienen een samenwerkingsverband aan te gaan met een buitenlandse club of Engels
district, voor het organiseren van tours, uitwisselen van spelers, het organiseren van cricket weken
(zie bijlage 4). De KNCB zal deze samenwerkingsverbanden helpen ontwikkelen: 6 verenigingen in
2012, 12 in 2013 en 18 in 2014.
Bij het opbouwen van een jeugdafdeling vanaf de jongste jeugd U9-U10, is de kans van slagen voor
werving en behoud, het grootst.
Meisjes worden gestimuleerd om samen met de jongens te spelen in alle leeftijdsgroepen. De KNCB
zal de Dutch Lionesses blijven ontwikkelen.
Verenigingen zullen zich inspannen voor het betrekken van de Aziatische gemeenschap bij de club,
als bron van jeugdspelers en jeugdbegeleiders (zie ook KNCB).
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Samenvatting

Volgende Stappen
Presentatie en Goedkeuring Algemene Leden Vergadering KNCB, 1 december 2012
Start Jeugdplan Developing Cricket Together / Samen Doen, workshop met jeugdfunctionarissen,
januari 2012
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Bijlage 1

Targets gebaseerd op gemiddelde groei van 20-30 jeugdspelers per vereniging met
jeugdspelers in 2 jaar.
Aantal jeugdteams per vereniging gebaseerd op basisaantal van 7 teams om jeugdleden te
werven en te behouden van U9 tot aan senioren
Target gebaseerd op volledige jeugdafdeling met jeugdteams in alle leeftijdscategorieën met
een extra team in de jongste leeftijdsklasse
2 x U9, 2 x U10, 1 x U12, 1 x U14, 1 x U16
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Bijlage 2
Behoud: KNCB Jeugdcompetitie: indelingen en spelvormen
Herstructurering KNCB Jeugdcompetitie wedstrijd dag maand Mei
Uitgangspunten:
Voetbal- en hockeycompetities: eind mei (voetbal) /half juni (hockey) met wedstrijden op zaterdag:
belemmering afwikkeling volwaardige jeugdcompetitie cricket (10-12 weken) op diezelfde zaterdag.
Wedstrijdseizoen jeugd in de praktijk: 6 weken: begin juni-half juli (start zomervakantie).
Uitval U14 en U16 (mn atletische) spelers wegens 2 sporten op dezelfde zaterdag.
U14 en U16 zijn landelijke competities ivm ontbreken van tegenstanders in de regio.
U9, U10 en U12 zijn in Noord Holland en Utrecht landelijke competities ivm ontbreken tegenstanders
in de regio.
Landelijke wedstrijden U14 en U16 (Noord Holland/Utrecht U9, U10, U12) op door de weekse dagen
zijn niet haalbaar ivm schooltijden, ontbreken begeleiding, files.
De vrije woensdagmiddag in het basisonderwijs komt op termijn mogelijk te vervallen en wordt
vervangen door een rooster van 9- 15 uur ivm werkende ouders (regio Rotterdam).
Steeds meer kinderen zijn door de week opgenomen in een naschoolse en buitenschoolse opvang
ivm werkende ouders.
Voor behoud jeugdspelers: wijzigen wedstrijd dag zaterdagprogramma naar zondag in ieder geval in
de maand mei onontbeerlijk, door de weekse dag voor landelijke competities onhaalbaar.
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Bijlage 2
Behoud: KNCB Jeugdcompetitie: indelingen en spelvormen
Herstructurering KNCB Jeugdcompetitie wedstrijd dag maand Mei
Alle jeugdcompetities van zaterdag naar zondag, voor het behoud van spelers op de lange termijn
Alle jeugdcompetities van zaterdag naar zondagochtend
Lagere senioren (40 overs): start 13 uur ivm jeugdprogramma
Top-, Hoofd- en Eerste Klasse (50 overs): te bespreken op TK, HK en EK overleg medio december.
Zami’s/Veteranen en Dames vanaf half mei zaterdagmiddag

NB: 2011: ca 165 spelers per U13 en U15, U18 115 spelers.
NB: Scholencricket, regional development officers, etc geen oplossing urgente probleem U14-U16
op korte termijn

Voordeel: alle jeugdcompetities zondag
Alle jeugdteams mogelijkheid volwaardige competitie van begin mei tot half juli.
Een deel van het probleem van de uitval U14 en U16 opgevangen: spelers hebben de mogelijkheid
beide sporten te combineren.
Met Top- Hoofd – en Eerste Klasse op zaterdag: professionele coaches beschikbaar voor coaching
U14 en U16 op zondag.
NB Indien vrije woensdagmiddag in toekomst komt te vervallen, opvang voor U9, U10 en U12
mogelijk op zondagochtend zonder verdere wijzigingen overige competitieprogramma’s.
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Bijlage 3
Ondersteuning en Promotie: KNCB
Het KNCB bondsbureau stelt met instemming van het KNCB bondsbestuur, 4 regional development
officers aan (2012: 2 part time RDO’s voor regio’s midden en oosten, periode januari tot september,
2013-2014: 2 RDO’s regio’s West en Zuid) voor bevordering jeugdcricket in de regio.

Takenpakket Regional Development Officer
Ondersteuning verenigingen voor contacten met de plaatselijke buurtgemeenschap: gemeente,
combinatiefunctionaris sport, omringende scholen voor wervingsclinics, (sport-)organisaties.
Ondersteunen van regionale samenwerking verenigingen voor regionaal overleg voor ontwikkeling
jeugdspelers, jeugdcricket evenementen, (specialisten-) trainingen, kampen, tours, buitenlandse
bezoekende teams, etc
Ondersteunen van verenigingen bij opzetten informatie avonden voor vrijwilligers, ondersteuning
scholencricket etc.

Kosten KNCB Jeugdplan
De totale kosten van het KNCB Jeugdplan bedragen voor 2012 ca € 33.000. Het voorziet in de
productie van promotiemateriaal (folders, posters), werving en ondersteuning door coaches
(scholenprogramma’s), materiaal (kwiksets, ballen), opleiding van coaches en vrijwilligers (coaching- ,
umpire- en scoringscursussen) en de aanstelling van een of meer regional development officers.
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Bijlage 4: Verenigingen met buitenlandse contacten

ACC: 2011 U13 tour Harrow School, Middlesex, Engeland
Bloemendaal: U15 Buckswood School, Engeland
Rood en Wit: Kent District/Canterbury, Engeland, en academy New Zealand
Hilversum: 2011 U13-15 tour naar Engeland
VCC: Hallam CC, Yorkshire, Engeland
HCC: Bradwell-on-Sea, De Grooth, England, en academy South Africa
Ajax: tours naar Andrew Flinthoff Academy
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Bijlage 5
De KNCB Jeugdcommissie en de werkgroep van het Jeugdplan danken de volgende leden voor hun
advies bij het tot stand komen van de rapportage De Toekomst van het Nederlandse Cricket en het
Jeugdplan Developing Cricket Together / Samen Doen.

Pam Bennett
Tim Bett
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Peter Borren
Evert Brouwer
Lucas Brouwers
Peter van der Burg
Robert Burger
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Nicholas Debaig
Michel Derckx
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Ingrid van der Elst
Jarrod Englefield
Peter Entrop
Tanja Etman
Lau van Everdingen
Caroline de Fouw
Ollie de Geus
Koos Gouka
Pyke Gunning
Dave Hardy
Jos Heggelman
Jan Willem Heshusius
Femke Hoornweg,
Arend Hosman
Huub Jansen
Floris Jansen
Radjoe Jiawan
Mirjam de Jongh
T. Karaya
Ruud Kaulingfreks
Onno van Kessel
S. Kham
Dirk Klokgieters
John Kloppenburg
Ernst Pieter Knupfler
Bart Kroesen
Stefan de Krijger

Marjolijn Landsheer
Patrick de Leede
Tim de Leede
Roland Lefebvre
Frank van Lent
Steven Lubbers
Rod Lyall
Daan Maltha *
Alex de la Mar
Diederik Mars
Thomas Milde
Edwin Mitra
Darrin Murray
Ed van Nierop
Dickjan Otto
Helmien Rambaldo
Farhaad Sardha
Mieke Schaap
Reinout Scholte
Johan Scholvinck
Marcel Shouten
Deepak Sharma
Theo Sikkema
Rene Smits
Paul Stoeckart
Mark Steffelaar
Astrid Tettelaar
Andre van Troost
Luuk van Troost
Victor van der Valk
Annebo Verhoeven
Jan Jaap Vierling
Ad de Vries
Ruben Weijl
Judith van der Wenden
Onno van Wingerden (European Platform team)
Ramon van Wingerden (NGF)
Alexander van der Wiele
Rick Andree Wiltens
David Woutersen
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