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Inleiding

Het eerste jeugdplan Samen Doen/Developing Cricket Together dat in november 2011 met de verenigingen
van start ging, loopt eind 2014 af. Voor U ligt het vervolg op dit plan:

Springplank voor de Jeugd 2014-2018
Evenals het jeugdplan Samen Doen/Developing Cricket Together beoogt Springplank voor de Jeugd de
structurele groei van het aantal jeugdspelers in kwantiteit en kwaliteit, zodat voldoende jeugdspelers
doorstromen naar de senioren. De belangrijkste doelstelling blijft het behoud van cricket in Nederland in de
toekomst.
Springplank voor de Jeugd bouwt voort op wat de KNCB en de verenigingen tussen 2011 en 2014 hebben
bereikt. In deze periode 2011-2014 is het aantal jeugdleden met 20 % gegroeid, waarvan 8 % in het laatste
jaar. Een goed begin. De doelstelling van Samen Doen was echter een groei van 50 %. Ook daarover gaat dit
huidige jeugdplan: welke lessen hebben we geleerd en wat gaan we Samen Doen om alsnog te springen naar
een groei van 50 % van het aantal jeugdleden in 2018.

Voorwaarden voor groei verbeterd
De voorwaarden voor verdere groei in de komende periode, zijn sinds 2011 verbeterd. De KNCB is een
ondersteuningsprogramma voor verenigingen gestart; de KNCB Jeugdcompetitie is aangepast aan de
ontwikkelingen in de omgeving, het huidige jeugdledental en de wensen van de jeugdspelers; een aantal
verenigingen heeft structurele wervingsprogramma’s opgezet en is intensievere samenwerkingsverbanden
aangegaan met naburige verenigingen en gemeenten. De resultaten van de gezamenlijke inspanningen voor
werving en behoud zijn zichtbaar in met name de jongste groep U9-U12 van de KNCB Jeugdcompetitie. Het
tij van neergang is gekeerd.

Jeugd belangrijkste speerpunt in de beleidsvisie van de KNCB
Het KNCB Bestuur ziet de ontwikkeling van het jeugdcricket als zijn belangrijkste uitdaging. In zijn visienota
That’s Cricket staat hierover onder andere het volgende vermeld: “In het beleid wordt een zwaar accent
gelegd op de ontwikkeling van het jeugdcricket. Met name aanwas aan de onderkant van de
leeftijdspiramide en het behoud van jeugdigen voor het senioren cricket, vormen het belangrijkste
speerpunt van de KNCB. De cricketverenigingen met hun vrijwilligers spelen een centrale rol bij de
ontwikkeling van het cricket, te beginnen bij de jeugd.” Het hier gepresenteerde jeugdplan Springplank voor
de Jeugd is de praktische uitwerking van de KNCB visie. Het jeugdplan geeft mede richting aan het
overkoepelende doel, namelijk een gezonde toekomst voor het Nederlandse cricket.
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Verenigingen op het hoogste niveau geven het voorbeeld
Verenigingen in de Top- , Hoofd- en Eerste Klasse hebben door hun deelname aan het cricket op het hoogste
niveau en gunstigste voorzieningen (accommodatie, financiële situatie en technische staf), zelfs een extra
verantwoording voor het bewaken van de toekomst van het Nederlandse cricket. Op deze verenigingen
wordt een dringend beroep gedaan om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de jeugd, én het
bevorderen van The Spirit of Cricket.
Het ontwikkelen van de jeugd is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zowel van de centrale KNCB
organisatie als van alle verenigingen afzonderlijk en het collectief van de verenigingen in de Algemene
Vergadering. De jeugd heeft immers invloed op alle competities. Ook op die van de clubs zonder jeugd of van
de teams die ‘gewoon een potje willen cricketen’. De jeugd gaat alle cricketers aan.
Willen we de sprong voor het jeugdcricket maken, dan zullen we het samen moeten doen. ‘Samen’ betekent
niet dat die ándere vereniging dan maar moet zorgen voor groei. ‘Samen’ begint met zélf in actie komen op
de eígen vereniging. Vandaag nog. Want de toekomst laat niet op zich wachten.

Nieuwegein, november 2014

KNCB Jeugdcommissie
Annebo Verhoeven (VOC), Hans Peter van Arkel (HCC, Rood & Wit), Jos Heggelman (Excelsior, voorzitter),
Rod Lyall (KNCB Bestuur, jeugdzaken), Marike Dickmann, Hannah Hofman, Subir Shrestha (KNCB
Bondsbureau).
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Springplank voor de Jeugd 2014-2018

Kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen

Algemeen
De structurele groei van het aantal jeugdspelers in kwantiteit en kwaliteit, zodat voldoende jeugdspelers
doorstromen naar de senioren, voor het behoud van het Nederlandse cricket in de toekomst.

Kwantitatieve Doelstellingen
Van 2014 tot 2018 een jaarlijkse groei van 10 % van het aantal jeugdteams (50 % in totaal), met als
gevolg een groei van het aantal jeugdspelers van 1.000 naar 1.500 jeugdspelers in de KNCB
Jeugdcompetitie.
Een evenwichtiger verdeling van de teams over de leeftijden, waardoor een gunstiger
leeftijdsopbouw ontstaat, met een groter aandeel spelers U14-U16-U18. Het aandeel U16-U18
jeugdspelers dat doorstroomt naar de senioren, stijgt in de periode 2014-2018 in totaal van 7 % naar
10 %.
Kwalitatieve Doelstellingen
In 2018 hebben alle verenigingen in de Top-, Hoofd- en Eerste Klasse een jeugdafdeling.
Verenigingen met een jeugdafdeling in 2014, zijn in 2018 vertegenwoordigd in alle leeftijdsklassen,
met in totaal minstens 8 jeugdteams. Verenigingen zonder jeugd in 2014, zijn in 2018
vertegenwoordigd met minstens 2 jeugdelftallen.
In 2018 hebben alle verenigingen in de Top-, Hoofd- en Eerste Klasse en de meerderheid van de
verenigingen in de overige klassen, een jeugdafdeling met een actief wervingsplan voor spelers,
coaches en vrijwilligers, alsmede een infrastructuur voor een duurzame toekomst van de vereniging.

Sprongen voor groei
1. Een betere leeftijdsopbouw in de KNCB Jeugdcompetitie waardoor 10 % van het totaal
aantal jeugdleden doorstromen naar de senioren (p.11)
2. Ontwikkeling van het meisjescricket (p.13,17)
3. Ontwikkeling van scholencricket en cricket voor de omniverenigingen en plaatselijke
sportverenigingen voor de verbinding met de buurt (p.15-16)
4. Top-, Hoofd- en Eerste Klasse verenigingen hebben een jeugdafdeling (p.19-21)
5. Verenigingen werken regionaal samen (p.20)
6. KNCB adviseert en begeleidt de verenigingen met het ondersteuningsprogramma (p.20-22)
7. KNCB en Verenigingen creëren een veilig en verantwoord sportklimaat (p.23)
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Samen Doen 2011-2014

De stand tot nu toe
Samen Doen 2011-2014, het in december 2011 tijdens de KNCB Algemene Leden Vergadering goedgekeurde
plan, had als belangrijkste doel een groei te realiseren van 940 jeugdleden in 2011 naar 1.400 jeugdleden in
2014 (50 %).

De vier elementen om deze groei te realiseren waren:





De aanstelling van vier regionale part time development officers.
Een groei van 150 naar 240 gediplomeerde clubcoaches.
De ontwikkeling van scholenprogramma’s voor de werving van nieuwe jeugdleden.
De herstructurering van de KNCB Jeugdcompetities.

Wat is hiervan bereikt?
 Er zijn twee full time development officers aangesteld. Het Development Team bestaat uit drie
development officers, die voor de verhoging van de effectiviteit van de programma’s, voornamelijk
projectgericht te werk gaan. De development officers bieden daar waar nodig, de verenigingen
regionale ondersteuning.
In 2014 is het programma voor verenigingsondersteuning ingevoerd, met als doel het versterken van
de organisatie van de verenigingen, inclusief de ontwikkeling van hun jeugdafdelingen. Met
verenigingsondersteuning geeft het bondsbureau structureel steun en advies aan de verenigingen.
 Een groei van het aantal L1 en L2 gediplomeerde clubcoaches van 150 naar 241. Hoewel de
doelstelling gehaald is, blijken clubcoaches onvoldoende beschikbaar te zijn voor het structureel
coachen en trainen van jeugdspelers.
De coaches krijgen vanuit de opleiding goede trainingsmethoden voor de ontwikkeling van cricket
als sport, maar onvoldoende informatie over de ontwikkeling van cricket als breedtesport. De
vaardigheden om schoolkinderen op speelse wijze kennis te laten maken met cricket op de
verenigingen, krijgen in de opleiding minder aandacht.
De communicatie met de actieve coaches is verbeterd: er is een jaarlijks coaching-congres ingevoerd
met clinics en workshops om de coaches op de hoogte te brengen en te houden van de recente
trainingsmethoden en het creëren van een veilig en verantwoord sportklimaat. Ook is de KNCB
Coaches Association opgericht, een samenwerkingsverband voor cricketcoaches.
 Er zijn scholencricketprogramma’s (lesmateriaal en toernooivormen) ontwikkeld voor het basis- en
voortgezet onderwijs. De programma’s worden ook toegepast op de sportverenigingen in de buurt
(voetbal, hockey). Er zijn tevens lesprogramma’s voor sportstudenten en -docenten beschikbaar.

7

Dertien van de 17 verenigingen met jeugd gebruiken de programma’s voor de werving van hun
jeugdleden. Aan het crickettoernooi voor het tweetalig onderwijs, The Cricket Challenge, deden de
afgelopen drie jaar meer dan 40 scholen mee.
Het rendement van de scholenprogramma’s voor de werving is (een uitzondering daargelaten) gering
door onder andere het veelal ontbreken van een aantrekkelijk vervolgtraject op de verenigingen, met
zorg voor nieuwe jeugdspelers en hun ouders, introductietrainingen, aangepaste spelvormen op de
club, introductielidmaatschap.
 De KNCB Jeugdcompetitie is aangepast aan het aantal jeugdleden, hun wensen en de sociale
omstandigheden. De leeftijdsindelingen zijn beperkt van zes naar vijf leeftijdscategorieën zodat
meer spelers per groep beschikbaar zijn. In de eerste periode van de competitie worden de
jeugdwedstrijden op zondag gespeeld, om spelers de gelegenheid te geven het cricket te
combineren met andere sporten (voornamelijk voetbal en hockey op zaterdag). In diezelfde periode
werden de wedstrijden van de selectieteams van de Top-, Hoofd- en Eerste Klasse naar de zaterdag
verplaatst, waardoor coaches en spelers op zondag beschikbaar zijn als begeleiders van de jeugd.
De competitievorm is aangepast aan de wensen van de spelers: een algemene club competitie waar
iedereen aan de beurt komt met bat en bal, met daarnaast een regionale Topcompetitie U12 en
U14, voor de meer getalenteerde en ambitieuzere spelers. Deze wijzigingen, in combinatie met het
uitbreiden van het indoor competitieprogramma, hebben een positief effect gehad op het behoud
van de jeugdspelers: de U9-U12 groep steeg van 59 maar 67 teams.
De Topcompetitie U12-U14 is ingevoerd in 2014 en verdient voor het behalen van de doelstelling
(verhogen van de kwaliteit van de spelers) meer regie vanuit het KNCB bondsbureau.
De U18 is opgeheven wegens te weinig spelers.
De U16 spelers dienen voor hun ontwikkeling en vanwege het gebrek aan spelers in de senioren, ook
uit te komen in seniorenwedstrijden. De jeugdcompetities vinden echter tot half juni op dezelfde
dag plaats als de lagere seniorencompetities.
The Spirit of Cricket staat in de seniorencompetities onder druk. De recreatieve jeugdspelers, voor wie
de sociale context een grotere rol speelt dan de persoonlijke sportieve ontwikkeling, dreigen in de
overgang naar de senioren tussen wal en schip te raken.
 De doelstelling van een groei van 940 naar 1.500 jeugdleden (50 %) is niet gerealiseerd.
Er kan slechts een lichte stijging worden genoteerd: als we rekening houden met de
herstructurering van de KNCB Jeugdcompetitie, en het aantal jeugdleden U9-U16 vergelijken van
2011-2014, dan is het aantal jeugdleden gestegen van 824 naar 985. Het aantal jeugdteams steeg
van 80 naar 95 teams (ca 20 %).
De doorstroom van jaarlijks 80 jeugdleden naar de senioren, is blijven steken op 70 jeugdleden.
Zes verenigingen onderhouden een jeugdafdeling met zeven teams of meer, in plaats van het
streefaantal van 18 verenigingen. De helft van de verenigingen heeft een jeugdafdeling met een
aaneengesloten leeftijdsopbouw. Er zijn twee nieuwe jeugdafdelingen bijgekomen, maar er zijn ook
drie jeugdafdelingen opgeheven.
Niet alle verenigingen uit de Top-, Hoofd- en Eerste Klasse stellen tenminste vier spelers op uit de
eigen jeugdafdeling. Verenigingen met een Aziatische achtergrond hebben geen jeugdafdeling en/of
jeugdopleiding: de U16 jongens spelen mee met de senioren.
Het aantal meisjes groeide tussen 2013 en 2014 van 100 naar 145 meisjes. Drie verenigingen hebben
een meisjesteam.
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Van Samen Doen naar Springplank voor de Jeugd
De belangrijkste les van de voorgaande periode 2011-2014 is dat verenigingen voor verdere groei van het
(jeugd-) ledental, niet alleen geworteld moeten zijn in de Nederlandse cricketgemeenschap, maar ook in de
omringende buurt en in de regio. Een vereniging met een hechte organisatie van voldoende goed opgeleide
coaches en goed geïnformeerde, enthousiaste vrijwilligers, kan nauwe contacten onderhouden met de
buurtgemeenschap (omniverenigingen, sportverenigingen en scholen) en is op de hoogte van het
gemeentelijke sportbeleid. Zo’n vereniging kan volop inspelen op wijzigingen en behoeften uit de omgeving.
In de periode 2014-2018 wordt daarom meer aandacht worden besteed aan:
 Het aanbieden van diverse wedstrijdprogramma’s die recht doen aan de verwachtingen en de
wensen voor de sportieve ontwikkeling van jeugdspelers, van de jongste U9 tot de overgang naar
de senioren.
 Het ontwikkelen en uitvoeren van coaching- en vervolgprogramma’s voor het overbruggen van de
stap van de wervingsactiviteiten in de buurt naar het lidmaatschap van de verenigingen.
 Het bevorderen van nauwere verbindingen tussen de verenigingen en hun buurtgemeenschap voor
effectieve werving op (omni- en sport-)verenigingen en scholen, alsmede het versterken met de
contacten met de gemeente.
 Het versterken van de organisatie van de verenigingen met het KNCB ondersteuningsprogramma
voor verenigingen (advies, begeleiding, cursussen voor coaches en vrijwilligers).
.
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Kwantitatieve doelstellingen in cijfers, woord en beeld

Kwantitatieve Doelstellingen

Van 2014 tot 2018 een jaarlijkse groei van 10 % van het aantal jeugdteams (50 % in totaal), met als
gevolg een groei van het aantal jeugdspelers van 1.000 naar 1.500 jeugdspelers in de KNCB
Jeugdcompetitie.
Een evenwichtiger verdeling van de teams over de leeftijden, waardoor een gunstiger
leeftijdsopbouw ontstaat, met een groter aandeel spelers voor U14-U16-U18. Het aandeel U16-U18
jeugdspelers dat doorstroomt naar de senioren, stijgt van 2014 tot 2018 in totaal van 7 % naar 10 %.

Van 1.000 naar 1.500 jeugdspelers in de Jeugdcompetitie

Van 2014-2018 bedraagt de groei van het aantal jeugdleden jaarlijks 10 %, tot een totaal van 50 %.
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018

Aantal teams
95
110
120
135
150

Aantal jeugdspelers
1.000
1.100
1.200
1.300
1.500

Groei van het aantal jeugdleden van 1.000 naar 1.500
Groei van het aantal jeugdteams van 95 naar 150
Een gunstiger ‘bevolkingsopbouw’ van de jeugd, met een evenwichtiger verdeling van de teams over
de leeftijden: van 75% U9-U12 en 25% U14-U16 in 2014 naar een verdeling van resp. 60%-40%.
Verdubbeling van de jaarlijkse doorstroom van het aantal jeugdleden naar de senioren van 70
jongens en meisjes in 2014 naar 150 in 2018.
Stijging van de jaarlijkse doorstroom van de U16-U18 spelers naar de senioren van 7 % in 2014 naar
10 % in 2018.
Jaarlijkse groei van 10% van het aantal meisjes van 145 speelsters in 2014 naar 215 in 2018.
120 nieuwe Level 2 cricketcoaches (30 per jaar) waarmee het aantal Level 2 gediplomeerde coaches
stijgt van 230 in 2014 naar 350 in 2018.
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Naar een betere leeftijdsopbouw in de KNCB Jeugdcompetitie
In 2014 is de verdeling van de teams over de leeftijdsgroepen onevenwichtig: een brede basis in de U9-U12
en een smalle top in de U14-U16.
In 2018 dienen de teams evenwichtiger over de leeftijdsgroepen te zijn verdeeld met een ruimer aantal
teams in het middensegment U12-U14 in 2015-2016, om uiteindelijk een bredere basis voor de U16-U18 in
2018 over te houden. Het fundament daarvoor is in 2014 gelegd: de ca 30 U12 teams in 2014 zijn bij
zorgvuldige werving en behoud doorgegroeid naar ca 25 U16-U18 teams in 2018.
Teamverdeling
U9
U10
U12
U14
U16
U18
Totaal

2014
20
19
28
16
12

2018
30
35
30
30
20
5
150

95

Bij behoud van de U12 groep uit 2014, wordt het aantal U16-U18 teams in 2018 verdubbeld ten opzichte van
2014: van 12 naar 25 teams. Het percentage U16-U18 jeugdleden dat doorstroomt naar de senioren, stijgt
daarmee van 7 % van in totaal 1.000 jeugdleden in 2014 naar ca 10 % van in totaal 1.500 jeugdleden in 2018
(van ca 70 spelers in 2014 naar ca 150 spelers in 2018).*
*Vergelijk Rapportage De Toekomst van het Nederlandse Cricket, 2011, dat voorafging aan Jeugdplan Samen
Doen 2011-2014 waarin bij ongewijzigd beleid een prognose van jaarlijks 20 spelers in 2016 werd voorspeld.
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Aandeel leeftijdscategorieën 2014-2018
Bij een geleidelijke jaarlijkse groei van 10 % van het aantal jeugdleden, groeit het aantal jeugdteams van 95
in 2014 naar 150 in 2018. Dat levert in 2018 de volgende verdeling van het aantal jeugdleden van 1.000 naar
1.500 jeugdleden op:
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Doorstroom van U18 naar de senioren
Met een grotere U16 spelersgroep in de komende periode, heeft de herintroductie van de U18 competitie of
andere spelvormen voor U18-U20 een goede kans van slagen. De overgang van de jeugd naar de senioren zal
daarmee gemakkelijker verlopen, waardoor meer spelers ook voor de senioren kunnen worden behouden.
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Meisjes
Speciale aandacht verdienen de werving en het behoud van meisjes. Doelstelling is een jaarlijkse groei van
10% van het aantal meisjes: van 145 speelsters in 2014 naar 215 in 2018.
In de afgelopen periode kregen meer meisjes de kans zich optimaal te ontwikkelen door meisjes (indoor-)
toernooien en evenementen, en het uitbreiden van het nationale selectie programma, de Dutch Lionesses.
Deze initiatieven krijgen verdere ondersteuning van het KNCB bestuur door het KNCB plan 2014-2018 Dames
gaan érvoor, zoals gepresenteerd tijdens de KNCB Algemene Leden Vergadering in april 2014.
In 2014 waren drie meisjes-teams actief: 2 bij VOC, 1 bij HBS. De volgende verenigingen hebben meer dan 5
meisjes die wekelijks mee spelen met de KNCB Jeugdcompetitie óf actief zijn in de Tip & Run activiteiten op
de club: Bloemendaal, Rood & Wit, VCC, HBS, Quick, HCC, VOC, Mop en Olympia. Een positief signaal voor de
introductie van een meisjescompetitie U10-U12 in de periode vanaf 2015.
Tevens wordt verwacht van verenigingen met een damesteam, dat zij een bijzondere rol spelen in de
ontwikkeling van het damescricket. Door actief meisjes te werven en op te leiden, kunnen zij zorgen voor de
opvolging van hun damesteam in de toekomst.

Aantal meisjes in Nederland
2014 -2018
250

200

150
Meisjes
100

50

0
2014

2015

2016

2017

13

2018

Het bereiken van kwantitatieve doelstellingen in het kort

Actiepunten voor het bereiken van de doelstellingen voor de KNCB Jeugdcompetitie, zoals verwoord op
pagina 6:

I.

KNCB Jeugdcompetitie: inspelen op wensen en behoeften van alle jeugdspelers
Alle jeugdleden in de KNCB Jeugdcompetitie nemen actief en met plezier deel aan het
cricketspel, georganiseerd in wedstrijdprogramma’s. De wedstrijdprogramma’s worden
het gehele jaar aangeboden. De jeugdleden krijgen optimaal de kans zich te ontwikkelen
op sportief en sociaal gebied, van breedtesport tot topsport, in een veilige en
verantwoorde omgeving.
Daar waar nodig wordt de KNCB Jeugdcompetitie aangepast naar de wensen en
behoeften van de jeugdspelers.

II.

Werving en Plezier voor U9-U10
Nadruk op spelplezier in de buurt, basisscholen, omni- en sportverenigingen, en ouders.
Via het sociale netwerk van de vereniging (naburige basisscholen, omni- en
sportverenigingen, social media, activiteiten in de buurt) zijn ouders en hun kinderen te
bereiken.
Kinderen hebben nog niet gekozen voor een sport die alle tijd in beslag neemt.
Ouders spelen een belangrijke rol in de sportkeuze van de kinderen. Kinderen zijn
afhankelijk van hun ouders om een sport te beoefenen.
De sociale context speelt een grote rol bij de overstap van scholencricket naar de
vereniging.

III.

Ontwikkeling en Behoud voor U12-U14
Nadruk op spelplezier met vrienden, actieve betrokkenheid bij het spel, persoonlijke
sportieve ontwikkeling en uitdaging.
Jeugdspelers en hun families blijven actief betrokken indien het gehele jaar
wedstrijdprogramma’s op verschillende niveaus worden aangeboden. De spelvormen
houden rekening met hun ambitie en verwachting.
Meisjes verdienen extra aandacht in de KNCB Jeugdcompetitie waar het krachtsverschil
met jongens vanaf 12 jaar en ouder zichtbaar en evident is.
Door cricket clinics op middelbare scholen wordt cricket bij een nieuwe doelgroep
geïntroduceerd.

IV.

Maatwerk en Verbinding voor U16-U18
Nadruk op spelplezier, persoonlijke sportieve ontwikkeling en wensen,
wedstrijdprogramma’s en sociale context.
Examens, andere (sport-)activiteiten en werkkring vormen een belemmering voor de
beschikbaarheid van de spelers. Daarnaast speelt deze oudste groep veelal in de diverse
seniorencompetities.
Seniorencompetities leveren nieuwe uitdagingen op: persoonlijke sportieve
ontwikkeling, actieve betrokkenheid bij het spel en verschillen in spelbeleving.
In regionale competities en op toernooien kunnen de cricketers spelen met
leeftijdgenoten en leren ze elkaar kennen.
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Actiepunten voor het bereiken van de kwantitatieve doelstellingen van U9 t/m U18
KNCB ontwikkelt de volgende projecten voor alle leeftijdsgroepen van de verenigingen
 Beschikbaar stellen van cricketprogramma’s en informatie voor scholen, omniverenigingen en
sportverenigingen in de buurt: stappenplan, inhoud van de lesprogramma’s gedurende 3 weken en
het afsluitende scholentoernooi, de rol van combinatiefunctionarissen, samenwerking met
gemeente.
 Organiseren van minimaal zes regionale of landelijke cricket festivals per jaar ter ondersteuning van
de wervingsactiviteiten van de verenigingen.
 Stimuleren van scholen indoortoernooien als onderdeel van het wervingsprogramma in
samenwerking met de gemeente en de naburige cricketverenigingen: in oktober-november als
‘terugkom-actie’ na het seizoen, of in februari-maart als introductie op het buitenseizoen.
 Stimuleren van toernooien in samenwerking met omniverenigingen en sportverenigingen in de
buurt als onderdeel van het wervingsprogramma: in september als ‘terugkom-actie’ na het seizoen,
of in april als introductie op het buitenseizoen.
 Ontwikkelen van spel- en wervingsmateriaal voor het introduceren van cricket op basisscholen en
middelbare scholen, alsmede omniverenigingen en sportverenigingen in de buurt van verenigingen.
 Jaarlijkse coaching clinics voor studenten van de sportopleidingen en sportdocenten opvoeding.
 Invoeren van een nieuwe categorie introductie lidmaatschap voor schoolkinderen die deelnemen
aan het wervingsprogramma en de schooltoernooi (-en) van de verenigingen. Idem voor kinderen
die deelnemen aan het wervingsprogramma voor omni- en sportverenigingen.
 Uitbreiden van het cricket buurtprogramma Street20 naar 4 regionale toernooien en een landelijke
finale, in samenwerking met de Krajicek Foundation (opleiding buurtcoaches en –sportleiders),
 Organiseren van regionale trainingsprogramma’s in de winter en tijdens de schoolvakanties voor
jeugdspelers en kinderen ter ondersteuning van de wervingsprogramma’s van verenigingen.
 Aanbod van wedstrijdprogramma’s, gedurende het gehele jaar, in de hal en op de verenigingen:
maart-april (indoorcompetitie), mei-juli (buiten competitie), augustus-september (nacompetitie).
De verenigingen ontwikkelen de volgende projecten voor al hun jeugdleden
 Het opnemen van het wervingsprogramma in het meerjarig jeugdplan van de verenigingen, met
daaraan gekoppeld een meerjarig financieel plan en actieplan voor vrijwilligers en betrokken
ouders.
 Uitvoeren van wervingsprogramma’s op scholen, omni en sportverenigingen in de buurt, met
voldoende gekwalificeerde en enthousiaste coaches en vrijwilligers (contacten school, gemeente,
ouders, programma’s) en met een vervolg programma op de vereniging: toernooi, introductie
trainingen, tip en run competitie, introductie lidmaatschap, ‘terugkom’ actie op de deelnemende
school, omni- en sportverenigingen, zoals een indoor scholentoernooi in oktober-november.
 Organiseren van scholen indoortoernooien als onderdeel van het wervingsprogramma in
samenwerking met de gemeente en de naburige cricketverenigingen: in oktober-november als
‘terugkom-actie’ na het seizoen, of in februari-maart als introductie op het buitenseizoen.
 Ontwikkelen en uitvoeren van sociale evenementen en informele informatiebijeenkomsten om de
ouders van de nieuwe jeugdleden te introduceren en te betrekken bij de vereniging en cricket, met
aandacht voor het sociale karakter van cricket en The Spirit of the Game.
 Stimuleren van jeugdspelers en kinderen in de wervingsprogramma’s om deel te nemen aan de
KNCB openingsdag en de openingsdag op de vereniging.
 Stimuleren van jeugdspelers en kinderen in de wervingsprogramma’s om deel te nemen aan de
regionale KNCB trainingsprogramma’s in de winter en tijdens de schoolvakanties.
 Opleiden van jeugdspelers het gehele jaar rond, en in samenwerking met verenigingen in de regio.
 Opleiden en begeleiden van alle jeugdspelers door gediplomeerde coaches en vrijwilligers.
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Extra Actiepunten voor de U9 en U10
KNCB:
 Organiseren in mei-juni van 4 regionale en/of 1 landelijk toernooi(-en) voor basisscholen, betrokken
bij de wervingsprogramma’s van de verenigingen.
 Daar waar mogelijk worden de competities regionaal ingedeeld.
Verenigingen:
 Organiseren in april-mei-juni van 4 regionale en/of 1 landelijk toernooi(-en) voor de basisscholen,
de omniverenigingen en/of de sportverenigingen in de buurt.
 Ontwikkelen van Minicricket, Tip & Run competitie voor 5-7 jarigen en andere spelvormen voor 810 jarigen op de vereniging en in de buurt, ter voorbereiding op deelname aan de KNCB
jeugdcompetitie U9, met de nadruk op spelplezier en met aangepast introductie lidmaatschap.

Extra Actiepunten voor de U12-U14
KNCB:
 Een algemene KNCB Jeugdcompetitie voor clubteams waarin aandacht is voor alle spelers en de
nadruk ligt op de ontwikkeling van de breedtesport. Daarnaast een U12 Top en U14 Top competitie
voor regionale clubteams met de talentvolle en ambitieuze spelers (Dutch Lions en deelnemers aan
de selectie wedstrijden en trainingen). U12 Top en U14 Top competities dienen tevens als
voorbereidingswedstrijden voor het tourprogramma van de Dutch Lions. De verschillende
spelvormen houden rekening met de wensen en de ambities van de jeugdspelers, en de
ontwikkeling van talentvolle spelers naar het niveau van de nationale (jeugd-) selecties en de
(senioren-) selecties op verenigingsniveau.
 Daar waar mogelijk worden de algemene competities regionaal ingedeeld.
 Extra scholentoernooien (indoor en zomer) voor middelbare scholen naar voorbeeld van het Cricket
Challenge programma voor tweetalig onderwijs.
Verenigingen:
 Deelname aan de wedstrijdprogramma’s en evenementen voor de jeugd op club –, regionaal en
nationaal niveau, van maart tot september.
 Het organiseren van jeugdevenementen, zoals clubtours, cricketweeks, cricketkampen, toernooien
en regionale competities, en in samenwerking met verenigingen in de regio.
 Organisatie in mei-juni van 4 regionale en/of 1 landelijk toernooi(-en) voor middelbare scholen in
de buurt.
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Extra Actiepunten voor Meisjes U12-U14
KNCB:
 Ontwikkelen en uitvoeren van meisjes programma’s en evenementen (festivals, toernooien,
trainingen).
 Organiseren van een meisjescompetitie U10 in 2015, U10-U12 in 2016, U10 t/m U14 in 2017, U10
t/m U16 in 2018.
 Ontwikkelen en organiseren van opleidingstrajecten voor de nationale meisjes selecties.
 In samenwerking met de verenigingen creëren van een hechte sociale meisjes-cricketgemeenschap,
rondom het veld en op social media.
Verenigingen:
 Het stimuleren en faciliteren van meisjescricket (trainingen, competities, evenementen).
 Door regionale samenwerking uitvoeren van een meisjescompetitie: U10 in 2015, U10- U12 in 2016,
U10 t/m U14 in 2017, U10 t/m U16 in 2018.
 In samenwerking met de KNCB creëren van een hechte sociale meisjes cricketgemeenschap,
rondom het veld en op social media.

Extra Actiepunten voor U16-U18
KNCB:
 Herintroductie van spelvormen en toernooien om de overgang te overbruggen tussen U16 en
senioren, waarbij het plezier met leeftijdgenoten voorop staat en de spelvormen aansluiten bij de
wensen van de spelers (U18 club of regionale teams, T20, 40 overs, Zami U18).
Verenigingen:
 Het bevorderen van de communicatie met de U16 spelers.
 Het stimuleren van de leden om deel te nemen aan regionale en landelijke U16-U18 toernooien en
festivals.
 Het faciliteren van deelname aan deze evenementen door begeleiding van coaches en begeleiders,
en organiseren van sociale evenementen rondom deze wedstrijden (barbecues).
 Het betrekken van U16-U18 spelers bij activiteiten van de verenigingen, voor jeugd en senioren.
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Schematisch overzicht van cricket activiteiten en competities,
van de jongste jeugd tot de top,
op elk niveau
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Het bereiken van kwalitatieve doelstellingen in het kort
Actiepunten voor het bereiken van de kwalitatieve doelstellingen van de verenigingen, zoals verwoord op
pagina 6:

I.

Verenigingen in de hoogste klassen hebben een volledige jeugdafdeling
Alle verenigingen in de Top-, Hoofd- en Eerste Klasse hebben een jeugdafdeling.
Verenigingen met een jeugdafdeling in 2014, zijn in 2018 vertegenwoordigd in alle
leeftijdsklassen van de KNCB Jeugdcompetitie, met in totaal minstens 8 jeugdteams, of
in een aantal leeftijdsklassen waarbij de teams een aaneengesloten leeftijdsopbouw
tonen.
Verenigingen zonder jeugd in 2014, zijn in 2018 vertegenwoordigd met minstens 2
jeugdelftallen.

II.

Verenigingen voeren een toekomstgericht beleid voor jeugdspelers, coaches en
begeleiding
Alle verenigingen in de Top-, Hoofd- en Eerste Klasse ontwikkelen en onderhouden een
meerjarig jeugdbeleids- en wervingsplan, en invulling van jeugdactiviteiten en
trainingsprogramma’s, voor de opleiding van de jeugdleden en/of ter voorbereiding op
deelname van de nieuwe jeugdleden aan de KNCB Jeugdcompetitie.
Alle verenigingen in de Top-, Hoofd- en Eerste Klasse en de meerderheid van de
verenigingen in de overige klassen, onderhouden tevens een actief wervings- en
opleidingsplan voor coaches en vrijwilligers, alsmede een infrastructuur voor een
duurzame toekomst van de vereniging.

III.

Verenigingen werken samen met de buurtgemeenschap
De verenigingen met jeugd onderhouden intensieve banden met de gemeente,
omringende scholen, de omniverenigingen en sportverenigingen in de buurt voor het
uitvoeren van wervingsactiviteiten.

IV.

Verenigingen met jeugd werken regionaal samen voor een optimaal resultaat voor hun
jeugdactiviteiten en wervingsprogramma’s, en voor de sportieve ontwikkeling van hun
jeugdleden op ieder niveau.

V.

KNCB en Verenigingen creëren een veilig en verantwoord sportklimaat
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Het bereiken van kwalitatieve doelstellingen door de verenigingen
De structurele groei dient geleidelijk te verlopen, zodat de verenigingen de nieuwe jeugdleden in
begeleiding en coaching kunnen opvangen en opleiden. De KNCB en de verenigingen werken hiervoor nauw
samen. Enerzijds biedt de KNCB de verenigingen het ondersteuningsprogramma aan. Daarnaast biedt de
KNCB jaarlijks informatiebijeenkomsten, vrijwilligers- en coaching cursussen aan.
Anderzijds stellen de verenigingen zich op de hoogte van de inhoud van het ondersteuningsprogramma,
informeren hun commissies en leden hierover, nemen actief deel aan het cursusaanbod en brengen de
informatie in praktijk.
Tevens werken de verenigingen daar waar mogelijk regionaal samen met andere verenigingen op het gebied
van regionale wedstrijdprogramma’s en evenementen, regionale teamselecties, coaching en begeleiding.
De KNCB faciliteert de verenigingen met een overkoepelend gezamenlijk jeugdplan en bijbehorende
actieprogramma’s. De verenigingen voeren uit, rekening houdend met de lokale omstandigheden.

Verenigingen in de hoogste klassen onderhouden een volledige jeugdafdeling
De meeste verenigingen in de Top- en Hoofdklasse onderhouden een jeugdafdeling. De verenigingen met
een grote jeugdafdeling en vertegenwoordiging in alle leeftijdsgroepen van de KNCB Jeugdcompetitie
hebben reeds de randvoorwaarden voor opvolging van het eerste elftal in de toekomst gewaarborgd. Voor
deze verenigingen wordt een geringe groei verwacht, tot maximaal vier teams in 2018 (1 team per jaar
erbij). Prognose is afhankelijk van de beschikbare ruimte van de accommodatie en de omvang van het
ledental van de vereniging.
Voor verenigingen in de Top-, Hoofd- en Eerste Klasse zonder jeugd in 2014 wordt verwacht dat ze in 2018
met ten minste twee jeugdteams in de KNCB Jeugdcompetitie zijn vertegenwoordigd.
In het volgende schema is het aantal jeugdteams op de verenigingen in 2018 opgenomen, uitgaande van
een geleidelijke groei van jeugd op verenigingen in de Top-, Hoofd en Eerste Klasse, en op verenigingen met
jeugd in de overige klassen.

20

Aantal jeugdteams 2014

Aantal jeugdteams 2018

Verenigingen Topklasse*
Quick Haag
Dosti
Excelsior
ACC
VOC
Hermes
VRA
HBS

9
0
6
7
9
4
4
11

12
2
10
10
12
8
8
13

Verenigingen Hoofdklasse*
HCC
VCC
Rood & Wit
Bloemendaal
Kampong
Groen Wit
Sparta
VVV

13
8
6
6
5
0
3 (teams van AICC Antwerpen)
0

15
12
10
10
8
1
2 (teams van Sparta)
2

Verenigingen Eerste Klasse*
United
Punjab
Hercules
Qui Vive

0
0
0
0

1
2
2
2

2
1
1
1
0
0
95

4
3
2
2
2
1
156

Verenigingen Overige klassen
Ajax
Olympia
Mop
Salland
Ghausia
Hilversum
Totaal
*indeling 2015
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Actiepunten voor het bereiken van de kwalitatieve doelstellingen door de
verenigingen

KNCB en verenigingen werken samen voor sterkere jeugdafdelingen
Voor de begeleiding en coaching van (nieuwe) jeugdleden en hun ouders zijn structureel voldoende coaches
en vrijwilligers nodig. Het KNCB bondbureau faciliteert de verenigingen met het ondersteuningsprogramma
en het aanbod van informatie bijeenkomsten en cursussen. De verenigingen voeren de programma’s lokaal
uit en zorgen voor de begeleiding van de jeugd door gediplomeerde coaches en goed geïnformeerde en
enthousiaste vrijwilligers.
Een vereniging met een hechte organisatie en een meerjarig (jeugd-)beleidsplan, met respect voor The Spirit
of Cricket, biedt kinderen en hun ouders ook op lange termijn een sociaal, verantwoord en veilig
sportklimaat. De jeugdspelers worden opgeleid en begeleid tijdens trainingen en wedstrijden.

De KNCB ontwikkelt de volgende projecten voor de ondersteuning van de verenigingen:
 Advies en informatie over organisatie en uitvoering van jeugdactiviteiten: beleid, accommodatie,
coaching, veiligheid, vrijwilligers, werving etc.
 Stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe jeugdinitiatieven op 10 verenigingen waar in 2014 geen
jeugdafdeling wordt onderhouden of wervingsprogramma’s worden uitgevoerd. Met name op de
verenigingen in de Top-, Hoofd- en Eerste Klasse die nu geen actieve jeugdafdeling en/of –
programma onderhouden.
 Ontwikkelen en uitvoeren van wervingsprogramma’s voor vrijwilligers voor de introductie,
informatie en begeleiding van ouders en jeugdspelers.
 Organiseren van halfjaarlijkse bijeenkomsten van jeugdsecretarissen over jeugd-gerelateerde
onderwerpen.
 Organiseren van een jaarlijks coaching - en een development symposium, met workshops en
informatie over het coachen en begeleiden van jeugdspelers.
 In samenwerking met de verenigingen, organiseren van laagdrempelige introductie cursussen voor
(nieuwe) ouders en vrijwilligers (spelregels, scoren, positieve begeleiding van jeugdspelers).
 Opstellen, publiceren en uitdragen van de KNCB Gedragsregels voor het bewaken en bewaren van
The Spirit of Cricket op alle niveaus en voor alle cricketers, vrijwilligers en betrokkenen, jong en oud.
 Opstellen en uitvoeren van een media- en communicatiebeleid met een paragraaf over jeugdcricket
in het algemene beleid van de KNCB.
 Publiceren van nieuws, workshops, wedstrijden en evenementen op website en social media.
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De verenigingen ontwikkelen de volgende projecten voor het versterken van hun organisatie:
 Uitvoeren van een door het bestuur van de vereniging goedgekeurd actief meerjarig jeugdplan met
structurele wervingsprogramma’s op naburige scholen en sportverenigingen, in samenwerking met
de sportdesks van de gemeenten.
 Uitbreiden en verstevigen van de samenwerking met de omnivereniging, de naburige
sportverenigingen of verenigingen in de regio op het gebied van coaching, jeugdprogramma’s en –
initiatieven, jeugdcompetitie, media, uitwisseling van ‘best practice’.
 In samenwerking met de KNCB, organiseren van laagdrempelige introductie cursussen voor
(nieuwe) ouders en vrijwilligers (spelregels, scoren, positieve begeleiding van jeugdspelers).
 Publiceren en uitdragen van de algemene KNCB Gedragsregels voor het bewaken en bewaren van
The Spirit of the Cricket op alle niveaus en voor alle cricketers, vrijwilligers en betrokkenen, jong en
oud.
 Publiceren van nieuws, workshops, wedstrijden en evenementen op website en social media.

KNCB en Verenigingen creëren een verantwoord en veilig sportklimaat: level 2 én VOG

KNCB
 Organiseren van 2 Level 2 coaching cursussen per jaar met als doel 30 nieuwe gekwalificeerde
cricket coaches per jaar. In 2018 zijn 120 nieuwe gekwalificeerde cricketcoaches actief betrokken bij
de opleiding van jeugdspelers, waarmee het totaal aantal cricketcoaches stijgt van 230 in 2014 naar
350 in 2018.
 Het opnemen in de coaching-cursus van de specifieke kenmerken van het coachen en begeleiden
van meisjes.
 Het opnemen van coaching-methoden voor het spelenderwijs introduceren van cricket bij
schoolkinderen en nieuwe jeugdleden. Beschikbaar stellen van trainingsmethoden voor jonge
kinderen, in samenwerking met NOC*NSF en Sportkader Nederland.
 Organiseren van introductiecursussen voor ouders en vrijwilligers (spelregels, scoren, positieve
begeleiding van jeugdspelers) in samenwerking met verenigingen.
 Begeleiding en advies voor verenigingen bij de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
voor de screening van coaches.
 Onderhouden van de KNCB Coaches Association voor samenwerking en uitwisseling van informatie
van coaches in Nederland, op gebied van trainingsmethoden, verzekering, jaarlijkse symposium,
etc.

Verenigingen
 Promoten van de KNCB coaching cursussen onder de leden, deelnemen aan coaching cursussen.
 Het creëren van een verantwoord en veilig sportklimaat door alle coaches de gelegenheid te geven
deel te nemen aan de KNCB Level 2 coaching cursussen en het screenen van de coaches (aanvraag
VOG).
 Tevens coaches en begeleiders stimuleren op een positieve wijze en met een open manier van
communicatie om te gaan met kinderen die deelnemen aan de wervingsprogramma’s, jeugdspelers
en hun ouders en verzorgers.
 Beschikken over voldoende actieve Level 2 cricket coaches voor de jeugd (1 coach op 10
jeugdspelers).
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Bijlage I
Verenigingen met een hechte organisatie

Websites voor Vereniging ondersteuningsprogramma’s voor (jeugd-)beleid, coaching,
scholenprogramma’s, werven vrijwilligers, Spirit of Cricket, etc:

www.kncb.nl-club-support-programma
http://orangetennis.nl/advies-en-ondersteuning/

www.ecb.co.uk/development/club-cricket/club-support
www.meerinkorteretijd.nl
www.lords.org/mcc/mcc-spirit-of-cricket
Websites voor een Veilig en Verantwoord Sportklimaat:
www.nocnsf.nl/vog
http://youtu.be/Crs_tvVqq7c
www.veiligsportklimaat.nl/4inzichten
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Bijlage II
Verdelen van de taken: KNCB en Verenigingen
Initiatief
Vereniging(en)
Van 1000 tot 1500 jeugdspelers: algemeen
Scholencricketprogramma’s
Coaching cursussen in
ALO/HALO
Spel- en wervingsmateriaal voor
basis- en middelbare scholen
Introductie lidmaatschap voor
schoolkinderen
Consequente wervingsprogramma’s binnen een eigen
jeugdplan
Begeleiding en opleiding van
jeugdspelers door
gediplomeerde coaches
Sociale evenementen enz. voor
ouders
Participatie in openingsdagen en
trainingsprogramma’s
Programma’s en evenementen
voor meisjes
Competities voor meisjes
Opleidingstrajecten voor
nationale meisjes selecties
Creëren van een hechte meisjes
cricketgemeenschap
Faciliteren van meisjescricket

KNCB

Promoten binnen vereniging

Primaire verantwoordelijkheid
Primaire verantwoordelijkheid

Gebruiken in eigen programma’s

Primaire verantwoordelijkheid

Gebruiken in eigen programma’s

Primaire verantwoordelijkheid

Primaire verantwoordelijkheid

Ondersteunt

Primaire verantwoordelijkheid

Ondersteunt

Primaire verantwoordelijkheid
Primaire verantwoordelijkheid
Gebruiken in eigen programma’s

Organiseert landelijk en
ondersteunt regionaal
Primaire verantwoordelijkheid

Gebruiken in eigen programma’s

Primaire verantwoordelijkheid
Organiseert

Primaire verantwoordelijkheid

Ondersteunt

Primaire verantwoordelijkheid

Ondersteunt

Van 1000 tot 1500 jeugdspelers: U9-U10
Toernooien voor basisscholen
(mei-juni)
Uitbreiding van Street20
Festivals
Indoor toernooien voor
basisscholen
Regionale trainingsprogramma’s
in wintermaanden
Ontwikkeling van mini-cricket
(Tip and Run)

Gebruiken in eigen programma’s

Organiseert

Biedt (waar mogelijk) lokale
ondersteuning aan
Primaire verantwoordelijkheid
regionaal
Organiseren plaatselijk en
regionaal
Promoten binnen vereniging

Organiseert

Primaire verantwoordelijkheid

Ondersteunt

Primaire verantwoordelijkheid
landelijk
Ondersteunt; organiseert
landelijke finales
Organiseert

Van 1000 tot 1500 jeugdspelers: U12-U14
Aanpassing van de Jeugdcompetities
Ontwikkeling van de
Topcompetities
Uitbreiding van wedstrijdprogramma’s
Toernooien voor middelbare
scholen (mei-juni)
Indoor competitie voor
middelbare scholen

Advies geven

Primaire verantwoordelijkheid

Teams organiseren op regionale
basis
Gebruiken in eigen programma’s

Ondersteunt en organiseert

Gebruiken in eigen programma’s

Organiseert

Bieden (waar mogelijk) lokale
ondersteuning aan

Organiseert
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Primaire verantwoordelijkheid

Van 1000 tot 1500 jeugdspelers: U16-U18
Heroprichting van U18
Communicatie en samenwerking
met Aziatische
(cricket)gemeenschap

Teams organiseren (waar nodig
regionaal)
Ontwikkelen eigen programma’s

Primaire verantwoordelijkheid
Primaire verantwoordelijkheid

Verenigingen met een hechte organisatie
Uitbreiding van OPV
Stimulering van nieuwe
jeugdprogramma’s
Wervingsprogramma’s voor
vrijwilligers
Bijeenkomsten van
jeugdsecretarissen
Introductiecursussen voor
ouders en vrijwilligers
Gedragsregels
Jeugd in media- en
communicatie beleid
Publiciteit voor jeugdcricket enz.
Regionale samenwerking
Samenwerking met gemeentes

Gebruik maken
Meewerken

Primaire verantwoordelijkheid
Primaire verantwoordelijkheid

Gebruiken in eigen programma’s

Primaire verantwoordelijkheid

Deelnemen

Primaire verantwoordelijkheid

Promoten in eigen vereniging

Organiseert

Promoten in eigen vereniging
Gebruiken in eigen programma’s

Stelt op en publiceert
Stelt op en uitvoert

Promoten in eigen vereniging
Primaire verantwoordelijkheid
Primaire verantwoordelijkheid

Primaire verantwoordelijkheid
Ondersteunt
Ondersteunt

Verantwoord en veilig sportklimaat
Twee Level 2 coaching cursussen
per jaar
Coaching meisjes in coaching
cursussen
Coaching methoden gericht op
jongste en nieuwe jeugdspelers
Jaarlijkse coaching en
development symposia
VOG proces
KNCB Coaches Association
Voldoende actieve Level 2
coaches

Coaches inschrijven en daarna
inzetten voor jeugd coaching
Coaches inschrijven en daarna
inzetten voor jeugd coaching
Gebruiken in eigen programma’s

Aanbiedt
Organiseert

Promoten in eigen vereniging

Neemt op en maakt
beschikbaar
Organiseert

Gebruiken in eigen programma’s
Promoten in eigen vereniging
Primaire verantwoordelijkheid

Begeleidt en adviseert
Onderhoudt
Ondersteunt
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