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Niet langer stilstaan maar samen ontwikkelen en groeien 
Sinds de jaren 90 is het jeugdcricket in regio Oost tot stilstand gekomen. In 2005 is een 1e kentering 

zichtbaar geworden met de start van Salland CC. Deze nieuwe Deventer vereniging heeft direct en 

principieel ingezet op jeugd om in staat te zijn een gezonde sportvereniging te ontwikkelen. 

Dit is geen eenvoudige opgave gebleken. Het Nederlandse jeugdcricket is voor meer dan 95% 

geconcentreerd in de Randstad. Om goede sportpromotie/werving, beleving en ontwikkeling mogelijk te 

maken is het voor jeugd cruciaal dat er sprake is van competitie (wedstrijden). De staat van het 

Nederlandse jeugdcricket maakt dat dit alleen nog mogelijk is door deelname aan landelijke competities. 

En dat is in de afgelopen 15 jaar een stevige en lastige opgave gebleken.  

Het seizoen 2018 vormde een kantelpunt. In juni van dat jaar is vastgesteld dat verenigingen voor een 

U11 competitie geen interesse (meer) hadden om in Deventer te komen spelen (afstand/tijd). Deze 

situatie heeft geleid tot uitsluiting van competitiedeelname per 2019. En dus is het zaak geweest om tot 

een omslag in denken en handelen te komen. Hoe lastig dit ook is, het is een positieve stap voorwaarts 

omdat het accent moet verschuiven van ‘in stand houden/stilstaan’ naar ‘ontwikkelen/groeien’.  

De focus is om op korte termijn te komen tot Oostelijke jeugdcricketwedstrijden/-competitie (per 

2020/2021). Salland CC heeft, ook noodzakelijk om de aanwezige eigen jeugd te kunnen (blijven) binden, 

in het voorjaar van 2019 een actieplan ontwikkeld. Dit plan heeft onder meer geleid tot 10 nieuwe 

jeugdleden en de ontwikkeling van een programma om “Cricket in Gymles” van het Deventer 

basisonderwijs te krijgen (aanhakend op Cricket4Kids). Voor dit programma is een gemeentelijke 

subsidie verkregen waarmee de opzet en uitvoering op belangrijke delen (speelmateriaal, opleiding, 

begeleiding) ondersteund wordt. 

Op basis van het Salland CC actieplan heeft KNCB in mei 2019 besloten het Oostelijke jeugdcricket in 

samenspraak met geïnteresseerde clubs op te starten. Met clubs is gesproken maar van een start is op 

dit moment nog geen sprake.  

Dit Regio Oost ontwikkelingsplan is in belangrijke mate gebaseerd op de ervaringen en resultaten van 

Salland CC over de afgelopen 15 jaar. Niet in de laatste plaats omdat ook Salland CC haar eigen 

jeugdcricket in 2005 van de grond af aan moest opbouwen. En dat is vergelijkbaar met de huidige 

startpositie van de Oostelijke clubs. 30 jaar afwezigheid maakt ook dat er bij de Oostelijke verenigingen 

op dit moment minimale kennis en ervaring (nog) aanwezig is.  

NB: er is rekening gehouden met de Corona-situatie bij het noemen van tijdslijnen. 
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1. Pragmatische insteek met duidelijke doelen  
De 1e fase moet zijn het vormen van de eerste jeugdgroepen en het neerzetten van een basisorganisatie 

met bezetting en programma bij de Oostelijke verenigingen. Dat realiseren betekent een flinke ‘turn-

around’ in ruim 30 jaar cricket in Oost Nederland.  

Actieve inbreng en commitment, ook in financiële zin, van de verenigingen zijn een vereiste om tot 

(blijvende) resultaten te komen. 

Voor deze 1e fase zijn de volgende uitgangspunten bepaald: 

- Focus op de leeftijdsgroep 8 – 12 jarigen omdat een start bij deze doelgroep het eenvoudigste is en 

kinderen nog ruimte hebben voor een (nieuwe) sportkeuze 

- In werving geen specifiek onderscheid naar jongens en meisjes omdat een onderscheid bij de start 

niet nodig is en kinderen in deze leeftijdsgroep goed samen kunnen sporten 

- Tweetraps invoering van Oostelijke jeugdwedstrijden: 

▪ per 2020 met 2 clubs  

o Per 2022: met 6 clubs  

- Groeidoelstellingen: 

o Salland CC:  

▪ 8 – 12 jarigen: 5 nieuwe spelers (= instromers minus afvallers) per jaar  

▪ 13 – 18 jarigen: 2 nieuwe spelers per jaar (onder meer doorstroom vanuit jongste 

groep) 

o Groep Steenhof/Arnhem:  

▪ Start per januari 20201, met 6 kinderen: in 3 jaar tijd 12 – 15 kinderen 

▪ En aanzet voor opstarten van nieuwe vereniging (‘eigen veld’/locatie)  

o Quick 1888, Hengelo CC, CC Zwolle en Gelre CC: 

▪ Start per 2021: in 2 jaar tijd in jongste categorie 8 – 10 kinderen 

- Wedstrijdvorm: EBAB format met 6-tallen, plastic materiaal en zachte bal, en 15 overs. 

Per 2020 zouden er ruim 80 jeugdcricketers in regio Oost actief moeten zijn. Dit is een factor 5 meer dan 

in 2019 (16). In Bijlage A is de opbouw over de periode 20182 – 2022 gepresenteerd.  

Groeimodel 2019 2022

Regio Oost

 8 -  12 *  13 -  18 Total  8 -  12 *  13 -  18 Total 

Salland CC Deventer 7 9 16 19 18 37

Steenhof Groep Arnhem 0 13 0 13

Quick 1888 Nijmegen 0 9 9

Hengelo CC Hengelo 0 9 9

CC Zwolle Zwolle 0 8 8

Gelre CC Zutphen 0 8 8

TOTAAL 16 84  

  

 
1 Groep Steenhof/Arnhem is van januari 2020 aangesloten bij Salland CC jeugd. 
2 Ook 2018 is genoemd om het effect van het Actieplan Salland CC uit 2019 zichtbaar te maken. 
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Out of scope voor 1e fase: 

- Opstarten leeftijdsgroep 13 – 18 jarigen (2e fase en mede gevoed op doorstroom uit leeftijdsgroep 8 

– 12 jarigen) 

- Regio Cricket Academy/ talentontwikkeling; er zal eerst een basis met jeugdcricket gecreëerd 

moeten worden 

- Opstart bij andere Oostelijke steden als Apeldoorn, Enschede en/of Almelo. 

 

2. ‘Deventer’ aanpak biedt concrete kansen 
Qua aanpak staat de Salland CC insteek centraal gebaseerd op 15 jaar ontwikkelingservaring en 

resultaten. Het is zaak dat deze insteek per vereniging een ‘eigen’ kleur krijgt om lokale kansen en 

mogelijkheden te benutten en rekening te houden met de ambities van de vereniging.  

Zoek werving dicht bij het eigen cricketveld/vereniging  
Om met jeugdcricket te starten hoeft er niet ver gezocht te worden. De kansrijke markt ligt letterlijk ‘om 
de hoek’: 
- Zoek bij bestaande leden/contacten naar mogelijke geïnteresseerde kinderen (1e startgroep) 

- Breng in kaart waar deze kinderen wonen/op school zitten, en welke andere basisscholen in de buurt 

van de cricketvereniging liggen (eerst lokaal werken/op fietsafstand van het veld) 

- Introduceer bij deze scholen programma’s als ‘Cricket in Gymles’3 (voor groepen 6 – 7), met als 

doelen: 

o Cricket als sport beter bekend maken onder een jong publiek (vergroten potentie aan 

nieuwe instroom) door, 

o Een paar keer per jaar cricket gymles te geven (binnen en buiten, het hele jaar door 

mogelijk), en waarvan 

o Minimaal 1x per jaar een cricket gymles op het cricketveld met buitenlandse coaches, zodat 

de afstand naar vereniging wordt verkleind, en gemeentelijke sportaccommodaties ook voor 

scholen toegankelijk worden 

- Wees lokaal actief (zichtbaar) op momenten als Koningspelen (bijv. voor groepen 8)  

- Introduceer cricket als extra sport bij voetbalverenigingen4, bijv. tijdens winterstop (2e helft 

december – eind februari). Zoek naar verenigingen in de buurt van de cricketvereniging en/of waar 

kinderen uit de startersgroep al actief zijn. Deze introductie moet samenvallen met het eigen cricket 

jeugdprogramma 

- Stimuleer actief bij spelende kinderen én ouders om (school/sport/buurt) vriendjes om kennis te 

maken 

- Kies een gemeentelijke programma (Sportbedrijf) om kinderen te laten bewegen (vergroten 

zichtbaarheid van cricketsport).  

  

 
3 Een ‘op maat’ schoolprogramma dat Salland CC in 2020 met gemeentelijke subsidie heeft ontwikkeld en waarbij 
gebruik is gemaakt van de basisopzet van Cricket4Kids. 
4 Hockeyverenigingen zijn bewust uitgesloten gezien het jaarprogramma van deze sport dat in belangrijke mate 
overlappend is geworden met de cricketsport (winter: indoor hockey seizoen; zomer: competities/toernooien tot in 
juni). 
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In de 1e fase moet niet ‘te veel hooi op de vork’ worden genomen: 

- Beperk het aantal basisscholen tot maximaal 2 per vereniging; per groep zijn er vaak meerdere 

klassen (25 – 30 leerlingen per klas). Bij 2 scholen betekent dit 8 groepen en circa 200 – 225 

leerlingen 

- Kies één voetbalvereniging, en bijv. 1 of 2 teams om aan cricketactiviteiten deel te nemen (denk aan 

winterstop) 

- Bij Koningspelen kies voor 1 school en een groep (met 2 klassen) van circa 50 leerlingen 

Maak programma’s met een wintercomponent  
Het traditionele, buiten jeugdcricket seizoen is kort (begin mei tot en met zomervakantie). Om kinderen 

aan de sport te kunnen binden zijn meer activiteiten noodzakelijk, zoals bijv. een winterprogramma. 

Zoek daarbij niet de concurrentie op met andere (winter)sporten omdat dit kinderen/ouders voor lastige 

keuzes stelt. 

Winterprogramma: 

- Periode: medio december – eind februari ‘tijdens winterstop voetbal’ 

- Wekelijkse indoor training bijv. op locatie van een school, variatie kan worden verkregen door inzet 

van verschillende coaches (coachpool Oost bijv.) 

- Eventueel indoorwedstrijden, wellicht met andere clubs, op een paar momenten. 

Zomerprogramma 

- Periode eind april/begin mei – 1e helft juli 

- Wekelijkse training op een dag dat past bij school en andere activiteiten  

- Wekelijkse wedstrijd waarbij in de 1e opstartfase deze wedstrijddag gebruikt wordt voor (extra) 

trainen, en afhankelijk van ontwikkelingsstadia in samenwerking met andere clubs. 

Organiseer slim en werk samen  
Het is belangrijk om direct bij de start een goede jeugdorganisatie te creëren. De volgende 

uitgangspunten zijn aan de orde: 

- Doe het samen 

- Werk op het principe van ‘afspraak = afspraak’ 

- Zorg dat ouders de vereniging ‘duidelijk en betrouwbaar’ vindt. 

Omdat de Oostelijke verenigingen decennia lang geen jeugd hebben gehad, is op dit punt in de 1e fase 

extern initiatief en wellicht ook tijdelijke, externe uitvoering noodzakelijk. Het gaat om zaken als: 

- Organisatie van het jeugdwerk 

- Programmaontwikkeling (activiteiten en coaching) 

- Opstart van scholenprogramma’s 

- Onderzoek naar gemeentelijke mogelijkheden en geldstromen 

- Publiciteit binnen en buiten de vereniging. 
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3. Samen investeren is gewenst 
Voor regio Oost, met uitzondering van Salland CC, is aan de orde dat jeugdcricket gestart moet gaan 

worden. Op basis van de beschreven aanpak is berekend dat in de 1e fase zo’n 200 uur per vereniging per 

jaar nodig is. 

Het is van belang om bij de start direct zaak te maken van de continuïteit van het jeugdwerk. Met andere 

woorden het is noodzakelijk dat verenigingen vanaf de start actief meewerken en -investeren 

(commitment). Hiervoor geldt het volgende model: 

- Eerste jaar: vereniging en RDO elk 100 uur 

- Tweede jaar: vereniging 150 uur en RDO 50 uur. 

Ook Salland CC, hoewel in een andere ontwikkelingsfase, moet aanspraak kunnen maken op RDO uren, 

bijv. voor de ondersteuning in het ‘Cricket in Gymles’ programma (begeleiding docenten bij 1e cricket 

gymlessen). Dit aantal uren is gemaximaliseerd op 50 uur per jaar. 

Het jaar 2020 kent door de Corona situatie geen normaal verloop. Voor de Oostelijke clubs is daarom 

rekening gehouden met een start per 2021 (planvorming en voorbereiding uitgezonderd). Dit ligt anders 

voor Salland CC en Steenhof Groep/Arnhem. Zij zijn al in januari jl. gestart: 

- Voor Salland CC geldt dat zodra bijv. de scholen weer gestart zijn en de mogelijkheden er zijn het 

scholenprogramma weer vervolgd gaat worden, ook als dit pas in de 2e helft van 2020 zal zijn  

- Voor Steenhof Groep/Arnhem geldt dat het ontwikkelen van het actieplan per 2020 van meerwaarde 

is. 

De berekende, benodigde RDO uren (per jaar) over de periode 2020 – 2022 is als volgt:  

RDO uren 2020 2021 2022

Salland CC Deventer 50 50 50

Steenhof Groep Arnhem 50 150 150

Quick 1888 Nijmegen 100 100

Hengelo CC Hengelo 100 100

CC Zwolle Zwolle 100 100

Gelre CC Zutphen 100 100

TOTAAL 100 600 600  

Hierbij wordt aangehouden dat deze uren evenredig verdeeld zijn tussen planvorming/organisatorische 

zaken enerzijds en coaching anderzijds (50/50). De coaching werkzaamheden kunnen ook vanuit een op 

te starten Oostelijke coachpool, met onder meer buitenlandse coaches/spelers van de Oostelijke 

verenigingen, worden bemenst. Dit betekent dat er met gedifferentieerd tarief kan worden gewerkt. 

De benodigde financiële ondersteuning voor de periode 2020 – 2022 is in onderstaande tabel berekend5, 

en bedraagt in totaal € 36.650.  

 

 
5 KNCB heeft aangegeven in 2020 (en wellicht, als gevolg van Corona situatie, ook in 2021 te besteden) 260 uur 
beschikbaar te willen stellen voor de ontwikkeling van het jeugdcricket in Oost Nederland (= SPN subsidie).  
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BUDGET 2020 - 2022

KOSTEN Rekeneenheid 2020 2021 2022

RDO

- planvorming/organisatorisch € 60 per uur € 2.500,00 € 18.000,00 € 18.000,00

- coaching € 30 per uur € 1.500,00 € 9.000,00 € 9.000,00

Materiaal

- RDO/coaching tas met speelmateriaal € 400,00 400,00€    € 0,00 € 0,00

Diversen/onvoorzien € 250,00 € 500,00 € 500,00

TOTAAL KOSTEN € 4.650,00 € 27.500,00 € 27.500,00

OPBRENGSTEN

Sponsoring € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Gemeentelijke subsidies € 500 per vereniging € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00

SPN subsidie (KNCB) 260 uur € 15.000,00

TOTAAL OPBRENGSTEN € 0,00 € 19.000,00 € 4.000,00

BENODIGDE  FINANCIELE ONDERSTEUNING € 4.650,00 € 8.500,00 € 23.500,00  

 

4. RDO gezocht met brede cricket ontwikkelervaring, sporthart en 
bevlogenheid  

Regio Oost staat aan de vooravond van een nieuwe start voor wat betreft haar jeugdcricket. Dat is na 

een afwezigheid van 30 jaar een stevige uitdaging. Dit impliceert ook dat binnen de verenigingen 

minimale kennis en ervaring voor handen is. 

Om de Oostelijke verenigingen te helpen is het gewenst een RDO functie aan te stellen. In deze functie is 

het van belang om ontwikkelervaring in de cricketsport te hebben met focus opjeugd, naast 

gedrevenheid en een sporthart. 

Omdat er sprake is van een startfase (tot en met 2022) verdient het de voorkeur om de functie 

vooralsnog ‘tijdelijk’ in te vullen (bijv. in ZZP-constructie met concrete periodieke opdrachten). Dit maakt 

het ook mogelijk om onderdelen van het RDO-werk over verschillende personen te verdelen (zie ook het 

gedefinieerde onderscheid in het RDO werk). 

Voor de functie zijn de volgende zaken van belang: 

- Steekwoorden: zelfstandigheid, initiator en aanjager, organisator, verbinder, resultaatgericht en 

pragmatisch ingesteld. 

- ECB Coaching level 1 of 2 diploma met meerjarige coaching ervaring ook op basisscholen en in de 

afgelopen 3 jaar 

- EHBO en VOG. 
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