
 
 

 

 
Beste club bestuursleden, 
 
Zoals u weet is de KNCB bezig met de ontwikkeling van 
Cricket4KIDS. Een (cricket)beweegprogramma voor de jeugd 
van 6 t/m 11 jaar gericht op de brede motorische ontwikkeling 
overgoten met een 'cricket sausje'.  
 
 

De ontwikkeling van Cricket4KIDS nadert het moment van de lancering die plaatsvindt op  
24 augustus aanstaande op het NK Tip en Run bij VCC. Planning is om rond 12.30 uur 
aandacht te besteden aan de lancering van Cricket4KIDS. Vanaf dat moment zal ook de 
website www.cricket4kids.nl de lucht in gaan. 
De KNCB staat deze middag met een (Cricket4KIDS) stand zodat belangstellenden de 
producten kunnen zien en informatie kunnen inwinnen. 
U en uw clubleden zijn natuurlijk van harte welkom tijdens deze lancering. Dus laat het uw 
leden weten! 24 augustus VCC, Groene Zoom 20, Den Haag!  
 
Themabijeenkomsten Cricket4KIDS 
Om u alvast wat voor informatie te verstrekken kunnen wij bij deze aankondigen dat wij 
voor clubbestuurders, jeugdsecretarissen en jeugdtrainer/coaches speciale Cricket4KIDS 
themabijeenkomsten organiseren waarin we informatie geven over de inhoud van het 
beweegprogramma, de mogelijkheden van samenwerking, wat kan de club met Cricket4KIDS 
en wat is de meerwaarde voor de clubs die aan de slag gaan met Cricket4KIDS.  
We gaan graag met belangstellende clubs in gesprek om lokaal, dicht bij de club, 
Cricket4KIDS in samenwerking uit te rollen binnen het onderwijs en dit nieuwe 
beweegaanbod breed onder de aandacht te brengen. Dit alles om de betrokkenheid van 
jeugd binnen de cricketsport te vergroten. 
  
De themabijeenkomsten worden gehouden op; 
24 september 2019  Leiden  Ajax 
30 september 2019  Rotterdam  VOC 
15 oktober 2019  Utrecht Kampong 
(Locaties onder voorbehoud) 

Tijd: 19.00 uur ontvangst. 19.30 uur aanvang. Einde 21.00 uur  
Noteert u de datum(s) alvast in uw agenda. Binnenkort volgt er meer informatie. 
  
Opleiding Spelbegeleider Cricket4KIDS gaat in september van start! 
De spelbegeleider is de coördinator en eindverantwoordelijke voor de organisatie van het 
Cricket4KIDS event. Hij/zij regelt alles! Dat doet de spelbegeleider samen met vrijwilligers (of 
ouders) die gevraagd worden om mee te helpen. Uitleg over de Cricket4KIDS activiteiten, 
wat er precies gedaan moet worden en op welke wijze word je geleerd op de opleiding 
Cricket4KIDS. 
 
Voor wie 
De opleiding Cricket4KIDS is een opleiding niveau 1 geschikt voor trainers, potentiele 
trainers en vrijwilligers die zeer betrokken zijn bij de cricketsport.  

http://www.cricket4kids.nl/


 
 

 

Voorwaarden  

• Minimale leeftijd 16 jaar 

• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG; gratis aan te vragen via jouw club. KNCB kan hierin 
ondersteunen) 

De opleiding duurt 3 uren. De opleiding wordt afgerond met de uitreiking van een 
Cricket4KIDS spelbegeleider certificaat en spelbegeleiders shirt.  
Vanaf 24 augustus is alle informatie ook te vinden op www.cricket4kids.nl  
 
Wanneer 
Zaterdag 14 september regio Den Haag 
Zaterdag 21 september regio Utrecht 
 
Tijd 
10.00-13.00 uur. 
 
Locatie 
Afhankelijk van het aantal deelnemers en waar men vandaag komt wordt gekeken naar een 
centrale locatie. 
 
Kosten en aanmelden 
De opleiding kost € 35,00 inclusief certificaat, spelbegeleiders shirt en inlog kennisbank 
spelbegeleiders. 
Aanmelden uiterlijk tot twee weken voorafgaande aan de opleiding.  
Voor meer informatie of aanmelden mail naar subir.shrestha@kncb.nl 
 
Mocht u meer informatie willen hebben of hebt u nu al belangstelling om iets te gaan doen 
met Cricket4KIDS binnen uw club, dan laat het weten via margo.cornelissen@kncb.nl  
 
Sportieve groet, 
 
Margo Cornelissen, 
Projectleider Cricket4KIDS, 
KNCB. 
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