
Speciaal voor jou is er nu Cricket4KIDS, 
supergave en uitdagende cricketspelletjes.
Je gaat batten, bowlen, fielden, maar ook 
rennen, duiken, vangen, draaien en gooien zijn 
verwerkt in leuke activiteiten. En kun je al 
cricketen, dan dagen we je nog verder uit en 
oefenen we de ‘fijne kneepjes’ van cricket. 

Cricket4KIDS is vrienden maken! Samen spelen, elkaar uitdagen 
en vooral veel plezier hebben met elkaar. En wie weet ontmoet je 
wel jouw ‘cricket held’ op een van Cricket4KIDS eventdagen.

Kom en DOE MEE met Cricket4KIDS,  
want er valt veel te beleven! 



Wat is Cricket4KIDS?
Cricket4KIDS is een beweegprogramma ontwikkeld door de 
Koninklijke Nederlandse Cricket Bond voor jongens en meisjes 
in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar. De activiteiten zijn gericht 
op de brede motorische ontwikkeling van een kind, waarin 
de basisvormen van bewegen centraal staan en de kinderen 
kennismaken met de cricketsport. 
Een zeer laagdrempelig programma voor binnen en buiten, 
waarbij de kinderen het hele jaar door de activiteiten zowel thuis 
met vriendjes als op de club of in het land kunnen beoefenen. 

Het sociale aspect staat hoog in het vaandel; vrienden ontmoeten 
of nieuwe vrienden maken, samen een hoop lol beleven, geen 
verliezers, alleen maar winnaars! Plezier, samen spelen en 
samenwerken zijn belangrijker dan de sport, prestatie en winst. 
Dat is wat Cricket4KIDS is!

Kijk wat past bij uw kind.
Met een bat en een bal kan een kind thuis met vrienden al aan de 
slag. Materialen zijn te bestellen via de website. Maar wil een kind 
meer, dan zijn er de events, is er een Cricket4KIDS abonnement 
of kan een kind lid worden van een cricketclub. 
Kortom, Cricket4KIDS is voor ieder kind toegankelijk en ouders 
kunnen het zo goedkoop of duur maken als zij willen.  
Op de website www.cricket4kids.nl staat alle informatie over de 
mogelijkheden binnen Cricket4KIDS.

Laat uw kind Cricket4KIDS ervaren!  
En heeft u de tijd, dan kom en doe zelf ook mee!


