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Situering en voorzieningenniveau

Sinds de aanleg van het eerste Cruyff Court in 2003 is het aantal velden opgelopen tot 161
(waarvan 22 in het buitenland en 18 aangepaste Cruyff Courts). In Nederland is het aantal
veldjes in het laatste jaar gestaag gegroeid naar 120. De helft van alle courts bevindt zich in
gemeenten vanaf 150.000 inwoners. Een derde is gelegen in middelgrote gemeenten tussen de
50.000 en 150.000 inwoners en in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners is zeventien
procent van de Cruyff Courts vertegenwoordigd.
De gemiddelde afstand tot aan de woonvoorzieningen beslaat vijftig meter. Basisscholen liggen
op gemiddeld ruim driehonderd meter afstand en middelbare scholen op circa anderhalve
kilometer. Het valt op dat steeds meer Cruyff Courts worden omgeven door andere openbare
sportvoorzieningen, zoals Krajicek Playgrounds en pannakooien. Ook zijn er rond Cruyff
Courts meer speelvoorzieningen voor zowel 0-4 jarigen als voor 5-12 jarigen aanwezig.
Het aandeel velden met toezichthouders is afgenomen. Echter, het gemiddeld aantal uren per
week dat een toezichthouder aanwezig is, nam wel toe.
Het reguliere gemeentelijke onderhoudsbudget ligt in 2012 rond de 5.200 euro per jaar en neemt
daarmee elk jaar af. Ook het specialistische onderhoudsbudget is afgenomen.
Gebruikers

Jongens en allochtonen zijn sterk oververtegenwoordigd. Ruim acht op de tien gebruikers is van
het mannelijk geslacht en zes op de tien is allochtoon. 46 procent van de gebruikers is jonger
dan twaalf jaar en het aantal jongeren tussen de twaalf en twintig jaar is licht dalende.
Gebruikers die ouder zijn dan twintig jaar zijn nog steeds sterk in de minderheid.
Betrokkenheid

Praktijkervaringen laten zien dat het betrekken van bewoners en jongeren bij de Cruyff Courts
zin heeft, bijvoorbeeld om de weerstand van de komst van een veldje te reduceren of om
overlast tegen te gaan. Bewonersraden nemen in aantal iets af (27%), maar het aantal
jongerenraden blijft constant (10%).
Betrokkenheid van (amateur)sportorganisaties schommelt de laatste jaren tussen de dertig en
veertig procent; hier zit geen duidelijke ontwikkeling in. Het percentage geadopteerde veldjes
door Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) neemt af, evenals de betrokkenheid van BVO’s bij
activiteiten op het Cruyff Court. De afname heeft er vermoedelijk mee te maken dat het aantal
veldjes zich uitbreidt en de BVO’s dikwijls al aan een veldje gekoppeld zijn. De Cruyff Courts
lijken met name vaak gebruikt te worden voor reeds bestaande activiteiten van de BVO’s.
Activiteiten

Het gemiddeld aantal wekelijkse activiteiten ligt op drie, twee lager dan het jaar ervoor, maar
meer dan in 2010. Het sportbuurtwerk of het jongerenwerk is volgens 86 procent van de
respondenten de organiserende partij van deze structurele activiteiten. Gebleken is dat
sportbuurtwerkers iets meer op het Cruyff Court aanwezig zijn dan de jongerenwerkers, maar de
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tijd die zowel sportbuurtwerkers als jongerenwerkers aan activiteiten op het Cruyff Court
spenderen, is het laatste jaar toegenomen.
Van de incidentele activiteiten zijn Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 6 en ‘Meedoen, Leren,
Winnen’ de bekende voorbeelden. Afgaand op het percentage veldjes waarop Cruyff Courts
Kampioenen 6 vs 6 georganiseerd is (75%) kan geconcludeerd worden dat dit een populaire
activiteit is. Het participatieproject ‘Meedoen, Leren, Winnen’ vindt op dertig procent van de
Cruyff Courts plaats.
Steeds meer leerkrachten van basisscholen weten de weg te vinden naar een Cruyff Court,
zowel onder schooltijd (69%) als daarbuiten (29%). In vergelijking met basisscholen zijn
middelbare scholen tijdens en na de lesuren veel minder betrokken bij de organisatie van
sportactiviteiten op de courts (resp. 22% en 10%).
De sportactiviteiten die plaatsvinden hebben niet alleen met voetbal te maken. Naast voetbal
wordt er onder andere gehockeyd (77%), getennist (40%) en gekorfbald (35%). Ook minder
voor de hand liggende activiteiten zoals atletiek, boksen, bossaball, fitness (voor ouderen) en
frisbee zijn genoemd.
Beleving van het Cruyff Court

De professionals die rond het Cruyff Court actief zijn, ervaren het veldje als een welkome
aanvulling op hun werk. De grote aantrekkingskracht op jongeren – ook van buiten de wijk – is
uniek. Het brengt in sommige gevallen wel extra uitdaging met zich mee omdat jongeren van
buiten de wijk niet altijd even goed aanspreekbaar zijn op hun gedrag.
Maandelijks krijgen gemeentes gemiddeld anderhalve melding over misstanden op het Cruyff
Court binnen. De meest voorkomende onwenselijke praktijk is volgens professionals de
aanwezigheid van jongeren op het veld na sluitingstijd. Uit analyse blijkt dat het aantal
meldingen van overlast lager is bij de veldjes waarbij de betrokkenheid van bewoners bij
georganiseerde activiteiten hoger is.,.

Beoordeling Cruyff Courts

Met een gemiddelde score van 7,8 kunnen de veldjes als succesvol worden beschouwd. Ook
over de samenwerking met de Cruyff Foundation (7,5) en de waardering voor de activiteiten die
vanuit de Cruyff Foundation worden aangeboden (7) zoals Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 6 en
‘Meedoen, Leren, Winnen’ oordeelt men positief. In de afgelopen periode was men het minst
tevreden over de samenwerking met de voetbalpartners KNVB en de BVO’s. De gemiddelde
score bleef steken onder de zes.
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