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Elk team bestaat uit 11 spelers. Een van de twee teams begint met slaan (batten) en het andere team 
begint in het veld (fielden/bowlen). 
 

 
 

Cricketwedstrijden duren in totaal ongeveer een dag. De bedoeling is dat alle slagmannen uit gaan, maar 
dit duurt erg lang. Er is daarom afgesproken dat er een maximaal aantal keer wordt gegooid met de bal, in 
profwedstrijden is dat 300 keer per team. In test-wedstrijden (de hoogste divisie) duren wedstrijden 
maximaal 5 dagen, omdat hier wel wordt gespeeld tot alle slagmannen uit zijn. 
 
 
 
Termen 

§ Wickets; dit zijn de doelen, gemaakt van paaltjes. 
§ Pitch; dit is een speciale strook midden op het veld (20 meter lang en 3 meter breed), aan 

de uiteinden staan de wickets. 
§ Bowler; dit is de werper van de veldpartij. 
§ Batsmen; dit zijn de twee slagmannen van de slagpartij. 
§ Over; een ‘over’ bestaat uit een groep van 6 ballen die worden gebowld. 

 
Het spel 

§ De partij die in het veld staat en gooit heeft alle elf spelers in het veld staan. 
§ De partij die aan slag is heeft twee spelers tegelijk in het veld staan, één bij elk wicket. 
§ De bowler probeert met het balletje de wicket te raken door er vanaf de andere kant van de 

pitch met één stuit tegen aan te gooien. 
§ De batsman verdedigt het wicket met een bat (soort houten plank) en probeert punten te 

scoren door de bal weg te slaan, om vervolgens samen met de andere batsman heen en 
weer te rennen over de pitch tot de bal weer terug is bij de bowler. 

 
Punten scoren 

§ Elke keer als de batsman één keer over de pitch naar de andere kant loopt scoort hij één 
punt (een run). 

§ Als de batsmen gewisseld hebben van positie, krijgt de andere batsman de volgende bal. 
Scoort de batsman twee runs, dan is hij zelf weer aan de beurt. 

§ Als de batsman de bal uit het veld slaat, krijgt hij vier runs. Gebeurt dit zonder dat hij heeft 
gestuiterd, dan krijgt hij zelfs zes runs. 

 
 

Teams 

Duur 

Basisregels 

Cricket 
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Uit 
§ De bowler gooit de bal tegen de wicket (‘bowled’). 
§ De batsman slaat de bal en de veldpartij vangt de bal (‘caught’). 
§ Als batsman aan het rennen en dus nog onderweg is na een goede slag kan de veldpartij de 

bal proberen tegen de wicket te gooien (‘run out’). 
§ De batsman houdt de bal tegen met zijn voet i.p.v. met zijn bat (‘Leg Before Wicket/LBW’). 
§ Als alle spelers uit zijn worden alle runs opgeteld en mag het andere team proberen dat te 

verbeteren. 
 
 
 
Het speelveld is niet aan vaste afmetingen gebonden. In Nederland wordt soms op een voetbalveld 
gespeeld, maar twee hockeyvelden naast elkaar hebben als extra voordeel dat de pitch daar 
tussenin kan liggen. 
 
 

 

Veld 


