Prestigestrijd op de Nederlandse
cricket-grassquares
Verschralen van rough’s op golfbanen
Krijsend overvliegen, de boel onderschijten en snel weer wegwezen. Dat beeld laten interim-managers wel eens achter. In de Nederlandse
cricketwereld doet het fenomeen zich voor dat regelmatig een Verenigde Koninkrijker ingevlogen wordt. Als het om aanleg en onderhoud
van echte gras cricketsquares gaat, worden Engelse groundsmen geacht daar veel verstand van te hebben. Maar, is dat nuttig, of kunnen we
als Hollanders het zelf beter? We vragen het Paul Polak, de accommodatieman van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond.
Auteur: Broer de Boer
Vorig jaar meldden we in dit vakblad dat Andy
Clarke, de vroegere Head Groundsman van
het Shenley Cricket Centre en adviseur voor de
ECB een project van de Koninklijke Nederlandse
Cricket Bond (KNCB) ging begeleiden. Afgelopen
jaar adviseerde Mel Pooley, ECB Pitches Advisor
for Cambridgeshire, Nederlandse grassquares,
zoals het nieuwe cricketveld van VCC Voorburg,
en gaf cursussen op zijn vakgebied.
Traditie
Paul Polak wordt als lid van de accommodatiecommissie van KNCB vaak betrokken bij de
aanleg en onderhoud van alle natuurgras cricketvelden in Nederland. Bij het VCC Voorburg het
laatst aangelegde veld moest zijn autoriteit op
het gebied van aanleg het echter afleggen tegen
die van de Engelsman. Op de vraag of het wel
nodig is om expertise in te vliegen kijkt hij meewarig en zegt: “Engeland heeft natuurlijk een
lange traditie, de pitches liggen er vaak al jaren.
Dat betekent ook dat de gemiddelde groundsman in dit land misschien maar eens in zijn leven
zo’n square aanlegt. Dat verhaal bevestigde

22

www.fieldmanager.nl

Chris Woods, de grote baas op cricketgebied in
Engeland, recentelijk nog eens. Hij was duidelijk
geïmponeerd door de kwaliteit van de squares in
ons land.” Een beetje triomfantelijk vervolgt Paul
Polak: “En ik ben als groundsman in Nederland
inmiddels al betrokken geweest bij de aanleg van
vijf squares.”
Avonturiers
“Voor de aanleg van cricketvelden in de
Nederlandse omstandigheden heb je echt
geen buitenlandse expertise nodig.” Daar laat
groundsman Paul Polak echt geen misverstand
over bestaan: “Avonturiers noem ik ze, die een
graantje mee komen pikken en die daar 's winters uitstekend de tijd voor hebben. Realiseer
je goed dat de ondergrond bij ons veel slapper
is dan in Engeland. Wij weten veel beter hoe
wij daarmee om moeten gaan. Als je puin gaat
gebruiken bij de aanleg, zoals ze dat in Engeland
gewend zijn, kun je hier op de veenbodem in
het Westen op de problemen wachten. Zo kreeg
Excelsior in Schiedam van Andy Clark het advies
puin voor de opbouw te gebruiken. Ik heb diep

respect voor Arcadis die bij de aanleg betrokken
was en voorrekende dat de puinlaag te zwaar
zou zijn voor het veen. Na het uitgraven is er
toch eerst het hoekige, stabiliteitgevende zand
gestort. Vervolgens kwam daarop de zandige klei,
terwijl de pitches afgewerkt werden met 20-25
centimeter Binders Loam, wat als state of the art
geldt. Engelsen kunnen zich overigens ook niet
voorstellen dat wij na een regenbui al betrekkelijk
snel, meestal na circa 20 minuten, alweer kunnen spelen. Wij leggen voor een bui kleden over
de pitches, terwijl het water op de surrounding
dankzij de bodemsamenstelling snel verdwijnt. In
Engeland gaan ze eerst met twee tot drie meter
brede machines aan de slag die met een soort
rollende spons het vocht opnemen.”
Puin in ondergrond
Maar op de VCC Voorburg is dus puin in de
ondergrond verwerkt op advies van Mel Pooley.
Hoe kijkt Paul Polak daar tegenaan? Paul Polak:
"Ik ben een voorstander van het gebruik van
zand en zandige klei onder de pitches onder
Nederlandse omstandigheden, zoals op de andere
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De Engelsen blijven zich erover verbazen dat wij meestal 20 minuten na een bui weer kunnen spelen.

Paul Polak’s ideale materieellijst voor een grascricketveld:
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Autoroller.
Auto roto rake.
Twee kooimaaiers.
Sisis-Autorotate borstel/verticuteer unit met
vangbak.
Sisis-Darts om gaten te prikken.
Sisis-Variseeder, zaaimachine in hef.
Denis Spiker, perforatie bovenlaag.
Sarol-roller, met 7 cm spikes voor reparatie
slagplaatsen.
Sisis-Combirake.
Maaier voor de outfields

• Grasroller.Cricket Bond.
Nederlandse

vijf pitches. Op VCC Voorburg zijn afsluitende
zeilen gebruikt om het puin, het kleiige zand en
de Binders Loam van elkaar te scheiden en anderzijds te bewerkstelligen dat het één blok blijft. Ik
ben heel benieuwd hoe dat zal gaan, maar zou
het jammer vinden als dat verkeerd uit zou pakken. Hoe die Engelsen de laatste laag aanleggen
vind ik wel lachen. Ze gebruiken traditioneel nog
steeds planken en een waterpas om pitchstrook
naast pitchstrook op te bouwen. Van profes-

sionals heb ik toch echt een andere voorstelling.
Waarom niet de pitchstroken allemaal tegelijk
aanleggen met gebruikmaking van de kilverbak
en laserapparatuur en pas in het laatste stadium
met planken en waterpas in actie komen? Dat
gaat veel sneller!”
Kwestie van prestige
Maar waarom dan toch Engelse expertise? Paul
Polak: “Ik heb de indruk dat de Nederlandse

clubs proberen er een wedstrijd van te maken.
Als je een buitenlander erbij haalt voor aanleg of
onderhoud verleent dat je een stuk extra status.
Zo komen er ook buitenlanders hier cursusssen
geven terwijl de Nederlandse Cricket Bond daarvan nooit officieel door de Britse Cricket Bond
op de hoogte is gesteld. Clubs doen dat vanuit
al hun enthousiasme. Maar cricket is een betrekkelijk kleine sport in Nederland met circa 5.000
actieve sporters en dan nog het vaakst op kunstgras. De paar clubs die op gras spelen, bieden
tegen elkaar op en zijn er trots op dat ze een vermogen in machines hebben geïnvesteerd en soms
heel bijzondere apparatuur. Toch is dat vaak niet
echt nodig en sommige machines lenen zich ook
uitstekend voor gezamenlijk gebruik. De cricketsport in ons land zou veel beter af zijn met meer
samenwerking op het gebied van onderhoud.”
Materieelgebruik
Kunnen we in Nederland over machines en het
gebruik daarvan nog wat leren van de Engelsen?
Paul Polak: “Ik betwijfel dat. Maar ook hier speelt
prestige een rol. Ik heb goede ervaringen met
de expertise van de mensen van Pols Zuidland,
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een bedrijf dat machines voor de golfwereld
importeert en levert. In de Engelse cricket-wereld
is men niet zo erg openhartig over materieel en
methoden, mensen zijn bang en wantrouwend
om daarover te praten met andere clubs. Met
ons materieel, onze onderhoudsmethoden en
onze groundsmen is ten opzichte van de Engelse
situatie echt niets mis. Het is echt niet nodig om
een vermogen in een exotisch machinepark te
investeren. Ik heb Excelsior geholpen aan een

nieuwe set machines die goed zijn en geen vermogen hebben gekost. En het aardige is dat je in
de werktuigenloods van de Lord's, het bekendste
en beroemdste cricketstadion in Londen, precies
dezelfde goede Paladins- en Sisismachines ziet
staan. Ik dweep dus echt met Sisismatrieel voor
Nederlandse cricketvelden.

Het aanbrengen van Binders Loam als toplaag.

Major Sport en Park maaiers
Met werkbreedtes van 2m tot 6,1 m.

Johannes Ballast 06-38919585

De zes Nederlandse grascricketvelden zijn:
• VRA-Amstelveen
• UT- Deventer
• Kampong - Utrecht
• VCC - Voorburg
• Excelsior - Schiedam
• VOC - Rotterdam

