Internationaal meedoen in
sport
Engelse kennis op Nederlandse cricketbodems

Recentelijk viel het Engelstalige magazine Pitchcare weer bij ons in de bus.
Onder de titel ‘Dutch courage’ lazen
we daarin dat de Engelse 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) gaat
begeleiden. Hij heeft veel ervaring met
de aanleg en het onderhoud van pitches
en is onder meer Head Groundsman
geweest van de Bishop’s Stortford en van
de Winchmore Hill Sports Club.
Auteur: Broer de Boer

In het artikel valt te lezen dat de Koninklijke
Nederlandse Cricket Bond (KNCB) de moed heeft
gehad - Dutch courage- om een driejarig programma te starten om voor cricket in Nederland
meer en geschiktere cricketvelden te creëren.
Clark schreef hiervoor in 2008 een concept, dat
volgens insiders omarmd is door de Bond. De
uitvoering hiervan is door een wisseling van de
wacht bij de KNCB en de kredietcrisis nog niet
van start gegaan.
Verandering
Fieldmanager berichtte vorig twee jaar geleden
over de professionele wijze waarop Nederlandse
Groundsman Paul Polak op VRA-Cricket te
Amstelveen zorg droeg voor de pitches en net
een aantal nieuwe grasstroken had aangelegd
met échte Engelse klei. Paul Polak heeft het
veld, of beter gezegd ‘de pitch geruimd’ bij VRA
Cricket. Hij maakte plaats voor de genoemde
Andy Clark. Leuk om na Engelse klei ook echte
Engelse professionals in te vliegen, is dan de

eerste gedachte. Andy Clark maakt in het artikel
duidelijk dat er bij zijn aantreden de afgelopen
jaren niet veel aan de VRA-pitch was gedaan
en dat het in een slechte conditie verkeerde. De
dichtheid van de grasmat bedroeg slechts 30
procent, waarvan 90 procent straatgras. Ook was
de vlakheid van het veld niet al te best. De club
beschikte onder andere over een eigen autoroller
en een Dennis Cassette System. Clark heeft dit
laten uitbreiden met een SISIS Variseeder een
SISIS Combirake en een Protea-maaier (Een soort
dedicated pitchmower; red.) Clark pakte eerst de
storende oneffenheden van de pitch aan door
het terrein onder verschillende hoeken te laten
rollen. Daarna werd het veld doorgezaaid om
de dichtheid van de zode te verbeteren. Daartoe
werd eerst de toplaag beregend en heel licht losgewerkt. Daarna werd doorgezaaid met 35 g/m2
Rigby Taylor R9 (een mix van raaigras cultivars),
gevolgd door een bemestingsprogramma waarbij
om de drie weken aminozuren en stimulansen
voor de wortelgroei werden toegevoegd. Na de

kieming en de vestiging van het gras liet Andy
een mengmest toedienen, met een NPK-verhouding van 5:5:10 om een goede kleur op het gras
te krijgen en de weerstand te verhogen. Begin
juni 2008 was 80 procent van de bodem alweer
bedekt met gras. De maaihoogte werd op 20 millimeter gehouden.
Pitchvoorbereiding
Clark stelde op het VRA-cricketveld een veertiendaags programma in waarbij eerst uitvoerig werd
beregend, zodat de bovenste 10 centimeter van
de grond goed vochtig werd waarna de grond
langzaam droog kon worden. Vervolgens werd
er in de eerste drie dagen van de voorbereiding
gemaaid en geborsteld en toen gerold in sessies
van een half uur. Dat is bedoeld om vocht uit de
bodem te verwijderen. Tien dagen voor een wedstrijd werd het rollen verlengd tot een uur, onderverdeeld in drie beurten van elk twintig minuten.
Zo bedroeg de totale tijd dat iedere pitch werd
gerold zes uur. De uiteindelijke maaihoogte werd
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op 4 millimeter gebracht. Clark durfde niet lager
te gaan door de oneffenheden die hier en daar
nog steeds bestonden en hij was bang voor het
scalperen van de grasmat. Half juni 2008 was
de conditie van de strips enorm verbeterd en ze
hadden voldoende bounce en snelheid. Tijdens
de internationale wedstrijden in juli en augustus
waren de umpires zeer te spreken over de conditie van de pitch. Toen het seizoen ten einde
liep waren er zeventig wedstrijden op de square
gespeeld, een geweldige prestatie voor een
square met tien strips.

Clarke is zowel pitchdeveloper
als pitchinspector en heeft
een enorme know how. Die
Engelse kennis kunnen we
goed gebruiken
Renovaties na seizoen
Het uiteindelijke doel was de VRA-pitch vrij
te krijgen van straatgras, de oppervlakte te
renoveren en te effenen en het geheel door te
zaaien. Het vergde heel wat maaien, borstelen
en verticuteren voordat men tevreden was met
de oppervlakte. Er werd met Koro gewerkt op 8
millimeter diepte met 2 millimeterdikke messen,
steeds in richtingen die onderling 20 graden verschilden. Hierna werd wederom 40 g/m2 Rigby
Taylor R9 ingeborsteld en iedere strip ontving
een dressing van twaalf zakken Onga Loam om
de laatste nog aanwezige oneffenheden weg te
krijgen. De eerste maaibeurt werd uitgevoerd met
een handmaaier. De maaihoogte werd vanwege
de winter op 25 millimeter gehouden. Preventief
werden fungiciden gespoten en werd de grasmat
voorzien van voedingssupplementen en een dosis
ijzersulfaat.
Indrukwekkend
VRA Cricket was bijzonder onder de indruk van
hetgeen Clark in één jaar heeft bereikt en men
staat bij de club te popelen om alles naar een
nog hoger plan te tillen. VRA Cricket voorzitter
Ed van Nierop zegt hierover: “Na het seizoen zag
het er nog fantastisch uit. Clarke is zowel pitchdeveloper als pitchinspector en heeft een enorme
know how. Die Engelse kennis kunnen we goed
gebruiken. Clark komt zelf niet bij VRA terug volgend seizoen maar wel komt er een full time trainee uit Engeland. Clark beschikt over een aantal
jonge kerels die op afroep beschikbaar zijn. Zo’n
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Engelsman komt hier het pitchonderhoud doen.
Dat is mogelijk omdat Clark zelf veel voorbereidend werk heeft gedaan en op de achtergrond
een oogje in het zeil houdt.”
Plannen
Het plan dat Clark vorig schreef om het niveau
van de totale Nederlandse cricketveldaanleg en
–onderhoud naar een hoger peil te brengen
is nog niet ten uitvoer gebracht. De plannen
maakten melding van aanschaf van specialistisch
materiaal, volgen van cursussen en workshops
door betrokken (head)groundsmen, opzet van

een veldmanagementgroep en uitbouw hiervan
tot een Nederlandse tak van ECB/IOG, velden op
het niveau brengen van de ECB/IOG-eisen en de
benoeming van een Nederlandse pitch-adviseur.
Daarnaast is het de bedoeling een aantal nieuwe
cricketvelden aan te leggen. Twee daarvan zijn
inmiddels gerealiseerd, die van VCC-Voorburg
en van Excelsior Schiedam. De laatste werd net
als die van de VRA aangelegd door Arcadis, met
adviezen van Polak. De VCC-pitch is in overleg
met Gerard de Groot door Engelsen aangelegd.

Teams uit Zuid-Afrika,
Pakistan, India, Australië,
Sri-lanka, Bermuda,
Denemarken en wat Engelse
countries gaven ons lovende
pitchreports
Lovende pitchreports
Paul Polak wil over het onderhoud van de VRApitches graag het volgende kwijt: “De werkzaamheden die Andy Clark uitvoerde zijn correct en
staan als zodanig omschreven in de Basiscursus
van de IOG voor voor- en najaarsonderhoud. De
square werd drie jaar geleden voor de helft 10
cm opgehoogd en voor de helft opnieuw aangelegd. Op het opgehoogde gedeelte is het jaar na
de renovatie door Sri-Lanka in de wedstrijd tegen
Nederland het wereldrecord runs in eendaagse
wedstrijden gemaakt. Volgens de experts was dat
alleen mogelijk door de perfecte betrouwbare en
gelijkmatige pitch. De andere helft van de square
is geheel nieuw en dan duurt het inderdaad een
paar jaar voor de klei geheel gecompacteerd en

vlak is. Wat betreft de grassoorten: ik heb uitsluitend doorgezaaid met Engels raaigras. Hiervoor
heb ik gebruik gemaakt van een speciaal door
Barenbrug samengesteld mengsel van Bargold,
Barlady en nog een derde soort. Het was interessant te zien dat daar slechts 3 procent van over
was aangevuld met 27 procent straatgras, wat
volgens mij niet goed kan gedijen als het heel
kort gemaaid wordt en weinig vocht gegeven
wordt. Het gehele veld was vorig jaar uitstekend
onderhouden. We hebben op de VRA-teams
mogen ontvangen uit Zuid-Afrika, Pakistan, India,
Australië, Sri-lanka, Bermuda, Denemarken en
wat Engelse countries, met in bijna alle gevallen
lovende pitchreports. Laat ik mij wat betreft mijn
werkzaamheden op de VRA me maar aan het
oordeel van deze experts vasthouden.”

In Nederland beschikken de volgende
cricketclubs over graspitches
VRA-Amstelveen
UT- Deventer
Kampong- Utrecht
VCC-Voorburg
Excelsior in Schiedam
VOC-Rotterdam
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