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De O2-velden van de Rijnsburgse Boys (veld 1 
en 2) zijn op 1 augustus geopend. O2-velden 
zijn velden die lava in de toplaag bevatten om 
de lucht- en watercapaciteit van de toplaag 
te verhogen. O2-velden kunnen 400 uur per 
jaar worden bespeeld en krijgen een garantie 
op vlakheid, ontwatering en goede grasbezet-
ting. Aanleg en onderhoud gebeuren door een 
van de groen- en veldaanlegpartners van het 
O2-natuurgrasconcept, samen met leverancier 
DCM, KYBYS en PLANN ingenieurs. In dit geval 
is de partner Van der Holst Wassenaar, die naast 
de aanleg, renovatie en het onderhoud van 
gazons en sportvelden al 57 jaar villatuinen en 
landgoederen aanlegt en onderhoudt.

Trainingslocatie Euro 2020
Peter van Tilburg, orchideeënkweker en field-
manager van de club, stuurt het onderhoud 

O2-velden in Rijnsburg wachten met spanning op Europese nationale teams 

Rijnsburgse Boys is door Uefa geselecteerd als een van de trainingscomplexen voor Euro 2020. In 

de aanloop daarnaartoe zorgt de club met een all-in vergoeding van de Uefa dat het hele complex 

tiptop onderhouden en van topkwaliteit is. Twee velden zijn dit jaar gerenoveerd en vervangen 

door O2-velden. Als alles in orde is, wordt er volgend jaar een land toegewezen. Fieldmanager Van 

Tilburg is nergens bang voor: ‘Ik verwacht dat de O2-velden hun kracht bewijzen en er ook over een 

jaar piekfijn bij liggen.’
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‘Alles moet tiptop, want er 
staat straks misschien een 
miljard euro op ons veld’
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van de velden en de accommodatie aan. Hij 
vertelt: ‘De Uefa heeft twaalf landen aangewe-
zen die paraat moeten staan voor Euro 2020 
met wedstrijd- en trainingslocaties. Elk van die 
twaalf landen moet stadions, maar ook vier 
trainingslocaties vooruitschuiven. Nederland 
heeft de Stormvogels in IJmuiden aangedra-
gen, het Ajax-trainingscomplex De Toekomst in 
Amsterdam, Zeist zelf en ons.’
Van Tilburg zit er niet direct bij te glunderen. 
Zijn blik toont eerder dat hij donders goed 
beseft wat er allemaal nog moet gebeuren op 
het clubcomplex. ‘We worden al een jaar bege-
leid door de UEFA en door een ex-fieldmanager 
van Arsenal, Reece Watson. De sporttechnische 
eigenschappen van de velden moeten optimaal 

zijn. Wanneer er een land komt trainen met veel 
sterspelers, staat er zomaar een miljard euro 
op je veld. De beveiliging moet waterdicht zijn. 
Veld 1 kunnen we goed beveiligen: er staan 
gebouwen aan weerszijden en verder is het 
compleet omringd door hekken. De bereikbaar-
heid van het vliegveld en hotels moet ook in 
orde zijn.’

Van oud naar nieuw
De velden moeten er over een jaar als biljartla-
kens bij liggen. Spannend, want de twee velden 
zijn dit jaar aangelegd. De vorige velden waren 
slecht. Het hoofdveld werd te weinig bespeeld, 
was daardoor zwak en bevatte voor 75 procent 
straatgras. Het veld hield ook water vast. Veld 

2 werd te véél bespeeld – drie trainingen in 
de week en drie tot vier wedstrijden op zater-
dag – en was versleten. Het hield op zich geen 
water vast, omdat het een wetra-veld was. Van 
Tilburg: ‘We willen op beide velden meer uren 
kunnen spelen. Op veld 1 kwamen we niet 
verder dan 100 uur. Na regen was het slecht 
bespeelbaar en trad extreme schade op. Op 
veld 1 willen we naar 150 tot 200 uur; we willen 
er vooral de jongere teams tot en met C op zet-
ten. Zij veroorzaken minder schade, omdat ze 
minder slidings maken. Op veld 2 moet volop 
getraind kunnen worden. Tijdens een voorlich-
tingsbijeenkomst bij v.v. Katwijk hoorden we 
over O2-velden als mogelijke oplossing. Dat 
wilden we wel proberen.’

Op tijd beginnen
Het traject werd op tijd voorbereid en uitge-
rold. Peter Laan, salesdirector bij DCM: ‘Je moet 
rekenen op acht weken voorbereidingstijd en 
niet pas beginnen met voorbereiden in april. 
Je moet rekening houden met de resultaten 
van de uitloogtest voordat je met de aannemer 
kunt gaan plannen. Het duurt dertig kalender-
dagen voordat de uitslag daarvan binnen is.’

ACTUEEL
4 min. leestijd

De gevallen 30 mm was in een mum 
van tijd weg
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KYBYS stelt voor O2-natuurgrastrajecten in Zuid-
Nederland vast hoeveel lava er in de toplaag 
moet worden toegepast, PLANN ingenieurs 
doet dat voor trajecten in Noord-Nederland. De 
ingenieursbureaus stellen met granulair onder-
zoek vast wat de korrelgrootte moet zijn en hoe 
de lava verdeeld moet worden; dat verschilt per 
veldsoort.

Aanleg
De broers Rene en Berry van der Holst heb-
ben de O2-velden met hun team aange-
legd. Het was de tweede keer dat ze een 
O2-natuurgrasproject hadden aangenomen. Om 
te beginnen werd de toplaag eraf gefreesd met 
de Fieldtopmaker en afgevoerd. Daarna werd 
de nieuwe toplaag inclusief lava aangebracht. 

Van der Holst: ‘De lava werkt als een geraamte. 
De lavagesteentes haken in elkaar. Wanneer je 
na verloop van tijd een profielkuil graaft in een 
O2-veld, is het profiel nog nagenoeg gelijk aan 
toen het werd aangelegd. Er hoeft qua onder-
houd weinig aan het veld te gebeuren. Je hoeft 
hooguit een enkele keer lichtjes te bezanden en 
wat vaker te beluchten. Wel is het belangrijk om 
de grasmat en het bodemleven in conditie te 
houden door in het groeiseizoen te bemesten. 
Dit wordt gedaan met langwerkende organi-
sche meststoffen van DCM. Bij het zaaien moet 
je de grond goed vochtig houden, want die kan 
de eerste weken wat droger zijn. Veld 2 hadden 
we iets eerder water moeten geven’, zo blikt 
Van der Holst terug. ‘Maar het gras is gelukkig 
alweer goed bijgetrokken. Dat is het voordeel 
van een permanent beregeningssysteem: je 
kunt goed bijsturen.’

Laan merkt tussendoor op: ‘Als je twee tot drie 
dagen wacht met beregenen, is ook het water 
uit de lava weg.’ Van der Holst vertelt verder: ‘De 
velden waren ook een beetje ongelijk. Dat heb-
ben we met vertidrainen verbeterd. We laten de 
velden nog even open; we kunnen altijd nog 
een keer strijken met de rol.’  

Resultaat 
Van Tilburg is nu tevreden over beide velden, al 
was het even wennen toen er negen weken na 
aanleg op gespeeld mocht worden. ‘Toen gin-
gen de spelers erop. Er was al wel gras, maar het 
was nog geen dikke mat. De spelers gaven aan 

dat het veld nog wat hard aanvoelde. Er waren 
overigens  geen slidingproblemen. Inmiddels 
hebben de velden genoeg volume; de wortel-
laag geeft meer demping. Iedereen speelt er nu 
graag op.’

Van der Holst heeft onlangs de beworteling 
bekeken. ‘De wortels waren al 15 tot 18 cm lang. 
Dat betekent dat de bodem voldoende lucht 
heeft en niet verdicht is.’ 

Van Tilburg sluit af: ‘De echte bevindingen vol-
gen natuurlijk in oktober, november, december. 
Dan zal er veel water vallen in korte tijd. We 
hopen dat we in het voorjaar mooie en goede 
velden afleveren voor Euro 2020. De Uefa laat 
sterrenelftallen natuurlijk niet trainen op half-
kale velden met plassen. Voor ons als club 
hoop ik natuurlijk ook dat de velden zich goed 
houden: dat we zo min mogelijk afgelastingen 
hebben in de competitie en dat we ze maximaal 
kunnen  belasten. Maar ik ben er niet bang voor. 
De afgelopen week (de derde week van augus-
tus, red.) viel er een paar keer 30 mm, maar dat 
was zo weg. De O2-velden zullen hun kracht 
ongetwijfeld bewijzen.’ 

‘In het begin stond er al wel 
gras op, maar de spelers 
vonden het veld nog hard. 
Inmiddels hebben de velden 
genoeg volume, want de 
wortellaag geeft meer 
demping’

Peter van Tilburg Fieldmanager

Door de lava blijft 
het bodemprofiel 
in de loop van de 
tijd nagenoeg 
hetzelfde

’S WERELDS SNELSTE 
BELIJNINGSROBOT

› Eerste belijning:  
ontwerp, verander, kopieer of 

verplaatst voetbalvelden in  
enkele minuten

› Gemakkelijk in gebruik:  
zeer gebruiksvriendelijke  

bediening

› Belijnt zelfstandig:  
zodat de belijner tijd heeft  

voor andere taken

› Flexibel:  
compatibel met elke  

Expoline-verf

› Lichtgewicht:  
minder dan 30 kg  

zonder batterij

Laat uw velden uitmeten en belijnen door Expo-Line. 
Vraag uw offerte aan op info@voetbalmateriaal.com.
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