Houd Hoogeveen op de been!
Dinsdag 5 december, 17.00 uur. Terwijl heel Nederland zich door de file naar huis snelt om op tijd Sinterklaas te vieren, heb ik een afspraak in
Hoogeveen. Bij sportveldbeheerder Gerardus van Goor. We hebben expres wat laat op de dag afgesproken, omdat we de nieuwe verlichting
op de atletiekbaan van de Hoogeveense Atletiek Club – HAC ’63 – in actie wilden zien. Maar het zit niet mee. De regen komt met bakken uit
de hemel, waardoor we een kano nodig hebben om op de atletiekbaan te komen. Voor de ingang staat zo’n slordige tien centimeter water.
Tot overmaat van ramp werkt de loper van Van Goor niet naar behoren en kan ik de lampen niet in actie zien.
Auteur: Hein van Iersel

HAC ’63 heeft de beschikking over een atletiekbaan uit 1989. Deze heeft in 2003 nog een grote
opfrisbeurt gehad en is inmiddels een aantal keer
voorzien van nieuwe belijning. HAC ‘63 heeft
een zeer complete faciliteit, met alle voorzieningen op het middenterrein, bijvoorbeeld voor
kogelstoten. In de praktijk wordt er vooral
gebruik gemaakt van de 400 meterbaan. Met
name omdat de club de laatste jaren een verandering heeft ondergaan van een allround atletiek
club in een loopvereniging. HAC ’63 is sinds
enige jaren weer een florerende vereniging.
Volgens sportveldbeheerder Gerardus van Goor
van de gemeente Hoogeveen moeten de credits
daarvoor in eerste instantie worden gelegd bij de
huidige voorzitter van HAC ’63, Martin Kreeft.
Volgens Van Goor heeft Kreeft er vooral voor
gezorgd dat HAC ’63 de weg naar boven weer
heeft gevonden.
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Verlichting atletiekbaan Hoogeveen

NEN-EN
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Aanbevelingen van KNAU, NOC*NSF en NSvV (Europese norm EN12193 april 1999)
* Horizontale verlichting kan worden gereduceerd tot 50 lux bij hardloopwedstrijden Bron: website Oostendorp

Verlichting
De laatste verbetering van het veld van HAC ’63
is een verlichtingsinstallatie. In samenspraak met
het bestuur van de atletiekvereniging is gekozen
voor een installatie van de firma Oostendorp,
bestaande uit acht masten. De vier masten op de
hoeken zijn daarbij voorzien van dubbele Philips
armaturen. Oostendorp heeft hier Philips
MVP507, ofwel Optivision, armaturen gemonteerd. Deze armaturen zijn gecombineerd met
Philips MHN LA 2000 W lampen. Volgens
Oostendorp geeft deze combinatie van armatuur
en lamp een bijzonder hoog rendement. Voor
Oostendorp was HAC ’63 het eerste atletiekproject waarbij deze combinatie is gebruikt. De baan
in Hoogeveen is aangelicht als een klasse III project, conform de normen van KNAU, NOC*NSF
en NSVV. De rondbaan heeft volgens deze aanbevelingen minder licht nodig dan het middensegment. Het totale budget dat de gemeente
hiervoor vrij heeft gemaakt is € 25.000. De totale kosten lagen iets hoger, maar dat is opgelost
door een aantal werkzaamheden uit de opdracht
te halen en deze als zelfwerkzaamheid bij de vereniging te leggen.

complex. Zelf ziet hij een ontwikkeling waarbij de
burgers sport inkopen, zoals je een broodje kaas
inkoopt. Dat is een ontwikkeling die haaks staat
op de praktijk in de traditionele sportvereniging,
waarbij de club eigenlijk in stand blijft door de
inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers.
Dat laatste ziet Van Goor nog sterk in de dorpen
rondom Hoogeveen. In sommige plaatsen wordt
er bijna gevochten wie mee mag bouwen aan
het nieuwe clubhuis. In een stad als Hoogeveen
lukt dat al niet meer; de bevolking is daar al zo
versnipperd. Een tweede belangrijk aspect is het
management van een club. Een kleine vereniging
van 250 leden moet wel werken met vrijwilligers,
maar een grote vereniging moet zich veel meer
opstellen als een bedrijf. Ook daar zie je al het
effect dat leden het makkelijker vinden een paar
euro meer contributie te betalen dan vrijwilligerswerk te verrichten.

dig onderhanden genomen moest worden,
omdat enige mate van verpaupering dreigde. Zo
is de sporthal op het terrein 40 jaar oud en gedateerd. Op termijn kan dit betekenen dat het HAC
’63-terrein op de schop gaat. Een belangrijke
oorzaak achter de achteruitgang van het complex
komt doordat met name de jeugd sneller naar de
nieuwere sportcomplexen in de buitenwijken van
Hoogeveen trekt. De twee voetbalclubs kampen
daardoor met een fors ledenverlies.
Broodje sport
Fieldmanager Gerardus van Goor probeert duidelijk up-to-date te blijven over de manier waarop
de burgers uit Hoogeveen gebruikmaken van zijn
Gerardus van Goor

Complex
De atletiekbaan van HAC ’63 ligt op een zeer
groot sportcomplex, waar zo’n beetje iedere
denkbare sport vertegenwoordigd is. Voetbal
natuurlijk, maar ook tennis, paardensport, hockey, schaatsen, zwemmen, korfbal en wielrennen. In 2000 heeft Hoogeveen samen met
Marktplan een studie gedaan naar de status en
ontwikkelingsmogelijkheden van dit complex.
Daaruit bleek dat het complex opnieuw hoogno-
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