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COLOFON 
PAC Magazine is een uitgave van  

Trichis in samenwerking met  
Pro Patria-Alo Combinatie. 

REDACTIE EN BEELD
Schrijf artikelen van bij voorkeur 200 tot 

400 woorden lang. Bij uitzondering kan een 
verhaal meer woorden bevatten, maar graag 
na contact met de redactie. Lever uw foto’s 
bij voorkeur digitaal aan, in een resolutie van 

300 dpi (minimaal 2 MB) en graag als jpeg  
of als tif. De vereniging, het hoofdbestuur,  

de sectiebesturen en de commissies,  
alsmede de voorbenoemde organen  

werkzame personen zijn niet aansprakelijk 
voor schade van welke aard ook ontstaan 

door publicatie van artikelen in het clubblad. 
De redactie behoudt zich het recht voor  
artikelen te weigeren of artikelen in te 

korten. Overname van artikelen is zonder 
voorafgaande toestemming toegestaan,  

mits met bronvermelding.

COÖRDINATIE
Contactpersoon: Enno van Waardenberg

(010) 450 31 84
vanwaardenberg@casema.nl

AANLEVEREN
Postbus bevindt zich naast de  
ingang van de kantine PAC.

Mailen kan naar:  
pacentnieuws@casema.nl

REDACTIE
Enno van Waardenberg,  
Heleen van der Linden

FOTOGRAFIE
Enno van Waardenberg, Martin Blok e.a.

UITGEVER
Trichis 

Goudsesingel 195, 3011 KD Rotterdam

ONTWERP EN VORMGEVING
Trichis, ???????

LEDENADMINISTRATIE
Postbus 21334, 3001 AH Rotterdam

ledenadm.pac@gmail.com

Martin Blok, voorzitter

De Covid-19 crisis houdt ons allen nog steeds in 
de greep en hoewel er al wat signalen worden 
ontvangen over een werkend vaccin, zal het 
nog wel een tijd duren voordat we binnen de 
samenleving weer kunnen spreken van een 
“normale” situatie. Zo verschijnt ook deze uitgave 
van het clubblad weer digitaal, omdat het clubhuis 
nog gesloten moet blijven.
 Laten we eerlijk zijn, we horen het dagelijks om 
ons heen, sterker nog, ik hoor het mezelf ook 
zeggen: “Ik ben er helemaal klaar mee”, maar, we 
moeten nog even doorzetten.
De maatregelen rondom Covid-19 zijn nog steeds 
van kracht en we beginnen nu bij PAC ook de 
gevolgen te zien. De inkomsten vanuit de verhuur 
van het complex zijn enorm teruggelopen en er zijn geen inkomsten van de kantine 
hetgeen op langere termijn kan betekenen dat investeringen in het onderhoud van het 
complex in de toekomst misschien niet mogelijk zijn.
Zo langzamerhand zien we bij de hardloopgroepen ook steeds meer opzeggingen. Dat 
vinden we uiteraard erg jammer, maar het is ook te begrijpen, want de hardloopgroepen 
kunnen nauwelijks gebruik maken van de voorzieningen. De kantine is gesloten, de 
kleedkamers en douches kunnen niet worden gebruikt. Er mag inmiddels weer worden 
gelopen, in groepjes van vier, op gepaste afstand, maar velen missen de mogelijkheid om 
zich om te kunnen kleden, de warme douche na afloop (de kleedkamers en douches zijn er 
klaar voor, gerenoveerd en wel) en het napraten met een drankje na de training.
De gezelligheid is even ver te zoeken. Enkele leden uit de hardloopgroepen hebben het 
bestuur verzocht te kijken naar enige compensatie via de contributie. Begrijpelijk, maar 
lastig, zo lang de crisis voortduurt. We hebben nog geen goed zicht op de uiteindelijke 
financiële schade die de vereniging oploopt als gevolg van deze crisis. Mocht er in de 
toekomst een voorstel tot compensatie komen, dan zal dat in verband met de financiële 
consequenties voor de vereniging door de algemene ledenvergadering moeten worden 
geaccordeerd. 
Er is zeker begrip voor deze vraag, immers, hoelang kun je als bestuur je leden vragen 
solidair te blijven met hun vereniging? Aan de andere kant, we zijn nu eenmaal geen bedrijf, 
we zijn een vereniging, we hebben ons 125 jaar geleden verenigd met als doel gezamenlijk 
te sporten. In die 125 jaar zijn er meer periodes geweest waarin er maar weinig kon worden 
gesport. Gelukkig zijn er veel leden die de club door dik en dun blijven steunen!
Het bestuur moet toezien op een verantwoorde financiële huishouding, daarbij past 
het volgen van de begroting zoals die is opgesteld voor dit jaar. Zolang de financiële 
gevolgen van de crisis niet duidelijk zijn kunnen er geen toezeggingen worden gedaan 
over compensatie. Dit is ook het advies dat vanuit Rotterdam Sportsupport aan alle 
verenigingen in Rotterdam wordt gegeven. Binnen de gemeente wordt overlegd over 
nadere compensatie voor de verenigingen. Mocht daar iets uitkomen dan hoort u dat 
natuurlijk.
Overigens was het de afgelopen maanden hartverwarmend om te zien hoeveel leden 
en ouders van leden hebben bijgedragen bij het toezicht op de handhaving van de 
protocollen. We moeten nog even doorzetten, het wordt wel weer beter, de voorzieningen 
zullen langzaam weer worden opengesteld en er zal weer volop en zonder beperkingen 
kunnen worden getraind, zodat we na afloop van de training, gedoucht en wel, met een 
drankje kunnen verzuchten: “We waren er echt helemaal klaar mee! “
2020 is niet het feestelijke jaar geworden dat we bij PAC voor ogen hadden, maar dat is 
van ondergeschikt belang. Zoals is gebleken is gezondheid een groot goed, daarom wens ik 
u allen graag een gezond 2021 toe! 

Een gezond 2021

VOORWOORD 03



De redactie bedankt alle 
leden die in 2020 verslagen 
en foto’s hebben gestuurd en 
hoopt ook volgend jaar weer 
veel bijdragen voor het club-
blad te mogen ontvangen. 
Wij wensen iedereen prettige 
kerstdagen en een gezond en 
voorspoedig nieuw jaar. 

Het bestuur van  

Pac en de redactie van 

het PAC magazine

CLOSED

Onze kantine is nog  
gesloten. Gelukkig kun je 
elders in de buurt koffie 
krijgen, maar dat moet  
je wel buiten opdrinken. 

Terwijl kinderen tot 18 jaar 
in teamverband kunnen 
blijven trainen, staan de 
ouders netjes buiten de 
hekken te wachten.

PAC EN COVID-19 

Volgens het nieuwe Covid -19 protocol  
voor de sport geldt tot 19 januari 2021  
dat volwassenen (18 jaar en ouder) buiten  
met maximaal twee personen mogen  
trainen met 1.5 meter onderlinge afstand.  
Ook bij het verzamelen moeten we afstand 
houden! Meerdere groepjes mogen naast 
elkaar trainen, zolang zij onderling niet 
mengen.

COVID-19 504 NIEUWJAARSWENS



tekst De redactie

Ook iets gezien wat u opvalt? Deze foto is gemaakt  
in de Rotterdamse wijk Sportdorp.

Heeft u ook wel eens dat u zich op een plek bevindt waar u op  
een leuke manier aan uw vereniging wordt herinnerd? Stuur uw  
foto naar pacentnieuws@casema.nl p

GOED 
GEZIEN 

Het PAC 
jubileumboek 
is uit!

Zoals eerder werd aangekondigd was de presentatie van het 
PAC jubileumboek ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan 
van PAC uitgesteld. Het liep enige vertraging op, maar nu 
is het eindelijk zover, het jubileumboek is op 14 december 
uitgebracht.  Dit boek is voor alle PAC fans ook online te 
bestellen via jubileumboek@pacrotterdam.nl, daarna af te 
halen bij PAC. p

Dit jaar zullen we vermoedelijk niet snel 
vergeten. De bijgaande foto’s tonen 
drukte die tot voor kort heel normaal 
was. En zolang is dat niet geleden.

De redactie

HEIMWEE

KORT NIEUWSKORT NIEUWS

BESTEL HIER

tekst De redactie

Grote Clubactie  
van start!
Ook dit jaar heeft PAC weer meegedaan aan de Grote 
Clubactie die op 30 november is geëindigd. Veel PAC-leden 
hebben hun uiterste best gedaan met de verkoop van loten 
waarvan 80% van de opbrengst naar de clubkas gaat. 

De actie kan nu al succesvol worden genoemd. Het doel was  
1667 loten te verkopen wat € 4000,- zou opleveren. Dit bedrag  
is al ruim overschreden. Goed genoeg voor de aanschaf van eigen 
elektronische tijdwaarneming. p
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Nieuwe indeling baan 
jeugdatletiek

Veel medailles voor PAC 
op het NK-junioren

PUPILLEN HEBBEN 
PLEZIER BIJ DE 
JAN DE GROOTLOOP 

Elk jaar in de herfst worden de trainingsgroepen van 
de jeugd herzien en worden de leden naar leeftijd 
opnieuw ingedeeld. Op 24 oktober zijn de meesten 
doorgestroomd naar hun nieuwe groep met nieuwe 
trainers. Zo namen onder andere deze D-junioren van 
de beloften groep afscheid van hun oude groep en 
hun trainers. p

Op zaterdag 24 oktober werd bij PAC de 
‘Jan de Grootloop’ gehouden! Deze leuke 
obstakelloop, waaronder een springkussen, 
wordt elk jaar voor onze pupillen 
georganiseerd ter ere van de voormalige 
pupillentrainer Jan de Groot. Jan stopte 
enkele jaren geleden als trainer. Hij gaf 
twintig jaar training aan de jongste leden 
van PAC. Veel leden zijn ooit als pupil bij 
Jan begonnen en hebben er op speelse 
manier de basis en vooral het plezier van 
de atletiek geleerd. En de pupillen van nu 
hebben ook plezier. Jan blijft altijd welkom 
bij de vereniging. 

In het weekend van 12 en 13 september 2020, op het NK voor junioren in 
Amersfoort, behaalden de atleten van PAC maar liefst acht gouden, twee 
zilveren en zeven bronzen medailles. Een prachtig resultaat voor PAC 
Rotterdam.

Goud voor Alida van Daalen op 
discus en kogelstoten  (meisjes A) 
Alida van Daalen kwam op de discus bij 
de meisjes junioren A tot 59,08m en liet 
daarmee de concurrentie kansloos. Alida 
stak ook met kop en schouders boven haar 
concurrentie uit bij het kogelstoten. Met 
een afstand van 15,62m gaf zij alle andere 
atletes het nakijken.

Goud en brons voor Britt de Blaauw  
en Tess Jack op 100m (meisjes B) 
Op de 100m bij de meisjes junioren B won 
Britt de Blaauw na een spannende strijd 
het goud met 12,11s. Tess Jack (nog maar 
C-junior) pakte de bronzen medaille met 
12,40s. 

Goud op 200 meter en 1500 meter 
(meisjes B) 
Er was goud bij de meisjes B op de 200m 
voor Britt de Blaauw in de prachtige tijd 
van 24,61. 

Goud op 1500 meter (meisjes B) 
Michelle Frowijn finishte bij de meisjes B 
met voorsprong op de 1500m in 4:48,51 en 
haalde het goud op. 

Brons op 3000 meter (meisjes B)
Hebe Chadwick behaalde brons op de 
3000m met 10:47,09. 

Goud, zilver en brons bij 
polsstokspringen bij de meisjes B 
Bij het polsstokspringen was het gehele 
podium gevuld met atletes van PAC. 
Kristina Tergau werd eerste met een 
hoogte van 3,80m, Sara Bossche (3,50m) 
en Elise de Jong (3,40m) werden tweede 
en derde.

Zilver en brons bij polsstokspringen 
bij de jongens B 
Ook bij het polsstokspringen voor de 
jongens junioren B viel PAC meer dan één 
keer in de prijzen. Jasper Oele sprong zich 

met 4,45 naar het zilver en Taron Punt 
mocht na een sprong van 4,35 het brons 
omhangen. 

Brons op de 1500 meter (jongens B) 
Tjebbe Hemler liep zich met 4:34,17 naar 
het brons op de 1500m. 

Brons op 200 meter (jongens B) 
Timo Spiering behaalde het podium met 
een bronzen medaille op de 200m in 22,45.

Goud voor Damian Felter op 
verspringen (jongens B) 
Bij het verspringen jongens junioren B. 
Damian Felter pakte de leiding met 7,16m 
en won uiteindelijk met 5cm verschil. 

Brons voor Ridzerd Punt op 
hoogspringen  
Er was een bronzen medaille was voor 
Ridzerd Punt bij de jongens B (als 
C-junior). Hij sprong 1,95m.

Goud voor Mark Heiden op 110m 
horden 
Mark Heiden behaalde bij de jongens 
junioren A goud op de 110m horden in een 
tijd van 13,75 seconden. p
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tekst Enno van Waardenberg foto Ingrid van Houdt

tekst Ron van der Steenhoven

tekst Enno van Waardenberg foto’s Karlijn van Es
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UIT DE OUDE  
CLUBBLADEN 

Op de website van PAC kun je de digitale edities 
van de twaalf laatste jaargangen van ons clubblad 
vinden. In dit digitale tijdperk kunnen we nog de 
keuze maken tussen digitaal lezen en het lezen 
van een papieren versie. Je merkt dat veel leden 
nog de voorkeur geven aan een papieren versie. 
Van elke nieuwe uitgave wordt een papieren 
exemplaar zorgvuldig bewaard in het Stadsarchief 
van Rotterdam. Van de afgelopen 25 jaar wordt 
privé een schaduwarchief van de papieren bladen 
bijgehouden. Bij het doorbladeren van de oude 
clubbladen tref je dan artikelen aan die de moeite 
zijn waard om weer te lezen.

SUCCESVOL BAANSEIZOEN

Alle teams in close up
RUNNING BOOTCAMP

MAGAZINEGERESTYLED

PAC Magazine is een uitgave 

van Pro Patria-Alo Combinatie

Nº2-2017

17660 PAC_Magazine_Nr 1_vs2.indd   1
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Opzet nieuwe clubcompetitie

Maasstadloop is 

voor iedereen

Kidsrun en Puppyrun 

bij Maasstadloop

PAC Magazine is een uitgave 

van Pro Patria-Alo Combinatie

Nº3-2019
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Sportief wandelen

Tips voor de marathon

Blessurepreventie bij de marathon

Over trainers

Trainers in de dop

PAC Magazine is een uitgave 
van Pro Patria-Alo Combinatie

Nº 1-2020
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tekst Redactie

Na jaren van traditie kwam er een einde aan de traditionele 
uitreiking van de Baggermanbeker. Deze beker werd 
jaarlijks uitgereikt aan een lid vanwege zijn/ haar bijzondere 
verdienstelijkheid voor de vereniging. Het hoofdbestuur 
besloot om deze wisselbeker niet meer uit te reiken. De 
reden hiervan was dat er zoveel vrijwilligers bij PAC actief 
zijn, dat je mensen altijd tekort zou doen met een enkele 
prijs. Het bestuur wilde daarom meer vrijwilligers in het 
zonnetje zetten. De heer Baggerman was vanaf de fusie 
in 1967 lid van PAC lid. Hij liep altijd op zaterdagmorgen 
en werd zeer gewaardeerd. Toen hij naar Noord-Brabant 
verhuisde schonk hij PAC de beker die naar hem werd 
vernoemd. De bedoeling was dat deze beker jaarlijks zou 
worden uitgereikt aan een verdienstelijk lid van PAC.  
Aldus geschiedde. Volgens de wens van de heer  
Baggerman werden enkele decennialang diverse leden 
gewaardeerd door aan hen deze wisselbeker uit te reiken. 
De laatste Baggermanbeker werd in 2011 uitgereikt aan 
Peter Veldhorst. p

De Baggermanbeker wat was dat voor een beker?

JORRIT RODERMOND  
EN DE ATLETIEKWERELD

tekst Enno van Waardenberg

Jorrit Rodermond (41) is vorig jaar lid van het hoofdbestuur van  
PAC geworden. Sinds zijn jeugd is hij als lid aan onze vereniging 
verbonden. In zijn 31 jaar lidmaatschap is hij binnen de vereniging 
behalve als wedstrijdatleet ook actief geweest als jeugdtrainer, 
voorzitter Technische Commissie en voorzitter WOC. In het bestuur 
heeft hij veel ervaring meegenomen. Hij is niet zomaar iemand die  
wat vrijwilligerswerk doet. Vooral buiten PAC heeft hij al veel in  
de atletiekwereld gedaan: als jurylid, scheidsrechter en wedstrijdleider, 
bij baan, cross en marathons.

Via zijn buurjongen is Jorrit als 
achtjarige bij PAC terechtgekomen.  
Jorrit: ‘Hij vroeg of ik een keertje mee 
ging, lekker trainen. De eerste beste  
keer was direct de coopertest. Dat was 
minder grappig. Toch vond ik het zo  
leuk, dat ik gebleven ben.’

Jorrit werd al in 2001 scheidsrechter 
op nationaal niveau. En sinds 2007 
is hij zelfs internationaal actief als 
official voor de European Athletics. 
Sinds 2014 is hij wedstrijdleider.  
Jorrit: “Je wordt daarvoor door de 
Atletiekunie voorgedragen. Dat wilde 
ik uiteraard zelf ook wel. In 2010 bij een 

EK in Barcelona sprak ik een official en 
zei hem dat ik dat ook wel zou willen 
doen. Daar is het dan ook van gekomen. 
Als official ben je namens de Europese 
Atletiekbond verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de wedstrijd, ik heb daar 
meer een adviserende rol. Het is wel 
een mooie ervaring en je komt nog eens 
ergens”

Als bestuurslid is Jorrit verantwoordelijk 
voor de accommodatie en technische 
zaken. Zo is hij namens de vereniging met 
de gemeente in overleg over de renovatie 
en uitbreiding van de atletiekbaan. “We 
hebben goede gesprekken. We willen de 

wedstrijdbaan uitbreiden van zes naar 
acht banen. Mogelijk is er hierover meer 
duidelijkheid in het eerste kwartaal van 
2021”, aldus Jorrit.  

Hoe vind je het om in het bestuur  
te zitten? 
“Je kunt als bestuurslid over belangrijke 
zaken meepraten en gezamenlijk een 
beslissing nemen. Door de coronacrisis 
hebben we nu vooral online contact. 
Als bestuur hebben we in deze periode 
helaas ook moeilijke beslissingen moeten 
nemen zoals het sluiten van de kantine 
en het beperken van de trainingen als 
gevolg van de maatregelen van het RIVM.  
We hebben ook vaak bij het hek moeten 
staan.”  

Veel leden van PAC kennen jou 
vooral als de man achter op de 
motor tijdens de Rotterdam 
Marathon.  
“Ja ik was er jaren wedstrijdleider. Ik het 
vind het leuk om te kunnen organiseren bij 
grote evenementen. Je moet zorgen voor 
een tijdschema, voor voldoende personeel 
en vrijwilligers, voor de veiligheid, voor de 
accommodatie en voor juryleden. Je bent 
ook verantwoordelijk voor het uitzetten 
van het parcours. Je moet exact de afstand 
meten en de 5 km-punten vastleggen. 
Het nameten moet zorgvuldig gebeuren, 
want er zijn altijd wel aanpassingen omdat 
bijvoorbeeld ergens een wegomleiding of 
verkeersaanpassing is. Tegenwoordig zit 
ik in de laatste auto die voor de kopgroep 
uitrijdt en zorg ik ervoor dat de hekken 
goed staan langs het parcours.”

Met de ervaring van Jorrit Rodermond 
heeft PAC een bestuurslid binnengehaald 
dat zijn sporen in de atletiekwereld heeft 
verdiend en de vereniging goed kent. Zijn 
eerste termijn is vorig jaar pas begonnen, 
dus hij heeft tot een volgend termijn nog 
even te gaan. p

Zie onderstaand een artikel uit een van de bladen.  
Het betreft de Baggermanbeker.
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Trainen in coronatijd, 
als atleet en juniorentrainer 

Gedurende de wintermaanden begin dit jaar hadden we hard gewerkt om ons 
voor te bereiden op het nieuwe baanseizoen; Zware blokken getraind, 
wintercross afgerond. De eerste inschrijvingen waren gedaan om weer 
heerlijk buiten wedstrijden af te gaan werken en ook de teamindeling voor de 
competities waren bijna rond. Dan mag er opeens niet meer worden gesport 
bij de club. Voor hoe lang? Weken? Maanden? 

Als trainer van de junioren was het een 
lastige periode. Niet trainen, maar hoe 
behoud je de conditie? Gaan de atleten 
uit zichzelf sporten? Of met hun ouders? 
Binnen de trainersgroep van PAC werd 
geopperd om de atleten challenges te 
geven, waarvan ze het bewijs konden 
laten zien in de groepsapp. De beste, 
mooiste, creatiefste, werden beloond met 
een chocoladereep. Als trainers hebben 
we mooie filmpjes voorbij zien komen. 
Maar toen bleek dat het langer ging 
duren voor we weer de baan op mochten, 

werden er ook trainingsschema’s gedeeld. 
Sommigen ging hier heel actief mee aan 
de slag, maar toen de jeugd eindelijk weer 
mocht sporten bleek dat de conditie niet 
bij iedereen meer op peil lag. Werk aan 
de winkel. Wedstrijden om je op voor te 
bereiden waren er niet, dus de focus 
in de trainingen lag op het verbeteren van 
conditie, kracht, lenigheid, coördinatie, 
maar ook op elkaar gewoon weer zien, 
op gepaste afstand. En hoewel atletiek 
een individuele sport is, trainen we wel in 
groepen, dus dat was een uitdaging.   

Omdat ik zelf ook atleet ben, vond ik het 
heerlijk om weer het terrein van PAC op 
te mogen, ook al was dit nog niet om zelf 
te kunnen trainen. Maar stiekem was het 
heerlijk om een kogeltje weg te stoten 
bij het voordoen van een oefening. Toen 
er eindelijk weer getraind mocht worden 
door de 18-plussers, mocht ook ik weer de 
baan op, of eigenlijk het veld. En niet 
veel later mochten er weer wedstrijden 
worden gehouden. De snelheid waarmee 
inschrijvingen vol waren, was bizar. 
Alsof je kaartjes voor een concert 

ging kopen, zo zat je te staren op je 
computerscherm op het moment dat de 
inschrijving open ging. En dan vervolgens 
de appjes in de groep, of het iedereen 
gelukt was. Wedstrijden geven focus, de 
competitie was afgelast, maar er waren 
wel enkele wedstrijden waar ze aan mee 
konden doen. Echt een wedstrijdseizoen 
is er niet geweest, omdat het al bijna 
zomervakantie was. Mijn persoonlijk 
leukste wedstrijd in coronatijd vond ik 
de allereerste die weer mocht, dit was 
eind juni. Al telde deze niet mee als 
officiële wedstrijd. De Thuiswedstrijd 
Throwing Tournament Amsterdam. 
Daar doen normaal gesproken alleen de 
allerbeste werpers (kogel, discus, speer, 
kogelslingeren en gewichtwerpen) aan 
mee, maar nu mocht iedere werper 
hieraan deelnemen. Deze wedstrijd deed 
je thuis, op je eigen club. Met je eigen 
groep zette je een wedstrijdje op en gaf 
je daarna de uitslagen door, die werden 
verwerkt. En zo kreeg je een klassement 
van meer dan 250 deelnemers uit 
heel Nederland. 
Tijdens de vakantie waren er voor 
de junioren filmavonden, voor de 
gezelligheid, verbinding met de club 
voelen en met elkaar. Aan het eind van 
de zomervakantie was er voor de junioren 
zomerstage, om toch nog even heerlijk 
een paar dagen te kunnen sporten en 

socializen op de club. Hoewel de opkomst 
niet heel hoog was, en het weer niet echt 
mee zat, was het voor diegenen die er 
wel waren een leuke en vooral gezellige 
week. Na de zomer ging een gehavend 
wedstrijdseizoen verder, maar het voelde 
toch anders dan andere jaren. Ook hier 
was het nog steeds zo snel mogelijk 

“Alsof je kaartjes 
voor een concert 

ging kopen”

Tijdens de trainingen zijn er ‘onderlinge’ 
wedstrijdjes gehouden om de atleten 
te laten weten waar ze staan. Zijn ze 
vooruit gegaan in prestaties? Hoe staan ze 
ervoor ten opzichte van anderen? Helaas 
konden de clubkampioenschappen niet 
doorgaan, voor veel atleten toch een 
wedstrijd waar nog wel naar werd uit 
gekeken. Als werper heb ik na de zomer 
gelukkig nog een aantal wedstrijden 
kunnen doen, maar in oktober ging helaas 
opnieuw een streep door de wedstrijden. 
De trainingen mochten alleen nog 
doorgaan in groepjes van 4. Voor ons als 
werpers niet zo’n probleem, want onze 
trainingsgroep is niet zo groot, maar de 
wedstrijdfocus is weg. Het blok voor de 
komende wintertrainingen is daardoor 
al vroeg gestart. Ook voor de junioren 
is met de groepswissel eind oktober het 
winterseizoen ingegaan. De inschrijvingen 
voor de wintercross zijn nog niet volledig 
of de eerste wedstrijd is ook daarvan 
alweer geschrapt. En indoor-wedstrijden? 
We moeten afwachten of dat er dit jaar 
inzit.p

inschrijven van belang en bij iedere club 
waren er andere maatregelen getroffen 
om het coronaproof te maken. Met soms 
van te voren wel heel uitgebreide mails 
over wat wel en niet mag en waar je je 
rondom de baan mag begeven en hoe de 
looproutes zijn. En ouders en soms ook 
trainers,  die een glimp buiten een hek 
proberen op te vangen, door de bosjes 
kijkend naar de sportende atleten. En 
de slimme ouders, die geven zich op 
als jurylid, om toch dichtbij hun eigen 
kind de prestatie te kunnen volgen. 

tekst Miranda van der Mey foto AV’47 Boskoop

Miranda van der Mey

Zomerstage junioren 
PAC Rotterdam 
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Gelet op de Corona-regels had ik mij al 
per e-mail ingeschreven en hoefde ter 
plekke slechts de € 7,00 inschrijfgeld te 
betalen. Atletiekvereniging Pro-Loco 
Capanne organiseerde de 15e editie van 
deze wedstrijd, die tot mijn verbazing 
meer weg had van een halve cross-wed-
strijd. Het affiche van de wedstrijd, 
onder auspiciën van de Centro Sportivo 
Educativo Nazionale – CSEN, beloofde 
weinig goeds. Drie ronden van 3 km met 
als obstakel de Caina-rivier, een uitloper 
van Lago Trasimeno, oversteken. Door de 
stortregens in de week eerder stond het 
water kniehoog.

LA CORSA PODISTICA DEL GUADO 9 KM 
– CAPANNE ITALIË 2 SEPTEMBER 2020 

Jos Hilberding

Gedurende onze vakantie in het mooie Umbrië, in de regio Perugia (Italië) 
bleek er vlak bij ons hotel een hardloopwedstrijd te zijn over 9 kilometer.

NK Asics senioren met 
podiumplaatsen voor PAC

Op 29 en 30 augustus 2020 werden de Nederlandse kampioenschappen 
atletiek in Utrecht gehouden op de atletiekbaan van Sportpark 
Maarschalkerweerd. Een week later was de NK Meerkamp in 
Emmeloord. Het is mooi dat jonge talentvolle atleten van PAC ook  
op het NK senioren meestrijden voor de podiumplaatsen. 

Goud: Diane van Es, PAC, 5000m, 
vrouwen (Utrecht)  
Diane van Es stond op het NK-podium  
bij de 5000 meter op de hoogste trede.  
Zij was als favoriete gestart op deze 
afstand. De kopgroep van drie vrouwen 
waarvan zij deel uitmaakte sloeg 
al snel een gat met de rest van het 
deelnemersveld. Diane maakte goed 
gebruik van het kopwerk van haar 
concurrenten en liep vervolgens ook 
van hen weg naar de winnende tijd van 
15.44.50 seconden.

 
Zilver: Alida van Daalen, PAC,  
discus 1kg, vrouwen. 54,74 (Utrecht) 
Alida van Daalen moest bij het NK 

senioren achter Jorinde van Klinken  
nog genoegen nemen met het zilver.  
Maar dit was weer een goede prestatie. 
 
Zilver: Shaquille Emanuelson PAC 
53,83 m op discus (2kg) (Utrecht) 
Er was een mooie tweede plaats voor 
Shaquille Emanuelson in de strijd met  
de discus van 2 kilo. Hij was een van  
de kanshebbers voor de titel. Hij behaalde  
de zilveren medaille. 
 
Brons: Mattijs Mols PAC kogel  
16,77 m (7,26kg) (Utrecht) 
Mattijs Mols, maakte vooraf grote  
kans op een medaille. Hij maakte het waar 
met een bronzen medaille. 

Zilver: Rafael Raap, PAC, totaal 
punten 7829 Meerkamp mannen, 
(Emmeloord) op 5 en 6 september 
Bij de meerkamp in Emmeloord voor de 
mannen deed Rafael Raap het prima. In 
het spoor van winnaar Rik Taam streed 
hij voor de tweede plaats. Even werd 
het spannend voor het zilver, maar bij 
het speerwerpen was hij beter dan zijn 
concurrent Leon Mak. Met 7829 punten 
staat Rafael nu op plaats 15 op de ranglijst 
aller tijden. p

1
2 3

Bij het inlopen en het verkennen van het 
parcours, ging de route na 500 meter de 
weilanden in tussen de maisvelden. Een 
modderige route van 2 km tot aan 
de rivier. 

Bij de ingang werd van de ruim 170 vol-
wassen deelnemers, die allemaal gede-
cideerd met mondkapjes liepen, bij de 
ingang de temperatuur gemeten. Ik had 
34,5C (voor wat het waard was). De start 
zou om 17.30 uur zijn, zo was mij verze-
kerd, voor de 9 km. 60-jarigen hoefden 
slechts 6 km af te leggen, dus ik had met 
mijn 59 lentes 9 km (3 giri) ploeteren in 

SM 55 UOMINI 1961/1965 - 3 GIRI
 

1  Del Siena Maurice Filurum Team  

37’54”

2  Polticchia Roberto Atl. Capanne 40’18”

3  Hilberding Jos Olanda 42’59”

4  Poggianti Francesco Grifo Runners Pg 

43’03”

5  Pacini Mauro Avis S.Sepolcro  

49’50”

6  Cardaioli Danilo Il Colle Perugia  

50’08”

 7  Giombetti Gabriele Pietralunga Runn 

55’00

het vooruitzicht. Misschien omdat mijn 
Italiaans slechts is, was de start een 
kwartier later en bleek de 6 km eerst van 
start te gaan. Dus liep ik feitelijk in de 
verkeerde wedstrijd. Na 3 ronden wilde ik 
finishen, maar werd bijna voor een extra 
ronde gestuurd. Omdat men dacht dat ik 
in de latere wedstrijd was gestart, en dus 
dacht dat ik pas er 2 ronden op had zitten, 
wilden zij mij nog een ronde laten lopen. 
Chaotisch Italië alom. Hilarisch waren 
de kreten van de lopers die niet de route 
verkend hadden en nu door de zware 
klei moesten banjeren. De wedstrijd was 
loodzwaar: de hitte, het hoogteverschil 
van 600 meter in het glooiend terrein en 
de rivier maakten het een hele onderne-
ming. Een wedstrijd die ik niet gauw zal 

vergeten. De organisatie was zeer blij met 
een deelnemer uit Paesi Bassi. Ik werd op 
het podium geroepen en kreeg een mooie 
CSEN-medaille, twee flessen wijn en een 
fles olijfolie. Volgende keer loop ik dus 
wat meer gesmeerd. Bij thuiskomst bleek 
de organisatie de tijden gecorrigeerd te 
hebben en was ik met 42 min 59 sec. 
3e geworden bij de UOMINI 55+. p

tekst Enno van Waardenberg  
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SASKIA EN JOYCE  
STELLEN ZICH VOOR  
ALS DUO-TRAINERS  
IN LOOPGROEP D

tekst Enno van Waardenberg

Saskia Kaarsgaren en Joyce Moens zijn de nieuwe trainers van loopgroep D, de 
overgangsgroep tussen wedstrijd- en prestatiegroepen. Zij hebben het stokje  
overgenomen van Leo van Hoorn. Saskia en Joyce hebben hun trainersopleiding 
binnen deze groep gedaan en zijn dus vertrouwde gezichten.

Waarom ben je hardloper? 
Saskia: “Ik ben eigenlijk pas echt gaan 
hardlopen toen ik in Singapore woonde. 
Ondanks de tropische temperaturen zie 
je daar heel veel hardlopers. Ook worden 
er heel veel hardloopevenementen 
georganiseerd. Na een jaartje acclimati-
seren ben ik in 2013 via het ‘Start to Run’ 
programma begonnen. Ik liep in Singapore 
altijd ‘s ochtends om 6:00 uur als het 
nog lekker koel was (27 graden) of na een 
tropische regenbui. Al snel was ik verslaafd 
en heb ik me aangesloten bij een lokale 
groep fanatieke hardlopers: Singapore 
Shufflers. We trainden veel op de baan 
en deden mee aan lokale wedstrijden. 
Toen ik in 2018 terugkwam in Nederland 
heb ik me meteen aangemeld bij PAC. 
Dit was een mooie manier om mensen 
te leren kennen. De groep van Leo bleek 
perfect aan te sluiten bij mijn doelen: een 
sociale groep fanatieke hardlopers. De 
perfecte combi van stevige trainingen en 
gezelligheid. Dat is ook precies waarom 
ik hardlopen zo leuk vind: het enerzijds 
verbeteren en verleggen van je eigen 
grenzen en anderzijds de gezelligheid 
van trainen in een groep en genieten van 
wedstijden en evenementen.”

Joyce: “Sportiviteit zit in mijn genen. 
Mijn ouders hebben me meegegeven dat 
sporten belangrijk is en bewegen heeft 
altijd een plekje in mijn leven gehad. 
Van jazzballet, atletiek en badminton 
in mijn tienerjaren, tot aerobics, steps, 
spinning en bergwandelen vanaf mijn 
studententijd. Dat ik ooit 9 marathons 
en 2 ultra’s zou lopen had ik niet gedacht 
toen ik in 2013 begon met hardlopen. Een 
vriendin heeft me toen uitgedaagd te 
trainen voor een 10 km loopje (Rotterdam 
2014). En dat terwijl ik helemaal geen type 
ben om aan evenementen/wedstrijden 
mee te doen. Dit smaakte toch naar meer 
en samen met dezelfde vriendin liep ik 
een half jaar later een halve marathon 
over de Hoge Veluwe. Sindsdien besteed 
ik mijn vrije tijd graag aan hardlopen 
in de buitenlucht, alleen of samen met 
andere liefhebbers. Hierdoor heb ik mijn 
broodnodige beweging, kan ik door de 
inspanning juist ook ontspannen en klets 
ik regelmatig even bij met een vriend of 
vriendin tijdens een rustige duurloop.”

Waarom wilde je trainer worden? 
Joyce: “Mijn werkhart ligt al jaren bij 
Human Resources en ik wil graag voor 
mensen van betekenis zijn, mensen 
begeleiden en helpen. Van nature ben 
ik best nieuwsgierig van aard en wil ik 
graag leren. Daarnaast daag ik mezelf op 
sportief gebied regelmatig uit en geeft 
het mij energie als ik anderen hierbij kan 
meenemen en zie verbeteren. Een rol 
als hardlooptrainer leek mij ideaal om 
te gaan verkennen (stond op mijn to-do 

list). In de zomer van 2019 viel mijn oog 
op de BLT3 opleiding bij PAC en toen 
heb ik me meteen aangemeld. Ik was 
blij dat Leo van Hoorn mijn begeleider 
werd; een zeer ervaren loper, trainer en 
praktijkbegeleider. Ik kende PAC van 
onder andere de lange duurlooptrainingen 
voor de Marathon van Rotterdam. Maar 
door de opleiding maakte ik pas echt 
kennis met de vereniging, de fanatieke 
en gezellige groep lopers van Leo en met 
Saskia. Daar zat meteen al een ‘klik’.

“Enerzijds verbeteren en  
verleggen van je eigen  
grenzen en anderzijds  

de gezelligheid van  
trainen in een groep”

Joyce Moens (links) en Saskia Kaarsgaren 
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In het begin was het helemaal nieuw voor 
me om voor een groep lopers te staan. 
Ik ben begonnen met het verzorgen van 
delen van de training zoals bijvoorbeeld 
een warming-up of loopscholing. Binnen 
de opleiding was er veel ruimte om in de 
praktijk te leren, voor reflectie en voor 
feedback van begeleiders en ook mede-
cursisten, hetgeen bij mij zorgde voor een 
prima leercurve en de wil en motivatie 
om ook echt een vaste groep te gaan 
trainen. Om meteen na het behalen van 
mijn diploma zo’n leuke groep te mogen 
trainen, samen met Saskia, is natuurlijk 
‘de kers op de taart’. Verder lijkt het 
me interessant en leuk om naast het 
uitoefenen van het trainersvak nog meer 
te betekenen voor de vereniging.”

Saskia: “PAC is een mooie club en 
ik wil graag mijn steentje bijdragen 
aan de verdere ontwikkeling van de 
vereniging en haar leden. Daarom heb 
ik me in 2018 meteen aangemeld voor 
de assistent-trainers opleiding. Dit bleek 
heel leuk en leerzaam, dus toen daarna 
de mogelijkheid voorbijkwam om de 
opleiding tot looptrainer te doen heb ik 
me meteen aangemeld. Ik vind het leuk 
om me te verdiepen in trainingsleer. Er 
zijn veel verschillende methoden om een 
betere hardloper te worden. Fascinerend 
daarbij is ook dat wat voor de één heel 
goed werkt, voor een ander helemaal niet 
hoeft te werken. Het hangt allemaal af 
van het type loper, de doelen van die loper 
en hoeveel tijd en energie je in de sport 
wilt investeren. Deze puzzel vind ik reuze 

interessant en ik wil andere lopers hier 
graag bij helpen. Op de trainerscursus heb 
ik Joyce leren kennen. We hebben samen 
met een enthousiaste groep trainers in 
opleiding in het PAC-O-Drome en op de 
baan meerdere zaterdagen doorgebracht. 
Dat schept meteen al een band. We lopen 
op hetzelfde niveau (Joyce is ietsje sneller 
dan ik) en hebben dus om-en-om binnen 
de groep van Leo onze oefentrainingen 
gedaan. We hielpen en motiveerden elkaar 
tijdens de lessen en trainingen en hebben 
elkaar zo steeds beter leren kennen.”

Kijken jullie uit naar deze  
samenwerking?
Saskia: “Joyce en ik hebben tegelijk  
de trainersopleiding gevolgd. Afgelopen 
zomer hebben we ons praktijkexamen 
afgelegd en kunnen we ons echt 
 PAC-trainerts noemen. We dragen  
onze oranje trainersjasjes daarom ook  
met trots.”

Beiden: “Jazeker. Dat is een bewuste 
keuze. De afgelopen maanden hebben 
we, onder de vleugels van Leo, intensief 
samengewerkt en trainingen verzorgd. Dat 
verliep heel goed. Beiden vinden we het 
leuk om trainer te zijn van de D-selectie 
en alles wat hierbij hoort. We hebben nu 
beiden een prima basis en beschikken over 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
We kunnen, door samen deze groep te 
leiden, tegelijkertijd ook flexibel zijn. En 
juist omdat wij van elkaar verschillen, 
vullen we elkaar goed aan. Laten we 
samen veel kilometers gaan maken.”

Hoe willen jullie de training gaan 
doen? Verdelen in twee groepen en 
gaan jullie elkaar afwisselen?
“Het zijn natuurlijk geen normale 
omstandigheden op dit moment van 
schrijven en wij verzorgen geen trainingen 
nu. Wel bieden we elke 4 weken een 
nieuw trainingsschema aan en hebben 
we een Bingo Challenge bedacht met 
leuke hardloopuitdagingen. De eerste 
prijswinnares is inmiddels bekend.
Met ingang van 1 november jl. hebben 
wij de groep officieel overgenomen van 
Leo. De C3 groep is onlangs van naam 
gewijzigd en heet nu D-selectie. Dit 
betreft een overgangsgroep; deze ontbrak 
nog bij de wedstrijdgroepen, zorgt voor 
betere doorstroom en het plaatsen van 
nieuwe snellere lopers.

Onze huidige groep is fanatiek en hecht 
bovendien waarde aan gezelligheid.  
Dit betekent onder normale 
omstandigheden onder meer dat we niet 
alleen op dinsdag- en donderdagavond 
samen trainen, maar dat ook in het 
weekend onder de naam ‘paradijsvogels’ 
een duurloop wordt gedaan. Om gezellig 
samen op zondagen te trainen voor 
de Rotterdam marathon, is door Jos, 
een van onze ervaren atleten, de naam 
Paradijsvogels voor de zondaggroep 
bedacht. Dit staat voor een toffe groep 
hardlopers/’vrije vogels’, jong en oud en 
allemaal duurloop liefhebbers."
We hebben binnen deze groep te maken 
met zowel zeer ervaren als minder ervaren 
lopers, die ook nog eens verschillen in 
bijvoorbeeld tempo. Een diverse groep 
die buitengewoon goed mixt als het 
gaat om het sociale aspect. Voor ons 
als trainers een leuke uitdaging om 
iedereen verantwoord te laten trainen en 
gemotiveerd te houden.

Voorlopig verzorgen wij beiden de 
trainingen. Als één van ons verhinderd of 
geblesseerd is, kan de ander de training 
geven. Daarnaast krijgen we hulp van 
Paul Streep als assistent-trainer. Dit geeft 
de mogelijkheid om op te splitsen in 
subgroepen als de groep te groot of te 
divers is. Door de corona-maatregelen 
hebben we positieve ervaring opgedaan 
met het trainen in kleinere groepen. Zo 

kunnen atleten meer op hun eigen niveau 
trainen. Een groot deel van de training 
bieden we overigens wel gezamenlijk aan. 
Wij hopen snel weer samen te trainen.”

Waarvoor kunnen ze jullie ’s nachts 
wakker maken?
Joyce: “Een tijdje geleden heb ik met een 
aantal lopers tijdens ‘het blauwe uurtje’ 
gelopen. Dat begon toen rond 5.00 uur. 
Mijn wekker ging al om 4.00 uur. Voor 
een mooie hardloopervaring kan je mij 
dus wakker maken. Of voor een heerlijke 
cappuccino.”

Saskia: “Ik vind het heerlijk om ’s 
ochtends vroeg te lopen en de zon te zien 
opkomen. Om daar vroeg voor mijn bed 
uit te moeten is dus zeker geen straf, maar 
verder moet je me ’s nachts vooral met 
rust laten. Voldoende slaap is immers één 
van de voorwaarden om een betere loper 
te worden.”

Wat staat er allemaal (nog)  
op je bucketlist?
Saskia: “Met stip bovenaan staat het 
lopen van de Rotterdam marathon. Al 
drie jaar op rij heb ik een startbewijs. Het 
eerste jaar had ik een spierblessure, het 
jaar daarop een gebroken teen en dit jaar 
is ook in het water gevallen. Ik droom echt 
dat ik in 2021 eindelijk, samen met vele 
anderen van PAC, over die finishlijn op de 
Coolsingel kan stappen.”

Joyce: “We leven in een bizarre tijd nu. 
Voor hardlopers zijn gelukkig nog wel 
voldoende mogelijkheden om (zelf) te 
trainen. Het zorgt voor creativiteit bij 
zowel lopers als trainers. Ik hou van 
marathons en (ultra)trails. New York 
ging voor mij dit jaar helaas niet door. 
Misschien kan ik volgend jaar wel een 
van de Majors lopen en een 60 km trail, 
om een paar doelen op mijn bucketlist 
te noemen. Ik hoop in ieder geval dat 
we gezond blijven en volgend jaar lekker 
samen door kunnen trainen met de groep, 
met Rotterdam in onze pocket.”p

“Juist omdat wij van  
elkaar verschillen, vullen  

we elkaar goed aan”
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VIRTUEEL DE MARATHON LOPEN MET 
DE START VANAF HUIS, MAAR VOLGEND 
JAAR TOCH LIEVER OP DE COOLSINGEL 

Duizenden atleten liepen vanaf hun  
voordeur de virtuele marathon van 
Rotterdam. Op zondag 11 oktober,  
zaterdag 24 oktober en zondag 25 oktober 
was het mogelijk je ideale NN Running  
Day te lopen. Aan deze edities deden  
maar liefst ruim 20.000 deelnemers mee. 

Je kon kiezen uit de NN Marathon Rotterdam 
(42,195 km), AA-Drink ¼ Marathon Rotterdam 
(10,55 km) en de City Run Rotterdam (4,2 km). 
Je kon je eigen route uitstippelen, downloaden 
en als afbeelding delen via social media. Met 
de MyTrace-belevingsapp kon je virtueel 
meedoen en de sfeer van een van de mooiste 
hardloopevenementen ervaren. 

Van horen zeggen was het inderdaad een 
bijzondere beleving. Met je koptelefoon op 
voelde het of je echt aan de start stond. Je 
koos je startwave, je hoorde het aftelmoment 
en “You'll never walk alone”. Dan volgde het 
startschot, je hoorde de aanmoedigingen van 
het publiek, de tussentijden, je gemiddelde 
snelheid en highlights langs het parcours. De 
dweilorkesten klonken echt en je hoorde het 
verslag van Radio Rijnmond. Aan het einde van 
je loop werd je door het publiek toegejuicht 

naar de finish op de Coolsingel, in dit geval 
naar je voordeur. Na de finish kon je de 
digitale medaille in ontvangst nemen en in het 
leaderboard kijken wat jouw tijd was. 

We vroegen enkele PAC-leden naar de ervaring 
van hun deelname. Nico Mookhoek (69) is één 
van hen. 

Ik heb twee virtuele lopen van 10 km gedaan. 
Rotterdam en Maastricht. Die van Rotterdam 
liep ik op de ‘s-Gravenweg richting het 
Kralingse Bos met als start Lee Towers en 
onderweg aanmoedigingen van het publiek. 
Bij de finish kreeg je te horen dat je virtueel de 
Coolsingel opliep met weer aanmoedigingen 
van het publiek. De virtuele loop van Maastricht 
was ook leuk. Dan krijg je op je telefoon te 
horen dat je over het Vrijthof loopt, met 
aanmoedigingen van publiek. Omdat ik vaak 
naar Maastricht ga, kan je dat dan helemaal 
indenken. Het was geweldig leuk. Zelf heb ik 

ROTTERDAM 
MARATHON 
VERPLAATST 
NAAR HET NAJAAR 
2021

Vele hardlopers hielden nog een beetje hoop dat de 
marathon van Rotterdam dit jaar misschien nog wel zou 
plaatsvinden. Eerder was de oorspronkelijke datum van 
5 april al verplaatst naar 25 oktober van dit jaar. Maar 
het was wel te verwachten dat ook hier een streep 
door zou gaan. In juli werd duidelijk dat ook die nieuwe 
datum niet haalbaar was. Het is een zeer logische en 
verstandige beslissing. De 40ste marathon in Rotterdam 
wordt dus gehouden op zondag 24 oktober 2021. Dit 
is om alvast vooruit te kijken. Met het vastleggen 
van deze nieuwe datum voor volgend jaar hoopt de 
organisatie alsnog een mooie jubileumeditie te kunnen 
vieren. Volgens organisator Mario Kadiks is de kans dat 
een massaal en feestelijk evenement als de marathon 
van Rotterdam op een veilige manier door kan gaan, in 
oktober veel groter dan in april.

Enno van Waardenberg

één keer een halve marathon gelopen dat was 
bij de eerste marathon van Rotterdam, drie 
rondjes van 7km door het Kralingse Bos in de 
stromende regen. Daarna ging het evenement 
naar de Coolsingel. Op drie keer na heb ik alle 
recreatielopen van Rotterdam gedaan. Het blijft 
een belevenis met Lee Towers en de hartslag 
die je hoort.

De hele marathon heb ik nooit gelopen; dat 
vond ik te zwaar. Ik heb altijd geluisterd naar 
mijn lichaam en voelde goed aan wat ik aan 
kon en dat doe ik nog zo. Plezier in de sport 
vind ik belangrijk. Ik doe het al 43 jaar, waarvan 
40 jaar bij PAC, een mooie vereniging met veel 
talenten.

Virtueel lopen was leuk, maar, je loopt toch 
liever echt op de Coolsingel. Er gaat toch niets 
boven elkaar als PAC-leden weer normaal te 
kunnen ontmoeten en samen te sporten. p

Wout Hoevenaars  

Wout Hoevenaars, 11 oktober 2020.
“Ik heb de virtuele ¼ marathon van Rotterdam gelopen, 

maar dan op Texel. Wind en regen mochten de pret niet 

drukken. Best zwaar, maar mooi binnen het uur (59:43)”.   
   

Nico Mookhoek
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RENESSE & TRAIL 
Op zondag 20 september 2020 was de 10e editie van 
de Halve van Renesse & Trail by the Sea. Vanwege de 
huidige situatie was de organisatie genoodzaakt om 
het geplande programma te wijzigen. De onderdelen 
1/2 marathonwedstrijd, wandelen en trail werden 
samengevoegd tot één afstand van 23.5 km. Wendy  
en Daniëlle tonen trots hun medaille. p



PAC VAN TOEN

Het betreft hier de start van de kinderloop  
van ‘Run for Kika’ in 2011. Naast de speciale run 
voor kinderen waren er ook afstanden van  
5km en 10 km. Deze goede doelenloop werd 
gehouden in het Kralingse Bos vanaf de  
atletiekbaan van PAC. De opbrengst van  
de wedstrijden, inclusief de verkoop van  
KiKa-artikelen, kwam ten goede aan KiKa.  
Voor dit evenement werd in Rotterdam  
maar liefst € 187.093,- opgehaald. Er waren  
die dag verder allerlei leuke activiteiten voor  
het hele gezin! p

In deze rubriek plaatsen we elke  
editie een of meerdere oude PAC-foto’s.  
Deze foto komt uit het digitale  
fotoarchief van PAC en ’t nieuws.

 
 

E-mailadres:  
pacentnieuws@casema.nl

Heeft u ook oude PAC-foto’s?
Stuur ze dan naar de redactie en 
vermeld waar een foto is gemaakt, 
welke wedstrijd het betreft en  
wie er op de foto’s staan. 

KRAMP

Omdat de spier zich samentrekt, hangt 
mijn voet als het ware met de tenen 
naar beneden. Met mijn rechterbeen 
voor en licht voorover hellend, sta 
ik in een soort starthouding op mijn 
linkervoorvoet en duw dat been naar 
achteren totdat de hiel van die voet de 
grond weer raakt. Hè hè, de controle 
komt terug, de spier rekt zich weer naar 
normale lengte en de kramp trekt weg. 
Vreemd zijn die eerste seconden waarbij 
je alleen die samentrekkende spier voelt 
en de rest van kuit en voet gevoelloos 
lijken. Maar ach, het duurt maar even. 
Voorzichtig de spanning er weer vanaf, 
nog een beetje rekken en ja, het is voorbij. 
Voetballers met kramp zie je vaak een 
tegenovergestelde beweging maken. Zij 
trekken de voorvoet omhoog of laten een 
teamgenoot de voorvoet naar achteren 
drukken. Ook een manier. Maar zowel 
de voetbalmanier als mijn manier zijn 
allebei fout weet ik nu. Door direct weer 
spanning op de spier te zetten, bestaat 
de kans op spierscheuring. Het beste is 
gewoon een beetje schudden, vertelde 
een sportmasseur me later. Terug naar 
mijn krampaanval. De avond ervoor, 
dinsdagavond trainingsavond, heb ik een 
klein rondje gelopen. Al had ik niet veel 
zin. Het regende, ‘t was al laat, ik dacht: 
ik ga morgen wel. Maar ik ging toch op 
pad omdat je weet dat ‘toch gaan lopen’ 
nooit teleurstelt. Het werd een rondje 
zoals ik in deze coronatijd wel vaker loop. 
Vanaf huis naar het Vroesenpark, Paadje 
van duizend treê, Overschiese Kleiweg, 
Kleinpolderpein, Gordelweg en weer 
naar huis. In kilometers 8.5, tempo 5.30. 
Geen afstand en tempo om kramp van 
te krijgen. Daarbij, ik behoor niet tot de 
risicogroep voor nachtelijke kuitkrampen; 
het schijnt vooral voor te komen bij 
(zwangere) vrouwen. Maar toch. Geen 

Om 5.44 uur schiet het erin. Linkerkuit. 
Ik schrik wakker en  sta in no time naast m’n bed.
Die eerste 10 seconden, oef!

heuveltraining gedaan, minder water gedronken, 
sprintjes getrokken of aan de fles gehangen, 
kortom...  Ach, je moet misschien niet altijd 
alles willen duiden. Ik ben een glaasje water 
gaan drinken, heb nog even wat gewreven en 
toen weer gauw m’n bed opgezocht. Heerlijk 
geslapen verder. p

Jos van den Boogaard
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De beperkingen voor het sporten waren het 
afgelopen half jaar misschien wel het lastigste 
voor de loopgroepen en voor hun trainers. 
Eerst helemaal niet trainen. Dat was best een 
schok, we hadden dat nog nooit meegemaakt. 
Bij de meeste mensen duurde het even voordat 
het doordrong wat er aan de hand was.   
De trainer heeft daarbij vaak de vragen over 
zich heen gekregen van de lopers die het  
nog niet begrepen.

De lockdown werd vrij snel veranderd in ruimte 
met regels. We mochten weer trainen, maar de 
kleedkamers en kantine bleven dicht. De lopers 
moesten 1,5 meter afstand houden. Dat lijkt makkelijk, 
maar met 800 lopers is dat moeilijk uitvoerbaar. 
Verzamelen op het terrein was niet verstandig.   
Veel te veel mensen bij elkaar. Het gevolg was dat 
de groepen buiten het terrein moesten verzamelen. 
En ook met minder mensen dan normaal. De trainers 

zijn hierbij snel in actie gekomen en hebben het 
georganiseerd. Andere verzamelplaatsen, andere 
starttijden, soms binnen één groep met verschillende 
starttijden. Vervolgens kwam de volgende beperking: 
met maar vier mensen tegelijk trainen (een korte tijd 
zelfs met hooguit twee personen). Ook dit hebben de 
trainers weer georganiseerd. Maar ook zijn er trainers 
geweest die helemaal online zijn gaan coachen. En 
wat dacht je van een PAC-hardloopbingo kaart? 
De trainers, die ook maar gewoon vrijwilligers zijn, en 
ook belast zijn met de hele situatie, hebben steeds 
maar weer hun uiterste best gedaan om er toch het 
beste van te maken. Ik wil daar graag mijn waardering 
voor uitspreken. p

Gerard Jan de Ruiter,  
hoofdcoördinator hardlopen

WAARDERING VOOR 
DE LOOPTRAINER

Ja, bijna, nog een kruisje te gaan… Bingo!!…o nee toch niet. Elly gaat er met de 
prijs vandoor. Dan maar voor de volle kaart. Doe een heuveltraining of maak 
een lange fietstocht, nee loop over zo veel mogelijk bruggen… piramideloopje, 
of zoek het lekker zelf uit.

D’ Bingo Challenge 

 B ijzondere coronatijd: PAC dicht...
 I ntervallen blijven we doen...
 N iet met de groep, maar met z’n tweeën...
 G estructureerd door een Bingokaart...
 O nze marathon-vorm houden we op pijl!!

In het geval van fanatieke wedstrijdlopers is dat niet aan  
dovemans oren gericht; die gaan ervoor. Sociaal, competitief 
en wedstrijdjes passen ons team als een jas. Dus zoveel 
mogelijk bruggen, ach doe maar 28, stukje fietsen wordt een 
‘fietsmarathon’, en de 75 min. duurloop in lage hartslagzone 
wordt een marathon. I.p.v. alleen lekker hardlopen, gewoon echte 
trainingen zonder onze geweldige trainers, van interval tot fartlek, 
van heuveltraining tot krachttraining. Lekker bezig.

Ja, hoe houd je je team geïnspireerd tijdens de sluiting van PAC. 
Nou, gewoon door dit fantastische idee van onze trainers Saskia 
en Joyce, de… 

door Monique Bosch en Elly van Ooyen

HARDLOPEN

Succes voor PAC bij 
Nationale CD Meerkamp

In Zoetermeer op 12 en 13 september was er mooie strijd om de 
meerkamptitels bij de CD junioren. De PAC-atleten Yannick de Jong en 
Shantell Kwofie werden in hun categorie kampioen Meerkamp.  

Bij de jongens D was het Yannick de Jong 
die na twee dagen met de winst ging 
strijken. Een goede basis werd gelegd 
op dag 1 met een schitterende tijd op de 
80m van 9.79. Ook op dag 2 kwam hij 
razendsnel over de streep na de 80mh 
met een dik PR van 11.94s. PR's op hoog 
(1.65) en 1000m (3.26.77) leverden hem 
uiteindelijk de winst op met 4650 punten.

Shantell Kwofie kwam in deze meerkamp 
voor het eerst voor PAC uit en dat 
deed ze zeker niet onverdienstelijk. De 
winst bij de meisjes C is geen moment 
in gevaar geweest. Met winst op de 
80mh (12.04), kogel (12.19), 150m (19.29) 
en de afsluitende 600m (1.40.99) bleef 
zij de concurrenten ruim voor met een 
puntentotaal van 4439. p

HARDLOPEN

foto Nico Hoogelander

tekst Ron van der Steenhoven
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HARDLOPEN

Beide waren tot op het laatste moment 
onzeker. Het één is gelukt, het ander niet. 
Vier dagen voor de race kwam het on-
vermijdelijke bericht: De Indian Summer 
Ultra 2020 wordt afgelast. Twee dagen 
voor de race volgde een nieuw bericht. It 
giet (toch) oan, maar ‘virtueel’. Er kan dus 
toch gelopen worden! Weliswaar zelfvoor-
zienend en met aangepaste route, maar 
na alle trainingen was ik superblij met 
deze optie.  Samen met loopmaatje Dylan 
Metselaar sta ik op zaterdagochtend 17 
oktober om 7.15 aan de start van de lang-
ste loop die ik tot nu toe heb gelopen. De 
route staat in de horloges, lampjes op de 
hoofden, racevesten gevuld met water en 
(sport)voeding en dan klinkt in onze hoof-
den het virtuele startschot. Het eerste uur 
lopen we in het donker over de Drentse 
velden en door bossen. Het is prachtig om 
te zien hoe het steeds lichter wordt en het 
bos steeds meer ontwaakt. Een mysteri-
euze mist hangt over de velden en ik besef 
heel goed dat het een voorrecht is om hier 
te lopen. We lopen rustig, zeer ontspan-
nen en vorderen gestaag. Ik maak nog 
wel een ‘beginnersfout’ door wc-papier te 
vergeten, maar ach beukenblaadjes 
volstaan ook. 

Rond de 35 kilometer besluiten Dylan en 
ik om los van elkaar verder te lopen. Onze 
tempo’s verschillen op deze dag te veel 
om bij elkaar te blijven. Mijn benen voelen 
steeds beter en na ongeveer 4,5 uur staat 
de eerste marathon op de teller. Ik voel 

me euforisch. Ik denk op dat moment dat 
ik de hele wereld aan kan en dat het toch 
allemaal zo ver niet is die 87km (dit gevoel 
heb ik overigens niet de hele weg gehad).
Op de 55km heb ik telefonisch contact 
met Dylan die vertelt dat z’n knie dermate 
pijn doet dat verder lopen geen optie is. 
Een DNF is onvermijdelijk, wat zuur na 
alle gemaakte trainingskilometers. 
Dan word ik geconfronteerd met een 
nieuwe uitdaging. Anderhalve liter water, 
zonder drankposten langs de route, blijkt 
toch wat weinig. De afgelopen kilometers 
heb ik allerlei scenario’s uitgedacht over 
hoe aan water te komen midden in een 
Drents natuurgebied; geen één bleek 
haalbaar, legaal of uitvoerbaar. En alsof 
mijn gedachten gehoord werden, stonden 
daar ineens een aantal superlieve suppor-
ters die een drankpost hadden ingericht. 
Wat een geluk! Mijn waterzak werd met 
liefde gevuld en na wat chips en appel 
gegeten te hebben vertrok ik met de 
bemoedigende boodschap dat ze op 80km 
weer zouden staan. 

Inmiddels worden de benen wel wat stijf 
en het beginnen met hardlopen na een 
stop is verre van comfortabel. De euforie 
maakt plaats voor keihard realisme. Jemig, 
wat een eind en ik zet al mijn mentale 
denkkracht op het behalen van de finish 
en visualiseer dit moment. Dan maak ik 
een vergissing. Het leek me een leuk idee 
om een voice-berichtje te sturen naar 
het thuisfront. Even een live verslag. Dit 

was blijkbaar niet het beste moment om 
meerdere dingen tegelijk te doen, want ik 
mis een afslag. Na meer dan een kilometer 
kom ik tot die conclusie en er zit niets 
anders op dan weer terug naar de afslag 
te lopen. Ik baal. Tegelijkertijd ben ik ge-
emotioneerd door het liefdevolle contact 
met mijn man, moeder en vriendinnen. 
Mijn emoties lijken even een eigen leven 
te gaan leiden, maar ondanks de 
vermoeidheid ben ik in staat mijzelf te 
herpakken en de concentratie weer op te 
pakken. Ik wil niet nog een keer verkeerd 
lopen, dus bij ieder stuk route langs een 
sloot kijk ik goed of ik aan de goede kant 
van de sloot loop. Dit is het geval. Maar 
wat blijkt, de route ‘steekt’ de sloot over, 
maar er is nergens een brug te beken-
nen. Zwemmen vind ik geen optie dus 
dan maar tussen de prikkeldraden door 
om even verderop de route weer op te 

pakken. PANG, er staat stroom op. Ik 
twijfel, moet ik verder lopen of teruggaan. 
Ik word inmiddels bijgehaald door een 
andere 87km loopster en samen besluiten 
we toch dit stuk land over te steken. Tot 
onze knieën zakken we weg in de 
modder, maar ook hier laten wij ons 
niet door uit het modderige veld slaan. 
We komen bij het volgende hek en, 
PANG, ook dit staat onder stroom. 
Dan volgt er nog een veld vol heuphoge 
brandnetels, maar uiteindelijk zitten we 
op de route en gaan we weer ieder ons 
eigen weg. Nu wordt het dus toch echt 
wel zwaar. Nog 15 kilometer te gaan. Ik 
probeer goed en regelmatig te blijven 
eten, maar smaken doet het allang niet 
meer. Ik spreek nog een keer al mijn inten-
tie- en wilskracht aan en vervolg mijn weg 
naar de lieve supporters die op de

INDIA SUMMER 
ULTRA 87KM 
(VIRTUELE EDITIE)

Een moment dat ik niet snel vergeet. 
Op de laatste kilometer is er ineens het 
besef dat er geen ‘echte’ eindstreep is. 
Geen geliefden, geen publiek, geen beken-
den en geen medaille. En dan toch, aan 
het einde van de route (voor mij 90km) 
staat daar een plukje mensen wat lopers 
op te wachten. Wat tof!  

Al met al met ben ik 11 uur en 5 minuten 
onderweg geweest. Moe én energiek, 
blij én emotioneel. Wat een vette tocht! 
Volgend jaar de 120km… p

80km staan met eten en drinken. 
Wat ben ik blij deze onbekende mensen 
te zien! We praten en grappen wat en het 
voelt fijn om even mijn verhaal kwijt te 
kunnen. Dan vervolg ik mijn weg voor de 
laatste tien kilometer. Voor mijn gevoel 
heb ik ondanks de stijve benen, pijnlijke 
voeten en een flinke blaar er nog redelijk 
de vaart in zitten. Dit bleek een illusie. 
De laatste kilometers over het Balloërveld 
zijn toch schitterend. Ik was alleen, het 
was windstil en ik had prachtig uitzicht op 
de rode ondergaande zon.  

“De euforie maakt plaats 
voor keihard realisme”

De voorbereiding voor mijn eerste echte lange ultra-
loop was wat twijfelachtig. Een enkelblessure, maar 
natuurlijk ook corona zorgde voor wat onzekerheid. 
Gaat het lukken om op tijd fit te zijn en gaat de wed-
strijd door? Beide waren tot op het laatste moment 
onzeker. Het één is gelukt, het ander niet. Vier dagen 
voor de race kwam het onvermijdelijke bericht: De 
Indian Summer Ultra 2020 wordt afgelast.

tekst en foto Elke Hagenaars

2726 HARDLOPEN



ADRESBOEK 29HAN'S STOKPAARDJES

Dit wordt mijn laatste artikel voor het PAC Magazine, voorheen 
onder de rubriek; “Han’s Hoek”, nu onder de naam; “Han’s  
Stokpaardjes”. Het gaat over “de Tien Geboden voor de  
hardloper”, gebaseerd op eerdere artikelen in de achterliggende 
35 jaar, en ervaringen als hardloper en trainer/sportfysio- 
therapeut. Uitgaande van het principe;

Liever een leven lang gezond en 
blessurevrij sporten dan een korte 
carrière als atleet/sporter

01 len onder leiding van een sportdiëtist 
en beginnen dagelijks te bewegen 

met gewrichts- sparende activiteiten/
sporten, als zwemmen, fietsen, wandelen, 
skaten/schaatsen, etc.

02 Bij twijfel aan de algemene  
gezondheid, en/of bij het aanwezig 

zijn van chronische familiaire afwijkingen 
als hart- en vaatziekten, eerst een  
Sportmedische Keuring bij het SMA.

03 Doe altijd een warming-up van  
minimaal 10 minuten en een korte 

oefensessie om spieren en gewrichten 
voor te bereiden op de training.  
Koude spieren en gewrichten presteren  
17 % minder.

DE TIEN GEBODEN 
VOOR DE HARDLOPER

04 Train met een doel en met een  
gevarieerd trainingsschema. 

Bij iedere training min of meer aandacht 
voor de vijf grond motorische eigenschap-
pen, ongeacht voor welke afstand of 
discipline je ook traint;

Uithoudingsvermogen, snelheid, 
kracht, lenigheid en coördinatie.

05  Voor beginnende lopers en zeker 
voor ouderen; Begin met training 

van het uithoudingsvermogen, pas daarna 
snelheid en intensiteit. Begin met 2 x per 
week en zorg dat je de tussenliggende 
dagen ook actief blijft.

06 Hou je altijd en iedere dag aan de 
leefregels; Minimaal een half uur 

tot een uur bewegen per dag, niet langer 
dan een uur achtereen zitten, zoveel als 
mogelijk is de trap nemen, de fiets, en 
wandelen.

07 Zorg voor voldoende slaap, minimaal 
7 uur, en per trainingseenheid een 

uur erbij. Topsporters halen soms wel 11 
uur slaap per etmaal en doe als het even 
kan even schoonheidsslaapje van maxi-
maal 20 minuten. (Powernap)

08 Ga niet intensief sporten na koorts  
(Temperatuur boven de 38,5). Voor 

een dag koorts, 3 dagen rust, voor 2 dagen 
koorts 6 dagen rust, enz. Drink extra.

09 Na ziekte en/of blessures niet te 
snel weer opstarten. De valkuil is en 

blijft dat je nog niet optimaal belastbaar 
bent al ben je klachtenvrij. Spierkracht en 
coördinatie in de omgeving van het letsel 
zijn altijd door inactiviteit verminderd. 
Laat je door een sportarts of sportfysio-
therapeut daarbij begeleiden.

10  Een gezonde sportieve voeding bij 
sportbeoefening zijn zonder een 

sport diëtist niet mogelijk. Dankzij een 
huisgenoot die diëtist is, heb ik zelf het 
gevoel alles uit mijn carrière te kunnen 
halen. p

Sportfysiotherapeut, n.p.

Han Ruigrok

ALGEMEEN

Atletiekvereniging PAC/Clubhuis Postbus 21334, 3001 AH Rotterdam bureau.pac@gmail.com 010-4521960

Ledenadministratie (contributies/opzeggingen) Postbus 21334, 3001 AH Rotterdam ledenadm.pac@gmail.com 010-4521960

Accommodatiebeheer Marien Muller m.j.l.muller@online.nl 06 51168388 

INTAKE EN INFORMATIE NIEUWE LEDEN

Hardlopen woensdag 19.00 - 20.00 uur Clubhuis

Baan en jeugd via de website of via mail bureaupac@gmail.com

HOOFDBESTUUR

Martin Blok Voorzitter martinblok@me.com

Patricia de Jong Secretaris getintoshapemassage@gmail.com

Bas Pelser Penningmeester baspelser@yahoo.co.uk

Ron de Kruijff Bestuurslid info@rondekruijff.nl

Gerard de Jong Bestuurslid gerard_de_jong@yahoo.co.uk

Jorrit Rodermond Bestuurslid 

COMMISSIES EN OVERIGE CONTACTEN

Perscontact Martin Blok martinblok@me.com

Statistiek Ron van der Steenhoven hovendijk@hetnet.nl

Raad van Advies Hans Slager joha.slager@planet.nl

Klachtencommissie John van der Wouden bureau.pac@gmail.com

Redactie clubblad Enno van Waardenberg pacentnieuws@casema.nl

Websitecommissie Martin Blok martinblok@me.com 

Technische commissie Jorrit Rodermond carola.diederik@upcmail.nl

Beheer krachtruimte Ingmar Vos ingmarvos@hotmail.com

Materiaalbeheer Baan/Jeugd Christian Huijsman cthuijsman@gmail.com

Materiaalbeheer Hardlopen Gerard Jan de Ruiter gerard.jan.de.ruiter@planet.nl 06-20650257

WOC Baan/Jeugd Ruth Höpnner wedstrijdsecrpac@gmail.com

WOC Hardlopen Mieke Louwman m.louwman@planet.nl 010-2021014

Medische commissie Adrie Visser viswit@hotmail.nl 06 12681847

Stichting Klubhuis Ron de Kruijff info@rondekruijff.nl 010-4299411

Hoofdcoördinator Hardlopen Gerard Jan de Ruiter gerard.jan.de.ruiter@planet.nl 06-20650257

Coördinator Hardlopen Gerard Bakx gerard.bakx@kpnmail.nl 06-51704221

Hoofdcoördinator Baanatletiek Alex van Zutphen a.vanzutphen@gmail.com 06-14892639

TRAININGEN HARDLOPEN

wedstrijdgroep A selectie Adilson da Silva info@portugaliawijntour.nl 06-51754299

wedstrijdgroep B selectie Wilco Hoogendoorn wa.hoogendoorn@gmail.com

wedstrijdgroep C1 Arnold Vonk

wedstrijdgroep C2 Joeri Willems Joeri.Hardlopen@gmail.com 06-41513467

wedstrijdgroep D Saskia Kaarsgaren en Joyce Moens skaarsgaren@hotmail.com  06-10129036 

prestatiegroep van Rob van Kempen Rob van Kempen r.c.vankempen@gmail.com 010-4503254

prestatiegroep van Chris Roeland (tot 1 januari) Chris Roeland chrisroeland@gmail.com

prestategroep van Mieke Louwman Mieke Louwman m.louwman@planet.nl             010-2021014

prestatiegroep van Cor Berrevoets Cor Berrevoets cor.berrevoets@gmail.com

prestatiegroep van Jan de Vos Jan de Vos jandvos@gmail.com 010-4158941

prestatiegroep van Marjan Bovill Marjan Bovill mbovill@chello.nl 010-4553880

prestatiegroep van Rob Jong Rob Jong

prestatiegroep van Harald Schneider Harald Schneider h.schneider1@chello.nl 06 24328460

fit en pleziergroep op maandagavond met Hùber 
en Carla

Hùber vd  Velden en Carla Loeff 06-52434052

fit en pleziergroep op dinsdagochtend met Alex Alex Werff werff48@chello.nl 06-30425469

fit en pleziergroep op woensdagavond met Linda Linda van Dongen ji5jc2@kpnmail.nl 010-4378601

CONTACT
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WWW.DEHARDLOOPWINKEL.NL
Groenendaal 33 F - 3011 SL Rotterdam - T: 010-404 74 35 

•	10%	korting	voor	leden
•	De	Hardloopwinkel	maakt	loop-
	 analyses
•	Kinderhardloopschoenen
•	Sportbeha’s,	hartslagmeters,		
	 kleding	en	accessoires
•	Koffie	staat	klaar

Op vertOOn van je atletiekunie pas 
Ontvang je bij elke aankOOp 

een schOenen-/spikestas cadeau.

Lidmaatschap en contributie 

De spelregels voor het lidmaatschap  
van PAC leest u op pac.nl.  
Heeft u vragen over het  

lidmaatschap, de contributie en  
de afdracht Atletiekunie dan  

kunt u uw vraag ook mailen naar:  
ledenadm.pac@gmail.com

fit en pleziergroep op zaterdagochtend Sandra Sandra Middel middel500@hotmail.com 010-2203646

fit en pleziergroep op zaterdagochtend met 
Evelien  

Evelien Kobessen evelien.kobessen@upcmail.nl 06-15544 641

fit en pleziergroep op zondagochtend met 
Astrid 

Astrid Welter-Roos m.j.astridroos@gmail.com 06-55712571

Krachthonktraining met Han (voor hardlopers 
en baanatleten)  

Han Ruigrok jwruigrok46@gmail.com 06-21865331

Bootcamp met Leo en Jose (tot 1 januari) Leo Doornhein leo.bootcamp@ziggo.nl 010-2024769                     

Sportief wandelen met Irma Irma van der Linden renjerot@upcmail.nl 06-48388856

TRAININGEN BAANATLETIEK

Coördinator AB junioren, senioren en Masters Carola Diederik kevin.versprille8@gmail.com

B1 junioren Basis Kevin Versprille coach_pat_track@outlook.com

AB2 junioren Basis Patrick Jack hovendijk@hetnet.nl

B-junioren Selectie Ron van der Steenhoven peter.s@atletiek.org 06-10211490

Senioren Algemeen Peter Spiering g.honkoop@hotmail.com

Masters Basis Gerda Honkoop zoof.hunter@gmail.com  

G-atletiek Sophie Hunter bureaupac@gmail.com

Specialisatie Sprint + Horden Selectie Leo van der Meide en Oscar Terol bureaupac@gmail.com

Specialisatie Sprint Wedstrijd Ria Jans martiendroog@gmail.com

Specialisatie Mila Selectie Martien Droog g.droog2@chello.nl

Specialisatie Mila Wedstrijd Gerard Droog nilsmulder@gmail.com

Specialisatie Pols Nils Mulder g.honkoop@hotmail.com

Specialisatie Hoog Gerda Honkoop bureaupac@gmail.com

Specialisatie Ver/Hinkstapspringen Sergio van der Meide bureaupac@gmail.com

Specialisatie Speer Finnian van der Steenhoven

Specialisatie Kogel/Discus Selectie Jacqueline van Daalen jacqvandaalen@hotmail.com

Specialisatie Kogel/Discus Wedstrijd vacature bureaupac@gmail.com

Specialisatie Kogelslingeren August Leckie/Jeroen Vis jvis@ionika.nl

Specialisatie Meerkamp Ingmar Vos ingmarvos@hotmail.com

TRAININGEN CD-JUNIOREN

Coördinator CD junioren Ron van der Steenhoven hovendijk@hetnet.nl 06-10211490
D junioren Basis Patrick Jack en Arno Marha coach_pat_track@outlook.com
C junioren Basis Tim Vogel tim.vogel@live.nl
D junioren Beloften Ingrid van Houdt ingridvhoudt@gmail.com
C junioren Beloften Guido Zuijdgeest gzuijdgeest@gmail.com
CD junioren Selectie Ron van der Steenhoven hovendijk@hetnet.nl
Specialisatie Sprint Sergio van der Meide svdmeide@gmail.com
Specialisatie Mila Karlijn van Es karlijnvanes@live.nl 06-27007718 
Specialisatie Horden Sergio van der Meide svdmeide@gmail.com
Specialisatie Pols Finnian van der Steenhoven finnian.v.d.steenhoven@gmail.com
Specialisatie Hoog Nicole Etman nicole.etman@outlook.com
Specialisatie Ver Christian Huijsman cthuijsman@gmail.com
Specialisatie Kogel Vanessa Noordegraaf v_nes1@yahoo.com
Specialisatie Discus Mees de Klerk meesdeklerk@live.nl
Specialisatie Speer Finnian van der Steenhoven finnian.v.d.steenhoven@gmail.com
Specialisatie Kogelslingeren Linda van Vliet lindav4@upcmail.nl

TRAININGEN PUPILLEN

Coördinator pupillen Paula Siersma paulasiersma@gmail.com 06-40265748
Ienieminipupillen 2016-2017 Fadila Wijsman fadila.wijsman@gmail.com
Ienieminipupillen 2015 Diane van Es dianevanes@hotmail.com
pupillen maandag/vrijdag groep Taron Punt taronpunt@gmail.com
D pupillen groen Judith Haarsma jhaarsma03@gmail.com
D pupillen oranje Nicolette Dirven naedirven@gmail.com
C pupillen groen Brecht den Engelse brechtspecht.bde@gmail.com
C pupillen oranje Bruno Oele brunooele15@gmail.com
B pupillen groen Floor van der Niet floorniet2002@gmail.com
B pupillen oranje Joris van Dongen joris.jvd1997@gmail.com
A1 pupillen groen Wesley van der Holst wesley.vdh@hotmail.com
A1 pupillen oranje Corinde van Es corindevanes@live.nl
A2 pupillen groen Karlijn van Es karlijnvanes@live.nl
A2 pupillen oranje Marien van der Niet marienvanderniet@chello.nl

Lidmaatschap en contributie 

De spelregels voor het lidmaatschap van PAC leest u op pac.nl. Heeft u vragen over het lidmaatschap,  
de contributie en de afdracht Atletiekunie dan kunt u uw vraag ook mailen naar: ledenadm.pac@gmail.com
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Nieuwe clubkleding 
koop je bij de 

PAC webwinkel

www.pacatletiekshop.nl


