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Wat een feest was het bij de PAC Rotonde, was 
u er ook bij? Een stel enthousiaste vrijwilligers 
vond het tijd worden dat de lopers en loopsters 
als zij het complex van PAC passeerden eens 
extra zouden worden aangemoedigd. Die extra 
aanmoediging konden ze bij deze warme editie 
zeker gebruiken. Alles was uit de kast gehaald:  
er was een extra drankpost ingericht, waar niet 
alleen water en sportdrank werd overhandigd, 
maar waar ook zoute sticks werden uitgedeeld,  
om de interne natriumvoorraad weer een beetje 
op peil te krijgen. Winegums, stukjes banaan,  
cola zonder prik; het was er allemaal. De rotonde 
zelf was overduidelijk geannexeerd door PAC. 
Ging vroeger annexatie gepaard met het hijsen van 
een vlag, hier had men, voor de zekerheid, tientallen PAC-vlaggen en -banners opgehangen 
en ook de PAC-finishboog was al van veraf te zien. Deze was wat aan de zijkant gezet, 
om de atleten, die toch al niet helemaal helder uit de ogen keken, niet in verwarring te 
brengen. “Het is nog maar 4 kilometer!”, werd regelmatig als goedbedoelde aanmoediging 
geroepen. De opzwepende muziek van de PAC-DJ maakte het feest compleet. De PAC-
lopers en -loopsters kregen er een boost van, dat bleek wel uit de resultaten. Volgend jaar 
staan we er weer!

Groot feest was het ook bij de start van de juniorencompetitie. Na de eerste ronde bij  
de CD competitie bleken drie van de vier ploegen landelijk op de eerste plaats te staan. 
We zijn de laatste jaren verwend wat betreft de resultaten bij de jeugd. Zo zijn de A 
junioren al enkele jaren op rij Nederlands kampioen geworden. Diverse individuele atleten 
van PAC trainen op Papendal en/of zitten bij de nationale selectie. Dit alles is het resultaat 
van een jeugdopleiding waar bevlogen en deskundige trainers met enthousiasme en visie 
jarenlang hard aan hebben gewerkt. Ook de hardloopgroepen zitten in de lift, het  
aantal leden neemt toe en de resultaten van de wedstrijdgroepen worden steeds 
beter. Ook daar zien we dat betrokkenheid, enthousiasme, deskundigheid en goede 
samenwerking tot mooie resultaten kan leiden. 

Ook feestelijk: de nieuwe clubkleding is gearriveerd, net voor de marathon en de start 
van de baancompetities! Bij de marathon werden al diverse mensen in het nieuwe tenue 
gespot en het leek wel of ze veel harder liepen dan anders. Tussen al die duizenden 
deelnemers vielen de nieuwe tenues erg op. Ook tijdens de eerste wedstrijden van  
de baancompetitie liepen al veel atleten in de nieuwe outfit. We hebben er veel  
positieve reacties over ontvangen. De clubkleding is volop verkrijgbaar via onze webshop: 
www.pacatletiekshop.nl

Zo, en nu weer lekker doortrainen voor de volgende loop of wedstrijd. En als het dan  
even niet zo lekker gaat, denk dan even aan de gevleugelde woorden van trainer Henk 
Bahnerth, die altijd “Loop ‘s door, het is geen feessie” riep naar zijn atleten, als ze de 
kantjes eraf liepen en bedenk dan dat dat feest eraan komt, bij al die wedstrijden in de 
komende periode.
 

Feest
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 AGENDA
 
 

20 JUNI 2019 
›  BAANWEDSTRIJD – 3000 M 
 

 
22 JUNI 2019 
› POULEWEDSTRIJDEN JUNIOREN CD    
 

 
23 JUNI 2019 
›  POULEWEDSTRIJDEN JUNIOREN B  

 

 
28-29-30 JUNI 
›  NK JUNIOREN ALPHEN A/D RIJN 

 

 
6 JULI 2019 
›  EKIDEN ROTTERDAM (PAC) 
 
 

 
18 JULI 2019  
›  BAANWEDSTRIJD – 5000 M (PAC)  
 

 
26-27-28 JULI 2019 
›  NK SENIOREN DEN HAAG 
 

 
22 AUGUSTUS 2019  
›  3000M RUN2DAY BAANCIRCUIT MET 

800M VOORPROGRAMMA PAC 
 

 
15 SEPTEMBER 2019 
›  MAASSTADLOOP PAC ROTTERDAM 
 

De gemeente Rotterdam heeft de vergunning voor de Maasstadloop 2019 
verleend. En er is een nieuwe sponsor. Noteer zondag 15 september 2019 alvast 
in de agenda. Dan organiseert PAC de Maasstadloop; het unieke loopfestijn 
voor jong en oud in het prachtige Kralingse Bos in Rotterdam. De verschillende 
afstanden over 0,5 km - 1 km - 5 km - 10 km zullen in de ochtend starten, exacte 
tijden worden nader bepaald. Geniet op de website van de Maasstadloop 
nog eens na van het sfeerverslag van vorig jaar en bekijk ook het leuke 
promotiefilmpje. En de inschrijving is geopend. p

MAASSTADLOOP 
2019  STAAT AL OP 
DE HARDLOOPKALENDER

15
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In deze rubriek maakt u kennis met 
de vrijwilligers die zich inzetten 
voor onze vereniging. Wie zijn deze 
mensen en wat doen zij?

Aandacht voor de fietsers
Elly, Paul, Jaap, Karel, Corrie, Rien, Peter, 
Agnes, Enno, Pepijn, Roger, Robert, Mieke, 
Dinie, Hannie, Giel, Rob, Jolanda, Jan, 
Margareth, Irene, Daphne, Fiona. 

Door de toename van de hoeveelheid 
hardlopers bij de georganiseerde 
marathontrainingen groeit ook het aantal 
vrijwilligers, onder wie de fietsers. De 
bijdrage van de fietsers wordt steeds 
belangrijker om de grote groepen te 
begeleiden. Het is hun taak om lopers 
tijdens de trainingen op de langgerekte 
parkoersen zo goed mogelijk te 
beschermen. 

Afgelopen winter moesten lopers en 
fietsers door weer en wind. De flinke 
windstoten en soms striemende kou 

en regen maakten het de sporters niet 
makkelijk. Terwijl de hardlopers zich warm 
liepen, was het voor de fietsers soms iets 
minder leuk, in een tempo dat eigenlijk 
te laag was om je warm te trappen en de 
natgeregende thermohandschoenen geen 
warmte meer boden. 

Maar, de fietser blijft goed geluimd, kent 
de route en wijst de weg. De voorfietser 
assisteert de voorloper, zorgt dat de 
deelnemers zonder problemen het 
parcours afleggen, er niet verkeerd wordt 
gelopen en kijkt alvast waar onderweg de 
eerstvolgende verzorgingspost is. 

Het mag de lopers best wat makkelijk 
worden gemaakt. Wil iemand zijn/haar 
sportjack uitdoen? Dat kan wel in de 
fietstas, net als een flesje water. De fietser 
heeft ook een verbanddoos voor het geval 
dit nodig is. De achterfietser wacht op de 
laatste loper als die wat achter raakt of bij 
een sanitaire stop. Als een loper een groep 
niet kan bijhouden kan de achterfietser 

adviseren even te wachten op de groep 
die erachter komt.  
 
Het waren mooie routes om te lopen en 
te fietsen, door het Kralingse Bos, langs 
de Rotte, om de Zevenhuizerplas, in het 
Bergse Bos, de Krimpenerwaard, langs de 
Hollandse IJssel en uiteraard het rondje 
Kralingse Plas. p

WIE ZIJN DIE VRIJWILLIGERS?
tekst Enno van Waardenberg

Bedankt!
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Sinds zijn pupillentijd is Pim Bijl 
al verbonden aan PAC, werd een 
goede baanatleet en later werd hij 
zelf jeugdtrainer van verschillende 
leeftijdsgroepen, o.a. van de 
minipupillen en de MILA. Hij volgde 
de Hogeschool voor Journalistiek en 
kijk hoe ver hij het heeft gebracht. 
Hij is nu sportverslaggever van het 
Algemeen Dagblad, en schrijft  voor 
AD Sportwereld over wielrennen, 
atletiek en schaatsen. Onlangs is 
Pim in het nationaal sportcentrum 
Papendal door de Nederlandse 
Sport Pers (NSP) uitgeroepen tot 
Sportjournalistiek Talent van het 
Jaar. 

Dat jij door de Nederlandse Sport 
Pers (NSP) werd uitgeroepen tot 
SportjournalistiekTalent van het 
Jaar is een mooi compliment. Jij  
was zeker wel verrast?
“Dank, helemaal verrassend was het niet, 
een jaar eerder was ik ook genomineerd. 
Toen ging de prijs naar Pieter Zwart van 
VI. Nu was het mijn beurt. Een hele eer.”

Kreeg je er iets voor in de vorm  
van een wisseltrofee of ander  
soort prijs?   
“Een fraai beeldje. Alleen was ik tijdens 
het gala op vakantie in Colombia en 
nam collega Daan Hakkenberg de prijs 
in ontvangst. We hebben inmiddels een 
biertje gedronken in de kroeg, maar het 
beeldje heb ik nog niet. Het zal nog op  
zijn nachtkastje staan.”

Wordt deze prijs elk jaar uitgereikt?  
“Zeker, op het jaarlijkse gala wordt sinds 
een aantal jaar de sportjournalist van 

het jaar, sportpersoonlijkheid van het 
jaar en sportjournalistiek talent van het 
jaar benoemd. Die eerste twee prijzen 
gingen dit jaar naar Veronica- en Fox 
Sports-presentatrice Hélène Hendriks en 
Feyenoord-spits Robin van Persie.

Hoe lang werk je nu voor  
AD Sportwereld?
“Poeh, zo’n zes jaar alweer. Ik kwam op 
mijn twintigste tijdens een stage binnen 
en ben niet meer weggegaan.”

Je schrijft over atletiek, wielrennen 
en schaatsen. Over welk onderdeel 
schrijf je het liefst? 
“Ik heb een groot atletiekhart. Zo was  
het grandioos om verslag te doen van  
de wereldkampioenschappen in  
Londen in 2017, het laatste toernooi van 
Usain Bolt. Voor een serie reportages 
was ik een jaar eerder al naar Jamaica 
afgereisd, heel bijzonder. Wielrennen  
volg ik ook al van jongs af aan. Mijn  
ouders kennen mij niet anders dan  
languit liggend op de bank, starend naar 
een peloton.”

Je bent waarschijnlijk veel van huis? 
“Klopt, ik ben elk jaar zeker drie á vier 
maanden in het buitenland voor het  
AD. Dat is tof, want een sleur is 
mij vreemd en dag in dag uit een 
sportevenement als de Tour de France 
volgen is zeer speciaal. Soms ook zwaar, 
omdat vrienden niet meereizen en het 
leven uit een koffer ook niet alles is. 
Weet je, ik wil heel de wereld zien, maar 
Rotterdam blijft de basis. Uiteindelijk is 
de drang ook groot om met mijn vrienden 
in het zonnetje te zitten op het terras van 
Sijf of Boudewijn.”

Ben je nog steeds lid van PAC? 
“Slaapt Dolly Parton op haar rug? Sowieso! 
Lid van PAC werd ik op mijn zesde en blijf 
ik mijn leven. Om verschillende redenen 
- blessures, uitgaan, werk - ben ik hier 
inderdaad een periode niet geweest. Mijn 
laatste baantraining was in het voorjaar 
van 2016. Maar de band blijft. Ik kom 
terug, dat gevoel is sterk.”

Zou je nog wel eens een wedstrijd 
namens PAC willen lopen? 
“Natuurlijk. Tweeënhalf jaar lang stond 
het hardlopen noodgedwongen op een 
zeer laag pitje door achillespeesklachten. 
Het was dan ook een grote opluchting 
en weergaloos genieten om op 7 april de 
marathon te lopen, zij aan zij met Fred, 
mijn vader die voor de dertigste keer de 
Marathon van Rotterdam volbracht.”

Volgend jaar bestaat PAC 125 jaar. 
Is het waar dat jij door het PAC-
bestuur bent benaderd om aan een 
jubileumboek te werken?  
“Dat is correct en tevens juist.”

Het is mooi als je dit voor PAC kunt 
doen en ook wel eervol. Heb je al 
enkele ideeën over onderwerpen of 
periodes of atleten die in zo’n boek 
moeten worden beschreven?
“Het idee voor een jubileumboek is een 
aantal jaar geleden ontstaan, al pratend 
met de immer gedreven Martin Blok. Toen 
PAC honderd jaar oud werd, schreef Aad 
Heere een fraai boek over de historie. Er 
is geen enkele reden dat nog eens over 
te doen. Dit wordt daarom veel meer een 
bundel verhalen, die hopelijk een mooi 
beeld schetsen van PAC.” p

Pim Bijl 
Sportjournalistiek 
Talent van het Jaar

tekst Enno van Waardenberg
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Guatemala: diepe dalen en  
steile klimmetjes
Een hardloopblessure houdt mij al een 
aantal jaar aan de kant. Tijd voor een 
nieuwe uitdaging, maar dan op de fiets. 
Na maanden van voorbereiding kon het 
fietsavontuur (Cycle for Plan) eind januari 
dan toch echt beginnen. Ik reis af naar 
Guatemala om daar de nodige kilometers 
te fietsen en te zien wat Plan International 
daar allemaal aan projecten doet. Maar 
ben ik wel goed voorbereid op al dat 
fietsen? Wat voor land is Guatemala? 

Midden in de winter voor een maandje 
vertrekken naar Guatemala is echt 
geen straf, een heerlijk zonnetje met en 
temperatuur ruim boven de 20 graden. 
Heerlijk toch! Na een paar dagen genieten 
van dit weer en mijn jetlag verwerken, 
moesten we toch echt aan de bak. Er staat 
een fietstocht van zeven dagen op mij 
(en de 14 andere deelnemers) te wachten. 
Dat is behoorlijk pittig, want Guatemala 
is bijna nergens plat en er zijn flink wat 
hobbelige onverharde wegen. 

Obstakels en tegenslagen
Het werd een fietstocht om niet snel te 
vergeten. We kregen flinke klimmetjes 
te verduren, maar werden na zo’n fysieke 
uitdaging regelmatig getrakteerd op 
fantastische uitzichten met mooie meren 
en vulkanen. Uiteraard moesten we 
ook de nodige obstakels en tegenslagen 
overwinnen. Een valpartij gooide soms 
wat roet in het eten (daar kan ik zelf 
ook over meepraten), maar gelukkig kon 
iedereen gewoon blijven doorfietsen. Na 
de nodige vloeken en tranen overheerst 
na zeven dagen toch de euforie. 

We hebben het gehaald. Wat een 
fantastisch land en avontuur! 

Mooi inkijkje in de projecten
Onderweg hebben we verschillende 
projecten van Plan International bezocht. 
We hebben een mooi inkijkje gekregen 
in wat Plan International daar allemaal 
doet. Meisjes worden steeds sterker en 
zijn zich meer bewust van de rechten die 
ze hebben. Uiteindelijk hebben we als 
groep een mooi bedrag opgehaald van 
bijna €70.000. Ik wil iedereen bedanken 
die mijn actie heeft ondersteund en 
bijvoorbeeld stroopwafels of wijn heeft 
gekocht of een mooie donatie heeft 
gedaan. Het geld komt daar heel  
goed terecht!

Meer verhalen zijn te lezen op  
www.planinternational.nl/actueel/
cycle-blog-guatemala p

Fietsen 
in Guatemala
tekst Dennis Bruggemans
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Decathlon Nationale 
CD Indoor 2019 
De CD junioren hebben in Apeldoorn een geweldig weekend gehad op het NK Indoor op 19 en 20 
januari 2019. In totaal wist PAC maar liefst 30 medailles te behalen: 17 bij de D junioren en 13 bij de 
C junioren, waarvan 9 keer goud, 9 keer zilver en 12 keer brons. 

Dag 1 met de D junioren 
Het NK Indoor was voor onze D junioren 
zonder meer succesvol, met 6 keer goud, 
5 keer zilver en 6 keer brons. Goud was er 
voor Mette Duymaer van Twist (2.00 pols 
MD1), Merel Dielessen (2.60 pols MD2), 
Ivar Schiltmans (1.90 pols JD1), Levi de 
Bruijn (1.38,97 600m JD2) en dubbel 
goud voor Jozuah Revierre (5.09 ver 
en 7,85 op 60 m sprint bij de JD2 en 2 
clubrecords, want hij sprong tijdens de 
kwalificatie al 5.24). Zilver voor Robin 
Martha (10,73 60mh MD1), Tess Jack (8,22 
60m MD2), Elise de Jong (2.50 pols MD2), 
Quinten de Vos (1.45,95 600m JD1) en Levi 
de Bruijn (9,46 60mh JD2). Brons tenslotte 
twee maal voor Anne Hoomoedt (1.50 
hoog en 4.74 ver MD2), Roos de Vries 
(2.00 pols MD2), Levi de Bruijn (2.10 pols 
JD2), Jarno van Daalen (11.04 kogel JD2) en 
Jin van der Lee (1.50 hoog JD2). Geweldige 
prestaties met daarnaast nog vele andere 
halve finale- en finaleplaatsen. 
Super gepresteerd allemaal. 
We zijn weer trots op jullie!

Dag 2 met de C junioren 
Op het NK Indoor met onze C junioren 
waren er veel goede prestaties en 
uitzonderlijke uitschieters. De meest 
bizarre prestaties werden mogelijk 
geleverd door Britt De Blaauw, die bij 
het verspringen een derde prestatie aller 
tijden neerzette bij de Meisjes C2 met een 
sprong van 5.71 meter en bij de 60 meter 
horden een vierde prestatie aller tijden 
met 8,81 sec. Het meest bijzondere aan 
deze uitzonderlijke prestaties is dat ze 
daarmee op beide onderdelen zilver pakte. 
Het niveau was dus zeer hoog en Britt 
mag super trots zijn op deze prestaties. 
Beide zijn uiteraard clubrecords.  
 
Goud was er voor Mick van Kleeff op 
polshoogspringen bij de Jongens C1 
met een dik PR van 2.90 meter, Ridzerd 
Punt op hoog bij de JC1 met 1.75 meter 
(eveneens een dik PR) en Rachel Ivo op 
60 meter horden bij de Meisjes C1 met 
een tijd van 9,27 sec. Ook zij was nog 
nooit sneller geweest. Rachel pakte 
daarnaast nog twee bronzen medailles, 
respectievelijk op hoog met 1.50 meter en 

kogel met 10.93 meter. Ook Ridzerd ging 
nog met een extra medaille naar huis en 
wel op polshoog met een mooie hoogte 
van 2.70 meter (3e). 
 
Zilver was er voor Niels van Weesep op 
horden bij de Jongens C2 met een fraai PR 
van 8,63 sec. En Dunya van den Tooren op 
hoog bij de Meisjes C1 met een sprong van 
1.55 meter. Brons voorts voor Sara Bossche 
op pols MC2 met een hoogte van 2.75 
m, Timo Spiering op hoog bij de Jongens 
C2 met 1.80 meter en Jessy Gravenbeek 
op 60 meter bij de MC1 met een tijd van 
8,08 sec. terwijl zij in de series al een 
schitterende 8.05 sec. liet noteren. 
 
“Ik heb nu alleen nog maar de 
medaillewinnaars genoemd, maar er 
waren nog veel meer finalisten, halve 
finalisten en PR’s van onze atleten. Te 
veel om allemaal te noemen, maar jullie 
mogen allemaal terecht trots zijn op jullie 
prestaties. Dank voor jullie geweldige 
inzet. Wij hebben er weer van genoten,” 
aldus trainster Ingrid van Houdt. p

ƒ
tekst Ingrid van Houdt
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NK Indoor Meerkamp en NK masters
tekst Ron van der Steenhoven

In het weekend van 1, 2 en 3 februari 
vonden de NK Indoor masters en 
Meerkamp plaats.  
 
Namens de meerkampers van PAC was 
alleen Joyce van der Welie in de strijd. 
Zij werd na een prima meerkamp als 
eerstejaars 5e, waarbij aangetekend 
dat ze helaas onderuit ging op de 
afsluitende 800 meter, wat de 
nodige punten kostte. 

Haar puntentotaal van 3459 punten was 
ondanks die val toch nog goed voor 
een nieuw CR! Het oude record was 
van Karin Velthoven uit 1993!

Bij de NK masters werd Paul Streep 
3e bij de M65 op de 1500 meter in 
5.28,92m. Dolf van de Voort werd 3e  

bij de M40 in 5.10,06m. p

NK Junioren:
7x goud, 7x zilver en 
1x brons

Dag 1
●	Alida van Daalen,  kogel MB 17,5m, CR
● Janine Verhaar,  60m MA 7,63s CR
● Daan Hoomoedt, 
 hinkstap JA 14,22m, CR
● Damian Felter, ver JB  6,95m
●  Shaquille Emanuelson, kogel JA 18,73m, 

CR. Die laatste prestatie is ook goed 
voor een EJK limiet (U20) in Borås,  
Zweden, komende zomer.

Ereplaatsen waren er verder nog voor:
● Isiah Emanuelson (4e 60m JB 7,07s, PR). 
● Damian werd hier nog 7e. 
●  Jasper Oele werd 4e op pols JB  

 met 3,96m (PR).

Dag 2
Wederom een prachtige (zon)dag met 
maar liefst 10 medailles. Overall betekent 
dit een geweldige 15 medailles voor onze 
clubgenoten. Grootverdieners waren  

Mark Heiden die 2 maal goud pakte  
op respectievelijk de 200m en de  
60m horden. De winnende tijd op de  
200 meter van 22,04s betekende niet 
alleen een CR bij de jongens B, maar  
ook bij de A junioren en zelfs bij de  
senioren. Dat laatste record stond op 
naam van trainer Leo van der Meide 
(22,09s uit 1989!).

● Isiah Emanuelson pakte zilver en liep   
 met 22,07s ook een super tijd!

Britt De Blaauw is nog maar C2 junioren, 
maar ging met 2 zilveren plakken naar 
huis. Naast de 5,70 m op ver liep ze  
met 24,88s een geweldige tijd op de  
200 meter en ook dit was goed voor  
een CR bij de meisjes A en B, alsmede 
bij de vrouwen. Wrang was dat ze met 
maar 2/1000e verschil achter de nummer 
1 eindigde. 

Nog meer zilver was er voor:

● Kristina Tergau op pols MB (3,46 m)
● Femke Frijters op de 400m MA 
 (57,04s, CR!)
● Daan Spiljard op pols JA (4,66 m)
● Janine Verhaar op de 200m MA (25,00s)
● Michelle Frowijn pakte (als MC2) brons  
 op de 1500m MB met 4.40,37m, een CR  
 bij de meisjes C.

Verdere ereplaatsen:

● Bridget Janssen 5e op kogel MA
● Femke Frijters 5e op de 60m horden MA
● Julian Mejame Ejong 6e op kogel JB
● Noa Wingerbermuhle 7e op de 
 200m MB
● Lieke Cox 8e op pols MB

Uiteindelijk 15 medailles; 7x goud, 7x 
zilver en 1x brons, geslaagd weekend! p

tekst Ron van der Steenhoven

Het was een zeer succesvolle NK Junioren Indoor op 9 en 10 
februari in Apeldoorn. Er werden maar liefst 15 medailles behaald 
door de atleten van PAC!
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PAC was goed vertegenwoordigd op de Mastboscross 
in Breda. Namens het @pacunningteam (de Mila-speci-
alisatiegroep voor CD junioren) was er een overwinning 
voor Levi de Bruijn (JJD2), zijn derde overwinning in het 
nationaal crosscircuit! Zijn clubgenoot, voor ons een ver-
rassing, Quinten de Vos (JJD1), won een bronzen medaille 
in dezelfde categorie. Heel goed als eerstejaars en dit 
belooft wat voor volgend jaar!

Daarnaast was er een mooie overwinning voor nieuwkomer Zoë 
van Gils (MPA2), van kop af aan, super! Lok Janssen (JPC) won een 
gouden medaille met een mooie eindsprint, zilver was er voor 
Michelle Frowijn (MJC2), goud voor Marije Hijman (MJA2) en tot 
slot een bronzen medaille voor Diane van Es bij de senioren! 
 
Andere PAC-leden die meededen en nette prestaties leverden op 
deze regenachtige dag waren: Fedde de Jong (JPC), Lievelot de 
Vos (MPB), Layana Chrafih (MJD2), Madelief Verweij (MJD2),  
Matthijs de Jong (JJD2), Leif Jaspers (JJD2), Kika de Vos (MJC2), 
Rosa Buijs (MJC1), Witte Jaspers (JJC2), Tjebbe Hemler (JJB1),  
Gijs de Haan (JJB1), Max Polak (JJA2), Aimane Benchellal (JJB2),  
Corinde van Es (vrouwen senioren), Yoram Polak (mannen  
senioren), Khalid Mokhtari (mannen senioren) en tot slot  
Adilson da Silva (mannen senioren)! p

VERSLAG 
Mastboscross
tekst Karlijn van Es
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Ook 
succesvol 
NK indoor 
senioren
Op 16 en 17 februari waren de senioren van 
PAC Rotterdam succesvol op het NK Indoor in 
Apeldoorn.

Killiana Heymans behaalde een zilveren 
medaille bij het polsstokhoogspringen, met 
een hoogte van 4.10m. Yorben Ruiter liep 
in een tactische race naar een 2e plaats op 
de 1500m. Er was een verrassende bronzen 
medaille voor Sergio van der Meide bij het 
hinkstapspringen, met een flinke verbetering 
van zijn persoonlijk record in zijn laatste poging. 
Hij sprong 14.39m. Sam Kranse voegde er nog 
een medaille toe. Hij haalde brons met 4.85m bij 
het polsstokhoog-springen. p
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Januari 2019. Na drie jaar was ik met 
mijn vrouw weer afgereisd naar Peru, 
voor vakantie en familiebezoek. 
Terwijl Nederland zich hulde in warme 
kleding, maakten wij ons met slechts 
zomerkleding op voor een maand lang 
zomers weer in Lima. Deze keer waren 
er geen wedstrijden in Lima. Tenzij ik 
(illegaal) had willen meelopen in de 
Nationale Crosskampioenschappen van 
Peru, deze keer in Conception Huncayo, 
op maar liefst 2800 meter hoogte. Daar 
had ik echter niets te zoeken. Er zijn 
meer wedstrijden in de winter, juni/juli, 
wanneer het niet zo warm is.

Blijft over: het hardlopen in Lima, waar 
wij ons appartement hadden gehuurd. 
Lima heeft ruim 10 miljoen inwoners. Het 
verkeer is vreselijk chaotisch en gevaarlijk. 
De meeste auto’s zouden Rotterdam niet 
inkomen. Peru kent geen fietscultuur. 
Fietsen in de hoofdstad is meer voor de 
diehard met kamikaze-aanleg. Elke zondag 
sluit de gemeente in Lima de drukke 
Avenida Arequipa af voor fietsers. Fietsers, 
met een vaak te laag ingesteld zadel, zien 
er niet al te happy uit met hun opgelegde 
sportbedrijving.

Overwinteren 
in Peru 

tekst Jos Hilberding
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Hoewel 500 meter van de kust vandaan, 
was het niet gemakkelijk een rustige 
duurloop te doen. Langs het strand van 
Lima, aan de Stille Oceaan, loopt een zeer 
drukke autoweg. Ongeveer de A16 op 50 
meter afstand van het strand, zoiets.

Bij toeval ontdekte ik een atletiekbaan op 
steenworpafstand van het appartement. 
De atletiekbaan van de gemeente 
Barranco, El Estadio Luis Galvez Chipoco,  
geopend in 2009. Het is een mooie 
blauwe tartanbaan, wel wat versleten en 
met weinig gras op het middenterrein. 
Vrijwel zeven dagen in de week wordt 
hier volop gesport. Atletiek, voetbal op 
het middenterrein en volleybal op een 
bijveld. ’s Avonds, tot 21.00 uur, is de baan 
verlicht, want relatief dicht bij de evenaar 
is het rond 19.00 uur donker

Er wordt serieus aan atletiek gedaan, 
soms in clubverband, maar ook losse 
groepjes onder leiding van een trainer 
zijn actief. Er sporten ook blinde lopers 
met een gids en een zwarte labrador - die 
overigens geen geleidehond bleek te 
zijn - die keurig de 400-tjes meeliep. En 
een blade runner, met een beenprothese. 
Qua baandiscipline valt er nog wel wat te 
verbeteren. De binnenbaan wordt soms 
bezet door wandelende jongelui, één 
zelfs druk telefonerend, en - weliswaar 
aandoenlijk - door de loslopende hond.

Vergeleken met de PAC-accommodatie 
is er geen douchegelegenheid, zijn er 
toiletten zonder wc-papier, is het erg raar 
dat wij waardevolle spullen in bewaring 
kunnen afgeven en er is een klein 
marktstalletje waar een flesje water 1 sol 

50 cent kost (buiten op straat 1 sol). Wel 
opvallend: groene parkietjes die dezelfde 
overlast geven als in de bomen bij het 
Langepad.

Om het atletiekstadionnetje binnen te 
komen, moest er 2 nuevo sol (0,80 euro) 
entree betaald worden. Ik ga echter 
nooit met geld op zak hardlopen. Nu 
ben ik geen krent, maar ik vond aan de 
achterkant van het complex een kapot hek 
(of beter gezegd: daar ontbrak een deel 
van het hekwerk). Drie keer kon ik gratis 
op de baan trainen en toen was het hek 
hersteld. Al met al heb ik lekker kunnen 
trainen, gemiddeld vier keer per week. 
Na terugkomst in Nederland, was het 
even wennen bij de 10km van Hoek van 
Holland. p
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Hoe doe je dat? 

Topsport combineren 
met studeren...
Aan het woord is Yslain Verwaal, hordeloper en student. 

Zijn prijzenkastje staat al jaren op springen; de medailles en vaantjes rollen er 
nog net niet uit. Al vanaf zijn zesde jaar is Yslain Verwaal lid van PAC. Regel-
matig stond hij op het podium. Een van de hoogtepunten was zijn brons op de 
110 meter horden, tijdens de Europacup voor clubs (ECCC T&F) voor junioren 
onder de 20. Inmiddels behoort hij tot de Senioren. En hij is student, met een 
topsportstatus. Hoe lastig, of uitdagend is die combinatie? 

Precies op tijd komt hij het PAC-terrein 
op gescheurd op zijn racebrommer. Yslain 
Verwaal (1999) is nog jong, maar heeft al 
een indrukwekkende ‘carrière’ als atleet 
op zijn naam staan. Van het succesvolle 
competitieteam waarmee hij bij PAC 
begon, is hij, zo vertelt hij, ongeveer de 
enige die nog over is. Hij kan het zich nog 
goed herinneren, zijn begin als kleuter, bij 
de Jongens Pupil Mini: “Jan de Groot was 
onze trainer. Wat we deden, was vooral 
spelen, rennen en het spelenderwijs leren 
van de basics van atletiek.” En er was altijd 
die Wintercross... Daar kan hij kort over 
zijn: “Dat vond ik als Pupil al helemaal niet 
leuk, veel te koud en blubberig.” Loop- 
en springonderdelen (sprint, horden en 
polsstokhoogspringen) lagen hem beter. 
Gaandeweg werd ‘spelen’ op ‘speelse 
wijze presteren’ en voordat hij het wist 
maakte hij vanaf ongeveer zijn tiende 
jaar deel uit van een PAC-selectie van 
veelbelovende jeugd. Hij koos uiteindelijk 

tekst Heleen van  der Linden  

voor de horden als specialisatie. 
Bij de Junioren viel hij regelmatig in de 
prijzen, voornamelijk in teamverband en 
bij de clubkampioenschappen. Drie keer 
maakte hij deel uit van het PAC-team op 
de Europacup Junioren onder de 20. Het 
hoogtepunt was een bronzen medaille op 
de 110 meter horden, in Brno (Tsjechië), 
in 2017. Individueel was er echter een 
dingetje: “Ik werd regelmatig vierde.” 
Gelukkig geen ‘eeuwige vierde’, want op 4 
juli 2016 behaalde hij zijn eerste nationale 
individuele titel op de 110 meter horden 
JB: derde op het NK Junioren. 

Dat brons was een welverdiende beloning 
voor het harde werken. Beter gezegd: 
negen maanden keihard revalideren. Want 
wat was er gebeurd? Zoals veel scholieren 
had ook Yslain een bijbaantje; in zijn 
geval bij een Chinees afhaalrestaurant. 
Yslain: “Ze lieten ons rondrijden op super 
gare brommers. Dat ging dus helemaal 

mis, want in oktober 2015 kreeg ik een 
ongeluk en brak ik mijn enkel op twee 
plekken. Er moesten pinnen en een 
plaat in.” Trainen op hoog niveau werd 
revalideren. Mede dankzij zijn ouders, 
aldus Yslain, kreeg hij de beste zorg 
mogelijk en kon op die manier door een 
heel goed revalidatieprogramma weer op 
zijn oude niveau komen. Met als resultaat: 
een podiumplek, nog geen jaar later. Het 
harde werken werd beloond! 

Inmiddels ziet zijn leven er een beetje 
anders uit. En er zijn dilemma’s. Yslain: 
“Al tijdens mijn voortgezet onderwijs 
was het soms lastig om school en sport 
te combineren. Ik stapte daarom van het 
vwo over naar de havo. Ik realiseerde mij 
toen al dat ik een keuze moest maken. 
Sporten op hoog niveau, studeren, of een 
beetje van allebei.” School stond voor hem 
altijd al op een hoge plek, maar presteren 
met sporten wilde hij ook niet opgeven. 
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Hardlopers die graag lopen in een mooie omgeving kunnen  
elk jaar hun hart ophalen bij de Krimpenerwaard Halve Natuur- 
marathon van AV Start in Lekkerkerk. Mels van der Ruit is de 
initiatiefnemer. Naast de halve zijn er een 5 en een 10km. Het 
parcours is grotendeels autovrij en gaat over lokale wegen, 
fiets-, wandel- en schelpenpaden en gras.

Het had op 10 maart zomaar een fraaie lentedag kunnen zijn in het prille 
voorjaar, maar het werd een gure dag met regen en wind. Slecht weer of 
niet, honderden deelnemers verschenen aan de start in het mooie recre-
atiegebied Het Loetbos. Het is altijd fijn om te genieten van de landelijke 
omgeving, het fraaie poldergebied en de gezellige, laagdrempelige en ge-
moedelijke sfeer. De voorzieningen zijn een beetje primitief, maar sfeervol. 
De grote loods op het terrein van een boerderij fungeert als kleed- 
gelegenheid, voorzien van een straalkachel. Buiten staan partytenten  
en wat tuinstoelen. 

Het is een vrolijke boel, met op de achtergrond de klanken van de trouwe 
blaaskapel die elk jaar present is. Na afloop worden er pannenkoeken voor 
je gebakken (zoveel je wilt) en is er warme soep. Vrijwillige giften zijn wel-
kom. Zo werkt dat daar. En als je het naar je zin hebt gehad, met je gezicht 
heerlijk in de zon, en van zoveel gastvrijheid hebt genoten, hoef je zelf ook 
niet gierig zijn. 

Maar, zoals gezegd was het een gure dag en enkele windvlagen rukten een 
van de partytenten bijna weg. Dozen, servetten, borden en bekers waai-
den in het rond. Het was meteen gedaan met die heerlijke pannenkoeken, 
soep en koffie. Bijna alle lopers waren gefinisht, de winnaars gehuldigd en 
de blaaskapel was uitgespeeld. Plotseling waren extra handen nodig van 
het nog aanwezige publiek, om het frame van de partytent en het zeildoek 
tegen te houden. Net als bij de opbouw van dit evenement, leverde de  
organisatie als eenheid bij de afbouw goed werk af. Terwijl de partytent 
naar de schuur werd gebracht, klonk tot slot nog het ‘hoera’ voor de  
laatste loper. p

tekst Enno van Waardenberg

Na de havo koos hij voor een hbo-
opleiding Integrale Veiligheidskunde in 
Breda. Daar is hij nu mee bezig, met veel 
enthousiasme en plezier. Hij heeft een 
zogeheten ‘topsportstatus’, wat betekent 
dat er rekening wordt gehouden met je 
sportcarrière. 

Toch blijft het een dilemma. Yslain: “Aan 
de ene kant wil ik genieten van een 
leven als student, met de leuke dingen 
die daarbij horen, en investeren in een 
toekomstige baan. Aan de andere kant wil 
ik blijven sporten. De vraag of ik fanatiek 
genoeg ben voor een topsportcarrière, 
houdt me best bezig. Soms, bijvoorbeeld 
wanneer ik in de call room tijdens een 
serieuze wedstrijd mijn concurrenten 
observeer, denk ik van niet. Sommigen zijn 
zo veel meer gefocust dan ik, autistisch 
haast. Maar soms weet ik het juist niet.” 

Maar, wie weet, ligt het geheim in 
sommige gevallen juist in een combinatie. 
De toekomst zal het uitwijzen. Niet 
alleen voor Yslain, maar voor vele andere 
jonge, veelbelovende PAC-talenten die de 
overstap maken, of hebben gemaakt, van 
Junior naar Senior. Een tip? Praat er over 
met elkaar. p

Hevige wind en 
regen in de 
Krimpenerwaard 
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ROTTERDAM 
MARATHON 
2019, DE 39e EDITIE
 In 1980, het jaar van het 85-jarig jubileum van de 
vereniging, mocht PAC het Nederlands kampioenschap 
wegatletiek organiseren. De wedstrijd finishte op de 
Coolsingel. Dat vormde de basis van de marathon van 
Rotterdam, die in 1981 voor het eerst plaatsvond. De 
eerste editie werd gewonnen door de Schot John 
Graham. Op 7 april 2019 vond de 39e editie plaats. Het 
werd een warm en boeiend evenement. Er waren 17.000 
deelnemers en 14.536 lopers haalden de eindstreep. 

De sfeer langs het parcours was goed, met ongeveer 
950.000 toeschouwers die de deelnemers, met maar liefst 93 
nationaliteiten, naar de finish schreeuwden. De winnaar van 
deze marathon werd de Keniaan Marius Kipserem, met een 
parcoursrecord van 2.04.11. Voor het eerst na lange tijd deed er 
ook weer een Nederlander mee om de ereprijzen. Abdi Nageeye 
haalde een knappe vierde plaats. Hij verbrak zijn eigen nationale 
record in 2.06.17. Bij de vrouwen was Asheten Bekele uit Ethiopië 
de snelste, in een tijd van 2.22.52. 

Langs het parcours stond er na elke kilometer wel een band, 
dweilorkest of een dj ter vermaak van lopers en toeschouwers. De 
opzwepende beats en muziekklanken waren een grote steun voor
de lopers. En bij het 38 km-punt hadden we zelfs een eigen PAC-

diskjockey. Robert Verwaal zorgde er als de dj van de vereniging 
voor de muziek. Bekenden van hem konden hun favoriete lied 
doorgeven dat zou worden gedraaid op het moment dat zij voorbij 
zouden lopen, van de Sparta Mars of ‘Hand in Hand Kameraden’ 
tot de hardcore hit ‘Rondje Marathon’ van JeBroer & Anita Doth 
(IK LOOP RONDJES, IK LOOP ALLLEEN MAAR RONDJES). 
Helaas liep de verwachte doorkomst van de lopers niet helemaal 
synchroon met de App die was te downloaden, waardoor 
de favoriete muziek niet altijd op het juiste moment door de 
desbetreffende loper kon worden gehoord. Het plezier en het 
genot van de muziek waren er niet minder om. Er waren genoeg 
andere muziekliefhebbers langs en op het parcours. 

De mooie zwarte startboog met het oranje PAC-logo was in de verte 
al te zien en vormde het middelpunt van een echte PAC-fanzone ter 
hoogte van de rotonde. De PAC-vlaggen waren aan de dranghekken 
vastgemaakt. Onze voorzitter Martin Blok stond als vaste fotograaf 
van onze vereniging op de rotonde tussen de PAC-banieren. Te 
midden van veel roepende en ondersteunende PAC-leden die hun 
clubgenoten aanmoedigden; een waar ‘PAC-steunpunt’. Het is de 
laatste jaren ook een traditie geworden dat daar zelf meegedachte 
snoepjes, zoutjes en drankjes worden uitgedeeld. En, iets voor de 
rotonde hadden PAC-leden spontaan een extra drankpost ingericht. 
De jerrycans met water waren niet aan te slepen. 

Tekst Enno van Waardenberg
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Mario

Het warme weer eiste wel zijn tol. Veel lopers stapten uit 
en helaas moesten de ambulances er enkele keren aan te pas 
te komen.

Dan waren er meer bijzonderheden, zoals de man die op zijn 80e 
jaar de marathon liep. In zijn loopgroep tankt deze man fysiek en 
geestelijk bij. Door de groep wordt hij gemotiveerd om te blijven 
lopen. “De training is mijn anti-afbraakpil. Op deze leeftijd gaat 
alles achteruit. Men moet dat accepteren. Maar je moet dat niet 
lijdzaam accepteren. Ik ga strijdend achteruit,’’ zo zegt hij
tegen het AD.

Een andere man bleek al 803 marathons te hebben gelopen. Als 
training liep hij elke week minstens één of twee marathons. Zo 
kwam hij wel tot 60 tot 68 marathons per jaar. En, doorzetter 
Theo Cummins (PAC) liep 34 van de 39 edities.  
Dan was daar Pim Bijl, die samen met zijn vader Fred de 
marathon liep. Beiden zijn lid van PAC. Het was voor Fred een 
jubileummarathon, omdat het zijn 30e keer was.  Wat mooi om dat 
dan samen met je zoon te doen. Pim is sportjournalist voor het AD 
en liet zijn verslag van zijn favoriete wielerwedstrijd - ‘De Ronde 
van Vlaanderen’ - daarvoor aan zich voorbij gaan.

Uiteraard was er veel blijdschap en veel emotie. Iedereen heeft 
wel een verhaal over de reden om mee te doen. Lopen voor je 
1e marathon, voor je 2e, je 20e, je 30e, of je mooiste, voor de 
zoveelste keer, of je PR. Lopen voor een zieke dierbare, of een 
steun zijn voor je vriendin of je vader, om je huwelijk te vieren, of 
een huwelijksaanzoek te doen. Lopen in het shirt van je favoriete 
voetbalclub. Lopen voor een goed doel, of voor een weddenschap. 
Je blijft klappen voor iedereen die voorbij komt: voor je kennissen, 
je buurman, je clubgenoten, maar ook voor mensen die lopen 
voor een goed doel, zoals de Rennende Brandweer, Lopen Tegen 
Kanker of aandacht voor Zelfmoord Preventie. Samen hand in 
hand met je zus, moeder, broer of vriendje of vriendin naar de 
finish lopen, lachend of huilend. 

Uiteraard was er veel deelname van onze vereniging. Vooral de 
leden van de A-selectie hebben goed gepresteerd. De snelste tijd 
was voor David Bouman in 2:32:24. Een mooie tweede tijd was 
er voor Nixon Fernandes in 2:33:01. Pauline van Donkelaar was in 
3:01:57 de snelste vrouw van PAC, waarmee zij de 1e Rotterdamse 
vrouw werd en 6e bij de Nederlandse vrouwen. Van de selectie 
liepen 13 leden in Rotterdam onder de tijd van drie uur en onlangs 
liep één selectielid in Enschede onder de grens van drie uur.

Claudia

Karlijn

Jeffrey

Elke Hagenaars

David Bouman en 
Nixon Fenandes

Fred en Pim Bijl (cover)

17MARATHON



NK 
CROSS
In het weekend van 23 en 24 februari was het NK Cross in 
Emmeloord. Het was een pittig en zwaar parcours. Namens 
PAC deden er 16 atleten mee! Tweede plaatsen waren er 
voor Zoë van Gils (MPA2), Michelle Frowijn (MJC2) en Marije 
Hijman (MJA2)!

1
2 3

Levi de Bruijn (JJD2) 1e plaats
Michelle Frowijn (MJC2) 2e plaats
Marije Hijman (MJS2) 1e plaats
Diane van Es (Senioren) 2e plaats

tekst en beeld Karlijn van Es

WEERALARM 
EN ACTIE 
BIJ PAC
De laatste jaren worden we geregeld gecon-
fronteerd met het verschijnsel weeralarm- 
codes. Eigenlijk was er binnen PAC nooit echt 
eenduidigheid over, met als gevolg dat de 
ene loopgroep ‘gewoon’ trainde, terwijl een 
andere loopgroep thuis zat. Eenduidigheid is 
in ons aller belang en zeker als er sprake is van 
weerwaarschuwingen. Om deze reden is er een 
procedure weeralarmcodes ontwikkeld.

Welke alarmen zijn er en wat betekenen ze?
De weergave van het KNMI luidt:

Code groen: geen bijzonderheden
Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor 
het uitgeven van een waarschuwing.

Code geel: wees alert
Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn 
weersituaties die in Nederland vaak voorkomen, 
waarbij het raadzaam is op te letten, met name als 
men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het 
weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De 
zekerheid is minstens 60 procent.

Code oranje: wees voorbereid
Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij 
de impact groot is en er kans is op schade, letsel of 
veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 
24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op 
extreem weer 60 procent of meer is.

Code rood (weeralarm): 
onderneem actie
Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote 
impact op de samenleving heeft. De weersituatie 
kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat 
het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel 
lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur 
voordat het weerfenomeen zich voordoet uitgegeven.  
Code rood kan ook uitgegeven worden als er een 
kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de 
veiligheidsrisico’s groot zijn.
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WEERALARM

Gerard de Jong 
namens het PAC-bestuur

Contactpersonen zijn: 
Sectie Hardlopen | Gerard de Jong 
(gerard_de_jong@yahoo.co.uk) 
tel. 0613503611

Martin Blok 
(martinblok@me.com)  

tel. 0613604349
Gerard Jan  de Ruiter 
(Gerard.jan.de.ruiter@gmail.com) 
tel. 0620650257

Sectie Baan/Jeugd   
Ron van der Steenhoven 
(hovendijk@hetnet.nl) tel. 06-10211490

Paula Siersma 

(paulasiersma@gmail.com) 
tel. 06-40265748
Carola Diederik 
(carola.diederik@upcmail.nl) 
tel. 06-43488540
 

De acties verschillen per weertypetype en organisatie. Bijvoorbeeld: bij code 
geel voor warm weer moeten organisaties die te maken hebben met kwets-
bare mensen het warmteprotocol in werking stellen. Dat is voor een atletiek-
vereniging als PAC niet heel belangrijk; wij hebben immers niet te maken met 
kwetsbare mensen, maar met over het algemeen goed getrainde mensen. 
We moeten dus per situatie en code bekijken wat het voor ons betekent:

Code groen: Niets aan de hand. 
Geen actie.

Code geel: wees alert
In principe betekent dit dat er gevaarlijk 
weer kan ontstaan. Wees alert. Dit 
hoeft niet te leiden tot actie vanuit de 
vereniging. Uitzondering: wanneer het 
warm weer betreft, zullen trainers hun 
training erop moeten aanpassen. De 
coördinatoren geven een signaal af naar 
de trainers. Zij zijn geschoold om hiermee 
om te gaan. 

Beslissing: Bij code geel 
voor warm weer maken de coördinatoren 
de trainers erop attent dat ze de training 
aan het weertype moeten aanpassen. 

Code Oranje: wees voorbereid
Bij deze code is de kans groot op echt 
gevaarlijk weer. Maar er is nog geen 
gevaarlijk weer. De waarschuwing 
‘wees voorbereid’ duidt precies aan wat 
wij als vereniging moeten doen. We 
moeten ervoor zorgen dat trainers het 
programma zo uitvoeren dat wanneer het 
weer gevaarlijk wordt de training direct 
onderbroken kan worden en een veilige 
omgeving gevonden kan worden. Ook 
hierbij geldt warm weer als bijzonderheid. 
Voor de warmte kan je geen dekking 
zoeken. Wel kan je zorgen voor voldoende 
mogelijkheden om te drinken, de intensiteit 
van de training aanpassen en de schaduw 
opzoeken. Code Oranje hoeft dan niet te 
leiden tot afgelasting van de training.

Beslissing: Bij code oranje is er 
omstreeks 16.00 uur overleg tussen de 
voorzitter en de vertegenwoordiger van de 
sectie hardlopen in het hoofdbestuur. Van 
het besluit worden de coördinatoren van 
zowel sectie hardlopen als sectie baan/
jeugd op de hoogte gesteld. De coördina-
toren informeren op hun beurt alle trainers 
die met dit besluit te maken hebben. 
Mocht het besluit zijn dat de trainingen 
worden afgelast, dan zal ook het PAC 
complex gesloten zijn.

Code rood: onderneem actie 
Bij code rood is er direct sprake van gevaar 
door de weersomstandigheden. In dit 
geval is er geen discussie nodig. Sporten is 
niet noodzakelijk, dus is er geen reden om 
de training of wedstijd door te laten gaan. 

Beslissing: Bij code rood 
wordt de training afgelast. De coördina-
toren informeren hierover de trainers. Het 
bestuur informeert de leden via de websi-
te en andere communicatiemiddelen.

Wat moeten wij hiermee doen?
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Is het beoefenen van 
baanatletiek gezonder 
dan wegatletiek?

Sportfysiotherapeut, n.p.

Han Ruigrok

HAN'S STOKPAARDJES

 Gebaseerd op mijn eigen ervaringen.

In deze rubriek geeft PAC-trainer Han Ruigrok tips en  
uitleg over het nut van uitgebreide oefeningen naast  
de reguliere hardlooptrainingen. Han heeft ruim 47 jaar  
trainerservaring en is gepensioneerd sportfysiotherapeut. 
In het krachthonk van het PAC-O-Droom verzorgt Han 
herstel-en  krachttraining. 

Is het beoefenen van baanatletiek gezonder dan 
wegatletiek? Gebaseerd op mijn eigen ervaringen.

Dat waren gedachten die bij mij opkwamen toen ik de afgelopen 
periode, na een operatie, in het ziekenhuis lag. Je hebt immers alle 
tijd om te overdenken hoe, ondanks jaren actieve atletiek en andere 
sportbeoefening, je toch van alles en nog wat gaat mankeren. Op 
mijn 15e ben ik begonnen op de baan met alle onderdelen, behalve 
polsstokhoogspringen, kogelslingeren en 110 meter hordelopen, 
daarna op mijn 31e liep ik mijn eerste marathon. Als nevensporten 
kwamen er later nog bij schaatsen en racefietsen, maar deze nooit  
in wedstrijdverband.

Voor de baanatletiek trainden we 3 x per week, maar voor de 
marathon werd dat na de eerste marathon in 1977 wel 4 tot 6 x  
per week, afhankelijk van de voorbereidingsperiode.

Behalve de gewone spierblessures was ik eigenlijk zelden  
geblesseerd. Dat werd na mijn 50e wel anders, het herstel na  
een marathon duurde steeds langer. Een combinatie van een voor-
jaarsmarathon en baanatletiek in de zomer was niet meer reëel. In 
de winter was een afstand tot hooguit een halve marathon nog wel 
te combineren met baanatletiek. Dit kon ik volhouden tot duidelijk 
werd dat ik COPD had.

De trainingsfrequentie ging terug naar 3 x per week, maar wel  
dagelijks bewegen gedurende minimaal een uur. (fietsen, wandelen, 
e.d.) Ook het ochtendritueel werd dagelijks uitgevoerd; nog liggend 
op bed rekken, strekken, mobiliserende oefeningen voor rug- 
bekken-heupen-knieën-enkels.

Wegens arthrose aan mijn rechter knie kwam daar 2 x per week 
krachttraining bij in het krachthonk. Na een half jaar revalideren  
en veel fietsen kon ik weer pijnvrij hardlopen.

Mijn Conclusies;

 ►   Op korte termijn zal de gezondheidswinst tussen baan-  
of wegatletiek niet zo groot zijn. 

 ► Op langere termijn, zeg maar na je 40e levensjaar, lijkt mij de 
winst bij duursporters, dus de wegatletiek groter. 

 ► Minder explosief, meer duurvermogen, meer vetverbranding, lager 
lichaamsgewicht, minder kans op hart-en vaatziekten, (misschien 
een hoger risico op hartritmestoornissen als atriumfibrilleren),  
minder risico op diabetes en het metaboolsyndroom.

 ► Van belang blijft wel de vijf grondmotorische eigenschappen  
allen goed te onderhouden.

 ► Met name kracht en lenigheid gaan achteruit. Je verliest per  
10 jaar 10% spierkracht en vrouwen nog meer door afname  
van het hormoon testosteron.

 ► Tenslotte, een gezonde levensstijl met dagelijks minimaal  
30 minuten bewegen (wel iets intensiever dan slenteren en/of  
de hond uit laten).

 ► Gezonde voeding, niet roken, matig drinken en voldoende sociale 
bezigheden en contacten, dan kom je al een heel eind. p
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Oude groepsfoto groep Rob van Kempen ongeveer in 1988

cross Michel Hissink

PAC VAN TOEN

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. 

In deze rubriek plaatsen we  
elke editie een of meerdere oude 
PAC-foto’s. Deze foto’s zijn  
in-gestuurd door Dini Voorwinden 
(voorheen Hissink).

De eerste foto laat een fragment zien 
tijdens een door PAC georganiseerde 
crosswedstrijd, ongeveer in 1988. Ja, dat 
waren nog eens tijden. Tot je knieën in de 
modder. De locatie was langs de singel 
achter de heuvel in het Kralingsebos. Op 
de voorgrond met startnummer 970 is 
Michiel Hissink te zien. Hij is in het jaar 
2002 op vijftigjarige leeftijd overleden. 
Dini laat weten wel trots te zijn dat  
Michel ooit de marathon in Rotterdam 
heeft gelopen met als eindtijd 3.03:52 uur!  
(16 april 1989).

De tweede foto is een groepsfoto uit 1988 
van de toenmalige groep van trainer Rob 
van Kempen. Wie kent ze nog? Er staan 
veel personen op de foto die niet meer 
bij PAC zijn. Volgens Dini staan er veel 
kanjers op die goede tijden liepen op,  
o.a., de marathon! p
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De Ballentent Strandloop 
gaat altijd door
Bij een koude, straffe noordwestenwind stonden in Hoek van 
Holland op 10 februari 2019 de lopers aan de start van de jaarlijks 
door PAC georganiseerde Ballentent Strandloop.   
 
Vooraf was het nog onzeker of deze traditionele loop wel  
kon doorgaan. De vraag was of het op dat moment enige 
strandpaviljoen,  De Globetrotter, vanwege zandstormen  
wel goed bereikbaar zou zijn. De zorg bleek gelukkig onnodig.  
En ook de deelnemers lieten zich niet weerhouden door  
de weersomstandigheden. De Ballentent Strandloop gaat  
immers altijd door.  
 
In de Globetrotter hangt een gemoedelijke sfeer. Jassen hangen 
over de stoelen, sporttassen staan her en der verspreid. Er mag 
daar veel. De koekjestrommel op de bar staat open, de koffie, 
chocolademelk en erwtensoep smaken prima.   
 
Dan het verloop van deze heerlijke winterse strandwedstrijd. De 
deelnemers aan de 5, 10 en 20 kilometer starten tegelijk, om 10.00 
uur. De meesten zijn lid van PAC, maar er zijn ook lopers van 
elders. Door de grote krachtsverschillen tussen de lopers valt het 
deelnemersveld al snel uit elkaar.  Diverse groepjes verdwijnen 
in de verte langs de kuststrook. Na ruim twee uur zijn alle lopers 
binnen. In het restaurant worden de winnaars gehuldigd. Er zijn 
prijzen voor de nummers 1, 2 en 3 op de drie afstanden.  

20 km   
Op de 20 km was Erwin Commijs (PAC) het snelst in een tijd van 
1:32:36. Bij de dames was het Elke Hagenaars (PAC), in 1:41:39.

10 km  
De winnaars van de 10 km waren Peter Pollemans (Olympus ’70) 
bij de heren, in 40:27 en Steffie Broere (PAC) bij de dames, in 43:25.

5 km 
Op de 5 km was Pieterjan Griep van atletiekvereniging Fortuna, 
met zijn twee honden, o.a. Bono, in eerste instantie de snelste.  
Hij is actief lid van Canicross Nederland, een vereniging van 
mensen die hardlopen met honden. “Omdat de hond trekt, 
en de loper daar dus voordeel van heeft, is hij niet tot winnaar 
uitgeroepen,” aldus organisator Gerard Jan de Ruiter. Marc 
Koedood (PAC) was daarna de snelste, in 20:38. Michelle  
van Klaveren-Kee was de snelste vrouw op de 5 km in 27:06.

Met dank aan alle 
vrijwilligers. Het was weer 
een mooie strandwedstrijd.  

STRANDLOOP

tekst Enno van Waardenberg beeld Cor Berrevoets
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tekst Charissa de Koning
 
Verhalen van loopmaatjes maakten mij 
nieuwsgierig naar deze loop: De ‘hel van 
Egmond’ noemden ze het. Omdat het 
verleden jaar niet echt een hel was qua 
weersomstandigheden, stond ik ook dit 
jaar weer aan de start.  Een onbewolkte 
dag met een fijne zon en een flinke wind 
maakte van deze 13de januari een mooie 
hardloopdag! Het getij was dit jaar gun-
stig, waardoor de eerste 7 kilometer over 
het strand met droge voeten te belopen 
waren. Via de strandafslag (pittig!) ging 
de race verder de duinen in. Zoals elke 
loper bij deze race weet: het venijn zit 
hem in de staart. Niet alleen de weg ging 
lekker omhoog, ook liep je hier tegen een 
muur van… wind. Eén ding is zeker: deze 
halve marathon is echt #demooiste. 

 

PAC in ‘t land 
Heb je meegedaan aan een hardloop- 
evenement en denk je: ‘Dit is zo leuk, ik 
wil dit iedereen  aanraden!’? Schrijf er een 
mooi stukje over en schreeuw het van de 
daken in het PAC-magazine! Stukjes van 
100-150 foto’s – het liefst met een foto 
erbij – kunnen naar:  
pacentnieuws@casema.nl 

De Halve 
van Egmond

Met een paar honderd lopers staan we op het pontje naar Tiengemeten, 
een prachtig natuureiland in het Haringvliet. Op deze frisse, maar 
zonovergoten 24 maart zijn we op weg naar dit jaarlijkse hardloopfeestje. 
Lopen op een eiland, op de een of andere manier krijg ik daar een heel vrolijk 
vakantiegevoel van. Deze kleinschalige cross is ongetwijfeld de mooiste en 
bijzonderste van de Hoeksche Waard, en misschien wel van Zuid Holland, en 
misschien wel van Nederland… Hetzelfde geldt voor de speciaal ontworpen 
medailles. Je kan kiezen tussen 5 en 10 kilometer. In beide gevallen zijn natte 
voeten bij de prijs inbegrepen. En een overdosis aan frisse lucht! De veldloop 
wordt georganiseerd door Roparunteam Binnenmaas Run for Life. 
Je steunt dus tegelijkertijd een goed doel. 

tekst Heleen van der Linden

De Texel Trail
Eén keer per jaar, op een zaterdag ergens in de herfst, gaan bij mij alle luiken 
dicht. Klokslag 12.00 uur ga ik naar inschrijven.nl en bemachtig een startbewijs 
voor de Texel Trail. Ja, snelheid is geboden. De Texel Trail, met drie afstanden, 
heeft een limiet van in totaal 350 lopers. Dit jaar was die limiet ruim binnen 
het uur bereikt. En terecht, want wat is het er prachtig om te lopen! Op 2 
februari stond ik aan de start voor de korte afstand – ruim 16 kilometer 
genieten. Het parcours is geheel onverhard en gaat onder andere door de 
natuurgebieden de Muy en de Slufter. Het weer is druilerig en fris, precies 
zoals je een Nederlandse winterse dag zou schilderen. Na de finish houd ik 
het ‘in the middle of nowhere gevoel’ nog even vast, op ons logeeradres in 
De Cocksdorp. Want dat is een ander pluspunt van de Texel Trail: een prima 
excuus voor een korte vakantie!  p

tekst Heleen van der Linden

De Tien van Tiengemeten
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Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van PAC in 
1995 schreef Aad Heere het gedenkboek ‘Van Spoorsin-
gel tot Langepad’. In eerdere uitgaven van ons clubblad 
plaatsten wij al fragmenten uit het boek. Aad was erelid 
van onze vereniging en overleed op 24 januari 2012.

De Tweede Wereldoorlog  
en de bevrijding
De bezettingsjaren zijn ingrijpend geweest 
voor het atletiekgebeuren in Nederland. 
De bond ‘KNAU’ (Koninklijke Nederlandse 
Atletiek Unie ) moest verder gaan onder 
de naam ‘NAU’. 

Door de algehele mobilisatie van 1940 
werd het Nederlandse leger met zo’n 
150.000 man uitgebreid. Door dit ge-
beuren konden veel leden zich niet meer 
voor hun vereniging inzetten. Sommige 
verenigingen stelden een fonds in om op 
geregelde tijden pakjes naar hun militaire 
leden te sturen. Na de capitulatie van mei 
1940 werden alle Nederlandse militairen 
door de Duitsers naar huis gezonden. Als 
eerste sportbond van Nederland wend-
de de KNAU zich vijf dagen na de inval 
van de Duitsers tot de bezetter met het 
verzoek de sportactiviteiten te mogen 
voortzetten. Dit verzoek werd ingewilligd. 
Het is niet vreemd dat zo weinig is gepu-
bliceerd over het atletiekgebeuren in de 
bezettingsjaren en dat weinig kritische pu-
blicaties zijn verschenen over de toch zeer 
ingrijpende gebeurtenissen in de atletiek-

Honderd jaar  
Atletiek in  
Rotterdam
Fragmenten uit: VAN SPOORSINGEL TOT LANGEPAD

wereld. Uit veiligheidsoverwegingen en 
het gevaar voor eigen bestaan was het be-
ter dit niet te doen. De pers was gecensu-
reerd. In maart 1941 vaardigde de bezetter 
een bevelschrift uit dat de verenigingen en 
sportbonden een exemplaar van hun club- 
of bondsblad naar een door de Duitsers 
ingestelde instantie moesten zenden. Het 
is wel vreemd dat na de oorlog niemand in 
atletiekwereld zich geroepen voelde feiten 
uit de oorlogsjaren te achterhalen. Over 
de wijze van functioneren van de NAU 
en haar organen hangt zelfs een waas 
van geheimzinnigheid. Later verklaarden 
KNAU-officials herhaalde malen, dat het 
beter was over deze periode te zwijgen.

Het is opvallend, dat ook Dr. L. de Jong 
(hij was een Nederlands historicus en 
journalist) in zijn omvangrijk werk over 
het Koninkrijk der Nederlanden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog nauwelijks is 
ingegaan op de prominente plaats, die de 
sportbeoefening tijdens de bezettingsja-
ren in de Nederlandse samenleving innam. 
Over de rol van het bestuur van de NAU 
wordt niet gezwegen in het in 1990 uitge-
geven boekje Osendarp, waarin de schrij-

ver Adriaan Venema de slaafse en veel te 
vriendelijke houding van het NAU-bestuur 
ten opzichte van de bezetter hekelt.
In 1992 verscheen het boek In de pas, 
waarin de auteur André Swijtink uitge-
breid ingaat op de pro-Duitse houding na 
1930 en tijdens de Tweede Wereldoorlog 
van een aantal sportbonden, waaronder 
de KNAU.

In het begin van de bezettingstijd werd 
door de Duitsers een commissariaat 
voor niet-commerciële verenigingen en 
stichtingen ingesteld. Dit commissariaat 
van bijna uitsluitend NSB-leden had de 
onbeperkte macht bij niet-commerciële 
verenigingen en stichtingen in te grijpen. 
Het kon ze onder een andere leiding plaat-
sen of zelfs verbieden. Dit is het geval 
geweest met verenigingen en stichtingen 
waarover het commissariaat klachten had 
ontvangen uit NSB- en Duitse kringen. 
Ook andere semi-Duitse instanties 
bemoeiden zich met de sportbeoefening 
en het wedstrijdwezen in Nederland. Dit 
blijkt uit het volgende bericht, dat op 16 
juli 1941 in de Atletiekwereld verscheen:
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“Waarschuwing aan alle sportbonden 
van Nederland

Het komt herhaaldelijk voor dat leden 
van een sportvereeniging, die tevens zijn 
aangesloten bij de NSB, door anders-
denkende leden op een zoodanige wijze 
worden bejegend, dat zij zich min of 
meer genoodzaakt zien, de sportver-
eeniging te verlaten. Ik meen een han-
delswijze, die bovenbedoelde gevolgen 
met zich meebrengt niet alleen onspor-
tief en onverstandig, doch bovendien als 
‘politiek’ te moeten kwalificeren. Waar 
mijn streven erop is gericht de sport 
vrij te houden van alle politiek, meen ik 
de besturen van de sportvereenigingen 
er met nadruk op te moeten wijzen, 
dat terzake de noodige maatregelen 
dienen te worden getroffen en dat de 
besturen der aangesloten vereenigingen 
hun leden krachtig op het onjuiste van 
bovenbedoelde handelswijze dienen te 
wijzen. Mocht dit schrijven onverhoopt 
niet de resultaten opleveren, die ik 
daarvan meen te mogen verwachten, 
dan zal ik moeten overwegen, terzake 
andere maatregelen te treffen.

De Secretaris Generaal van het Depar-
tement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuubescherming, 
W.g. Jan van Dam”  

In 1941 werden maar liefst 7700 verenigin-
gen en stichtingen opgeheven, waaronder 
800 verenigingen voor rooms-katholieken, 
bijna 700 jeugdverenigingen inclusief 
alle toen goedlopende padvinders- en 
verkenners organisaties en bijna alle 
sportverenigingen, waaronder enkele uit de 
atletiek. De opheffing van clubs en andere 
beperkende maatregelen op maatschap-
pelijk gebied, zorgden voor een massale 
vlucht van de Nederlandse jeugd in de 
sport, waarvan ook de NAU profiteerde. 
Veel padvinders/verkenners meldden zich 
aan. Bij bepaalde verenigingen was het 
mogelijk hun padvinders- en verkenners-
activiteiten voort te zetten. Het ledental 
van de bond steeg naar ongekende hoogte: 
met bijna 100 procent van 2.688 in 1940 
tot 5.171 een jaar later. Het aantal clubs 
ging in dezelfde periode van 78 naar 158. 
Naast de NAU fungeerden in die tijd vijf 
zelfstandig opererende atletiekbonden, 
te weten de Federatie van RK Diocecane 

Atletiek  Kringen (FDA), de Nederland-
sche Arbeiders Sportbond (NASB) en drie  
regionale atletiekbonden. In dit verband 
had de bezetter verordend, dat voor elke 
tak van sport slechts één bond als leidend 
lichaam kon optreden. De veelheid van 
verenigingen en organisaties werd door de 
bezetter te onoverzichtelijk en te oncon-
troleerbaar geacht. Bij de atletiek werd de 
NAU als leidende sportbond aangewezen. 
Sportbeoefening buiten de door de bezet-
ter aangewezen leidende sportbond werd 
verboden. Enkele sportbonden weigerden 
medewerking aan de sanering te verlenen. 
Een aantal verenigingen wilde zich ook niet 
aansluiten bij de eenheidsbonden. Voor 
de leden van de verenigingen die weiger-
den zich aan te sluiten bij een leidende 
sportbond, betekende het dat de sport-
beoefening tot het einde van de oorlog 
onmogelijk was. Deze verenigingen gingen 
een sluimerend bestaan leiden.

Tot zover enkele fragmenten die Aad Heere 
in zijn boek aanhaalde over de atletiek in de 
Tweede Wereldoorlog. p
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Leo van Hoorn,  
voortrekker van 
de PAC-marathon-
trainingen
tekst Enno van Waardenberg fotos Leo van Hoorn
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Hoe de Rotterdam Marathon voor de lopers ook indi- 
vidueel heeft uitgepakt, nu die marathon voorbij is zullen 
lopers die meededen met de marathontrainingen bij PAC 
terugkijken op een goede voorbereiding. Trainer Leo  
van Hoorn heeft als organisator in elk geval goed  
werk geleverd. 

Leo is sinds 1989 lid van PAC, waar hij eerst ging trainen in de 
groep van Dick van Santen en later bij Rob van Kempen. Daarna 
sloot hij aan bij Jan de Vos. In april 2000 werd Leo zelf ook trainer. 
“Ik was al een tijdje assistent bij de groep van Jan de Vos en wilde 
mij meer bekwamen in het training geven. Na het behalen van 
mijn trainersdiploma heb ik nog geruime tijd met Jan samen de 
groep getraind. Ik nam de snelle lopers vaak onder mijn hoede  
en Jan de rest. Op den duur besloten we de groep op te splitsen  
en ben ik zes jaar geleden met de snelle lopers een nieuwe  
groep begonnen.”

Hoe kijk je nu aan tegen gezelligheidsgroepen en 
grote verschillen binnen een groep? 
“Ik begrijp dat veel lopers tijdens het trainen voor de gezelligheid 
bij elkaar willen blijven lopen, maar als dat ten koste gaat van de 
kwaliteit van een loper met talent vind ik dat zonde.  Als iemand 
ambitieus is en meer in zijn mars heeft, moet je die persoon de 
kans geven om naar een sterkere groep te gaan. Die moet je 
doorsturen. Dat is ook het advies van de afdeling Hardlopen.  
Als er grote verschillen zijn kan je tijdens de training ook de 
snellere en minder snellere lopers verdelen. Als je dan een 
assistent-trainer hebt kan je een grote groep tijdens de training 
splitsen. Na afloop lopen we wel gezamenlijk terug voor de 
cooling-down.”

Leo heeft goed contact met de collega-trainers  
over de manier van training geven. 
“Eén keer per maand doe ik een gezamenlijke training met 
de groep van Wilco Hoogendoorn en we stemmen onze 
loopprogramma’s zoveel mogelijk op elkaar af. Ook met  
de trainers Adilson da Silva en Paul Jordaan.”

Sinds wanneer worden de marathon-trainingslopen  
bij PAC georganiseerd?
“Zelf organiseer ik de marathontrainingslopen nu vanaf 2014. 
Daarvoor werd dit ook al jaren door PAC georganiseerd. Daar 
kwam op een bepaald moment een einde aan. Diverse groepen 
gingen zelf duurlopen doen. Ook zag ik vele PAC’ers bij andere 
verenigingen aan marathontrainingslopen deelnemen. Toen kwam 
het idee bij mij op om dit bij PAC weer op te pakken. In eerste 
instantie waren dit rondjes rond de Kralingse Plas. Maar dit vond ik 
wat saai. Dus het jaar daarop zijn we maar eens langs de Rotte gaan 
lopen, steeds een bruggetje verder tot aan het eind van de Rotte. 
Echter, door de vele fietsers op de route werd dit te gevaarlijk. Zo 
werden het steeds verschillende routes. Er doen ook steeds meer 
lopers van buiten PAC mee. Met georganiseerde groepen kan je 
verantwoord lopen met verschillende streeftijden. We hebben deze 
lopen echt op de kaart gezet. Door per trainingsloop het aantal 
kilometers te vergroten, kunnen we een marathon nabootsen, 
inclusief de drankposten om de 5 km. Onderweg hebben de 
lopers dan geen ballast van zelf meegedragen flesjes.”

Hoe voel jij je in de rol van organisator van de PAC- 
marathontrainingen?
“Ik voel mij trots en ik vind het ontzettend leuk werk om te doen. 
Ik ben heel verbaasd dat ik iedere keer weer zo veel vrijwilligers op 
de been kan krijgen om deze lopen te realiseren. De fietsers rijden 
voor en achter een groep. De voorlopers blijven gedisciplineerd 
voor hun groep lopen en houden hun lopers goed bij elkaar. Wat 
fijn is, is dat zij zelf voor vervanging zorgen als zij een keer aanwezig 
kunnen zijn. Het is mooi dat de taken nu beter verdeeld zijn. 
Het is professioneler geworden. Zonder deze mensen is dit 
natuurlijk niet mogelijk. Ook de reacties van de deelnemers zorgen 
ervoor dat wij het steeds beter proberen te doen”. 

Wat komt er bij jou allemaal voor kijken om 
 dit voor te bereiden?
“Je moet de route plannen, vrijwilligers werven, inkopen doen, een 
indeling maken en overleggen met de vrijwilligers hoe de taken 
worden verdeeld.” 
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Wat is het volgens jouw succes van 
deze trainingslopen?
“De goede begeleiding door voorlopers en fietsers, de 
verzorging op elke 5km, de mooie routes en de informatie 
die wij geven tijdens het lopen. Ook de mogelijkheden om 
zich na afloop van de trainingsloop te laten masseren, vindt 
men prettig. Het is ook goed dat steeds meer trainers en 
vrijwilligers de reanimatiecursussen volgen en kennis  
hebben van EHBO.” 

Mede door berichten in de streekbladen, de PAC-website 
en op Facebook krijgen deze trainingslopen bekendheid. “Ja, 
er zijn per trainingsloop zeker 150 tot 250 lopers, waarvan 
voor een groot deel extern. We bewaren de gegevens van 
die externe lopers en zo worden ze voor een volgende 
trainingsloop weer uitgenodigd. Hun deelname is belangrijk. 
Zij betalen bij het inschrijven een klein bedrag. Dat zorgt 
ook voor extra inkomsten voor PAC. Daarmee kunnen de 
benodigde voorraad (thee, versnaperingen) inkopen worden 
gedaan voor bij de drankposten en kunnen eigen tafels 
worden gekocht, hesjes, enz.”

Moet het aantal deelnemers blijven groeien?
“We hadden tegen eind maart acht groepen. (5:00 tot 6:45) 
Dat is voorlopig het maximum. Als er behoefte is aan meer 
verschillende groepen zal de toekomst dat uitwijzen.  
Maar dan zijn er nog meer vrijwilligers nodig.” 

Waarom is de begeleiding van meer fietsers zo van 
belang geworden?
“De begeleiding van de fietsers is inderdaad een belangrijke 
taak geworden. Zij leiden de groep naar de juiste route 
(voorfietser) en houden de achterhoede in de gaten 
(achterfietser). De achterfietser krijgt een EHBO-doos mee 
en kan eerste hulp bieden als iemand die nodig heeft. Als 
een loper een groep niet kan bijhouden kan de achterfietser 
adviseren even te wachten op de groep erachter. Bij het 

oversteken kunnen de fietsers het verkeer even staande houden tot 
de laatste loper is overgestoken. En het is belangrijk dat de fietsers 
weten dat Corrie van Hoorn telefonisch aanspreekpunt is bij eventuele 
problemen. Denk hierbij aan het ophalen van geblesseerde lopers.”

Vind jij jezelf een voortrekker of duwer van de PAC trai-
ningslopen?
Daar heb ik niet echt een benaming voor. Iemand moet het oppakken. 
Met mijn 30 jaar ervaring als marathonloper weet ik wat er verlangd 
wordt als je deze trainingslopen wilt organiseren. Ik hoop op termijn  
dat iemand het stokje wil overnemen.” 

Je wilt ook de onderlinge clubcompetitie van PAC weer 
nieuw leven inblazen. Wanneer zou je dat willen laten in-
gaan?
“Dat is het volgende doel. Er wordt door steeds minder lopers aan 
wedstrijden deelgenomen. Ik denk dat als je een clubcompetitie opzet, 
zoals de SLA-competitie*) van jaren geleden, de drempel lager wordt 
voor diverse lopers om aan wedstrijden deel te nemen. Het doel is om 
in het najaar te starten met crosswedstrijden. Verder van alles wat. Er 
bestaan al PAC-wedstrijden die inpasbaar zijn in die beoogde competitie. 
Drie crosswedstrijden, een Nieuwjaarsloop, drie baanwedstrijden, 
de strandloop, een 15km of halve marathon en de Maasstadloop als 
finale wedstrijd. Dus tien wedstrijden. Hoe een puntensysteem in 
zijn werk gaat, daar gaan wij met een aantal trainers na de marathon 
over brainstormen. Ik denk bijvoorbeeld aan leeftijdscategorieën of 
een leeftijdscorrectie, zodat oudere lopers zich kunnen meten met de 
toplopers van PAC. Uiteraard gaan wij kijken hoe dat gaat bij andere 
competities, maar ook onze trainers hebben hier zeker een idee over.”p

*)  De SLA stond voor het superlange-afstandlopen dat bij PAC  
in 1976 in gang werd gezet. Die term werd door toenmalig trainer 
Fred Moerman voor het eerst gebruikt. 
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ALGEMEEN

Atletiekvereniging PAC/Clubhuis Postbus 21334, 3001 AH Rotterdam bureau.pac@gmail.com 010 452 19 60 

Ledenadministratie  
(contributies/opzeggingen)

Postbus 21334, 3001 AH Rotterdam ledenadm.pac@gmail.com 010 452 19 60 

Accommodatiebeheer Marien Muller m.j.l.muller@online.nl 06 51 16 83 88

INTAKE EN INFORMATIE NIEUWE LEDEN

Hardlopen woensdag 19.00 - 20.00 uur Clubhuis

Baan en jeugd Via de website

HOOFDBESTUUR

Martin Blok Voorzitter  
(algemene zaken, sponsoring, baanatletiek)

martinblok@me.com

Patricia de Jong Secretaris getintoshapemassage@gmail.com

Peter Bos Penningmeester peter.bos8@gmail.com

Ron de Kruijff Bestuurslid (accommodatiebeheer) info@rondekruijff.nl

Gerard de Jong Bestuurslid (Sectie hardlopen) gerard_de_jong@yahoo.co.uk

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 Carola Diederik carola.diederik@upcmail.nl

Krachthonkcommissie Jacqueline van Daalen jacqvandaalen@hotmail.com

Materiaalbeheer Baan/Jeugd Christian Huijsman cthuijsman@gmail.com 010 222 32 55

Materiaalbeheer Hardlopen Gerard Jan de Ruiter gerard.jan.de.ruiter@planet.nl 06 20 65 02 57

WOC Baan/Jeugd Jorrit Rodermond jorrit.rodermond@gmail.com

WOC Hardlopen Mieke Louwman m.louwman@planet.nl 010 202 10 14

Medische commissie Karel Moltzer moltzer@hotmail.com 010 415 10 93

Stichting Klubhuis Ron de Kruijff info@rondekruijff.nl 010 429 94 11

TRAININGEN HARDLOPEN

Selectie Adilson da Silva info@portugaliawijntour.nl 06 51 75 42 99

Groep Paul Jordaan Paul Jordaan jordaan.maat@gmail.com 06 37 41 76 15

Groep Wilco Hoogendoorn Wilco Hoogendoorn wa.hoogendoorn@gmail.com

Groep Leo van Hoorn Leo van Hoorn lhoorn@xs4all.nl

Groep Rob van Kempen Rob van Kempen r.c.vankempen@gmail.com 010 450 32 54

Groep Chris Roeland Chris Roeland chrisroeland@gmail.com

Groep Mieke Louwman Mieke Louwman m.louwman@planet.nl             010 202 10 14

Groep Cor Berrevoets Cor Berrevoets cor.berrevoets@gmail.com

Groep Jan de Vos Jan de Vos jandvos@gmail.com 010 415 89 41

Groep Irma van der Linden Irma van der Linden renjerot@upcmail.nl 06 48 38 88 56

Groep Marjan Bovill Marjan Bovill mbovill@chello.nl 010 455 38 80

Groep Harald Schneider Harald Schneider h.schneider1@chello.nl 06 24328460

Groep Sandra Middel Sandra Middel middel500@hotmail.com 010 220 36 46

Maandagavondgroep Hùber vd  Velden 06 52 43 40 52

Dinsdagochtendgroep Alex Werff werff48@chello.nl 06 30 42 54 69

Zaterdagochtendgroep Gerard Jan de Ruiter gerard.jan.de.ruiter@planet.nl 06 20 65 02 57

Woensdagavondgroep Linda van Dongen ji5jc2@kpnmail.nl 010 437 86 01

Zaterdagochtendgroep  
(lenigheid, coördinatie, stabiliteit en interval)

Evelien Kobessen, evelien.kobessen@upcmail.nl 06 15 54 46 41

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

Krachttraining 
(krachthonk op dinsdag en donderdag vanaf 17.00 uur 
voor Hardlopen en Baanatletiek)

Han Ruigrok jwruigrok46@gmail.com 06 21 86 53 31
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Bootcamptraining  Leo Doornhein leo.bootcamp@ziggo.nl 010 202 47 69

Hoofdcoördinator Hardlopen Gerard Jan de Ruiter gerard.jan.de.ruiter@planet.nl 06 20 65 02 57

Coördinator Hardlopen Gerard Bakx gerard.bakx@kpnmail.nl 06 51 70 42 21

TRAININGEN BAANATLETIEK

AB junioren Basis Pascale van de Plaats p_plaats@hotmail.com

AB-junioren wedstrijdgroep Loek Lunghi en Joop Rüter llunghi@rdw.nl

B-junioren Selectie Jelle Eikelhof jelle.eikelhof@gmail.com

Senioren Algemeen Peter Spiering peter.s@atletiek.org

Masters Basis Gerda Honkoop g.honkoop@hotmail.com

G-atletiek Willem Schmidt en Sophie Hunter
w.schmidt5@upcmail.nl

zoof.hunter@gmail.com 

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

Specialisatie Sprint Wedstrijd Ria Jans mmcjans@gmail.com

Specialisatie Mila Selectie Martien Droog martiendroog@gmail.com 0180 314 435

Specialisatie Mila Wedstrijd Gerard Droog g.droog2@chello.nl

Specialisatie Pols Nils Mulder nilsmulder@gmail.com

Specialisatie Hoog Gerda Honkoop g.honkoop@hotmail.com

Specialisatie Ver/Hinkstapspringen Eric van der Steenhoven e_vdsteenhoven@hotmail.com 0180 322 272

Specialisatie Speer Gerard van de Brug bruggies@ziggo.nl

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

Specialisatie Kogel/Discus Wedstrijd Hanspeter van Daalen hanspeter.vandaalen@kpnmail.nl

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

TRAININGEN CD-JUNIOREN

Coördinator Basis Paula Siersma paulasiersma@gmail.com 06 40 26 57 48
Coördinator Selectie/beloften Ron van der Steenhoven hovendijk@hetnet.nl 06 10 21 14 90
D1 junioren Basis Patrick Jack pcjack@live.nl
D2 junioren Basis Cris Mens crisingomens@gmail.com
C1 junioren Basis Wing Tong winghung80@hotmail.com
C2-junioren Basis Kevin Versprille kevin.versprille8@gmail.com
CD-junioren Basis middaggroep Jordi van der Wal jordi.vanderwal@hotmail.com
D-junioren Beloften Ingrid van Houdt ingridvhoudt@gmail.com
C-junioren Beloften Finnian van der Steenhoven finnian.v.d.steenhoven@gmail.com
CD-junioren Selectie Ron van der Steenhoven hovendijk@hetnet.nl 06 10 21 14 90
Specialisatie Sprint Sergio van der Meide svdmeide@gmail.com
Specialisatie Mila Karlijn van Es karlijnvanes@live.nl 06 27 00 77 18 
Specialisatie Horden Sergio van der Meide svdmeide@gmail.com
Specialisatie Pols instap Finnian van der Steenhoven finnian.v.d.steenhoven@gmail.com
Specialisatie Pols gevorderden Erwin de Gier erwindegier97@gmail.com
Specialisatie Hoog Gerda Honkoop g.honkoop@hotmail.com
Specialisatie Ver Christian Huijsman cthuijsman@gmail.com
Specialisatie Kogel Vanessa Noordegraaf v_nes1@yahoo.com 0180 397 152
Specialisatie Discus Mees de Klerk meesdeklerk@live.nl
Specialisatie Speer Gerard van de Brug bruggies@ziggo.nl
Specialisatie Kogelslingeren Linda van Vliet lindav4@upcmail.nl

TRAININGEN PUPILLEN

Coördinator pupillen Paula Siersma paulasiersma@gmail.com 06 40 26 57 48
Ienieminipupillen 2014-2015 Fadila Wijsman fadila.wijsman@gmail.com
Ienieminipupillen 2013 Diane van Es dianevanes@hotmail.com
pupillen maandag/vrijdag groep Tim Vogel tim.vogel@live.nl
D pupillen groen Bruno Oele brunooele15@gmail.com
D pupillen oranje Tim Graafland timgraafland@gmail.com
C pupillen groen Dick Otto d.otto@planet.nl
C pupillen oranje Nena Schenk nenaschenk@gmail.com
B pupillen groen Wesley van der Holst wesley.vdh@hotmail.com
B pupillen oranje Hannah den Engelse denengelsehannah@gmail.com
A1 pupillen groen Corinde van Es corindevanes@live.nl
A1 pupillen oranje Joris van Dongen joris.jvd1997@gmail.com
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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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.



Nieuwe clubkleding 
koop je bij de 

PAC webwinkel

www.pacatletiekshop.nl


