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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, Geo van Houten

LEDENADMINISTRATIE
Postbus 21334, 3001 AH Rotterdam

ledenadm.pac@gmail.com

Martin Blok, voorzitter

Voor het eerst in de geschiedenis van het clubblad 
verschijnt het dit keer alleen online. Normaal 
gesproken haalt u het op in de kantine, maar die 
blijft nog even gesloten, onder andere omdat 
de kosten van het openhouden in de zomer niet 
opwegen tegen de baten en het ook lastig is om 
in deze periode voldoende vrijwilligers te vinden. 
Het is de bedoeling dat de kantine binnenkort 
geleidelijk aan weer opengaat. De ruimte is al 
volgens de richtlijnen Covid-19-proof ingericht. 
Gelukkig kunnen we wel weer met zijn allen 
sporten. Het was even schakelen afgelopen 
maart, toen de sportverenigingen hun complexen 
moesten sluiten. Er was vrijwel dagelijks 
overleg met de gemeente, de Stichting Klubhuis, coördinatoren, trainers 
en vrijwilligers. Alle hens aan dek dus! Eind april mochten we onder veel 
aandacht van de media weer beginnen met aangepaste trainingen voor 
de jeugd.  Vrijwilligers hielden bij de poort toezicht op de naleving van de 
hygiënerichtlijnen, zoals die op borden overal op het complex ook na te lezen 
zijn. Inmiddels zijn de hardloopgroepen ook weer begonnen en heeft zelfs de 
eerste baanwedstrijd weer plaatsgevonden. Het nieuwe normaal voelt nog 
steeds niet normaal, maar wat is het fijn dat we onze favoriete sport weer 
kunnen beoefenen! We zijn alle vrijwilligers enorm dankbaar voor hun inzet 
in deze lastige tijden. We hopen dat jullie blijven helpen, want we zijn er nog 
niet!

Heel spijtig was dat alle jubileumactiviteiten moesten worden afgelast. We 
hadden het 125-jarig bestaan van de vereniging graag groots willen vieren, 
maar het werd al snel duidelijk dat niet zou gaan lukken. Dat moeten we 
volgend jaar dan maar doen, 126 jaar is ook een mooie leeftijd om te vieren! In 
november van dit jaar verschijnt wel het prachtige jubileumboek, geschreven 
door Pim Bijl, dat we op alternatieve wijze zullen presenteren.

We kijken ook alweer vooruit naar de toekomst, de ontwikkelingen staan nu 
eenmaal niet stil. Begin september organiseert het bestuur een beleidsdag, 
om de richting voor de komende jaren te bepalen, zowel op sportief als 
op maatschappelijk gebied. Aan de beleidsdag zullen, naast het bestuur 
ook vertegenwoordigers van het bestuur de Stichting Klubhuis deelnemen 
(overigens allen leden van PAC). Zoals u wellicht weet, draagt de stichting de 
verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de kantine en voor het beheer 
van het complex, ook onderwerpen van gesprek tijdens de dag. Voorts zullen 
trainerscoördinatoren en afgevaardigden van de technische commissies 
deelnemen. Een en ander moet leiden tot een conceptbeleidsplan voor de 
komende jaren, dat we bij de najaarsvergadering hopen te kunnen presenteren.

Voor nu: gezond en veilig sporten, daar staan we voor, daar gaan we voor. 
Vergeet je handen niet te desinfecteren bij aankomst en vertrek en volg de 
instructies van de vrijwilligers en trainers op, maar vergeet niet te genieten  
van je training!

Alle hens aan dek!
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 AGENDA
 
 

 
29 AUGUSTUS 
›  NK SNELWANDELEN 20.000 METER  

RWV (VINDT PLAATS IN DRUNEN) 
 

 
29 / 30 AUGUSTUS 
›  ASICS NK ATLETIEK  

MAARSCHALKERWEERD, UTRECHT 
 

 
5 / 6 SEPTEMBER 
›  NK MEERKAMP / U18 / U20 / SENIOREN  

KAV NOP EMMELOORD   
 

 
12 / 13 SEPTEMBER  
›  ASICS NK U18 & U20 

AV ALTIS AMERSFOORT  
 
 

 
19 SEPTEMBER  
›  NK 10.000 METER (GOUDEN SPIKE) 

LEIDEN ATLETIEK  
  

 
20 SEPTEMBER  
› ONK PARA ATLETIEK 
AV ATTILA TILBURG  
 

 
3 EN 4 OKTOBER 
›  NK MASTERS 

MPM HENGELO  
 

 
4 OKTOBER  
›  NK SNELWANDELEN 10KM EN 50KM 

RWV (VINDT PLAATS IN TILBURG)  
 

 
18 OKTOBER   
›  NK MARATHON 

LE CHAMPION – AMSTERDAM 
 

 
25 OKTOBER   
›  NK WERPVIJFKAMP 

AV EDAM - EDAM 
 

De coronacrisis heeft ons allen lang in de greep gehouden. De eerste  
maanden mochten we niet gezamenlijk trainen en misten we de sociale  
contacten. Onderling bleven diverse trainers en groepjes lopers wel actief.

Atletiekvereniging PAC bestaat 125 jaar en is daarmee  
de oudste atletiekvereniging van Nederland. 

PAC BESTAAT
125 JAAR 

tekst Enno van Waardenberg, 

fotografie: Evelien Kobessen

Op zondag 23 juni 1895, op een warme zomerdag, kwam een groep 
jongemannen bij elkaar in vergadering in het zaaltje boven het  
toenmalige Café Belvedère op de West-Kruiskade. Zij namen  

het besluit om op 1 juli 1895 de Rotterdamse atletiekvereniging  
Pro Patria op te richten. p

Bij PAC werd gefaseerd begonnen met de 
jeugdtrainingen. De Atletiekunie stuurde 
het conceptprotocol “Atletiek in de 1,5 
meter samenleving” naar alle atletiek- 
verenigingen in Nederland. De trainingen 
werden bij PAC volgens dit protocol  
georganiseerd, waarop de trainers en  
coördinatoren erop konden toezien dat 
alle regels goed zouden worden nageleefd. 
De pupillen mochten op woensdag 29 
april als eerste groep weer gaan trainen. 
Op 2 mei werd de eerste zaterdag- 
ochtendtraining voor de junioren van  
12 t/m 18 jaar gehouden, mits er voldoen-
de afstand van elkaar werd bewaard,  
met de wachtende ouders op minimaal  

1,5 meter van elkaar buiten het hek. 
Om te weten wie er allemaal wilden  
komen trainen, zodat de trainers goed  
waren voorbereid, moest men een  
inschrijfformulier invullen. Voorwaarde 
was wel om op tijd aanwezig te zijn.  
Was je te laat, dan kon je niet meer  
meetrainen. 

Het was ouders niet toegestaan het  
terrein te betreden. Kinderen werden 
afgezet bij de ingang van het complex.  
De toegangspoort werd alleen gebruikt 
om het complex te betreden. Kwam je 
met de fiets, dan mocht je niet blijven 
hangen bij de fietsenstalling. Bij vertrek 
moest gebruik gemaakt worden van  
het hek bij de fietsenstalling. Op het 
terrein moest de bewegwijzering worden 

gevolgd. De kantine, kleedkamers en 
PAC-O-Droom bleven gesloten. Het toilet 
op het terrein was dicht. Het advies was 
om thuis naar het toilet te gaan. Voor en 
na de training werd gevraagd je handen te 
reinigen met desinfecterende vloeistof, op 
diverse plekken op het complex beschik-
baar. 

Later mochten ook de hardloopgroepen 
weer trainen. Op 6 mei maakte de rege-
ring bekend dat we vanaf 11 mei weer in 
clubverband buiten mochten sporten. Op 
deze datum startte inderdaad de eerste 
groep met de training. We zien alle lopers 
weer met groot enthousiasme trainen. In 
eerste instantie werd gestart met kleine 
groepen om zeker te weten dat de lopers 
zich aan de 1,5 meter afstand konden 
houden. Dat was wennen voor de lopers 
en de trainers. Intussen zijn de maatrege-
len gelukkig versoepeld. Hoera we trainen 
weer!  p

HOERA WE MOGEN 
WEER TRAINEN 

Cafe Belvedere in de vorige eeuw
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Atletiekvereniging PAC bestaat 125 jaar. We zijn daarmee  
de oudste atletiekvereniging van Nederland.  

Dit heuglijke feit zou dit jaar groots gevierd worden, maar door  
het coronavirus kunnen de feestelijkheden helaas niet plaatsvinden.  
Alle jubileumactiviteiten worden nu verplaatst naar volgend jaar.  
Maar een felicitatie is uiteraard op zijn plaats.  
Wij feliciteren het bestuur van PAC van harte met het bereiken  
van dit jubileumjaar. Wij wensen onze vereniging alle geluk  
en succes voor de toekomst. Wij er zijn trots op om voor deze  
leuke vereniging nieuws te mogen verzamelen en te publiceren

Hartelijk gefeliciteerd!

Hartelijk  
gefeliciteerd  
met het 125  
jarig jubileum 

De maand juni had de maand 
moeten worden van het PAC-
jubileumfeest ter ere van het 
125-jarig bestaan. Ter gelegenheid 
hiervan schreef Pim Bijl, 
sportjournalist en lid van PAC, 
een mooi jubileumboek over onze 
vereniging. Hannelore Smilde, 
ex-lid van PAC zorgde voor de 
fotografie. Op vrijdag 19 juni 
tijdens een jubileumreceptie, zou 
het boek worden gepresenteerd. 
Echter door het coronavirus komt 
het boek later uit dan gepland. 
Dat zal waarschijnlijk in november 
plaatsvinden.

Inhoudelijk wordt het een prachtig en 
omvangrijk hardcover boek met mooie 
verhalen. Het gaat vooral ook over 
de bijzondere mensen binnen onze 
vereniging, over ereleden, de sporticonen, 
over atletiekfamilies, familiegeneraties, 
mensen met een lang lidmaatschap of 
over leden die mooie prestaties hebben 
behaald. Maar het gaat ook over de 
aanwas van de jeugdleden en over de 
groei van onze vereniging. En onze 
voorzitter geeft een mooi toekomstbeeld 
van onze club. Het zal een boek zijn dat 
graag wordt gelezen en dat je later nog 
eens terugpakt uit de boekenkast om er 
weer in te lezen en in te bladeren. 

Bij de presentatie hoeft de anderhalve 
meter maatregel van de RIVM geen 
belemmering te zijn. Er wordt nog 
nagedacht over hoe dat het beste kan 
plaatsvinden. Dat zal in elk geval op een 
verantwoordelijke wijze gebeuren en 
toch ontspannen. De presentatie kan 
afhankelijk van het aantal aanwezigen in 
blokken worden verdeeld. De presentatie 
van het jubileumboek 125 jaar PAC, daar 
wil je bij zijn.  p

De redactie van het 
PAC magazine

Het jubileumboek 125 jaar PAC

Pro-Patria en Feyenoord
In een jubileumboek van Feijenoord ter gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum, dat stamt uit 1933, wordt een dual 
meet Feyenoord tegen Pro-Patria vermeld. De teksten zijn 
uiteraard vanuit Feijenoord-perspectief geschreven. 

In een tekstfragment uit het Feyenoord jubileumboek van PAC-lid Wim 
Koster waarin Pro-Patria wordt genoemd staat o.a. het volgende: 

“Dit jaar werd twee maal een dual meet op ons terrein gehouden, en wel 
op 9 juni 1929 tegen Pro-Patria en dato 18 augustus tegen Vlug en Lenig. 
Beide malen werd het voor ons een nederlaag. Het doel echter, eens wat 
propaganda te maken voor de atletiek, werd ten volle bereikt, terwijl er zeer 
behoorlijke prestaties werden geleverd. Hieronder vraag ik uw aandacht 
voor de verrichtingen door de verschillende deelnemers in deze wedstrijden 
geleverd. De namen der Feyenoorders zijn wederom vetgedrukt.”   

Bijgaande foto betreft een wedstrijd op 5 juli 1931 met Pro-Patria.

tekst Enno van Waardenberg
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Op 2 juni is PAC-erelid Wim Witvliet 100 jaar geworden. Onze voorzitter 
Martin Blok bracht hem op die dag telefonisch de felicitaties over namens 
iedereen van PAC Rotterdam. Namens PAC is er een cadeau bezorgd:  
een whisky-proefpakket, want Wim is een groot liefhebber van whisky.  
Helaas was het vanwege het coronavirus niet mogelijk dit fysiek aan  
hem te overhandigen. 

Erelid Wim Witvliet is  
100 jaar geworden

Wim Witvliet werd op 1 juli 1944 lid van de 
vereniging, toen nog Pro-Patria, en hij was 
al die jaren actief als vrijwilliger, jurylid en 
bestuurslid. 

In ons clubbladarchief is te vinden dat 
Wim van 1944 tot en met 1950 baanatleet 
was op de 100m en 1500m. Hij liep 
destijds 11,4 sec. op de 100m. Bij een 
baanwedstrijd in Amersfoort werd hij eens 
eerste op de 1500m. Spijtig genoeg – zo 
gaf hij zelf eens aan – bleef het bij die ene 
keer dat hij zo hoog eindigde. 
Wim was coördinator en een van de 
begeleiders van de polsstokhoogspringers 
en bij indoorwedstrijden in de 
Houtrusthallen en zo kwam hij in de 
organisatie van de vereniging. 

Vanaf 1959 tot en met 1973 was hij 
secretaris van PAC. In die jaren kwam 

was de inschrijving nog beperkt tot enige 
honderden atleten, waaronder veel PAC-
cers. Ook waren er toen veel vrijwilligers 
uit de vereniging die meehielpen in de 
organisatie en hun steentje bijdroegen. 
Wim tekende toen zelf de Marathon-
route in en liep met het loopwiel de 
meetafstand van 42 km en 195 m. 
Achtenhalf jaar heeft hij in de Stichting 
Marathon Rotterdam aan het technische 
gedeelte meegewerkt. De Marathon is 
nu uitgegroeid tot en van de grootse 
evenementen van Rotterdam. Wim was 
ook lang betrokken bij de organisatie van 
de Konmarloop en Zuidersterloop. 
Verder was hij een van de initiatiefnemers 
en zeer actief betrokken bij het 
organiseren van de eerste PAC Ekiden. 
Wim is nog steeds zeer betrokken bij 
het wel en wee van de vereniging en 
altijd een trouwe bezoeker van de 
ledenvergaderingen. “Mijnheer de 
voorzitter, ik wil graag nog een opmerking 
maken.” 

De laatste jaren helpt Wim nog regelmatig 
bij de Ekiden, zoals het vrijhouden van 
de doorgang voor de lopers naar de 
atletiekbaan of het uitreiken van de 
medailles. Dat doet Wim met trots. Hij 
vindt het leuk om bij dit evenement 
aanwezig zijn en een bijdrage te leveren. 
“Zouden ze me weer nodig hebben bij de 
vrijwilligers?”, vraagt hij dan weleens. 

Dit zijn slechts enkele fragmenten 
uit het PAC-verleden van Wim. Voor 
zijn jarenlange inzet voor de sport in 
Rotterdam is Wim ook benoemd tot 
Rotterdams Sporticoon. Wim heeft zijn 
verjaardag intussen in kleine kring gevierd. 

PAC is trots op Wim en blij met hem. We 
hopen Wim snel weer bij de vereniging te 
kunnen verwelkomen. p

ook de fusie tussen ALO en Pro-Patria 
tot stand; op 17 maart 1967. In 1964 
startte Wim samen met Peter Niehorster 
het ‘recreatie trimmen’ op bij PAC. De 
zogenoemde trimgroepen waren populair 
in die periode. Het prestatielopen had 
zijn intrede gedaan en zo stond Wim met 
Jan Verschoor en Wim van Hemert aan 
de basis van de Havenloodsloop en de 
RN bos-, duin- en strandloop in Hoek van 
Holland. Wim Witvliet maakte zelf de 
ontwerpen van de medailles. 

In 1973 werd Wim benoemd tot erelid.
Wim was betrokken bij de organisatie van 
de Rotterdam Marathon. De door PAC 
georganiseerde 25 km wedstrijdloop in 
1980 zou een goede generale repetitie
zijn voor de eerste marathon in 
Rotterdam. Dat was Wims grote wens. 
Bestuurlijk kreeg hij het voor elkaar met 
medewerking van diverse instanties de 
marathon te organiseren. In het begin 

ZO WERD ER VROEGER 
HARDGELOPEN
Langeafstandlopen worden al sinds 1893 in ons land georganiseerd. Toen zette  
De Amsterdamsche Atletische Club een loop van maar liefst 85 kilometer lang  
op touw. Het werd go as you please-race genoemd. De deelnemers kregen  
twaalf uur de tijd om de afstand af te leggen en konden zelf bepalen of zij  
deze afstand hardlopend of wandelend aflegden.

De eerste marathon
De allereerste marathon op Nederlands 
grondgebied werd eveneens gelopen 
in Amsterdam. Hiervoor was de 
Amsterdamsche Athletische Club De 
Spartaan in 1906 verantwoordelijk. De 
eerste marathon in Rotterdam was op 24 
mei 1908. Dat was tijdens de ‘atletische 
voorwedstrijden’ voorafgaand aan de 
Olympische Spelen in Londen. In aanloop 
naar de Olympische Spelen van 1908 
in Londen werden ook in Nederland 
sportevenementen georganiseerd, die 
voor het gemak Olympische Spelen 
werden genoemd. Haarlem en Rotterdam 
hadden in dat jaar allebei hun eigen 
Olympische Spelen, ofwel ‘atletische 
voorwedstrijden’. Die eerste marathon 
ging van Rotterdam naar Gouda en weer 

terug, met een zilveren bokaal voor de 
snelste loper. Het jaar daarop werd er 
weer een marathon in de Maasstad 
gehouden en wel op 23 mei 1909. Het is 
de vraag of die eerste marathons dezelfde 
lengte hadden als tegenwoordig. In de 
beginjaren van de Olympische marathon 
lag die afstand namelijk nog lang niet vast 
en varieerde dan ook keer op keer. Pas in 
1924 werd voor eens en altijd bepaald dat 
die 42 kilometer en 195 meter lang moest 
zijn.

De eerste editie van de 'moderne' 
marathon van Rotterdam
De marathon van Rotterdam zoals we 
deze nu kennen is voor het eerst gelopen 
op 23 mei 1981. De marathon was een 
idee van ambtenaar Gerard Rooijakkers, 

tekst en fotografie: Enno van Waardenberg

die de atletiek in Rotterdam een impuls 
wilde geven. Op 17 mei 1980 had het 
nationaal kampioenschap 25 kilometer 
in Rotterdam plaats gevonden, met de 
finish op de Coolsingel. Dat evenement 
bewees dat een sportwedstrijd in de stad 
tot de mogelijkheden behoorde. Samen 
met vertegenwoordigers van de drie 
Rotterdamse atletiekverenigingen PAC, 
Metro en AVR ging Rooijakkers aan de 
slag. Ze stippelden een parkoers uit dat 
bestond uit  
zes rondjes rond de Kralingse Plas en 
daarna  
via Crooswijk naar de finish op de 
Coolsingel ging. p
 
Bron: Stadsarchief Rotterdam

C- en D selectie
Zaterdag 13 juni werd er een onderlinge 
testwedstrijd georganiseerd voor de C en 
D selectie- en beloften groepen. Meest 
in het oog springende uitslagen (tijden 
allemaal hand geklokt).

Onderlinge 
testwedstrijden 
van PAC

Mila
Op 11 juni werd de eerste testwedstrijd/
time trial gedaan met de Mila @
pacrunningteam! De 600m en 1000m 
lopers liepen te gelijk en dat zorgde ervoor 
dat de atleten wat aan elkaar hadden om 
een mooie tijd te lopen! Uiteindelijk voor 
iedereen een pr en voor iedereen een 
medaille! Trots op ze, dat ondanks dat het 
geen echte wedstrijd was, ze zich goed 
konden opladen.

Uitslagen: 
Emily 600m 1:46.97 / 1:47.22
Matthijs 600m 1:53.83 / 1:55.65
Tijmen 600m 2:02.23 / 2:03.22
Abel 600m 2:06.58 / 2:08.99
Stan 1000m 2:59.90 / 3:03.99
Tristan 1000m 3:16.0 / 3:24.79
Ramon 1000m 3:26.0 / 3:30.09

tekst Karlijn van Es tekst Peter Spiering

Uitslagen: 
Ridzerd 1.92  hoog  JC2
Rachel 3840  speer  C2
Tess Moesman 3237  speer  C2
Najila 3216  speer  C1
Yannick 9,7  80m  JD2
Shurwendrich 10,6  80m  JD1
Tess Jack 10,2  80m  MC1
Jessy 10,3  80m  C2
Jarno 12.70  kogel  JC1
Yannick 12.14  kogel  JD2
Anne 10.44  kogel  MC1
Jozuah 11,6  100m
Fleur 1.50,6  600m  MD2
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HARDLOOPEVENEMENTEN  GESCHRAPT

PAC-PUPILLEN PAC-PUPILLEN

Helaas kunnen wij geen verslag 
doen van de atletiek- en hard- 
loopevenementen die zouden 
plaatsvinden. Ter compensatie 
willen we graag mooie  
herinneringen ophalen van  
foto’s van andere jaren. 

In het voorjaar bevond de wereld zich in een onzekere situatie die niet te 
overzien was. De enorme impact van COVID-19 (coronavirus) raakte iedereen, 
dus ook de evenementenbranche. Het kabinet besloot op 23 maart alle 
bijeenkomsten en evenementen in het land tot 1 juni 2020 te verbieden, (waarna 
dit verbod later werd verlengd tot 1 juli). Hoewel intussen een versoepeling is 
aangekondigd, zijn een aantal bekende loopevenementen in de regio al afgelast 
en/of verplaatst. 

NN Rotterdam Marathon verplaatst naar 11 april 2021 
De 40ste NN Marathon Rotterdam, oorspronkelijk gepland op 
5 april en vroegtijdig vanwege de coronacrisis verschoven naar 
25 oktober, gaat dit jaar definitief niet door. De beperkende 
overheidsrichtlijnen in verband met Covid-19 maken het helaas 
onmogelijk het evenement te organiseren op de grootse wijze die 
traditioneel past bij mooiste. Onder de huidige omstandigheden 
en met de kennis van nu vindt de organisatie van de NN Marathon 
Rotterdam het realistisch en verstandig om in deze fase dit zware 
besluit te nemen. De organisatie richt zich nu op 11 april 2021.
Kijk met ons terug met marathonfoto’s van andere jaren.

Roparun geschrapt
Op 31 mei, in het pinksterweekeinde, zou de 29e editie van 
de Roparun van start gaan vanuit Bremen en Parijs, met de 
finish in het centrum van Rotterdam. Er waren 340 teams 
ingeschreven. Ieder jaar wordt er met de estafetteloop geld 
opgehaald voor mensen die lijden aan kanker. Hoewel de 
29e editie van de Roparun dit jaar niet plaatsvond, is toch 
een bedrag van 2.031.058,77 euro binnengebracht voor het 
goede doel.
Zoals altijd zouden er duizenden toeschouwers staan 
om hun deelnemende familieleden en vrienden hartelijk 
te onthalen. Elk team werd altijd feestelijk ontvangen. 
Dit kon allemaal dit jaar niet doorgaan. De Roparun is 
doorgeschoven naar het pinksterweekeinde van 22 tot en 
met 24 mei 2021. 

   
Geen Festival Run Rotterdam 
Op zondag 7 juni zou de eerste editie 
van Festival Run Rotterdam plaatsvinden. 
Dit nieuwe evenement stond voorheen 
bekend als de Ladiesrun, maar is nu een 
loopfestival voor iedereen, met diverse 
hardloopafstanden van 1 km, 2 km, 5 km of 
10 km. Dit zou worden gecombineerd met 
een dag vol activiteiten in het Zuiderpark 
bij Ahoy. Ook dit evenement ging het niet 
door. Festival Run steunt het goede doel 
Pink Ribbon. Deelname aan de run steunt 
onderzoek naar borstkanker.

Omdat de eerste editie nog moest 
plaatsvinden, een kleine foto-impressie 
van voorgaande Ladiesruns 

Ekiden afgelast 
Op 4 juli 2020 zou de Rotterdam Ekiden 
voor de vijftiende keer plaatsvinden. 
In overleg met het bestuur van PAC 
Rotterdam nam de Ekiden-commissie 
het besluit om het evenement af te 
gelasten. De organisatie hoopt dat in 2021 
weer een prachtige Ekiden kan worden 
georganiseerd.

Wij blikken graag terug op mooie Ekiden-
fotomomenten van andere jaren.

Helaas dit jaar geen  
PAC Maasstadloop
Helaas gaat ook dit jaar de Maasstadloop 
niet door. De wedstrijd stond gepland op 
13 september 2020. Het organisatiecomité 
stelde de beslissing zo lang mogelijk uit, 
maar in de huidige 1,5 meter maatschappij 
wordt het een heel lastige klus om alles 
in goede banen te leiden. Het is nog te 
onzeker hoe de richtlijnen na 1 september 
zullen zijn. De Maasstadloop heeft te 
maken met een groot deelnemersveld, 
toeschouwers langs de kant en veel 
vrijwilligers op het terrein en langs het 
parcours. Hun gezondheid en veiligheid 
staat voorop. De organisatie gaat zich 
nu richten op de loop op zondag 12 
september 2021. 

Kijk met ons mee naar foto’s van 
voorgaande edities van de Maasstadloop.

fotografie: o.a. Martin Blok, Evert Buitendijk en Sanne van der Most

1110



tekst Job van Schaik

HARDLOPER HUIZENGA, EEN   VERGETEN WONDERATLEET  
Hardloper Huizenga, een vergeten wonderatleet is  
een boek over een hardloper uit de provincie die bij  
zijn eerste wedstrijd in het verre Holland de complete  
Nederlandse atletiektop op vele minuten zoek loopt. 

Job van Schaik (oud 
sportjournalist en werkzaam 
op de cultuurredactie van het 
Dagblad van het Noorden) 
tekent in dit boek zijn 
uitzonderlijke levensverhaal 
levendig op. 

Op een mooie voorjaarsavond in 1915 
betreedt Louwe Huizenga het sportterrein 
in Groningen. De noordelijke atletiektop is 
er in training en de 21 jarige slagersknecht 
vraagt of hij een keertje mee mag 
lopen. Tot ieders verbazing wint hij de 
trainingswedstrijd met groot gemak, in 
zijn slagerskloffie en op gewone schoenen. 
Een legende is geboren. Drie jaar lang 
won Louwe Huizenga alle wedstrijden 
waar hij aan meedeed. Hij verbeterde het 
wereldrecord op de marathon en nam het 
op tegen renpaarden, wielrenners en de 
stoomtrein, maar door tegenwerking van 
de atletiekbond, een ongelukkige liefde en 
ruzie met de pastoor kwam zijn carrière 
voortijdig ten einde. Huizenga raakte aan 
lagerwal en stierf op 80-jarige leeftijd 
eenzaam, verwaarloosd en vergeten.

Fragment uit het boek

-De eerste maanden uit de carrière van 
Louwe Huizenga-

Eise de Noord was een gelukkig man in 
de zomermaanden van 1915. Zijn slagerij 
mocht zich na de pinksterwedstrijden op 
een ongekende belangstelling verheugen. 
De winkel  in de Nieuwe Ebbingestraat 
in Groningen trok veel nieuwe klanten, 
maar het was niet de kwaliteit van het 
vlees waar de mensen voor kwamen. 
Het ging hen om De Noords knecht. 
Louwe Huizenga was in korte tijd een 
bezienswaardigheid geworden. Er deden 
allerlei verhalen over hem de ronde 
en iedereen wilde hem weleens met 
eigen ogen aan het werk zien. Huizenga 
had zich namelijk aangewend om de 
bestellingen van klanten hardlopend weg 
te brengen. Soms met een pakketje op 

zijn rug gebonden en dan weer achter 
de slagerskar. Daarbij leverde hij niet 
alleen vlees af in de stad, maar deed hij 
regelmatig ook naburige dorpen als Haren 
of Bedum aan. Zo kon hij in werktijd 
trainingsloopjes tot twintig kilometer 
maken. Ook als hij in het slachthuis aan 
het werk was geweest en met een kar vol 
vlees naar de slagerij terugging, hield hij 
er een stevig tempo op na. Ook al lag er 
een halve koe of een heel varken op de 
handkar. Na zijn debuut liep Huizenga 
in juni 1915 een paar wegwedstrijden in 
Groningen en Drenthe. De zondagse 
races in dorpjes als Garmerswolde, 
Grijpskerk en Peize werden door 
caféhouders georganiseerd en trokken 
veel toeschouwers, vooral door de 
aanwezigheid van het nieuwe, Groningse 

vroegte richting het Westen. 
De wedstrijd over 16 kilometer trok net 
als in voorgaande jaren veel publiek. 
De complete top van de Nederlandse  
langeafstandsatletiek  was aanwezig 
en langs het hele parcours juichten 
mensen de lopers toe. Tot ieders 
verbijstering verpletterde Huizenga 
al zijn  concurrenten. Hij liep een tijd 
van 58 minuten en 15,8 seconden, een 
nieuw parkoersrecord. De toeschouwers 
op het Schuttersveld in Rotterdam 
moesten maar liefst zevenenhalve 
minuut wachten voordat de nummer 
twee, G. Sakes, de Nederlands kampioen 
op de 5 kilometer, over de finish kwam. 
Ondanks de hitte – het was die dag 
rond de 25 graden – was Huizenga na 
de race volgens de verslaggever van 
Het Sportblad nog “volkomen frisch en 
blijkbaar onvermoeid”. De Revue der 
Sporten constateerde dat Huizenga een 
“uitnemende  stijl en buitengewone 
Ausdauer” had.  Het Groninger Dagblad 
wist te melden dat Huizenga door een 
verkoudheid niet eens in optimale conditie 
was en concludeerde: “Als hij eenmaal 
Nederland op de Olympische Spelen zal 
vertegenwoordigen, geeft hij stellig partij 
aan de snelsten.”

Als ze geweten hadden wat er vóór 
de wedstrijd gebeurd was, hadden de 
sportjournalisten waarschijnlijk veel 
meer superlatieven uit de kast gehaald. 
Huizenga was die ochtend, na een 
vermoeiende treinreis van vijfenhalf 
uur, namelijk niet in startplaats Delft 
uitgestapt, maar in Rotterdam. Toen hij 
op het Schuttersveld aankwam en zijn 
vergissing bemerkte, vroeg Huizenga aan 
de officials van atletiekvereniging Pro 
Patria, die al bij de finish waren: “Hoe 
ver is het naar Delft?” Ze vertelden hem 
dat het om een afstand van ongeveer 
zestien kilometer ging en raadden hem 
aan paard en wagen te huren, al zou hij 
dan waarschijnlijk pas na de start in Delft 
aankomen. Huizenga bedacht zich geen 

moment, trok zijn sportkleren aan, liet zich 
de route uitleggen en ging er in bloedvaart 
vandoor. Hij arriveerde nog net op tijd in 
Delft in en verscheen hevig zwetend aan 
de start. Omdat op zijn witte shirt aan de 
voor- en achterkant ‘Groningen’ gedrukt 
stond, grapte de Amsterdammer Sakes 
tegen zijn medelopers: “Die boer is zeker 
uit Groningen komen lopen.” Huizenga 
reageerde niet, maar inwendig kookte 
hij van woede. Toen de atleten waren 
weggeschoten en het laatste bruggetje 

loopwonder. Huizenga won elke keer 
met grote overmacht. De sterke verhalen 
uit Groningen drongen ook door  tot de 
rest van Nederland, waar de berichten 
over Huizenga’s overwinningen met 
scepsis ontvangen werden. De atleten en 
volgers in sportbolwerken als Amsterdam, 
Rotterdam en Eindhoven konden niet 
geloven dat een plattelandsjongen 
van amper 22 jaar zomaar vanuit het 
niets zijn tegenstanders declasseerde, 
waar anderen jaren nodig hadden om 
de top te bereiken. Maar ze waren wel 
nieuwsgierig geworden. De organisatoren 
van de wegwedstrijd Delft-Rotterdam, die 
destijds als een klassieker gold, nodigden 
Huizenga uit zijn kunsten eens in Holland 
te komen vertonen. En dus vertrok Louwe 
Huizenga op zondagmorgen 4 juli in alle 

te rijden. Huizenga gebruikte ze als haas 
en in de drukke straten van Rotterdam 
vloog hij hen voorbij om er tussen dikke 
rijen enthousiaste toeschouwers nog een 
fenomenale versnelling uit te persen. 
Op het Schuttersveld, waar die dag 
ook andere atletieknummers werden 
afgewerkt, werd Huizenga als een held 
ontvangen. Hij moest nog één rondje 
op de baan afleggen en dat werd een 
ware triomftocht. De atletiekkenners 
waren stomverbaasd en overlaadden 
de nieuweling met complimenten. 
Sakes arriveerde pas nadat Huizenga 
zijn ereronde had gemaakt met een 
zilveren lauwerkrans om de schouders. 
Toen hij Huizenga wilde feliciteren 
met zijn overwinning, draaide die hem 
resoluut de rug toe. Het zou nooit meer 
goed komen tussen de Groninger en de 
Amsterdammer.

In Groningen werd Huizenga als 
een volksheld ontvangen. De paar 
toeschouwers die waren meegereisd naar 
Rotterdam vertelden iedereen die het 
horen wilde over Huizenga’s fabuleuze 
prestatie en de enthousiaste reacties van 
het publiek in de Maasstad. p

Bron: Uit het boek ‘Hardloper Huizenga’ 
(Job van Schaik)

“Dit wandelen 
begint me dik 
de keel uit te 
hangen en als 
je met mij mee 
wil, moet je 
harder lopen!”

van Delft in het zicht kwam, ging hij naast 
Sakes lopen, die op dat moment het veld 
van 21 lopers aanvoerde . “Ik zal eens wat 
zeggen jongeman”, beet hij hem toe. “Dit 
wandelen begint me dik de keel uit te 
hangen en als je met mij mee wil, moet je 
harder lopen!”

Dat gezegd hebbende, zette Huizenga 
een van zijn fameuze tussensprints in 
en de andere lopers zagen hem pas bij 
de finish weer. Tijdens zijn solo werd hij 
begeleid door een paar fietsers, die hij 
vroeg om zo hard mogelijk voor hem uit 
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DIANE VAN ES > INTERVIEW

DIANE VAN ES 
HOUDT VAN 
BAANATLETIEK 
EN CROSS
tekst: Enno van Waardenberg

Vroeg in het voorjaar, nog juist voor de coronacrisis kon nog wel het NK cross 2020  
worden gehouden dat plaats vond in de Noordoostpolder. PAC-atlete Diane van Es  
pakte daar de titel bij de vrouwen op de lange cross. Zij werd daarnaast ook eerste in  
het Nationaal Crosscircuit. Wegens het gebrek aan wedstrijden in 2020 tot nu toe,  
blikt zij ook terug op haar prestaties van vorig jaar.   

Vorig jaar liep je opvallend veel 
goede wedstrijden. De winst op  
de kwartmarathon was zeker  
het mooist?
De winst op de kwart marathon was 
zeker mooi en leuk! Vooral finishen op de 
Coolsingel was super met het publiek! 
Maar de mooiste race was denk ik toch de 
5000 meter in Karlsruhe (Duitsland), waar 
ik voor het eerst onder de 16 minuten liep 
met een PR in 15.59,68.

Die crosstitel in de Noordoostpol-
der in het voorjaar, nog net voor de 
RIVM maatregelen, kwam voor jou 
nog op een goed moment. Toch? 
Dat kwam zeker nog op een goed 
moment! Ik was dezelfde week naar 
Portugal gegaan met mijn zussen Karlijn 
en Corinde en mijn vriend Mojalefa. Hier 
hebben wij veel getraind en hebben wij 
goed gebruik gemaakt van het goede 
weer. In de nacht van vrijdag op zaterdag 

zijn wij naar het vliegveld gereisd en zo 
kwamen wij op zaterdagochtend aan 
op Schiphol Airport. De dag erna heb 
ik de wedstrijd gelopen. Ook met het 
trainingskamp hadden wij dus veel geluk 
dat er toen nog wel de mogelijkheid was 
om met het vliegtuig te reizen. Het NK 
cross was daarbij een super afsluiting 
van de week en dat ik met een groot gat 
voorsprong zou winnen had ik zelf van te 
voren niet verwacht.

Je was goed op dreef. Het was toch 
heel sneu dat je in die goede vorm 
door de omstandigheden geen 
baanwedstrijden kon doen?
In 2020 zou het EK atletiek voor senioren 
plaats vinden. Als corona er niet was 
geweest, had ik zeker een poging willen 
wagen tot de EK limiet voor de 5000 
meter. Die stond wel scherp (15.30), maar 
vergeleken met vorig jaar heb ik nog grote 
stappen kunnen maken, dus dat was 

mogelijk wel gelukt. Daarnaast was ik van 
plan om bij de Venloop voor de eerste 
keer de halve marathon te lopen, die 
limiet stond in mijn ogen relatief minder 
scherp. 

En volgend jaar heb ik ook nog een kans 
voor het EK U23 in Noorwegen. Ik hoop 
mij daarvoor zeker te kwalificeren voor 
het komende jaar. Ik hoop mij dan hoger 
te klasseren dan het afgelopen jaar, toen 
werd ik 12e.

Jammer dat kort daarna alle atle-
tiekwedstrijden en hardloopevene-
menten moesten worden afgelast. 
Kon jij je zelf wel goed blijven 
motiveren zonder bij PAC te kunnen 
trainen?  
Inderdaad heel jammer! Ik heb zelf weinig 
problemen gehad met mijn motivatie, 
aangezien ik mij voornamelijk focus op 
lange termijn. Ik heb er daarom geen 

moeite mee om door te trainen wanneer 
er niet op korte termijn een wedstrijd 
gepland staat. Wel miste ik de baan 
natuurlijk heel erg, dus ik ben zeker blij dat 
wij nu weer op de baan mogen trainen! 

Vorig jaar stapte je over van de 
junioren naar de senioren. Maar 
als junior kon jij je toch ook goed 
meten met de senioren?
Op nationaal niveau ging ik al wel steeds 
meer richting de top van Nederland, maar 
ik merk wel dat ik mij als senior meer heb 
kunnen ontwikkelen.

Wat gaat je beter af, een 
baanwedstrijd, een wegwedstrijd  
of een cross?
Dat vind ik een lastige vraag! Ik weet 
van mijzelf dat ik wel het beste uitkom 
op de baan en wegwedstrijden, maar 
welke van de twee mij het beste ligt durf 
ik niet te zeggen. Een beetje van beide, 

denk ik. Aangezien we in Rotterdam 
vooral asfalt en atletiekbanen hebben, is 
de cross nog steeds wel een uitdaging. 
Dit gaat desondanks steeds beter door 
de wintertrainingen op de skiberg en de 
extra omvang die wij in de loop der jaren 
opgebouwd hebben.

Kan je ook nog zelf training blijven 
geven aan de jeugd?
Ik geef vrijwel iedere zaterdagochtend 
training aan de iniemini pupillen van PAC. 
Daarnaast geef ik één keer in de maand 
middellange afstand training aan de 
A-pupillen. p

fotografie: Erik van Leeuwen

fotografie: Karlijn van Es
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NK-INDOOR WAS OP TIJD 
Kort voor we te maken kregen met COVID-19 konden de 
wedstrijden voor het NK-indoor in Apeldoorn in januari en  
februari nog net door doorgaan. Dat waren voorlopig de  
laatste wedstrijden voor het virus uitbrak. Daarna werden  
alle atletiekwedstrijden afgelast. Hoewel het lang geleden is, 
zijn de daar door PAC behaalde successen zeker nog wel  
vermeldenswaardig. Een terugblik van de behaalde medailles 
op rij per categorie.   

foto Martin Blok

NK-indoor 2020
De nationale cd-indoor spelen in Apeldoorn worden 
algemeen gezien als de officieuze NK voor D - en C 
junioren. Zie het medaille overzicht.

D junioren
Bij de D junioren waren maar liefst 14 medailles! 
•  Bij de jongens presteerde D2 junior Yannick de Jong 

met 2x goud (kogel en 60 meter) en een zilveren plak op 
hoogspringen. 

•   Bij de meisjes waren D1 junioren Sarah Daems met 1x 
goud (horden) en 2x zilver (pols en sprint) en Zoë van Gils 
met 2x brons (horden en 1000m) de grootverdieners. 

•  Stan Winter en Shurwendrich Martina behaalden goud 
op respectievelijk de 1000m (D1) en de sprint (D1). 

•  Zilver was er voor Finn van der Kwast (pols D1). 
•  Bronzen medailles waren er voor Nikki Rademaker (pols 

D1), Arianne Punt (kogel D2) en Felicia Filter (60m D2).

C junioren
Bij de C junioren werden er maar liefst 17 podiumplekken 
veroverd, waarvan 7 gouden! 
•  Hier was C1 junior Jozuah Revierre zeer succesvol met twee 

gouden plakken (60m en horden).
•  Levi de Bruijn (C1) veroverde twee zilveren plakken en wel op 

de 300m en op de horden. 
• Ridzerd Punt (C2) werd kampioen op hoog en 3e bij pols. 
•  Bij de meisjes C1 deed Tess Jack met goud (60m) en brons 

(300m) goede zaken.
•  Goud: Jarno van Daalen (kogel C1), Mick van Kleeff (pols C2), 

Elise de Jong (pols C1)
•  Zilver: Sam Schaalje (pols C2), Lotta Zuijdgeest (pols C1), Anne 

Hoomoedt (ver C1), Dunya van den Tooren (hoog C2)
• Brons: Tess Moesman (ver C2), Enrico Cossuto (800m C1)

NK-indoor u18/u20 
Er was een mooie medailleoogst voor PAC bij NK-indoor u18/u20 
met een totaalscore van 5x goud, 2x zilver, 4x brons.

•  Kristina Tergau won goud bij het NK u18 in Apeldoorn en haalt 
de limiet voor de EK u18 in Rieti met 3,92m. Dit is een CR en 
ook de beste prestatie aller tijden bij de meisjes B (u18). 

•  Jasper Oele pakte goud bij het polsstokhoogspringen bij de 
jongens u18 met een sprong van 4.30m. 

•  Alida van Daalen greep als favoriete goud bij het kogelstoten 
bij de meisjes u20 (15,27m).

• Goud voor Britt de Blaauw (24,18s).
• Zilver voor Miro Vlasman (25,86s) op de 200m bij de  
 meisjes u18! 
•  Mark Heiden was oppermachtig op de 60mH bij de jongens 

u20, hij won de finale in 7,86s 
• Timo Spiering pakte zilver op de 200m jongens u18 (22,60s). 
• Isiah Emanuelson werd 3e op de 200m jongens u20. 
•  Sara Bossché pakte brons bij het polsstokspringen voor meisjes 

u18 (3,30m). 
•  Tjebbe Hemler was een mooie en verrassende winnaar van het 

brons op de 1500m jongens u18 (4.08,54m). 
•  Hebe Chadwick pakte een mooie bronzen plak op de 3000 

meter meisjes u18 (10.49,40m). 

NK-indoor Meerkamp
Ook de meerkampers van PAC deden het goed op het NK-indoor 
met twee keer zilver.
•  Bij de mannen won Rafael Raap zilver op de zevenkamp, met 

een mooi puntentotaal van 5907
•  Bij de meisjes junioren B eindigde Joyce van Welie ook als 

tweede met een puntentotaal van 3684 (CR!).

NK-indoor senioren
Er waren twee medailles bij NK Indoor senioren.
•  Er was een prachtige overwinning bij het kogelstoten (7,26 kg) 

van Mattijs Mols. Hij stootte de kogel van 7,26 kg naar 18.80m.
•  Voor Killiana Heymans was er een mooie zilveren medaille bij 

het polsstokhoogspringen. Zij sprong 4,25m hoog.

tekst Ron van der Steenhoven

fotografie Patrick Jack
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Gezicht op de touwslagerij De  
Eendracht van Nico Hoos aan de 
Langekade langs het Kralingse 
Verlaat (nu Libanonweg) met de 
Touwbaanbrug, 1909.

Het Kralingse Verlaat is de sluis, waardoor 
de Boezem in de Kralingse Plas stroomt. 
De Touwbaanbrug bij het Kralingse Verlaat 
ten noorden van het Jaffa heette naar  
de touwbaan van Hoos, die aan de Lange-
kade lag en bij de brug uitkwam.

De touwslagerij van Nico Hoos is in 1919 
met onder andere Van der Lely's Touw- 
fabrieken gefuseerd tot Vereenigde  
Touwfabrieken N.V. (United Rope Works 
Ltd.), later VERTO genoemd. Er waren 

ROTTERDAM  
VAN TOEN

De Libanonweg dankt zijn naam aan  
het Libanongebergte, bekend om zijn 
cederbomen. Een gedeelte van deze weg 
heette van 1911 tot 1937 Libanonstraat.  
Ter hoogte van deze straat lag tot 1949,  
op de Kralingse Plaslaan, een brug over  
de vaarsloot, die Libanonbrug heette.

De prentbriefkaart komt uit het  
Stadsarchief Rotterdam. De informatie 
komt uit het Stadsarchief Rotterdam  
en van oudefondsen.nl via 
http://www.hugovandermolen.nl/ 
brieven/rope.php p

fabrieken te Leiderdorp, Apeldoorn, 
Steenwijk, Maassluis en Hamme (België). 
In 1993 is het bedrijf failliet gegaan.

Het leveringsprogramma omvatte 
touwproducten, visserij-uitrusting (waarbij 
netten) en staalkabels. Bekend was de 
Jabo vloerbedekking, die in 1953 op de 
markt is gebracht. JaBo is de afkorting  
van de directeur Jan Bosman. De interieur-
divisie (tapijt) is in 1975 overgedragen aan 
de Gebr. van Heugten. De Amsterdamse 
effectenbeurs haalde Verto op 13 mei 
1993 uit de officiële notering. Verto sloot 
op een koers van 16 gulden. De Britse 
fabrikant Bridon wilde ooit een bod van 86 
gulden per aandeel uitbrengen.

PAC VAN TOEN

Deze foto laat een fragment zien van een finish 
van de Zuidersterloop in 1995 op de Hoofdweg 
in Capelle a/d IJssel. Dat is alweer 25 jaar gele-
den. Ziet u een bekende op de foto? Het oude 
oranje clubtenue werd uit de kast gehaald om 
dit met trots voor de club te dragen. Sinds de 
negentiger jaren tot enkele jaren geleden was 
dit een van de jaarlijks terugkerende populaire 
wedstrijden in de regio, gesponsord door meu-
belzaak de Zuiderster. 

De Zuidersterloop was een aanwinst voor de 
atletiekkalender. Wedstrijdlopers en recreanten 
wisten de weg naar de Zuidersterloop wel te 
vinden, die sinds de jaren negentig honderden 
lopers trok. Naast de wedstrijd- en recreatielo-
pers stond ook het Open Capelse Scholieren 
Kampioenschap voor Basisscholen op het pro-
gramma. Het evenement stond bekend om een 
combinatie van sport en amusement voor het 
hele gezin. Voor zowel deelnemers als suppor-
ters was er op de wedstrijddag op het terrein bij 
de meubelzaak van alles te beleven. De start- en 
finishlocatie bevond zich voor de meubelzaak, 
aan de Hoofdweg. In 2016 werd dit evenement 
voor het laatst georganiseerd. 

De bedrijfspanden van Zuiderster zijn in andere 
handen overgegaan. Met de koper zijn destijds 
afspraken gemaakt over het gebruik van het 
pand in Capelle a/d IJssel en over het terug-
kopen van de panden in Capelle en in Baren-
drecht. De koper, die als tussenleverancier zou 
optreden, betwist dat deze afspraken definitief 
zijn en komt daarom de afspraken niet na. In de 
afgelopen periode is een juridisch conflict ont-
staan met als gevolg dat door tussenkomst van 
de rechter de Zuiderster gedwongen werd het 
pand te ontruimen. Over het juridisch conflict 
loopt nog een hoger beroep. 

Atletiekvereniging PAC was medeorganisator 
van de Zuidersterloop en leverde veel vrijwilli-
gers, waardoor de wedstrijd op rolletjes liep. 
Wij hebben goede herinneringen aan de loop.

 
 

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. 
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INTERVIEW

‘ IK WIL MENSEN MET  
ELKAAR VERBINDEN’

tekst Xxxx xxxx xxx

De versoepeling van de Covid-19 maatregelen op 1 juli 
zijn nog maar kort geleden. We mogen weer trainen bij 
PAC, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Juli zou 
ook de maand zijn waarin het jubileum van PAC feestelijk 
gevierd zou worden. Ook de 16e editie van de Rotterdam 
Ekiden kon helaas niet doorgaan. Thuis bij voorzitter 
Martin Blok kunnen we gelukkig wel weer met elkaar in 
gesprek gaan. We blikken terug op zijn bestuursperiode 
bij PAC, kijken naar de toekomst en praten over de week 
die een feestweek had moeten worden.   

VOORZITTER MARTIN BLOK

Martin is studentendecaan en vertrouwenspersoon bij het 
International Institute of Social Studies in Den Haag, onderdeel 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar heeft hij veel 
ervaring opgedaan in de omgang met mensen. Dat komt hem 
goed van pas binnen onze vereniging. Martin wil mensen tot  
elkaar brengen.

Vijftien jaar geleden werd je lid van PAC. Hoe kwam je 
bij PAC terecht? 
Onze dochter Nya werd op haar 7e lid van PAC, in 1997. Vrij kort 
daarna werd ik gevraagd om hier en daar wat mee te helpen 
en kwam ik in het sectiebestuur baan/jeugd terecht, waar ik de 
inschrijvingen van de nieuwe leden op mij nam, naast allerlei 
andere klusjes. Onze zoon Sybren werd in 2002 lid. Ik was 

inmiddels ook al een beetje met lopen begonnen, samen met wat 
andere ouders. Uiteindelijk ben ik in 2005 lid geworden, omdat we 
hadden besloten om naast marathons ons ook op sprint te richten 
en we op de baan wilden trainen, bij Han Ruigrok. Uiteindelijk 
hebben we de marathon maar laten vallen, want het was toch 
wat lastig te combineren! Dat was een goede keuze want dat jaar 
wonnen we brons op zowel de 4x100m als op de 4x400m op het 
NK-estafette voor masters!

Hoeveel jaren voorzitterschap heb je erop zitten? 
Even denken hoor, Ik ben in 2013 voorzitter geworden, dus 7 jaar, 
daarvoor was ik 3 jaar secretaris en daarvoor dus 12 jaar in het 
sectiebestuur. Alles bij elkaar 22 jaar bestuurswerk... en ik vond 
mezelf nooit zo’n verenigingsman! 

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode in het  
bestuur? 
Het is een drukke tijd geweest, met de herstructurering van de 
secties baan/jeugd en de hardloopsectie. Daarnaast werden 
we geconfronteerd met een zich terugtrekkende gemeente, 
waardoor we zelf een groot deel van het onderhoud van het 
complex moesten gaan doen. De vereniging is hard gegroeid en 
de organisatie moest meegroeien, dat gaat soms met horten en 
stoten. Gelukkig hebben we de ledenadministratie een aantal jaar 
geleden geautomatiseerd en geïntegreerd met de administratie 
van de Atletiekunie, dat scheelt veel werk. Sportief ging het PAC 
ondertussen voor de wind. Ik ben trots op wat we tot nu toe 
hebben bereikt met onze jeugd en op baan en weg. 

Besturen wordt een stuk makkelijker als je het plezier ziet dat 
iedereen beleeft aan de trainingen en wedstrijden. En natuurlijk 
wordt het ook eenvoudiger als er zoveel actieve vrijwilligers bij 
de vereniging zijn. Kijk naar al die geweldige en enthousiaste 
trainers die we hebben, de vrijwilligers van de Stichting Klubhuis, 
die het beheer van het complex en het clubhuis op zich hebben 
genomen, de mensen van de wedstrijdcommissies baan en weg, 
de medische commissie, de social media-commissie, ouders 
die jureren, trainers die naast hun training ook nog activiteiten 
organiseren voor hun groep, enzovoorts, te veel om op te noemen! 
Ze zijn allemaal hard nodig om de vereniging draaiende te houden. 
Een atletiekvereniging is wat organisatie betreft wat complexer 
dan andere sportverenigingen. Eigenlijk zijn we een multi-
sportvereniging met al die verschillende onderdelen. 

Vijf jaar geleden bij het 120-jarig bestaan van onze 
vereniging wilde jij je met het bestuur vooral richten op 
het 125-jarig jubileum Daar waren al plannen voor. Door 
het coronavirus had je ook niet kunnen voorspellen dat 
het dit jaar zo anders zou worden. Worden de plannen 
nu uitgesteld? 
Ja, het is helaas niet anders, de meeste jubileumactiviteiten 
worden doorgeschoven naar volgend jaar en we kijken wat er dan 
mogelijk is. De data zullen nog worden vastgesteld.

Welke plannen waren er voor het jubileum? 
Een reünie, een receptie met huldigingen, een feest voor iedereen 
van PAC, een jubileumbaanwedstrijd, een jubileum editie van 
de Ekiden, een kinderfeest, en het jubileumboek van Pim Bijl 
uiteraard!

Het jubileumboek zou in juli worden gepresenteerd. Ge-
beurt dat nog dit jaar en wordt dat dan niet minder leuk 
in de 1,5 meter samenleving? 
Dit jaar gaan we, hoe dan ook in het najaar in ieder geval wel het 
imposante   jubileumboek, geschreven door Pim presenteren! 
Ik heb al een aantal verhalen mogen lezen en ze zijn geweldig! 
De prachtverhalen van Pim zorgen samen met de inspirerende 
foto’s van de talentvolle fotografe Hannelore Smilde dat het 
boek echt een collectors item is geworden. Ik denk dat we, zelfs 
met inachtneming van de 1,5 meter, er een mooi evenement van 
kunnen maken!

Per 1 juli mochten alle sportverenigingen hun deuren 
weer openen. Wanneer mag ons clubhuis weer open?  
Waarschijnlijk in augustus of zelfs september. In overleg met 
de Stichting Klubhuis is besloten om de kantine nog even dicht 
te houden. Er mogen maar weinig mensen in de kantine en 
een aantal vrijwilligers heeft aangegeven dat zij liever nog geen 
bardiensten wil draaien. De voorwaarden voor het openstellen 
van de kantine zijn ook zodanig, dat we meer vrijwilligers nodig 
zouden hebben en het is lastig om die in deze tijd te vinden. 
Daarnaast wegen de kosten niet op tegen de baten. We zijn nog in 
overleg met de stichting of een terras met uitgiftepunt buiten wel 
mogelijk is.

Onze vereniging mist wel veel inkomsten dit jaar. Geen 
Ekiden, geen Maasstadloop, de kantine is al vijf maan-
den dicht. Veel toekomstplannen kunnen dan niet door-
gaan. Wat heeft dat voor consequenties?   
We hebben enige compensatie gekregen van de gemeente, en de 
huur wordt voor een deel kwijtgescholden. Het zal waarschijnlijk 
niet voldoende zijn. We missen veel inkomsten uit kantine, 
wedstrijden en verhuur. Uiteindelijk is pas aan het eind van het 
jaar duidelijk wat het ons allemaal zal kosten. We zijn erg blij met 
al die trouwe PAC-cers, die de vereniging de afgelopen tijd hebben 
gesteund en gewoon hun contributie hebben doorbetaald. Dat 
is de basisgedachte van een vereniging; we zijn verenigd en we 
samen zorgen we ervoor dat de club door kan gaan!

Dit jaar werd de algemene Ledenvergadering met 
Teams gehouden. Werkte dat goed? 
Er waren in ieder geval meer mensen bij aanwezig dan bij een 
reguliere ledenvergadering. Veel mensen waren al vanuit hun werk 
van de afgelopen maanden gewend om zo te vergaderen. Je mist 
echter wel de interactie, het aantal vragen en interrupties is een 
stuk minder. Voordeel is wel dat de vergadering dan korter duurt. 

Wat zijn de belangrijke zaken die zijn besproken? 
Het belangrijkste agendapunt was het jaarverslag met de 
jaarcijfers van 2019. Onze nieuwe penningmeester Bas Pelser heeft 
een gedegen financieel rapport gemaakt en gepresenteerd. 
En de huldiging van de prijswinnaars wat altijd een leuk onderdeel 
is tijdens de ALV, kon nu niet doorgaan. We hebben dus samen 
met enkele pupillen de attenties bij die mensen persoonlijk 
thuisbezorgd.

Hoe kwam PAC tot het besluit om zonnepanelen  
te nemen? 
We hebben het complex in eigen beheer gekregen waardoor Tekst en fotografie: Enno van Waardenberg
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de kosten zijn gestegen. Het is daarom noodzakelijk om te 
kijken waar we kunnen bezuinigen. Energie is een belangrijke 
kostenpost, dus lag de keuze voor ledverlichting rondom de baan 
en zonnepanelen voor de hand. Doordat we gebruik hebben 
gemaakt van een aantal subsidieregelingen, is de installatie binnen 
drie jaar afbetaald, daarna wordt de elektriciteitsrekening nul 
en leveren de zonnepanelen geld op. We willen de vereniging 
toekomstbestendig maken en daar horen dit soort investeringen 
bij.  We willen ook het gebruik van plastic in de kantine de 
komende jaren zoveel mogelijk terugdringen. We streven 
ernaar om de meest energiezuinige en groenste vereniging van 
Rotterdam te zijn en we zijn al aardig op weg!

Bij PAC wordt al jaren gepraat over de mogelijke komst 
van een indoorhal. Is de kans dat die er komt nog reëel 
aanwezig? 
Er loopt momenteel een haalbaarheidsonderzoek van de 
gemeente naar de haalbaarheid van een indoorhal op diverse 
locaties in Rotterdam. Dat er een hal ergens in Rotterdam komt 
lijkt duidelijk, maar de beide grote atletiekverenigingen PAC en 
Rotterdam Atletiek hebben ook hun eigen ambities en ook die 
worden bij het onderzoek doorgelicht. Rotterdam als sportstad 
nummer 1 hoort gewoon een fatsoenlijke indooratletiekhal te 
hebben. Dertien jaar geleden was het bijna zover en zouden we 
een hal krijgen op het bovenveld. De plannen werden uiteindelijk 
te duur, mede door de ambities van de gemeente, waardoor het 
project werd afgeblazen. Erg jammer, want met een fractie van het 
geld dat de gemeente eerder had uitgetrokken, hadden we een 
prachthal kunnen bouwen! 

Overigens zijn we met de gemeente ook in gesprek over het 
achterstallig onderhoud op het complex en dan heb ik het met 
name over de baan, die al langere tijd niet aan de eisen van 
vandaag voldoet.

Wat zijn de hoogtepunten waar je in je bestuursperiode 
op kan terugkijken?
Er gebeurt zo veel moois. We mogen erg trots zijn op de vele 
sportieve successen van de laatste jaren zowel voor teams als 
individueel in alle categorieën. Kijk eens naar onze jeugdteams, 
die worden bijna elk jaar kampioen. Dat is toch fantastisch?  Het is 
ook mooi dat de groei van het aantal leden is toegenomen. 

Heb je nog bepaalde ambities in dit bestuur?
We willen onze vereniging toekomstbestendig maken. We hopen
met de baanatletiek de successen van de jeugd te kunnen 
doorzetten naar de senioren. En we hopen aansluiting te 
krijgen bij de hardlooptop. Met de Stichting Klubhuis en de 
trainingscoördinatoren willen we werken aan een beleidsplan voor 
de komende vier jaar. Zie ook de Atletiekvisie.

Wat zou je voor PAC te verbeteren in de komende jaren? 
De afgelopen vier jaar hebben we al gewerkt aan verbetering van 
de organisatie van de vereniging en het aantrekken en opleiden 
van trainers. Dat moeten we goed in stand zien te houden. Maar 
er moet nog meer gebeuren. De accommodatie is niet meer van 
deze tijd, want we willen een atletiekbaan met acht lanen en 
we willen al jaren een indoorhal. Verder heeft de kantine een 
opknapbeurt nodig en onlangs zijn de kleedkamers opgeknapt. 

De verenigingsstructuur is ook aangepast, er zijn geen 
sectiebesturen meer. Hoe werkt dat nu? 
Dat werkt goed. We hebben daardoor minder vergaderingen 
omdat de sectie- besturen zijn opgeheven. De commissies 
vervullen nu de taken die voorheen door de secties werden 
gedaan. We hebben nu coördinatoren. 

Ten slotte gaan we de tuin in om wat foto’s te maken. In de hoek 
van de  woonkamer staat de fraaie gitaar van Martin. We vinden 
dat de gitaar ook wel op de foto mag. ”Ja mooi he?”, zegt Martin, 
terwijl hij de splinternieuwe gitaar optilt. “Luister eens naar het 
zuivere geluid.” 

Heb je naast de bestuurswerkzaamheden en een drukke 
vaste baan nog wel tijd om gitaar te spelen? 
“Daar maak ik gewoon tijd voor”, zegt Martin. “Dat doe ik altijd 
laat op de avond, vaak na een overleg bij PAC. Dan ga ik er echt 
voor zitten boven op zolder. Ik neem vaak liedjes op en die bewerk 
ik dan tot mijn covers.” Vaste bezoekers van de nieuwjaarsrecepties 
van PAC hebben naast de speeches van Martin al eens kennis 
kunnen maken met zijn muzikaal talent. 

We hopen dat Martin in het komende jaar weer gaat speechen en 
zingen. p
 

Enno van Waardenberg

ATLETIEKVISIE 
2020-2024
De gezamenlijke Rotterdamse atletiekverenigingen, PAC,  
RA en Trackstars Nesselande en het regionaal Atletiek- 
trainingscentrum Rotterdam (ATR, een gezamenlijk initiatief 
van PAC en RA) hebben het afgelopen jaar de Atletiekvisie 
2020-2024 voor Rotterdam geschreven. Dit in samenwerking 
met de gemeente, Rotterdam Topsport, Rotterdam  
Sportsupport en de Atletiekunie. 

In het visiedocument, ontstaan vanuit 
een unieke en nauwe samenwerking 
tussen RA, PAC, Trackstars en ATR 
staat beschreven hoe we in de 
toekomst met activiteiten op het 
gebied van recreatiesport, topsport en 
maatschappelijke betrokkenheid een 
bijdrage denken te kunnen leveren aan 
het in beweging krijgen van een nog 
grotere groep Rotterdammers. Nieuwe 
initiatieven, innovatie, uitbreiding van 
bestaande activiteiten, maken allemaal 
deel uit van onze plannen voor de 
toekomst.

Elke vereniging heeft in het document 
ook haar eigen ambities voor de toekomst 
beschreven, gebaseerd op een beleid 
met 3 pijlers, zoals omschreven in het 
visiedocument:

1.  Topsport als boegbeeld voor de 
verenigingen

2.  Ontwikkeling breedtesport zorgt voor 
ontwikkeling topsport

3.  Blijven aansluiten op maatschappelijke 
trends & ontwikkelingen 

Daarbij zijn de volgende kernactiviteiten 
belangrijk:
•  het aanbieden van trainingen op passend 

niveau aan alle (doel)groepen;
•  het stimuleren van deelname aan 

wedstrijden en evenementen;
• het organiseren van loopevenementen;
•  het organiseren van nevenactiviteiten 

voor alle groepen;
•  het organiseren van baanwedstrijden en 

evenementen op het gebied van atletiek;
•  het aanbieden van trainingen voor 

nieuwe/andere doelgroepen: ouderen, 
mensen met een beperking,  etc.;

•  het aanbieden van nieuwe 
ledenmodellen;

•  het beschikbaar stellen van 
accommodaties en materialen aan 
derden (Bijvoorbeeld scholen);

•  het leggen van samenwerkingsverbanden 
met andere verenigingen en nieuwe 
partnerships: Bijvoorbeeld scholen, 
BSO’s, etc.

Het visiedocument gaat ook nader in op 
het toekomstbestendig maken van de 
sportcomplexen en op de ontwikkelingen 
met betrekking tot de sportcampus  
Zuid. Het was de bedoeling om het 
visie-document in maart van dit jaar te 
presenteren, maar de beperkingen door 
de Covid-19-crisis gooide roet in het eten. 
Informeel is het document al bekend  
bij de wethouder Sport en zijn 
ambtenaren.p

Martin Blok, voorzitter

fotografie: Sanne van der Most
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REANIMATIE REANIMATIE

De cursus reanimatie vond nog plaats voor het 
uitbreken van het coronavirus. Inmiddels zijn er 
richtlijnen toegevoegd voor een veilige reanimatie 
voor zowel hulpverlener als slachtoffer ten opzichte 
van de situatie van vóór de COVID-19 pandemie.
 
Net als in voorgaande jaren kreeg de medische commis-
sie het fiat van het hoofdbestuur om in het begin van het 
nieuwe jaar twee reanimatieavonden te organiseren. Zoals 
bekend is PAC een groeiende vereniging met circa 2000 le-
den waarvan 125 leden ouder zijn dan 70 jaar. Naast leefstijl, 
familiaire belasting , bloeddruk, vetspectrum enz., is leeftijd 
ook een factor bij het ontstaan  van hart- en vaatziekten. 
Het is dan ook verheugend om te constateren dat de reani-
matie-avonden door de jaren heen goed bezocht worden en 
er bij PAC een groot aantal leden juist weet te handelen in 
geval van een reanimatie. Op 13 januari en 20 januari hebben 
in totaal 50 PAC-leden deelgenomen aan de cursus en een 
reanimatiecertificaat behaald. De avonden zijn zowel voor 
leden die al eerder deel hebben genomen en hun kennis 
willen opfrissen als voor hen die nog niet eerder een cursus 
hebben gevolgd. Ook dit jaar hebben zich meerdere mensen 
ingeschreven die de cursus niet eerder hadden gevolgd. 
Voor volgend jaar hopen wij nog meer nieuwe gezichten 
te mogen begroeten op de cursus. Een puntje van kritiek 
blijft het niet verschijnen van mensen op de cursus zonder 
afmelding. Er worden daardoor deelnemersplekken bezet 
voor mensen die wél graag de reanimatiecursus zouden 
willen volgen.
Kort na de tweede reanimatie-avond is de AED in het club-
huis vervangen i.v.m. de leeftijd (>10 jaar). De AED’s in de 
hal van de kantine en het PAC-O-Drome worden periodiek 
gecontroleerd door Stefan Mentink. De AED in de hal van 
de kantine is aangemeld bij het Rode Kruis, te vinden op de 
Rode Kruis app. 

Het is aan te raden – zeker voor de trainers – de Rode Kruis app 
en/of de app van de Nederlandse Hartstichting te downloaden 
op de mobiele telefoon die een trainer verplicht is mee te nemen 
bij trainingen buiten het terrein van PAC. De app geeft informatie 
over het vinden van een AED in de buurt en begeleidt de hulpver-
lener bij het opstarten van de reanimatie. 

Reanimatie  in 6 stappen

1.  Controleer het bewustzijn. Schud voorzichtig aan de schouders 
en vraag duidelijk hoorbaar: "Gaat het?”  Geen reactie? Het 
slachtoffer is bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer.

2.  Bel direct 112 of laat iemand bellen. Vraag om een ambulance 
en zeg dat het slachtoffer niet reageert. Leg de telefoon naast 
het slachtoffer, speaker aan. De medewerker van de meldkamer 
begeleidt je door de reanimatie.

3.  Controleer de ademhaling. Maak de ademweg vrij: leg één hand 
op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren. 
Til met de vingertoppen van de andere hand de kin omhoog 
(kinlift). Kijk, luister en voel 10 seconden of er ademhaling is. 
Géén ademhaling: laat een AED halen of haal deze zelf als deze 
binnen handbereik is.

4.  Géén ademhaling: start direct reanimatie met 30 borstcompres-
sies. Handen midden op de borstkas. Duw de borstkas 30 keer  
5 à 6 cm in. Frequentie 100-120 x/min.

5.  Beadem twee keer. Doe de kinlift en knijp de neus dicht. Ga 
door met reanimeren en wissel steeds 30 borstcompressies af 
met twee keer beademen (30:2).

6.  Als de AED er is. Onderbreek de reanimatie zo kort mogelijk. 
Ontbloot bovenlijf en zet AED aan. Bevestig de electroden en 
volg de opdachten van de AED op. Ga door totdat professionele 
hulp gearriveerd is. 

Namens de medische commissie wil ik het bestuur en stichting 
Clubhuis bedanken voor het financieren van de beide avonden en 
het gebruik van het clubhuis. p

voorzitter medische commissie 

Karel Moltzer

REANIMATIECURSUS 
PAC

Aanpassing reanimatierichtlijnen  
Nederlandse Reanimatieraad  
per 19 juni 2020 

De COVID-19 pandemie heeft ertoe geleid dat 
de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) de 
richtlijnen voor een veilige reanimatie  
voor zowel hulpverlener(s) als slachtoffer 
heeft aangepast. In bijgaand artikel treft u  
de meest actuele richtlijn van 19 juni 2020. 
Voor het starten van de reanimatie is er  
geen beperking op basis van leeftijd van de 
hulpverlener om de reanimatie op te starten. 
Hieronder enkele aandachtspunten en  
wijzigingen t.o.v. de situatie van vóór de  
COVID-19 pandemie zoals door de  
NRR geadviseerd.

De hulpverlener wordt dringend gevraagd NIET op 
een oproep tot reanimeren te reageren wanneer:

•  De hulpverlener positief is getest op COVID-19 en 
door de GGD/RIVM als besmettelijk is beoordeeld.  
(www.rivm.nl/coronavirus-covid-19-ziekte)

•  De hulpverlener klachten heeft passend bij 
besmetting met het coronavirus

•  De hulpverlener huisgenoot is van iemand 
met klachten passend bij besmetting met het 
coronavirus en volgens adviezen van het RIVM 
thuis dient te blijven.

De hulpverlener wordt dringend geadviseerd NIET 
op een oproep te reageren wanneer de hulpverlener 
of één van diens huisgenoten behoort tot één van 
de corona risicogroepen (longziekten/hartpatiënt/
suikerziekte/verminderde weerstand/ernstig 
overgewicht etc) gedefinieerd door het RIVM.   
(www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen)

Terug naar de normale richtlijn voor de  
basale reanimatie ?
Voor de basale reanimatie geldt vanaf 19 juni 2020 
dat deze weer uitgevoerd mag worden volgens 
de normale richtlijn inclusief beademen met 
inachtnemenig van de volgende aandachtspunten:

•  Vraag de meldkamercentralist of van de normale 
richtlijnen moet worden afgeweken

•  Beperk het aantal hulpverleners bij de uitvoering 
van de reanimatie tot maximaal 2 personen. 
Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.

•  Was na de reanimatie de handen en polsen met 
water en zeep of gebruik handenalcohol

•  Bij klachten dagen/weken na de reanimatie die 
kunnen passen bij COVID-19 : laat u testen 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19-testen

tekst Karel Moltzer, voorzitter medische commissie
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VAN SPOORSINGEL 
TOT LANGEPAD

Honderd jaar Atletiek in Rotterdam

In 1995 schreef Aad Heere het gedenkboek  
‘Van Spoorsingel 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 twee grote wandelingen
Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 oktober 1895 
werd besloten op Eerste Kerstdag een wandeltocht te hou-
den van Rotterdam naar Den Haag en terug. Gestart werd 
’s ochtends om 06.45 uur. De tocht ging via Hillegersberg – 
Bergschenhoek – Bleiswijk – Leidschendam en Voorburg. In 
Voorburg kwam men om 11.15 uur aan. Na Den Haag ging de 
weg terug richting Delft. De vermoeidheid en de vrieskou 
gingen een woordje meespreken. Bovendien hadden twee 
leden moeite met het schoeisel. Eén van hen had een hak 
verloren. Besloten werd de weg vanaf Delft naar Rotterdam 
te vervolgen per stoomboot. Om 18.00 uur luidde de bel en 
zette de stoomboot in beweging richting Rotterdam. De 
leden van Pro Patria strekten zich behaaglijk beneden uit bij 
de warme kachel om hun vermoeide onderdanen enige rust 
te gunnen. De rust was van korte duur. Na Overschie bleef 
de stoomboot onbeweeglijk in het ijs zitten. De kapitein 
beval iedereen op het dek heen en weer te lopen. Op die 
manier trachtte men de boot te laten vrijkomen uit het ijs. 
Het lukte uiteindelijk de stoomboot af te meren. De weg 
naar Rotterdam werd te voet vervolgd.

De tweede grote wandeling vond plaats op de twee Paas-
dagen van 1896. Hij ging naar Amsterdam. Verder maakten 
de leden van Pro Patria  in 1896 een wandeltocht naar Den 
Haag en terug naar Rotterdam. In het verslag werd het 
volgende opgemerkt: “Verderop kwamen zij langs eenige 
huizen, waaruit een bende kinderen op hen af kwam stormen 
en ze voor heilsoldaten uitscholden. Na een oogenblik aan een 
bombardement van steenen te hebben blootgestaan, kwamen 
ze toch heelhuids in Rotterdam aan.”

De eerste twintig jaar van Pro Patria 
Het eerste oefenterrein van Pro Patria was gelegen aan de 
Spoorsingel. Het was een koolaspad met een omtrek van 
een kilometer, dat liep van de omgeving van de Walenbur-
gerweg via de Spoorsingel naar de Stationssingel en weer 

ren groen/wit/zwart. Het Schuttersveld was erg geliefd. 
Iedere avond waren veel leden op dit terrein te vinden. Zij 
kwamen vaak meer voor de gezelligheid dan om te trainen. 
De training, of wat hier voor door ging, eindigde meestal 
met een gezellige boom in het clubgebouw of een spelletje 
kaart met als inzet een cent of een halve cent. Vervolgens 
begon voor Pro Patria een lijdensweg. In de jaren 1921 tot 
en met 1935 moest vele malen van oefenterrein worden 
gewisseld. Van het Schuttersveld verhuisde men naar een 
nieuw terrein aan de Vlaggemanskade, gelegen tussen de 
Bergweg en de Vlaggemanstraat. De rondbaan van 240 
meter met een breedte van vier meter werd op 27 augus-
tus 1922 officieel geopend met nationale wedstrijden. Hier 
ontstond na enige tijd de eerste Rotterdamse sintelbaan, 
zij het in zeer primitieve vorm. Arie Blok van Pro Patria liet 
een baan uitgraven. Het gat werd volgestort met koolas. 
De baan was niet gedraineerd. Het terrein grensde aan dat 
van de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding (RvLO). Daar 
lagen draineerbuisjes opgeslagen. Dit was het sein voor de 
leden een geul te graven en de buisjes in de grond te leggen. 
Toen dit voor meer dan de helft was gebeurd, verscheen 
de secretaris van de RvLO ten tonele. Alle buisjes moesten 
worden uitgegraven. De leden waren niet voor één gat te 
vangen en veertien dagen later lagen de draineerbuisjes 
weer in de grond. Op een zaterdagmiddag werd door de 
leden een zandbak gegraven van 10 bij 3 meter. Het eigen 
clubgebouw werd van het Schuttersveld overgebracht naar 
de Vlaggemanskade. Na enkele jaren verhuisde men naar 
het Schuttersveld. Breken gaat sneller en gemakkelijker dan 
opbouwen. In werkelijkheid kwamen een paar karrevrachten 
met afbraak op de Vlaggemanskade aan. Wat eens hecht en 
sterk was, bleek nu vermolmd en vergaan. Met veel nieuw 
hout werd het clubgebouw opgebouwd. Financieel was dit 
niet haalbaar. Een obligatielening van tien gulden per stuk 
met een aflostermijn van tien jaar bracht uitkomst. Met veel 
geleur werd 1500 gulden geplaatst. Met angst en vreze werd 
de jaarlijkse aflossing tegemoet gezien. Telkenmale lukte het 
de verplichtingen na te komen. Vele leden van Pro Patria 
hebben op de Vlaggemanskade een gezellige tijd beleefd.
Na enkele jaren knabbelde de gemeente een stuk van het 
terrein af ten behoeve van de uitbreiding Bergpolder. Toen 
op een avond de Pro Patrianen op de Vlaggemanskade aan-
kwamen, bleek het terreintje opgespoten voor het bouwrijp 
maken van woningen. Ironisch genoeg was op dat moment 
de obligatielening afgelost. 

Na het verlaten van de Vlaggemanskade werd het Schut-
tersveld weer in gebruik genomen. Door de slechte staat 
van dit terrein werd na enkele weken verhuisd naar de vroe-
gere paardenrenbaan Woudestein. Inmiddels was de RvLO 
begonnen met de aanleg van een sintelbaan aan de Hoge 
Bomen bij de Rotterdamsedijk (bij het zgn. Witte Dorp). 
Slechts één jaar kon van deze prima sintelbaan gebruik 
worden gemaakt, die ook verdween onder de opgespoten 
grond ten behoeve van het uitbreidingsplan Mathenesse. 
Van planning op lange termijn had de gemeente Rotterdam 
blijkbaar nog niet gehoord. Hierna werd verhuisd naar een 
terreintje aan de Rotterdamse Schie, (Diergaarde Blijdorp/

terug naar de Walenburgerweg. Huizen waren toen nog niet 
te bekennen langs dit traject. Tijdens de algemene leden-
vergadering van 24 augustus 1896 werd medegedeeld dat 
het de leden was verboden te oefenen op de Beukelsdijk. 
De reden voor dit verbod kon niet worden achterhaald. Het 
moet iets te maken hebben gehad met het eerste oefen-
terrein, daar in die tijd de Beukelsdijk als openbare weg een 
gedeelte van de Walenburgerweg omvatte. Dat de Harddra-
versstraat genoemd zou zijn naar de Pro Patria-harddravers 
van het eerste uur is een schitterende vondst. In het boek 
De Straatnamen van Rotterdam staat echter vermeld dat 
deze straat is genoemd naar de paarden (harddravers) die 
daar door een boer werden getraind. Elke dinsdag en don-
derdag werd op de Spoorsingel druk geoefend. Het ledental 
groeide gestaag. Pro Patria kreeg een grote aanhang. Het 
lopen ’s avonds in het donker werd daardoor steeds gevaar-
lijker. Meermalen werden minnende paartjes ondersteboven 
gelopen. Het eerste terrein was niet meer geschikt. 

Gelukkig kreeg Pro Patria omstreeks 1900 van de gemeen-
te toestemming naar het Schuttersveld te verhuizen. Dit 
terrein is vernoemd naar de schutters, die op het hier 
gelegen Exercitieveld oefenden. Het woord ‘schutter’ is niet 
afkomstig van schieten, maar van beschutter = beschermer. 
Voorlopig kon in de Schuttersloods worden verkleed. Pro 
Patria wilde een eigen kleedgelegenheid. Moeizaam werden 
de gelden verzameld om dit te kunnen financieren. Nadat 
een donateur een bedrag van 500 gulden had geschonken, 
kon de bouw beginnen. Het clubgebouw annex kleedlokaal 
werd door de leden gebouwd en geschilderd in de clubkleu-

Vroesenpark), waar een sintelbaantje van zo’n 250 meter was 
aangelegd. Vrij spoedig daarna viel dit terrein ten offer aan het 
uitbreidingsplan Blijdorp.

Pro Patria was gedwongen opnieuw haar trainingsactiviteiten te 
verleggen naar Woudestein. Dit duurde niet lang, want op 25 mei 
1930 werd op een hobbelig voetbalveld een kolengruisbaantje van 
100 meter in gebruik genomen, dat gelegen was aan de Schieweg 
tegen de Ceintuurbaan. Dit terrein werd als schandalig slecht en 
zeer gevaarlijk betiteld.
Het leed was nog niet geleden. Op 17 juni 1932 werd de sintel-
baan aan de Kromme Zandweg geopend. In oktober van dat jaar 
verhuisde Pro Patria naar de Linker Maasoever. Bijna alle leden 
van Pro Patria woonden aan de Rechter Maasoever. Door de 
grote afstand en het feit dat Rotterdam Zuid door de bewoners 
van de Rechter Maasoever als door boeren bewoond land werd 
beschouwd, bracht de verhuizing een groot ledenverlies met zich 
mee. De verhuizing naar Rotterdam Zuid betekende bijna het 
einde van Pro Patria. Na enige jaren van ongestoord gebruik ging  
Pro Patria voor korte tijd weer terug naar Woudestein. In 1935 kon 
de Nenijto-sintelbaan in gebruik worden genomen. Het gesjouw 
van het ene naar het andere terrein was voorbij. De naam Nenijto 
is afkomstig van Nederlandse Nijverheids Tentoonstelling. De 
wereldtentoonstelling op kleine schaal werd in 1928 in vier grote 
expositiehallen gehouden. Na afloop werden de drie grootste 
hallen gesloopt. Op het vrij gekomen terrein werd door werklozen 
het Nenijto-complex aangelegd. Pro Patria heeft daar tot 1953 haar 
domicilie gehad. 
In 1953 werd de overstap gemaakt naar de sintelbaan van het 
Langepad bij het Kralingse Bos. Deze sintelbaan werd al vanaf 
1937 gebruikt voor schoolontmoetingen. Het Langepad beslaat 
een gedeelte van de vroegere Langekade, waar voor 1937 kleine 
boerderijen en arbeiderswoningen door veenboeren en turfstekers 
werden bewoond.

In 1957 bestonden plannen om het Langepad  en een gedeelte  van 
het Kralingse Bos te laten verdwijnen vanwege het verplaatsen van 
de Veemarkt. De verplaatsing van  de Veemarkt ging door, maar 
het Kralingse Bos en het Langepad  bleven gespaard.
In 1961 werd ‘De Langepad Commissie’ opgericht. Het zat de 
verenigingen van het Langepad niet lekker dat al jarenlang de 
Nenijto-baan aantoonbaar werd bevoorrecht boven de baan bij het 
Kralingse Bos. De doelstelling was vooral de gemeente onder druk 
te zetten om verbeteringen aan het Langepad aan te brengen. In 
samenspraak met de afdeling Rotterdam van de KNAU lukte het 
de gemeente te bewegen het Langepad op te knappen. p

Wij  stoppen met het overnemen van fragmenten 
uit het gedenkboek ‘Honderd jaar atletiek - 
Van Spoorsingel tot Langepad’ ter ere van het 
toenmalig 100 jarig jubileum. Wij hebben dit 
jaren met plezier gepubliceerd. Er heeft zich nu  
een nieuw jubileum aangediend.  

De redactie 
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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

PAC Rotterdam website pacrotterdam.nl

Informatie over jeugdatletiek Paula Siersma jeugd@pacrotterdam.nl

HOOFDBESTUUR

Voorzitter (algemene zaken, sponsoring, baanat-
letiek)

Martin Blok martinblok@me.com

Secretaris Patricia de Jong getintoshapemassage@gmail.com

Penningmeester vacant

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

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

INTAKE EN INFORMATIE NIEUWE LEDEN

Baan en jeugd via de website

Hardlopen woensdag 19.00 - 20.00 uur Clubhuis

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 010-2223255

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

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

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

Medische commissie Karel Moltzer moltzer@hotmail.com 010-4151093

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

Coördinator pupillen Paula Siersma paulasiersma@gmail.com 06-40265748

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

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

TRAININGEN HARDLOPEN

Groep Adilson da Silva Adilson da Silva info@portugaliawijntour.nl 06-51754299

Groep Paul Jordaan Paul Jordaan jordaan.maat@gmail.com

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

Groep Joerie Willems Joerie Willems

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

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

Groep Chris Roeland Chris Roeland chrisroeland@gmail.com

Groep Mieke Louwman Mieke Louwman m.louwman@planet.nl             010-2021014

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

Groep Jan de Vos Jan de Vos jandvos@gmail.com 010-4158941

Groep Irma van der Linden Irma van der Linden renjerot@upcmail.nl 06-48388856

Groep Marjan Bovill Marjan Bovill mbovill@chello.nl 010-4553880

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

Groep Sandra Middel Sandra Middel middel500@hotmail.com 010-2203646

Maandagavondgroep Hùber vd  Velden 06-52434052

Dinsdagochtendgroep Alex Werff werff48@chello.nl

CONTACT ADRESBOEK 29HAN'S STOKPAARDJES

Sportfysiotherapeut, n.p.

Han Ruigrok

In deze rubriek geeft PAC-trainer Han Ruigrok als aanvulling naast  
de reguliere hardlooptrainingen tips en uitleg over het nut van  
uitgebreide oefeningen en verwijst ook naar andere artikelen en  
publicaties die daartoe kunnen bijdragen. Han is gepensioneerd  
sportfysiotherapeut en heeft ruim 49 jaar ervaring als loop- en  
hersteltrainer. In het krachthonk van het PAC-O-Droom verzorgt  
Han herstel- en krachttraining.    

Waarom krachttraining belangrijk 
is voor hardlopers
Besteed jij vooral je trainingen aan je 
hardloopconditie? Of kies je ook weleens 
voor kracht? Krachttraining is namelijk 
een ontzettend belangrijk onderdeel voor 
hardlopers. Waarom? Dat vertellen we in 
dit artikel.

Natuurlijk is uithoudingsvermogen het 
belangrijkste onderdeel voor een hard-
loper. Toch moet ook het belang van 
krachttraining niet worden onderschat. 
Van krachttraining word je namelijk een 
betere hardloper. Topatleten doen het 
allemaal al, maar ook recreatieve lopers 
gaan steeds meer aandacht besteden aan 
krachttraining.

Rompstabiliteit
Een populair onderdeel is core stability 
training. Dit bestaat voornamelijk uit 
oefeningen waarmee je de dieper liggende 
houdingsspieren van je lichaam rondom 

HET NUT VAN 
KRACHTTRAINING

de rug, de buik en het bekkengebied ster-
ker maakt. Maar waarom is het belangrijk 
om deze spieren sterker te maken? Met 
een goed ontwikkelde core kun je effici-
enter hardlopen. Je lichaam hoeft minder 
te compenseren en hierdoor houd je meer 
energie over voor het hardlopen zelf. Ook 
word door een sterke core de belastbaar-
heid vergroot. Dit zorgt ervoor dat je het 
risico op een blessure kleiner maakt. Het 
lichaam hoeft namelijk geen compensatie 
te halen uit zwakke lichaamsdelen. Op 
deze manier worden deze minder belast 
en blijft je lichaam meer in balans. 

Een sterke core krijg je voornamelijk door 
oefeningen te doen voor je rug en je buik. 
Echter doen de standaardoefeningen 
zoals ‘de plank’ of ‘de bekkenrug’ weinig 
voor een goede rompstabiliteit tijdens 
het hardlopen. Vooral oefeningen waarbij 
je lopend een stok, grote bal of waterzak 
boven je hoofd houdt, zorgen wel voor 
een betere verbinding tussen de rompsta-
biliteit en de hardloopbeweging.
Niet alleen core stability training is be-
langrijk ter preventie van blessures. Ook 
krachttraining met gewichten kan een 
positief effect hebben op jouw hard-
loopprestaties. Hierbij kun je denken aan 
squats, lunges en andere beenversterken-
de oefeningen.

Gewoon thuis
Krachttraining hoeft overigens helemaal 
niet ingewikkeld te zijn. In principe hoef 

je er niet eens de deur voor uit. Kracht-
training kun je gewoon thuis doen met 
simpele asseccoires, zoals een fitnessbal, 
een yogamatje en wat kleine gewichtjes. 
Doordat je deze oefeningen thuis kunt 
doen, wordt de drempel lager en moet je 
wel met een heel goed excuus komen om 
het over te slaan.

Echter is het wel van belang dat de 
oefeningen op een juiste manier worden 
uitgevoerd, want ook binnen de kracht-
training liggen blessures op de loer. Wan-
neer je nauwelijks ervaring hebt met het 
trainen van de rompstabiliteit en andere 
oefeningen, is het aan te raden om hierin 
advies te vragen bij een sportschool of een 
fysiotherapeut. Het allerbelangrijkste is 
namelijk dat de oefeningen juist worden 
aangeleerd en uitgevoerd, zodat de goede 
spieren worden getraind. p

(Bron: KNAU en hardlopen.nl).  
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Zaterdagochtendgroep Gerard Jan de Ruiter gerard.jan.de.ruiter@planet.nl 06 20 65 02 57

Woensdagavondgroep Linda van Dongen ji5jc2@kpnmail.nl 010-4378601

Zaterdagochtendgroep (lenigheid, coördinatie, 
stabiliteit en interval)

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

Zondagochtend (lichte conditietraining) Astrid Welter-Roos m.j.astridroos@gmail.com 06-55712571

Krachthonktraining (hardlopen & baanatletiek) Han Ruigrok jwruigrok46@gmail.com 06-21865331

Bootcamptraining Leo Doornhein leo.bootcamp@ziggo.nl 010-2024769                    
TRAININGEN BAANATLETIEK

AB junioren Basis Talitha Guerrero Obando

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

Specialisatie Meerkamp Ingmar Vos Ingmarvos@hotmail.com

TRAININGEN CD-JUNIOREN

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 2015 Fadila Wijsman fadila.wijsman@gmail.com
Ienieminipupillen 2014 Diane van Es dianevanes@hotmail.com
pupillen maandag/vrijdag groep Tim Vogel tim.vogel@live.nl
D pupillen groen Nicolette Dirven
D pupillen oranje Judith Haarsma
C pupillen groen Brecht den Engelsen
C pupillen oranje Bruno Oele brunooele15@gmail.com
B pupillen groen Krijn de Jong
B pupillen oranje Dick Otto
A1 pupillen groen Wesley van der Holst
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

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



Nieuwe clubkleding 
koop je bij de 

PAC webwinkel

www.pacatletiekshop.nl


