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Het clubblad had vroeger een  
‘Wist u dat?’ rubriek, waarin allerlei 
korte berichtjes werden geplaatst die 
weliswaar informatief waren, maar 
waarbij meestal verdere toelichting 
ontbrak. Het volgende bericht had 
zeker in die rubriek thuisgehoord  
en ik licht dat graag toe. 

Wist u dat...PAC sinds kort weer een sponsor-
commissie heeft? Natuurlijk wist u dat, omdat 
de aankondiging van de sponsorcommissie 
ook in de laatste nieuwsbrief heeft gestaan 
die naar alle leden is gestuurd. Sponsoring 
is een onderwerp dat bij veel verenigingen 
hoog op de agenda staat. Zo ook bij PAC. De 
contributie moeten we zo laag mogelijk houden om iedereen, jong en oud, in staat te stellen 
om lekker te kunnen sporten bij PAC. De inkomsten vanuit contributiegelden zijn vaak niet 
voldoende om alle plannen uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn de kosten gestegen doordat 
onze vereniging het complex in eigen beheer heeft moeten nemen, na het terugtrekken van 
de gemeente. Extra inkomsten zorgen ervoor dat we onze leden nog beter van dienst kunnen 
zijn, door middel van betere faciliteiten. Bij het verwerven van die extra inkomsten spelen 
sponsors een steeds grotere rol. Sponsors van amateur sportverenigingen zijn gulle gevers, 
omdat die het een vereniging gunnen. Soms zijn die gulle gevers niet eens bedrijven, maar 
particulieren, of leden die ons graag willen ondersteunen.

De laatste jaren hebben we eerlijk gezegd te weinig aandacht aan sponsoring besteed,  
terwijl de noodzaak ervan steeds groter werd. Daarom is het bestuur erg blij met inzet van  
de sponsorcommissie, bestaande uit een aantal (ouders van) leden en onze administratrice.  
Zij zijn voortvarend van start gegaan. 

Een van de acties van de commissie was het opzetten van een Club van 100, met als eerste 
doel het bekostigen van een overkapping van de polsstokmat. De eerste spontane schenkin-
gen zijn al binnen! Het prachtige bord waarop straks de namen van de gulle gevers van de 
Club van 100 zullen prijken, hangt al in de hal van het clubhuis. 

Daarnaast heeft de sponsorcommissie een nieuwe brochure ontwikkeld, waarin de verschil-
lende mogelijkheden voor sponsoring bij PAC uit de doeken wordt gedaan. Deze brochure 
vindt u in het rek in het clubhuis. Neem die mee en geef hem aan mogelijke gulle gevers 
binnen uw netwerk! 

De leden van de sponsorcommissie gaan ook hun eigen netwerk benaderen om bedrijven en 
particulieren te interesseren voor het financieel ondersteunen van onze activiteiten. Daarbij 
kan het gaan om reclameborden, berichten op website en op de schermen in het clubhuis. 
Het kan ook gaan om een bedrijf dat haar naam wil verbinden aan de wedstrijden die PAC 
organiseert of om een bedrijf dat een speciale doelgroep wil ondersteunen. Het gaat wat ver 
om de bankjes die bij de lichtmasten aan de rechterzijde van de baan geplaatst zullen worden, 
als VIP Seats te verhuren, maar als er een bedrijf is dat de bankjes wil adopteren is dat het 
overwegen waard. Wij gunnen die gulle gevers graag een goede zitplaats!

Vragen, informatie, gulle giften? Zie hiervoor het e-mailadres:  
sponsorcommissie@pacrotterdam.nl

Gulle Gevers
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De organisatie van de Maasstadloop is dit jaar al  
vroeg begonnen met de voorbereiding van de wedstrijd,  
die op zondag 16 september zal plaatsvinden. Dit PAC- 
evenement, met zijn lange historie, bestaat uit een  
5 km en een 10 km (gecertificeerd) parcours om en  
door het Kralingse Bos.

tekst Enno van Waardenberg
beeld Cor Berrevoets 

De Maasstadloop trekt al jaren honderden wedstrijd- en recreatielo-
pers van alle leeftijden. Nieuw dit jaar is het clubkampioenschap op 
de 5 en 10 km. Daarnaast wordt er op de baan voor de kinderen van 
4 t/m 7 jaar een Puppyrun van 500 m en voor de kinderen van 8 t/m 
10 jaar een Kidsrun van 1 km gehouden.

De laatste jaren bestond de organisatie uit een te kleine groep. 
Op de wedstrijddag waren er wel vrijwilligers om te helpen, maar 
in de voorbereiding lag er teveel druk op de schouders van slechts 
een handjevol mensen. Na een noodoproep is er nu een grotere 
groep enthousiaste leden met diverse kwaliteiten. Ze gaan samen 
aan de slag om de editie van 2018 succesvol te laten verlopen. 

Nieuwe website
Er is hard gewerkt. Intussen staat de geheel vernieuwde website 
van de Maasstadloop al online. De site heeft een professionele 

 AGENDA

19 T/M 21 MEI 
› ROPARUN PARIJS & HAMBURG 

1 T/M 3 JUNI 
› NK ATLETHIEK MASTERS 

2 T/M 3 JUNI
› NK MEERKAMP JUNIOREN A/B 

15 T/M 17 JUNI 
› ASICS ATLETHIEK JUNIOREN A/B 

21 JUNI 
› BAANWEDSRIJD 3 KM PAC ROTTERDAM 

22 T/M 24 JUNI 
› ASICS NK ATLETHIEK SENIOREN 

7 JULI 
› EKIDEN PAC ROTTERDAM 

12 JULI 
› BAANWEDSTRIJD 5M PAC ROTTERDAM 

23 AUGUSTUS 
›  RUNNERSWORLD BAANCIRCUIT  

PAC ROTTERDAM 

16 SEPTEMBER 
›  MAASSTADLOOP 5 & 10 KM 

PAC ROTTERDAM 
 

6 OKTOBER  
›  KUSTMARATHON ZEELAND  

(ZOUTELANDE, GEMEENTE VEERE (ZE) 
MARATHON) 

14 OKTOBER 
›  MARATHON EINDHOVEN, EINDHOVEN 

(NB), MARATHON 

21 OKTOBER 
›  TCS AMSTERDAM MARATHON,  

AMSTERDAM (NH), 0,7 KM - 8 KM -  
HALVE MARATHON – MARATHON 

3 NOVEMBER  
›  ERASMUSRONDE, ROTTERDAM (ZH)  

5 KM - 10 KM - 15 KM 

18 NOVEMBER  
›  NN ZEVENHEUVELENLOOP, NIJMEGEN 

(GE), 15 KM 

25 NOVEMBER  
›  WARANDELOOP ZONDAG,  

HILVARENBEEK (NB), 5 KM - 10 KM  

MAASSTADLOOP 2018  
NIEUWE STIJL

uitstraling. Marjan Bovill, die samen met Mieke Louwman en 
Conny Lie-a-Lien de afgelopen jaren een van de grote voortrekkers 
van deze loop was, zegt daarover: “Wat ben ik trots op deze groep. 
Geweldig, wat een website. Het ziet er allemaal heel gelikt uit en 
dat kan volgens mij niet meer stuk. Wat is dit een leuk team."

Vrijwilligers
De Maasstadloop wordt georganiseerd door vrijwilligers van PAC. 
Ook tijdens de wedstrijd kan nog meer hulp natuurlijk niet ont- 
breken. Leden die een belangrijke schakel willen zijn en een  
heldenrol willen vervullen voor de hardlopers kunnen zich  
inschrijven als vrijwilliger! Meer informatie vind je op de website: 
www.maasstadloop.nl.

Sponsors
De wedstrijdorganisatie is ook op zoek naar sponsors. Wanneer 
u uw bedrijf of organisatie onder de aandacht wil brengen, is de 
Maasstadloop daar bij uitstek geschikt voor. Heeft u belangstelling, 
neem dan contact met ons op: info@maasstadloop.nl of  
mbovill@chello.nl 

Tot slot hoopt de organisatie dat vele lopers zich zullen aan- 
melden. De trainers van PAC kunnen daar ook een belangrijke, 
stimulerende rol bij vervullen! p

Unieke hardloopevenement voor jong en oud
over een prachtig bosrijk parcours

10 KM (GECERTIFICEERD)  
start om 11.00 uur 

5 KM  
start om 11.15 uur

PUPPYRUN 500 M  
start om 9.45 uur

KIDSRUN 1 KM  
start om 10.00 uur

MAASSTADLOOP

DOE MEE 
ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018

‘Hardlopen in Kralingen 
was nog nooit zo leuk!’

WWW.MAASSTADLOOP.NL
MEER INFORMATIE OP 

beeld Leo van Eyk
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Veel deelnemers  
bij trainingslopen  
marathon

De afgelopen maanden organiseerde PAC een reeks trainingslopen in aanloop naar de Rotterdam Marathon.  
Deze gezamenlijke trainingen zijn bij PAC de laatste jaren gegroeid dankzij de goede organisatie door de vrijwilligers 
onder leiding van trainer Leo van Hoorn. Tijdens de trainingsloop van 30 km liepen in totaal 240 atleten mee  
waaronder ook veel lopers van buiten onze vereniging. Dat mag zeker een groot succes worden genoemd. Ook bij de 
laatste duurloop van 35 km was er een grote opkomst ondanks de kou met een gevoelstemperatuur van -10 graden. p

Enno van Waardenberg

MARATHON  
REVANCHE
Lee Towers zingt vanuit zijn hoogwerker 
“You’ll never walk alone”. Zondag 8 april, mijn 
vierde  marathon van Rotterdam. Naar deze 
datum leef ik al maanden toe. Vorig jaar ging 
de marathon niet zoals gehoopt, dus al het 
gehele jaar ben ik uit op revanche. De voorbe-
reiding is goed gegaan en ik heb het geluk dat 
mijn teamgenoten mij de hele marathon lang 
om de beurt willen gaan hazen. Het plan is 
een tijd van 3:05 uur. 

beeld Martin Blok

Na het kanonschot voor de prachtige Erasmusbrug 
begint ons avontuur. De eerste kilometers gaan goed, 
het is warm maar het tempo zit er stevig in. Op het 
halve marathon punt komen we zelfs door in 1:30 uur, 
te snel, dus maar even langzamer. Stukje bij beetje 
wordt het steeds zwaarder, maar het blijft uitkijken 
naar het Kralingse Bos, ook al begint hier de marathon 
pas, het blijft voor ons als PAC’ers toch onze thuis-
grond. Tot de 35 kilometer gaat het nog betrekkelijk 
goed, maar daarna moet ik toch ook langzaam gaan 
toegeven aan de vermoeidheid. Bij het 38 kilometer 
punt voel ik plots mijn hamstring tintelen, het zal toch 
niet… Voorzichtig bereiken we de Coolsingel. Zodra 
we deze opdraaien begint het been te verkrampen. 
Maar stoppen en rekken, 500 meter voor de finish en 
zo een tijd verpesten is geen optie. De pijnlijke laatste 
meters afleggend bereik ik de finish in 3:08:54. Ik 
schreeuw het uit van blijdschap, en op dat moment, 
op de finishlijn schiet de kramp erin. Maar het maakt 
niet uit, ik heb het gehaald in een nieuw PR! (Met 
dank aan mijn hazen en vrienden op de fiets!)

Kevin Versprille

beeld Martin Blok 
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Een sfeervol weekend met geweldige tijden!

MARATHON
ROTTERDAM

tekst Joey van ’t Hoff
beeld Suzanne Roelofs, Rien Soeters  
en marathon-photos.com 

Na weken trainen, met als hoogtepunt 
het trainingsweekend in Papendal met 
gevoelstemperaturen tot -13, moest het 
nu gebeuren. De weersomstandigheden 
waren echter iets anders ten opzichte van 
drie weken geleden. De warme zaterdag 
werd afgetrapt door Justin Scheffers op 
de minimarathon waar hij een geweldige 
prestatie neerzette en hierbij een mooie 
12e plaats wist te bemachtigen. 

Op de zondag waren er prachtige tijden 
geklokt door debutanten en sneuvelde er 
verschillende PR's door meerdere atleten 
uit de groep. Al met al heeft iedereen 
een geweldige prestatie geleverd en een 
geweldige ervaring gehad. Citaat Paul  
Jordaan: ''Los van alle tijden ben ik met 
name trots op het feit dat iedereen  
fantastisch heeft gelopen''.

 ‘ Erg tevreden met de gelopen tijd (3:14:38),  

7 minuten van mijn pr af weten te halen  

zonder optimaal te kunnen trainen  

afgelopen maanden’

Wat een weekend, wat een 
evenement, wat een sfeer!  
Onder begeleiding van trainer  
Paul Jordaan hebben ook de  
atleten uit de B groep een  
fantastische prestatie neergezet  
op de verschillende afstanden  
van de NN Marathon 2018. 

Trainer Chris Roeland voelt zich trots

Via deze weg wil ik nog een keer de atleten van Loopgroep CR felicite-
ren met hun prestatie van gisteren tijdens de marathon. Na maanden 
van hard trainen is de beloning dan toch eindelijk daar. In totaal deden 
negentien atleten uit de groep mee waarvan er helaas drie moesten op-
geven. Een paar debutanten en een paar hele mooie PR's. Voor diegene 
die uit moesten stappen - niet leuk maar een wijs besluit.

Debutanten: Aad van den Berg 3:58:04, Sylwia Kurkowska 3:58:03,  
Adriana Leon Garcia 5:11:58, Tjon Rockon 5:01:50, Henk Reuselaars 
4:02:05, Linda Kraakman 4:24:57.

Dikke PR's Irene Mulder 03:44:59, Kristie Kamphorst 3:48:49,  
Mascha Verloop 4:13:13, Margit Laurs 4:15:04, Eline Verschoor 4:19:45.

En mooie prestaties van Ferdinand Koffijberg 3:59:18, Joke Carlier  
4:38:55, Martijn van der Voorden 3:50:01, Ron De Haan 3:47:39,  
Wout Goudswaard 4:05:24.

Nogmaals van harte gefeliciteerd van een trotse trainer!

De afgelopen maanden hebben alle lopers van 
de A-selectie hard gewerkt onder leiding van 
trainer Adilson da Silva, met als afsluiting het 
trainingsweekend op Papendal (samen met de  
B & C- selectie).

Op zondag 8 april werden deze voorbereidingen 
in Rotterdam door de lopers omgezet in hele 
mooie resultaten. Het was warm en zonnig, 
waardoor een aantal lopers niet aan zijn of haar 
beoogde resultaat kwam. Maar ook die tijden 
verdienen nog steeds een diepe buiging.
Een aantal tijden van een aantal PAC-leden.

Marathon Rotterdam
Lars Roosken 2:46:02
Peter Kooijmans 2:50:55
Jarno Veldhoven 2:51:49
Ali Shugul 2:56:43
Randolf van Lambalgen 2:57:10
Jeffrey van der Krogt 2:57:43
David Bouman 2:59:08
Leon Schadee 3:00:34
Thijs Schrama 3:01:19
Kevin Versprille 3:08:56
Mario Wesdorp 3:11:12
Joey van ‘t Hoff 3:14:38
Isabel Cadogan  3:16:23
Sigrid Martin 3:18:16
Han Claerhoudt 3:23:04
Edwin Cornelisse 3:26:12
Peter Kempers 3:28:24

1/4 Marathon Rotterdam
Jean-Andrew Fingal 34:39
Nixon Fernandes 34:52
Yvo Oudman  37:12
Arnold Zijler 38:21
Peter Pollemans 38:47
Mark de Munter 39:05
Elsemieke Kin 40:11
Karlijn Schipper 42:31

Gerard Jan de Ruiter

Mooie resultaten PAC

op Rotterdam Marathon
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(IJskoud) Trainings- 
weekend in Papendal

Ook dit jaar werd weer een trainingsweekend georganiseerd voor de wegatleten 
van de A, B en C groepen. Na eerdere trainingsweekenden in februari werd dit jaar 
gekozen voor een trainingsweekend ná de CPC loop. De temperaturen bleken er 
echter niet hoger van te worden, het was namelijk een ijskoud weekend.

Als uitvalsbasis is dit jaar gekozen voor  
Papendal. In de bossen van de Veluwe kon 
in een echte topsportomgeving uitstekend 
getraind worden. Onder leiding van 
Adilson, Paul, Wilco en Dennis werden de 
laatste lange kilometers gemaakt ter voor-
bereiding op de marathon van Rotterdam.

Ongeveer vijftig atleten uit de drie 
trainingsgroepen vertrokken op vrijdag 16 
maart richting Arnhem. Waar de trainers 
al vroeg aanwezig waren, druppelden de 
lopers vanaf 13: 00 uur het hotel Papendal 
binnen. Nadat de kamerindeling bekend 
was gemaakt werd halverwege de middag 
afgetrapt met een korte bostraining van 
circa 10 tot 15 km. Met een lekker lente-
zonnetje erbij was het een goed begin  
van het weekend.

Met nog drie weken te gaan tot de 
marathon was het duidelijk dat er weinig 
andere gespreksonderwerpen zouden zijn. 
In de uren tussen de trainingen en het 
eten was er dan ook de keuze tot slapen 
of doornemen van de strategieën en 
verwachte eindtijden. Dit heeft er dan ook 
voor gezorgd dat iedereen na afloop van 
het weekend al zijn doorkomsttijden wel 
kan dromen.

Intensieve intervaltraining
De zaterdagochtend begon met een ste-
vig ontbijt om vervolgens te starten met 
een intensieve intervaltraining. Het bleek 
een ijskoude ochtend te zijn met een 

‘Voor de  
meesten bleek  

de conditie  
uitstekend  

in orde’

harde oostenwind en een gevoelstempe-
ratuur van maar liefst -11 graden. Allereerst 
werd begonnen met een warming-up 
en werd gewerkt aan de looptechniek. 
Vervolgens werd, onder toeziend oog 
van voorzitter Martin Blok en wedstrijd 
& prestatie coördinator Gerard Bakx, een 
goed aantal snelle kilometers over de 
wegen op Papendal gemaakt. Dit was de 
eerste training waarbij het lichaam echt 
een beetje werd getest. Voor de meesten 
bleek de conditie uitstekend in orde. Na 
afloop van de training werd goed gebruik 
gemaakt van de sauna en het stoombad 
om het bevroren lichaam te ontdooien en 
te ontspannen. 

Pittige circuittraining
Onder begeleiding van Wilco werd de 
middagsessie afgetrapt met een verken-
ningsronde van 4,5 km voor de duurloop 
van zondag. Tussen de Edese golfbanen 
door werden de spieren opgewarmd voor 
een kracht- en stabilisatietraining in één 
van de krachthonken. Met een, af en toe 
haperende, stopwatch van Adilson werd 
een pittige circuittraining afgewerkt. De 
training werd afgesloten met een presen-
tatie van Ingrid, eigenaresse van Run2Day 
Den Haag, over de nieuwste sportvoe-
ding. Na een korte ontspanningssessie 
was het alweer tijd voor het heerlijke 
diner. De koolhydraten werden veelvuldig 
bijgetankt, waarna iedereen op tijd zijn 
kamer opzocht met het oog op de lange 
duurloop van zondag. 

Het toetje
Het ontbijt van zondagochtend bestond 
om klokslag 7 uur uit een koude duur-
loop van 2 uur en 40 minuten. Voor de 
wedstrijdlopers van de kortere afstanden 
stond een progressieve 15 km op de plan-
ning. Bij de marathonlopers ontstonden 
er al snel verschillende groepen, waarbij 
iedereen binnen zijn eigen rustige hart-
slagzone kon blijven lopen. In 2,5 uur werd 
door de verschillende groepen 30-35 kilo-
meter gelopen. Het toetje van de duur-
loop bestond uit 10 minuten versnellen op 
halve marathon tempo, om het lichaam 
nog een laatste prikkel te geven. Het 
eindsignaal was voor iedereen het teken 
om snel de warmte van het hotel weer op 
te zoeken en aan een welverdiend ontbijt 
te beginnen. 

Nu de lange duurloop er op zit kun-
nen ook de trainers zich eindelijk gaan 
opwarmen. Waren de vrijdag en zaterdag 
nog enigszins te doen, op zondagochtend 
hadden alle lopers erg veel respect voor 

de Adilson, Paul, Wilco en Dennis die 
de volledige 2 uur en 40 minuten in de 
kou hebben gestaan. Na verschillende 
gesprekken met de lopers zit hun werk 
in deze marathonvoorbereiding er ook 
weer bijna op. Alleen nog afbouwen naar 
de marathon en dan moeten zij op 8 april 
afwachten wat de resultaten gaan zijn. 
Als lopers zijn wij ze ook dit jaar weer erg 
dankbaar voor hun inzet in de hele voor-
bereiding en dit weekend in het bijzonder. 

Met vermoeide benen en een goed gevoel 
checkt iedereen na het ontbijt uit en ver-
trekt weer richting Rotterdam. Na 3 dagen 
met zo’n grote groep alleen maar bezig te 
zijn met hardlopen is voor iedereen het 
doel gezet, de belangrijkste kilometers zijn 
gemaakt en de strategie is bepaald. Met 
nog drie weken te gaan is het zaak om 
de conditie vast te houden en de benen 
voldoende rust te geven om volledig  
geprepareerd aan de start te staan. Aan  
de voorbereiding zal het in ieder geval  
niet gelegen hebben. p

tekst Stefan en Joey
beeld Martin Blok

Adilson Da Silva, trainer A-selectie 
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PAC WIL UITBREIDING 
VAN G-ATLETIEK 

tekst Enno van Waardenberg
beeld Martin Blok

Twee jaar geleden is PAC gestart met een G-groep. Deze groep 
is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking, waar 
zij op eigen niveau aan atletiek kunnen deelnemen. 

De trainers Willem Schmidt en Nienke Brakkee willen graag 
dat er meer leden bij de groep komen. Momenteel telt het 
groepje ongeveer zes tot acht personen. Willem Schmidt: 
“De groep is wat kleiner geworden, want één persoon is  
al gestopt en een ander traint nu in een van de andere 
groepen van PAC.”

Voor alle leeftijden
De training is voor alle leeftijden en is in principe alleen op 
donderdagavond van 18:30 tot 19:30 uur. Alle onderdelen 
van de atletiek worden beoefend voor zover dat bij de 
atleet of atlete past. Zij kunnen de eerste trainingen geheel 
vrijblijvend volgen en bekijken of zij atletiek én ook de groep 
leuk vinden.

‘ Gezelligheid staat  

voorop bij de  

trainingen en iedereen 

kan sporten op zijn  

of haar eigen niveau’

In het weekend van 10 en 11 februari werd het  
Nederlandse kampioenschap junioren georganiseerd  
met succes voor de PAC-atleten. 

NK indoor junioren Apeldoorn:
Dag 1
Alida van Daalen wint het kogelstoten met 16,63 m bij de meis-
jes junioren B, een nieuw CR en goed voor de 6e plek AT. Daan 
Hoomoedt wint de hink-stap-sprong bij de JA met 13,79 m. Dit is 
een verbetering van zijn eigen CR met 1 cm. Damian Felter (nog 
junior C) wordt 3e bij het verspringen jongens junioren B met 6,59 
m. Op de 60 meter valt hij net buiten de finale met zijn 9e tijd. 
 
Ereplaatsen zijn er verder nog voor A meisjes Janine Verhaar (60m) 
en Mirte Kok (pols). Zij worden beiden 4e. Bridget Janssen doet dat 
bij de meisjes junioren B op kogel. Isiah Emanuelson (60 meter JB) 
en Jeroen Poiesz (hoog JA) worden 5e. Joyce van Welie wordt 6e bij 
het kogelstoten  meisjes junioren B. Ishan Baidjoe heeft wat pech 
met de serie-indeling en wordt ondanks zijn 6e tijd overall net 
uitgeschakeld voor de finale 400m JB. Gabriëlle Opmeer (400m 
MA), Sanne van Beek (800m MA), Wesley van der Holst (60m JA) 
verbeterden hun PR's.

Dag 2
Ramsey Angela maakt zijn favorietenrol waar en finisht als 1e op 
de 400 meter JA in een nieuw CR van 48,20s (3e AT). Mark Heiden 
pakt een hele mooie zilveren plak als eerstejaars B op de 60 m hor-
den (8,10s). Janine Verhaar wordt tweede en dus zilver op de 200 
meter meisjes A in een nieuw CR van 24,93s (ook bij de vrouwen!)
 
Verder was dit het weekend van de ereplaatsen. Ook op zondag 
waren er daar genoeg van; Rafael Raap op ver JA, Nicole Etman 
op hoog MA, Kristina Tergau op pols MB, Victor Van der Wel op 
de 1500m jongens A. Yslain Verwaal werd ondanks de Pfeiffer toch 
nog 5e op de 60 h jongens A. Isiah Emanuelson was 5e op de 200m 
jongens B. p

Meer aandacht
“Gezelligheid staat voorop bij de trainingen en ieder-
een kan sporten op zijn of haar eigen niveau. Verder is 
de opbouw van de training hetzelfde als bij de overige 
loopgroepen, maar met meer aandacht voor coördina-
tie en algemene motoriek en verder werken wij  
met de verspringbak, met de lichtere junior speren 
en lage hordes. 

Voorlopig blijft de groep op het terrein van PAC  
en werken we nog niet toe naar wedstrijden. In de 
toekomst wel, maar we gaan eerst rustig aan een 
goede basis werken”, aldus Willem Schmidt. p

Succes voor PAC-atleten

Veel eremetaal 
op NK indoor 

Ron van der Steenhoven
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Bastiaans Schellekens, bewegingstechnoloog, hardloop-
trainer en Technical Sales Representative New Balance, 
gaf een presentatie in het clubhuis van PAC over ana-
tomische structuren, krachtenspel en schokdemping 
tijdens het hardlopen. 

Afhankelijk van de anatomische structuren:
1.  Botten; zorgen voor vormbehoud van het lichaam.
2.  Kraakbeen; maakt beweging van botstukken t.o.v.  

elkaar mogelijk
3.  Ligamenten; sturen de krachten in de gewrichten.
4.  Spieren; leveren een moment rond het gewricht.

Schokdemping  
bij het hardlopen;  
hoe werkt dat?

Optimale krachtenverwerking; voorbeelden:

01.  Op beide voeten opspringen, eerst iets door de knieën,  
dan omhoog springen. 
Dan veer je eerst door de knieën, excentrische spierarbeid,  
met de zwaartekracht mee spannen de beenspieren aan en  
de visco-elasticiteit van het kraakbeen en de pezen. 

02.  Doe hetzelfde, dus opspringen, maar nu met gestrekte knieën,  
en slechts 5 cm van de grond. 
Bij de landing meer grondreactiekracht, alsof je dreunend neer 
komt; veel meer belastend voor het kraakbeen in enkel-, knie, 
heup- en wervelkolom.

03.  Lopen op hoge hakken, met overtrekkende knieën en gefixeerde 
heupen en wervelkolom. 
Belast kraakbeen ook niet te snel achter elkaar; het herstel is traag. 
Er kunnen kleine scheurtjes ontstaan in het kraakbeen wat kan  
leiden tot vroegtijdige artrose. Mede afhankelijk van aanleg en 
mate van getraindheid en algemene en specifieke lenigheid.

Als de blaadjes van de bomen zijn  
gevallen en de baanwedstrijden zich  
naar binnen verplaatsen start voor 
de pupillen van PAC het winter-
crossseizoen. Dit seizoen waren 
er wedstrijden bij CAV Energie in 
Barendrecht, Voorne Atletiek in 
Brielle en (de laatste) bij PAC. De 
beste 2 resultaten tellen mee in het 
eindklassement van de competitie. 
Er is altijd een grote diversiteit in 
het parcours bij de organiserende 
verenigingen. In Barendrecht en in 
Brielle werd er gecrost over en naast 
de atletiekbaan en bij PAC is dit jaar 
gebruik gemaakt van het strand en 
alles wat het Kralingse Bos te bie-
den heeft rondom het strand.

Er hebben heel wat PAC pupillen deelge-
nomen. Voor sommigen was het de eerste 
cross en was het meedoen belangrijker 
dan het winnen. Kinderen die al vaker mee 
hebben gedaan, hadden vaak een eigen 
doel, van niet als laatste finishen tot het 
inhalen van een andere pupil. En dan zijn 
er natuurlijk ook altijd die voor de winst 
gaan of in ieder geval een podiumplek. Bij 
de individuele cross die wordt gehouden in 
meerdere leeftijdscategorieën, waren er 1e 
plaatsen voor Quinten, Siemen en Ròbin, 
een 2e plaats voor Aiden en 3e plaatsen 
voor Simon, Ivar, Owen, Esmée en Mila. 
Naast de individuele cross wordt er door 
de PAC- pupillen ook altijd meegedaan aan 
de estafettecompetitie. Bij deze estafette 
waren er 1e plaatsen voor JPD team 1, JPA1 
team 1, MPD team 1, MPB team 1 en MPA2 
team 1. 2e plaatsen waren er voor JPB 
team 1 en MPC team 1. Een derde plek was 
er voor team 2 van de JPA2. Alle pupillen 
hebben heel goed hun best gedaan en alle 
trainers zijn super trots op hen! p

WINTERCROSS- 
COMPETITIE PUPILLEN

Miranda van der Mey

‘Alle pupillen 
hebben heel 

goed hun best 
gedaan en alle 

trainers zijn  
super trots’

Samenvatting voordracht door:  
Bastiaan Schellekens, bewegingswetenschapper. 
Clubhuis PAC, 19 maart 2017.
tekst Hans Ruigrok

Let bij het hardlopen op het voorkomen van  
haklanding en op het onderhouden van de  
lenigheid. Bij een zittend beroep en veel  
zittende recreatie zal het lichaam adapteren 
(= het minimum principe). Het lichaam zal  
dit compenseren (=het probleem in andere  
gewrichten oplossen). Denk aan bewegings- 
ketens. Vaak zit de oorzaak van de klacht niet  
in het gebied waar de pijn zich manifesteert.

Bastiaan eindigde zijn voordracht met drie  
oefeningen met demonstraties en toelichting.

We hopen van harte Bastiaan nog eens  
terug te zien. p
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Op 11 februari 2018 hebben diverse PAC- 
atleten mooie prestaties behaald op het  
NK in Schoorl. Bij de A-junioren kwamen  
twee PAC-meiden op het erepodium;  
Diane van Es en Marije Hijman. Diane  
pakt het zilver in 34:54 m. Marije wordt  
3e in 36:30 m! 

tekst Ron van der Steenhoven

Bij de Mannen Masters 35 was er een 2e plek 
voor Nixon Fernandes (32:26 m). Bij de jongens 
A junioren werd Aimane Benchallal 4e in een 
prachtige 33:35 m. Bij de Mannen wordt Yorben 
Ruiter 13e in 30:32 m. Yoram Polak loopt 32:58 
m, Jean-Andrew Fingal 33.26 m en David  
Bouman 33.28 m.

Mooie prestaties  
NK 10 km 

tekst & beeld Patricia de Jong

Gerard de Jong, marathonloper en al ruim 20 jaar lid van PAC, en Patricia de 
Jong, masseur en lid Medische Commissie PAC, delen al bijna 40 jaar lief en 
leed met elkaar. Sinds een jaar zitten ze ook beiden in het Bestuur van PAC. 
Gerard als vertegenwoordiger van de Sectie Hardlopen en Patricia, die al 
langer deel uit maakt van het Bestuur, als secretaris.

Dat er in huize de Jong veel over PAC wordt gesproken is duidelijk. Iedere dag is er wel iets 
te bespreken over PAC. Zijn het niet de oproepen om meer vrijwilligers dan zijn het wel de 
plannen voor de Sectie Hardlopen, zie pagina 22 en lees het artikel ‘Timmeren aan de weg’. 
Soms stuurt Gerard gekscherend een mail naar Patricia met de aanhef ‘Geachte mevrouw 
de Secretaris’, waarin dan tevens zijn commentaar op de verslaglegging wordt gegeven. 
Gelukkig zijn er geen meningsverschillen binnen beide bestuursfuncties en heeft het veel 
voordelen dat de lijnen zo kort zijn. 

Samen in het bestuur
tekst Gre Lagendijk

De dinsdagochtendgroep is een gewel-
dig alternatief als je wat ouder bent en 
dat ‘het lopen’ dan net even wat anders 
gaat dan voorheen. De leden zijn allen 
nog goed ter been. Zij lopen met veel 
animo onder leiding van Alex Werff door 
het bos. Ex-hardlopers wandelen mee, 
omdat zij de sociale contacten niet willen 
missen. Na afloop is het in de kantine erg 
gezellig met elkaar. De lopers hopen dat 
deze groep nog lang door mag gaan!

Ook worden er sportieve uitstapjes 
georganiseerd. Binnenkort gaan we naar 
de Maeslantkering. We beginnen dan met 
een wandeling. Daarna volgt een rondlei-
ding en dan wandelen we terug naar het 
startpunt van de afspraak. 

‘Elk jaar levert PAC een groot aantal vrijwilligers om Rotterdam Marathon een 
groot succes te laten worden. Hier staan de vrijwilligers klaar op de Plaszoom 
om de lopers van de kwart marathon van een drankje te voorzien’. 

Op 18 februari won PAC een prijs. Er kwamen 
veel mensen. De prijs was voor het NK atletiek in 
Apeldoorn. We hebben de prijs gewonnen met een 
slagzin. ‘Wij zijn PAC geef ons die plak!’

Er konden 50 mensen komen. De kinderen gingen op hand-
tekeningenjacht. Iedereen kreeg een tasje met spulletjes 
zoals een drinkbeker, handdoek, sportdrankje, sleutelhanger 
en een telefoonhouder. Het was een hele gezellige dag met 
veel atletiek en gejuich!  Met Zoë, Mare, Skyler, Noah, Enora 
gingen we naar het kidsplein, we hadden een foto genomen 
met een poster van Dafne Schippers op de achtergrond.

Er waren ook beroemdheden zoals Rafael Raap en Nadine 
Visser! We werden ook gefilmd en dat ging op Facebook. 
We hebben veel gelachen en ook gepraat. We kregen een 
cheque van 250 euro. Wat we er mee gaan doen weten 
we nog niet zo goed. Je kunt de cheque in de kantine zien. 
De tribune was ingericht in de kleuren van PAC. Er waren 
ballonnen in de kleuren van PAC-oranje en groen. Er hing 
ook een vlag van PAC en een mascotte dus je kon zien waar 
je naartoe moest. Het was een supertoffe dag!

Groetjes Lara (meisjes pupillen B)

De prijsvraag betrof een actie op Facebook vanuit  
de Atletiekunie waarbij je een fanslogan voor je club  
moest bedenken voor het NK-senioren in Apeldoorn. 

Lara won met haar slogan voor PAC een door de Atletie-
kunie speciaal ingericht fanvak voor vijftig mensen,  
met voor iedereen een goodiebag en een cheque voor  
de club voor talentontwikkeling van 250 euro. 

De vijftig kaartjes werden verdeeld onder de groep van  
Lara met hun ouders, er waren nog wat andere jeugdleden 
en verder trainers van PAC en vrienden en familie van de 
PAC atleten die meededen op die dag. De volgende dag 
stonden Lara en haar vriendinnen ook nog in de plaatselijke 
krant in Apeldoorn. 

Redactie

PAC- 
FANVAK 

DE DINSDAG- 
OCHTENDGROEP 
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tekst Edwin Cornelisse

Een ekiden is een Japanse estafetteloop. 
EKI betekent ‘plaats’ en DEN staat voor 
‘bezorgen’. In vroegere tijden werden 
in Japan belangrijke documenten door 
diverse lopers van de ene naar de andere 
plaats gebracht. Het sportieve evenement 
ekiden is op deze klassieke koeriersdienst 
gebaseerd. Het pakket documenten wordt 
gesymboliseerd door een sjerp, de Tasuki.

Zes personen vormen samen een team, 
waarbij elk teamlid een eigen afstand 
loopt. De afstanden zijn in startvolgorde;  
5 km- 10 km- 5 km- 10 km- 5 km- 7,195 km. 
In totaal wordt dus 42,195 km afgelegd:  
de marathonafstand.

De Ekiden is laagdrempelig. Wie een 5 km 
kan lopen, kan al deelnemen. Uiteraard 
op voorwaarde dat hij of zij nog vijf lopers 
vindt om een team te vormen. Deelnemen 
aan de Ekiden is niet alleen aantrekkelijk 
door de koppeling tussen het individuele 
karakter van de loopsport en de vriend-
schappelijke verstandhouding van een 
teamsport, maar ook door de gezelligheid 
en activiteiten op het wedstrijdterrein. 
Het veld rondom de atletiekbaan staat  
tijdens de Rotterdam Ekiden vol met 
tentjes en picknickkleedjes.

Dankzij vrijwilligers
De Rotterdam Ekiden wordt georgani-
seerd door de vrijwilligers van de  
Ekiden-commissie van PAC. De eerste 
editie werd in 2005 gehouden. De  
deelnemers komen hoofdzakelijk uit  

Rotterdam Ekiden op zaterdag 7 juli 2018

Nederland. De Rotterdam Ekiden heeft 
de laatste jaren een paar mooie records 
opgeleverd: het nationaal record in de 
leeftijdscategorie 35-39 jaar met een 
tijd van 2.25.40, in de leeftijdscategorie 
50-54 jaar met een tijd van 2.37.44 en in 
de leeftijdscategorie 65-69 jaar met een 
tijd van 3.49.17. Een aantal teams heeft al 
aangekondigd dit jaar een aanval te doen 
op een van de nationale records.

Grootste Ekiden van ons land
De laatste jaren is de populariteit van  
de Rotterdam Ekiden flink gegroeid.  
Het aantal inschrijvingen is omhoog ge-
schoten. Daarmee is de Rotterdam Ekiden 
qua aantal deelnemers nu de grootste 
ekiden van ons land. Lang werd deze 
positie ingenomen door Zwolle (met  
21 jaar de oudste ekiden van ons land).

14e editie
De Rotterdam Ekiden is dit jaar toe aan de 
14e editie. Er worden 250 teams verwacht, 
dus 1500 lopers. De inschrijvingen zullen, 
als de trend van de laatste jaren doorzet, 
heel snel gaan. Teams die willen mee- 
doen, doen er dus goed aan snel in te 
schrijven. De limiet van 250 teams moet 
helaas streng worden gehanteerd omdat 
de vergunning niet meer lopers op het par-
cours toestaat. Schrijf je dus snel in. Daarbij 
hoef je overigens je team nog niet com-
pleet te hebben. Je kunt je ook inschrijven 
en daarna alsnog (snel) je team compleet 
maken. Daarbij geldt uiteraard wel dat je 
inschrijving niet vrijblijvend is. De organisa-
tie verwacht dat als je je eenmaal inschrijft, 
je ook deelneemt op 7 juli. p

Informatie en inschrijven
Inschrijven, meer informatie 
en foto's van eerdere edities 
vind je rotterdamekiden.nl, 
Facebook: 
RotterdamEkiden 
en Twitter:  
@RotterdamEkiden. 

OPROEP  
VRIJWILLIGERS

We zoeken nog steeds  
vrijwilligers die willen mee- 
helpen in de commissie. Twee 
commissieleden gaan volgend 
jaar stoppen, dus nieuw bloed 
kunnen we goed gebruiken.

FRED MOERMAN  
IS GESTOPT NA  
61 JAAR TROUW 
TRAINERSCHAP 

De nu 84 jarige Fred Moerman heeft bij 
PAC een (officieel) lidmaatschap van 70 
jaar. Fred over zijn lidmaatschap: “Ik had 
mij al in 1947 aangemeld als lid, ik was 
toen 13 jaar. Je moest echter 14 jaar zijn 
om aangenomen te kunnen worden. Per 1 
januari 1948 werd ik dus officieel lid”.

Bij de atletiekvereniging Pro Patria was 
Fred al in 1956 actief als trainer. Na de 
fusie in 1968 tussen Pro Patria en A.L.O. , 
onder de nieuwe naam P.A.C. werd Fred 
Moerman trainer op alle loopnummers. 

Fred is 61 jaar lang trainer gebleven, waar-
van de laatste 44 jaar pro Deo. Terecht 
werd hij tijdens zijn carrière diverse malen 
geëerd. Hij is erelid van PAC. In 1990 
werd hij lid in de orde van Oranje Nassau. 
Tijdens een ALV van PAC in 2006 ontving 
hij de Baggermanbeker, de toenmalige 
vrijwilligersprijs.

In 1973 startte hij met een trimgroep wat 
in die tijd een groot succes werd. Na on-
geveer twee jaar waren er iedere dinsdag 
en donderdag ruim honderd deelnemers. 

Onder andere door toedoen van Fred is 
bij PAC het lange afstandlopen in gang 
gezet. In juni 1976 gaf Fred de aanzet 
voor de marathontraining met het doel 
de Midwintermarathon in 1977 te lopen. 
“Er waren bij PAC slechts twee marathon-
lopers. We zijn met een aantal mensen 
daarvoor gaan trainen. Daarna is het 
lange afstand lopen door andere trainers 
overgenomen en uitgegroeid tot wat het 
tegenwoordig is” vertelde Fred destijds in 
een eerder interview met de redactie van 
dit clubblad. 

Al die jaren bleef Fred trouw aan de trim-
groep. Door Fred is het zogenaamde trim-
men bij PAC is voor een belangrijk deel 
groot gemaakt. Fred daarover: “Trimgroep 
is een uitstekende benaming. Trimmen be-
tekent zich fit houden. Het is goed voor je 
gezondheid. De een loopt om te bewegen 
en ander om te presteren”. 

Dat Fred trainer werd was ook nadelig 
voor zijn atletiekcarrière vond hij zelf. Fred 
Moerman was in zijn tijd voor Pro Patria 
een belangrijke topatleet. Ondanks zijn 
trainerschap behaalde hij diverse titels bij 
de Nederlandse juniorenkampioenschap-
pen en Nederlandse seniorenkampioen-
schappen. Vijfentwintig maal kwam  
hij in landenwedstrijden uit voor de  
Nederlandse ploeg. 

Fred over het ouder worden toen hij  
tachtig jaar werd. 
“Als je tachtig wordt moet je niet stop-
pen met trainen. Je moet wel de training 
aanpassen aan je leeftijd. Je moet wel bezig 
blijven en nooit opgeven waar je plezier in 
hebt. Zolang mijn fysiek dat toelaat wil ik 
doorgaan”. 

En dat laatste brak juist Fred op. Door 
medische problemen en gebruik van 
medicatie kostte het hem veel moeite 
om weer op zijn normale trainingsniveau 
terug te komen. Daarom besloot hij om 
toch te stoppen met training geven. Hij 
vond dat wel jammer, maar hij zou zijn 
groep benadelen als hij die niet meer kan 
volgen, heeft hij zelf gezegd. Tijdens een 
diner heeft Fred afscheid genomen van 
zijn trimmers. Intussen zijn de overgeble-
ven leden van zijn groep verdeeld over de 
andere groepen. p

Enno van Waardenberg

Eind vorig jaar is Fred Moerman gestopt met het geven van training  
aan zijn trimgroep. Daarna is Fred een beetje met stille trom vertrokken. 
In zijn bescheidenheid wilde hij geen speciale huldiging. Een terugblik  
op zijn lange trainerscarrière is wel op zijn plaats. 

De Rotterdam Ekiden is niet meer 
weg te denken uit de loopevene-
menten van PAC. De editie 2018 
van de estafettemarathon wordt 
gehouden op zaterdag 7 juli. Om 
12.00 uur klinkt het startschot voor 
de honderden hardlopers die in  
een team van zes deelnemers de 
marathonafstand slechten. Teams 
die mee willen lopen, doen er goed 
aan zich tijdig in te schrijven: er is 
een limiet van 250 teams.

Ekiden Commissie

Enkele jaren geleden kwam Fred Moerman in actie op het  
onderdeel verspringen tijdens de PAC clubkampioenschappen. 
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 ‘  Hier loop ik (links nr 252) op de baan van PAC met voorop mijn toenmalige trainer  
Han Ruigrok.’

bron Losse Veter

Sir Roger Bannister              
23 maart 1929 – 3 maart 2018

‘ The man who can drive 

himself further once  

the effort gets painful  

is the man who will win.’

1948: Universiteit van Oxford
In 1867 had de Universiteit van Oxford een grasatletiekbaan 
van 536 meter (0.333 mijl). Een mijl was dus drie rondjes van 
586 yards en een beetje. Wedstrijden op de baan werden 
toen gelopen met de klok mee. In 1948 kwam er op voor-
spraak van Roger Bannister, student en tevens voorzitter 
van de Oxford University Athletic Club, aan Iffley Road een 
gravelbaan van 400 meter (440 yards). 

1952: Olympische Spelen
Roger Bannister is in 1950 een vermaarde 1500 meter en mijl 
loper in Groot Brittannië. Tijdens de Olympische Spelen van 
juli 1952 in Helsinki eindigde hij op de 1500 meter op een te-
leurstellende vierde plaats. Bannister trainde thuis slechts 35 
minuten per dag tijdens zijn lunchtijd. Hij kon daarom niet 
omgaan met drie keer een 1500 meter (serie, halve finale en 
finale) in Helsinki in drie dagen. Bannister besloot zich te 
richten op het breken van de 4 minutengrens op de mijl.

1954: Gedenkwaardig record
Op de atletiekbaan aan Iffley Road werd op 6 mei 1954 een 
wedstrijd gehouden om de mijl onder de vier minuten te 
lopen. Atleten uit Europa, de VS en Australië hikten al lang 
aan tegen deze grens. Het breken van de 4 minuten barrière 
werd voor onmogelijk gehouden.

Op 88 jarige leeftijd is de legendarische Britse atleet 
Sir Roger Gilbert Bannister overleden. De Brit werd 
bekend omdat hij in 1948 als eerste de mijl aflegde 
binnen de 4 minuten. 

Bannister kreeg ‘hulp’ van twee hazen, Chris Brasher 
en Christopher Chataway. Op deze gedenkwaardige 
avond, met een afnemende wind en regenbuien die 
een uur vóór de race stopten, werkte het plan om de 
vier minutengrens te breken. Brasher leidde twee ron-
den, Chataway de volgende, en nog een beetje meer. 
Bannister die al die tijd profiteerde van de koplopers, 
moest de laatste kwartmijl lopen in 59 seconden. Hij 
stortte neer op de finish en toen hij bijkwam hoorde 
hij de omroeper verkondigen ‘a trackrecord, English 
national record, British National, British All-Comers, 
European, Common Wealth and worldrecord; time: 
3 minutes, 59,4 seconds’. Het oude record had negen 
jaar stand gehouden. Bannister raakte zijn record al na 
46 dagen weer kwijt aan de Australiër John Laudy…

1955: studie geneeskunde 
Na het seizoen 1954 hing Roger Bannister zijn spikes 
aan de wilgen om zich toe te leggen op zijn studie 
geneeskunde. Hij werd later een vooraanstaand 
neuroloog, waarvoor hij in 1975 werd geridderd. p

Bron: The Guardian 5 maart 2018

‘ In 1991 maakte ik werk  
van mijn hardloopdroom’

Abdelkader Benali (41) is schrijver, programma- 
maker en een gepassioneerd hardloper. Hij 
ontdekte de liefde voor het lopen al op jonge 
leeftijd, geïnspireerd door de triomfen van de 
Marokkaanse atleet Said Aouita. Sindsdien 
loopt het als een rode draad door het leven. 

Mensen zoeken hun toevlucht op de meest onver-
wachte plekken. Een paar jaar lang was de Rotterdam-
se atletiekvereniging PAC aan het Langepad 16 zo’n 
toevlucht voor mij. Midden jaren negentig was ik een 
rusteloze puber op zoek naar een droom van opoffe-
ring, vechten en winnen. Ik vond die droom bij PAC. 
Ik kwam er als jongeman, ik ging er weg als hardloper. 
Ik liep er mijn eerste baantijden, mijn eerste snelle 
wegtijden en leerde er hardlopen als een echte atleet: 
een bewuste sporter die door regelmatige en gestuurde 
training steeds beter wordt totdat hij dat niveau bereikt 
waarin zijn talent tot ontplooiing kan komen. Onder de 
bezielende leiding van Han Ruigrok, een markante trai-
ner die opgeleid was als fysiotherapeut deed ik in een 
klein maar snel groepje mijn baantrainingen. De rek- en 
strekoefeningen die werden becommentarieerd in een 
nasaal tembre groefden zich in me. Ik kon de volgorde 
dromen en doe ze nog altijd in die volgorde. 

Herinneringen kantelen zich over mijn netvlies heen 
als ik op een decemberavond het PAC-terrein betreed 
om er mijn boek ‘Asfalt zand en stenen’ te presenteren. 
Het heeft gesneeuwd. Ik ben er jaren niet geweest 
en zal voor het eerst in vijfentwintig jaar de kantine 
betreden. Op het grasveld naast de baan gooien atleten 
sneeuwballen naar elkaar. Er is niet veranderd en toch 
weer wel. De ramen hebben dubbel glas. Het hout is 
mooi strak in de lak gezet, de typische kantinesfeer 
is gebleven. De toiletten zijn nog altijd toiletten. De 
koffie komt uit een afzichtelijke Bravilor. De vrijwilligers 
hebben de tijd. Voor de rest is alles veranderd. Naast 
het krachthonk is een aanbouw verrezen. Het trage 
gravel van toen is vervangen door het snelle tartan. 
Kijken naar het krachthonk roept beelden op van fysiek 
zeer gespierde atleten die daar lui als katten hun zware 
oefeningen deden. Wij renden op de baan, zij lagen tus-
sen de halters. De enthousiaste voorzitter Martin Blok 
begroet mij. Hij vertelt mij dat hij graag zou zien dat er 
meer Marokkanen aan atletiek gingen doen. Ik vind niet 
dat hij het zichzelf kwalijk moet nemen dat mijn neven 
en nichten niet en masse hun weg hebben gevonden 
naar zijn club. 

‘Voetbal is Koning, daarna komt kickboksen en dan 
een hele tijd niets.’ De club waar ik toen lid van werd, 
was een overwegend witte club. Ik was omringd door 
ambitieuze studenten en ambitieuze huisvaders. Ik 
keek tegen ze op. Ze leken uit een andere wereld te 
komen. We kwamen om hard te lopen. Alle verschillen 
vielen weg. Eén van de mannen met wie ik toen liep, is 
ook naar mijn presentatie gekomen. Jos. Hij groet me. 
“We wisten niet zo goed of je wel een goede hard-
loper was. Je had nogal een dikke kont.’ Later in mijn 
lezing zal Han Ruigrok ook terugkomen op die dikke 
kont. Qua fysionomie voldeed je niet helemaal aan 
de ideale bouw van een hardloper. Dat je uiteindelijk 
2 uur 42 hebt gelopen op de marathon toont aan dat 
de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Laat die tijd 
een aanmoediging zijn voor anderen met afwijkende 
lichaamsbouw.’ Ik moet erom lachen. Na afloop van 
mijn lezing signeer ik boeken voor Jos en Han. De 
wonderen zijn de wereld nog niet uit. En dat is goed. 
Op weg naar huis. En dat is goed. Op weg naar huis 
begint het weer te regenen. Ik rijd langs het kanaal 
waar de jonge Abdelkader van toen altijd langs fietste 
op weg naar de training. Ik zie hem haast maken. Hij 
wil trainen. p

Benali
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Sara Bossche (junioren-C) had een mooi resultaat van xxm
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Clubkampioenen bij de pupillen   

Simon Dammingh Jongens Pupil A
Quinten de Vos Jongens Pupil A2
Ouint Maurik  Jongens Pupil B
Flinn Pelser Jongens Pupil C
Owen Mayer  Jongens Pupil D
 
Givengy Bhugwandass  Meisjes Pupil A1
Ghivanni  Bhugwandass  Meisjes Pupil A2
Mailia Donata  Meisjes Pupil B 
Sarah Sijrier  Meisjes Pupil C 
Sierra Kortland Meisjes Pupil D

Nieuwe structuur
De oude sectie Weg had een eigen bestuur 
en is een kleine twee jaar geleden opgehe-
ven. Daardoor werd een nieuwe opzet voor 
de hardloopgroepen noodzakelijk. Het afge-
lopen jaar heeft een werkgroep zich daar 
mee bezig gehouden. Er is een compleet 
nieuwe structuur opgezet, inclusief functie- 
omschrijvingen van de (assistent)trainers 
en coördinatoren (zie het kader). Tevens 
is besloten om de nieuwe sectie voortaan 
Hardlopen te noemen. Dat maakt duidelijk 
waar de sectie zich mee bezig houdt en het 
verlaagt voor mensen die gewoon willen 
gaan hardlopen, de drempel om lid  
te worden van PAC.

Behouden
Bij vernieuwen lijkt het al snel alsof het 
oude niet goed was. Dat is bij PAC beslist 
niet het geval. Er wordt prima getraind in 
de groepen. En PAC weet veel mensen 
langdurig aan zich te binden. Veel van die 
trouwe leden horen inmiddels tot de ge-
neraties 50+, 60+ en zelfs 70+. PAC loopt 
daarin voor op veel andere sportverenigin-
gen in Nederland.

Verbreden en verdiepen
De sectie Hardlopen heeft de wens om te 
verbreden en te verdiepen. Verbreden in 
de zin van het aantrekken van meer leden 

en ook leden uit groepen die we nu nog 
niet bereiken. Verdiepen in de zin van het 
verbeteren van de trainingen.

Bij het aantrekken van nieuwe leden en 
nieuwe doelgroepen kun je denken aan 
beginnende hardlopers, mensen die door 
een beperking minder makkelijk kunnen 
sporten, mensen die niet meer goed  
kunnen hardlopen, maar ook expats,  
en jongeren. Bij verdiepen komt het 
verbeteren van de wedstrijdgroepen in 
beeld, door bijvoorbeeld de trainers bij te 
scholen en te coachen. Dit geldt ook voor 
andere trainingsgroepen, om bijvoorbeeld 
mensen zo lang mogelijk fit te houden. 

Op dit punt willen wij ons nog meer gaan 
onderscheiden van de lokale loopgroepen, 
die als paddenstoelen uit de grond 
schieten. Bij de lokale loopgroepen loop je 
gewoon vrijblijvend mee, en is de trainer 
nagenoeg uitsluitend aangesteld om de 
te lopen route te bepalen. Bij PAC mag 
je echter verwachten dat de trainer zijn 
atleten beter begeleid. Bijvoorbeeld het 
maken van een individueel schema voor 
een atleet die terugkomt van een blessure. 
De trainer let op de loophouding en ad-
viseert de lopers. Hij biedt ook een goed 
doordachte opbouw voor de warming-up, 
training en cooling-down. En de trainer 
bespreekt de ambities van elke loper 
individueel.

Nieuwe activiteiten
De nieuwe sectie gaat het komend jaar 
inzetten op nieuwe en bestaande activitei-
ten. Zo is er al een start gemaakt met een 
trainingsgroep voor een lichte conditie-
training op vrijdag- en zondagochtend. 
Binnenkort komen er  aparte trainings-
groepen voor starters en voor jongeren. 
Daarnaast is er de ambitie om te starten 
met wandeltrainingen. 

Opleidingen

Voor deze activiteiten zijn meer trainers 
nodig. Daarvoor zullen opleidingen worden 
gegeven, die zo veel mogelijk op het com-
plex van PAC zullen plaatsvinden. Denk aan 
de opleiding voor assistent-trainer, trainer 
en wandeltrainer. Daarnaast gaat PAC 
bijscholingen en themabijeenkomsten  
organiseren om de deskundigheid van 
trainers te behouden en te vergroten. De 
lopers krijgen hiermee trainingen die nog 
beter zullen aansluiten bij hun wensen. 

De sectie kan dit niet alleen
PAC is een vereniging, waarbinnen is  
afgesproken samen te gaan sporten en 
samen de taken op te pakken. Mocht je 
denken een bijdrage te kunnen leveren,  
of heb je interesse om (assistent-)trainer 
te worden, dan kun je contact op nemen 
met de hoofdcoördinator van de sectie 
Hardlopen. p

Aan de weg timmeren 

VERNIEUWING BIJ HET HARDLOPEN

De sectie Weg is niet meer. De PAC-afdeling van de wegatleten gaat  
voortaan verder onder de naam 'Sectie Hardlopen'. Niet alleen de  
naam is gewijzigd, er staan meerdere veranderingen op stapel

Er zijn nu drie clusters

1.  Wedstrijd- en prestatie- 
gerichte groepen

2. Fit-en-pleziergroepen
3. Specials

Deze clusters hebben elk een eigen 
coördinator. Voor het eerste cluster 
hebben wij die gevonden:  
Gerard Bakx

Voor de andere twee clusters  
is nog een vacature voor een  
coördinator. Hoofdcoördinator  
is Gerard Jan de Ruite

tekst Gerard Jan de Ruiter 
beeld Leo van Hoom

Zeker in de voorbereidingsfase voor een marathon is het noodzakelijk je lichaam goed  
te verzorgen, tijdig rust te nemen en de pezen en spieren regelmatig eens te laten  
vertroetelen. Het tarief is € 15,- per half uur, dus voor het geld hoef je het niet te laten.  
Probeer het eens, het zal je zeker goed bevallen. 

Mocht je echter inmiddels tóch een blessure hebben opgelopen, dan is het massageteam 
in staat om je op zo kort mogelijke termijn weer letterlijk op weg te helpen. 

Voor verdere informatie en/of het maken van een afspraak: tel. 06-44974446 of email: 
massage.pac@gmail.com. De massages kunnen zowel bij PAC (links van de garderobe- 
ruimte van het clubhuis en in het PAC-O-Droom) als bij de eigen praktijken van de  
masseurs worden gegeven. p

Massages zijn voor elke serieuze hard-
loper een noodzaak om de spieren 
en pezen in vorm te houden en het 
risico op blessures zoveel mogelijk te 
beperken. PAC heeft de beschikking 
over een enthousiast, kundig en  
gediplomeerd massageteam. 

Het PAC-massageteam staat voor jullie klaar!

Tekst Patricia de Jong

Op zondag 11 maart werden de PAC indoor 
clubkampioenschappen 2018 gehouden in  
Dordrecht in de sporthal aan de Reeweg.  
Daar streden de pupillen, junioren, senioren 
en masters elk in de eigen categorie om de 
titel clubkampioen. 

tekst Enno van Waardenberg
beeld Martin Blok 

De pupillen werkten een kleine meerkamp af. De 
junioren, senioren en masters konden maximaal drie 
onderdelen doen. Op het programma stonden een 
sprint, een horde tweekamp (elk over 50 en 60 meter), 
kogelstoten, verspringen, hoogspringen en pols- 
stokhoogspringen. Uitgebreide uitslagen lees je op 
www.pacrotterdam.nl p

PAC INDOOR CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

‘ Mede door de inzet van alle  

vrijwilligers was het club- 

evenement zeer geslaagd!’

Lieke Cox (junioren-C) zette  
een prestatie neer van xxm

Britt de Blaauw en Rachel Ivo 

tijdens 60 m horden (76cm)

2322 KORT NIEUWS KORT NIEUWS



De Roparun-avonturen    van Bram Klaris
“Leven toevoegen aan de dagen, 
waar vaak geen dagen meer kunnen 
worden toegevoegd aan het leven”. 
Dat is het motto van de deelnemers 
die al jaren meedoen aan de Ropa- 
run, de estafetteloop van meer  
dan 500 kilometer van Parijs en 
Hamburg naar Rotterdam. 

De deelnemers leveren in teamverband 
een sportieve prestatie om op die manier 
geld op te halen voor mensen met kanker. 
Met deze opbrengsten worden heel veel 
doelen financieel gesteund. De Roparun 
wordt sinds 1992 georganiseerd. Bram 
Klaris is lid van PAC en evenals veel club-
genoten heeft hij vele keren meegedaan 
aan de Roparun, dat ook wel het avontuur 
van je leven wordt genoemd. Bram doet 
sinds 1997 onafgebroken mee aan dit eve-
nement. Hij hoopt dit jaar zijn 22e run te 
kunnen volbrengen.  “Dit jaar doe ik voor 
de tweeëntwintigste mee, ik heb zeven 
keer van Rotterdam naar Parijs gelopen, 
tien keer van Parijs naar Rotterdam en  
dit jaar start ik voor het vijfde jaar ach-
tereen vanuit Hamburg naar Rotterdam”, 
aldus Bram.

Wat betekent de Roparun voor jou?
“Het begon voor mij als een avontuur. Je 
vindt het leuk om mee te doen of je gaat 
na één keer niet meer mee. Voor mij gold 
het eerste”.

Hoe raakte je erbij betrokken?
“Destijds werkte ik voor het bedrijf 
Estrade Projectontwikkeling dat bouwpro-
jecten begeleidde voor Stichting Bouw en 
Volkhuisvestiging (BVP) uit Hoogvliet. Ze 
deden voor het eerst mee. Men vroeg aan 
mij: ’Bram, jij bent toch ook hardloper?’  
Zo raakte ik erbij betrokken”.

Met welk team doe je dit jaar mee?
“Team 78 – Gemeente Capelle aan de 
IJssel. Ik loop voor de vierde keer mee  
met dit team”.

Train je extra voor de Roparun 
samen met je team? 
“Trainen bij PAC is voor mij de basis voor 
de Rotterdam Marathon. Dit jaar liep ik 
mijn 19e marathon. Team 78, organiseert 
één keer een training voor het gehele 
team. Dit is meer voor de nieuwe deel- 
nemers binnen het team”.

Weet je nog de namen van de  
vorige teams?
“BVP – BVP/STZ – (staat voor Tuin Stad 
Zuidwijk (samenlopers met twee teams) 
– Estrade Wonen – Vestia (een keer met 
drie teams) – de Nieuwe Unie, - Vestia en 
de gemeente Capelle aan de IJssel”.

Wat was ongeveer het hoogste  
bedrag dat je met een team bij 
elkaar hebt gelopen?
“Met 104.000 gulden, werden we een 
keer vierde in het geldklassement met een 
eervolle vermelding. Het gaat niet om het 
hoogste bedrag, maar elke euro die wordt 
gegeven is er één die goed besteed wordt 
door Stichting Roparun”.

Waar start je het liefst, in Hamburg 
of Parijs? 
“In Parijs. Vanaf de start staan de waterto-
rens rechts en op de route van Rotterdam 
naar Parijs staan de watertorens links, 
haha. Op de route richting Nederland 
zijn er de feestdorpen onderweg in Zele, 
Ossendrecht, Bergen op Zoom. Op welke 
tijd de teams ook doorkomen, de suppor-
ters van de Roparun staan er iedere keer 
weer om iedereen aan te moedigen. De 
route uit Hamburg is langer en vlakker ten 
opzichte van Parijs. Vanuit Hamburg zijn 
er andere mooie passages met bijvoor-
beeld het Steunpunt Sophia in Kluse, de 
doorkomst in het Dierenpark Emmen en 
de plaatsen Zutphen en Apeldoorn”.

Heb je een herinnering aan de  
Roparun die je altijd bijblijft?
“In het algemeen heeft iedere deelnemer 
in de familie, vriendenkring of op het  
werk wel een dierbare verloren aan kanker. 
Als je onderweg bent op de route, gaan  
je gedachten naar de mensen die er  
niet meer zijn. Clubmaatjes die je aan-
moedigen langs de route terwijl ze  
ernstig ziek zijn en je weet dat ze er  
niet lang meer zullen zijn”.

Noem eens wat momenten of  
anekdotes op de beide routes. 
“Daar zijn er veel van. Het vertrek vanaf 
Müllerpier bij de Euromast. Op Willems- 
plein kwamen we een bruidspaar tegen. 
Het bruidspaar werd door de honderden 
deelnemers gefeliciteerd. Dat was bij- 
zonder. Bij aankomst in Parijs waren de 
Roparun-feesten top. Echter in 2000 was 
er een noodlottig ongeval van een team, 
dat zich aan het verplaatsen was op de 
route. Dat gaf een domper op de Roparun. 
Er wordt veel gelachen en gehuild langs 
de route waar veel supporters staan om 
de teams aanmoedigen. Speciaal blijft 
altijd de passage langs de ‘Daniel de Hoed 
Stichting’. En dan de aankomst op de 
Coolsingel waar voormalig atlete Nellie 
Cooman mij altijd om mijn nek vliegt.

Wil je doorgaan tot jouw vijfen- 
twintigste keer?
“Je kunt niet alles van tevoren plannen. 
Het wordt wel per jaar bekijken hoe je  
er zelf voor staat. Dit jaar ben ik 25 jaar  
lid van PAC, dus die heb ik al binnen”. 

Wil je nog iets speciaal kwijt?
“Dat is het motto van de Roparun. Leven 
toevoegen aan de dagen waar geen dagen 
meer aan kunnen worden toegevoegd aan 
het leven“. p

Enno van Waardenberg

2524 ROPARUNROPARUN



Deze foto komt uit het 
album van Han Ruigrok 

en is gemaakt in juli 1995 tijdens 
het jubileumfeest ter gelegenheid 
van het honderdjarig bestaan van 
de Rotterdamse atletiekvereniging 
Pro Patria – ALO Combinatie,  
afgekort PAC. Niet alle personen 
op de groepsfoto zijn nog bekend.  
Wie kent hen nog? 

Op de achterste rij staan van 
links naar van rechts o.a.: 
Peter Nederhand (met lange 
baard) met naast hem Henk 
van der Horst (met snor). Op 
de middelste rij is Henk Oele 
herkenbaar (uiterst links 
met gestreept overhemd). 
Van rechts naar links in de 
middelste rij staan in ieder 

geval o.a. Aad Heere (met 
geruit colbert en stropdas), 
Rini Hagenaars, Ria Jans en 
Elly van Hemert. Achter Rini 
en Ria staat Han Ruigrok. 

Verder op de voorste rij 
zit: Wim van Hemert (met 
stropdas). Heeft u oude 
PAC-foto’s? Mail uw foto 

naar de redactie van het 
PAC-magazine. Vergeet niet 
te vermelden, waar een foto 
is gemaakt, welke wedstrijd 
of welk evenement) het 
betreft en wie er op de  
foto’s staan.

VAN SPOORSINGEL 
TOT LANGEPAD

Honderd jaar Atletiek in Rotterdam

Bron: 1912 - voorwedstrijden Olympische Spelen te Rotterdam, onderdeel polstokhoogspringen, Spaarnestad Photo

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van PAC 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 voetbalclubs en het zweetvoetbal
De voetbalclubs hebben een belangrijke rol gespeeld in de periode voor 
en na de oprichting van de NAU. Sparta was in 1896 met wedstrijden 
gestopt, maar deed na 1913 weer van zich spreken door het boeken van 
grote successen. Voordat in 1920 het Kasteel in gebruik werd genomen, 
hield Sparta zijn atletiekwedstrijden op een terrein aan de Prinsenlaan in 
Crooswijk nabij de Oudedijk, niet te verwarren met de huidige Prinsen-
laan in de Alexanderpolder. Toen in 1925 de bekende sprinter Rinus van 
den Berge naar Haarlem overstapte, was het met de atletiek van Sparta 
gedaan.
Feyenoord speelde eveneens een vooraanstaande rol in het atletiek-
gebeuren in de periode tussen 1920 en 1940. Ook bij Feyenoord werd 
op den duur het accent gelegd op voetbal, zodat bij het begin van de 
Tweede Wereldoorlog de atletiek bij Feyenoord was verdwenen. Het 
woord ‘atletiek’ in de naam werd echter pas in 1956 verwijderd. Beide 
profclubs hebben Nederlandse recordhouders en Nederlandse kampioe-
nen voortgebracht en hebben hoge ogen gegooid bij wedstrijden om het 
clubkampioenschap van Nederland. Veel bekende voetbalclubs hadden 

pacentnieuws@casema.nl

destijds een atletiekafdeling, waaronder Ajax, Vitesse, PEC, 
Quick, Haarlem, Excelsior, HFC, VUC, HBS, HVV, AFC, RFC, 
Neptunus, Xerxes en VOC.

Tot 1930 hebben voetbalclubs hun leden regelmatig in de 
zomer laten uitkomen in atletiekwedstrijden. Vanaf 1908 
werden zelfs atletiekkampioenschappen voor voetbalclubs 
gehouden onder auspiciën van de (K)NAU met als inzet de 
Xerxes-wisselbeker. Nadat de wisselbeker door Quick uit 
Nijmegen driemaal achtereen was gewonnen, werd vanaf 
1926 gestreden om de KNAU wisselbeker. De nieuwe beker 
kon de verminderde belangstelling onder de voetbalclubs 
voor dit atletiekevenement niet meer opwekken. Vrij spoe-
dig verdwenen de wedstrijden dan ook voorgoed van het 
programma.

Onbegrijpelijk was het, dat de (K)NVB gedurende een groot 
aantal jarenniet bereid bleek een gesloten voetbalseizoen 
in te voeren, waadoor de voetballers het gehele jaar door 
bleven voetballen (het z.g. zweetvoebal). Dit ten nadele van 
de zomersporten en de atletiek in het bijzonder. In latere 
jaren hield de KNVB wel rekening met de zomersporten en 
werd van 1931 een voetbalseizoen ingesteld.
Tussen 1920 en 1930 organiseerde de Rotterdamse Voetbal 
Bond atletiekwedstrijden voor voetballers op het sportcom-

plex Woudestein, dat genoemd was naar het buitenverblijf met die 
naam. Dit buitenverblijf werd in 1929 afgebroken. Op Woudestein 
spelen nu de voetballers van de profclub Excelsior hun thuiswed-
strijden. (red.De naam Woudestein is gewijzigd). Woudestein was 
vroeger een renbaan voor paarden van 800 meter lengte. Door het 
toto-verbod was het terrein in versukkeling geraakt. Om die reden 
werd in 1912 het terrein bestemd toto sportterrein. Daar werd in 
de winter voetbal, korfbal en hockey gespeeld. ’s Zomers werd de 
atletiek beoefend. Ook voetbal- en korfbalclubs namen op Wou-
destein deel aan de atletiekwedstrijden met soms meer dan 1200 

personen. De vrouwen droegen een korte-lange broek met  
pijpen tot op de knieën, maar ze deden mee. 
De organisatoren vonden 100 meter te veel voor het zwakke 
geslacht en veranderden dit in 80 meter. Populair waren vooral de 
wedstrijden tussen twee clubs. Met zes man van elke ploeg werd 
‘s ochtends vroeg begonnen met het programma, bestaande uit 
hoogspringen, verspringen, discuswerpen, kogelstoten, 100 meter, 
800 meter en als slotnummer de 5000 meter, Dit alles in één dag. 
De mannen moesten aan elk nummer meedoen.Gewerkt werd 
met een puntentelling. p

PAC van toen
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hersteltrainer/revalidatie bij PAC,  
sportfysiotherapeut (niet praktiserend)

Oorzaken van gewrichtsveroudering 
zijn vooral het verlies van gewrichts-
kraakbeen door uitdroging, van het 
kraakbeen, kleine scheurtjes in het 
kraakbeen door (micro-)traumata, 
postoperatieve klachten na bijvoor-
beeld een meniscusoperatie, aange-
boren afwijkingen in de stand van het 
gewricht, b.v. O-benen of X-knieën.

Het is natuurlijk geen toeval dat ik op 
deze plaats vooral de nadruk leg op 
het kniegewricht, omdat dit de meest 
voorkomende blessure is bij oudere 
sporters. Vreemd genoeg is er weinig 
verband tussen de gepresenteerde 
klachten van de sporter en de uitslag 
van de X-foto’s. Soms zie je dramati-
sche beelden op de X-foto waarbij de 
sporter weinig klachten presenteert, 
terwijl anderzijds kleine afwijkingen 
heel veel klachten opleveren.

Hoe is dit te verklaren?
Klachten aan een gewricht kunnen 
natuurlijk ook afkomstig zijn van weke 
delen rondom het gewricht, zoals kap-
sel, banden, aanhechting van spieren 
en pezen, slijmbeurzen, etc. Of een 
en ander klachten geeft, hangt vooral 
af of functiestoornissen in de omge-
ving van het gewricht of elders in het 
lichaam; denk aan uitstralende pijn, via 
zenuwbanen van en naar de wer-
velkolom. Bij belasting van gewricht 
gaat het er om of de balans tussen 
belastbaarheid enerzijds en belasting 
anderzijds in evenwicht is. En dat is bij 
ouderen een toenemend kritisch punt. 

Spaar je 
gewrichten
Iedereen boven de 40 jaar zal vroeg of laat te maken krijgen met een vorm 
van gewrichtsveroudering. Neem nooit genoegen met de diagnose ‘U heeft 
slijtage’. Iedereen boven de 40 jaar heeft recht op grijze haren, rimpels in 
het gezicht, verandering aan het gebit, aan de ogen, etcetera. Je zegt ook 
dan niet; ‘U heeft slijtage aan uw hoofd’.

Hoe spaar ik mijn verouderde gewrichten? 
01. Loop zoveel mogelijk op zachte ondergrond, zoals gras of egaal zand/strand/ 
 houtsnippers. Vooral bij de warming-up is daar veel winst te behalen op onze accommoda  

 tie. Ik zie teveel mensen inlopen op de baan of op de harde weg in of rond het bos

02. Kleed je optimaal, houdt gewrichten warm. 
 Koude gewrichten zijn minder belastbaar en de coördinatie is sterk verminderd.    

 Denk aan het fietssleuteltje en het fietsslot en de wintermaanden.

03. Zorg voor een optimaal lichaamsgewicht; bij duursporters liever iets te licht   
 dan te zwaar.  En ben je zwaar gebouwd denk dan aan de combinatie met andere   

 sporten en trainingsvormen welke gewrichten minder belasten. Het landen op het been  

 na de zweeffase is 2 à 3 x het lichaamsgewicht, en bij heuvel af 5 à 6 x het gewicht.

04. Er zijn schokdempende hieltjes en zooltjes verkrijgbaar. Zelf loop ik al 45 jaar  
 met viscolas zooltjes en met sorbotane hieltjes.

05. Besteed voortdurend aandacht aan je houding en looptechniek. 
 Je techniek wordt niet vanzelf beter, wel slechter. Laat jezelf filmen en laat de trainer daar   

 feedback op geven, daar word je echt beter van.

06. Leer de beginselen van chi-running.
 Een hogere pasfrequentie, kortere paslengte en een romphouding waarbij het zwaartepunt iets  

 voor de tenen valt. Ook wel vallend lopen.

07. Train zo afwisselend mogelijk. 
 Voorbeeld: je traint 3 x per week trainen, een duurloop, een lange tempotraining (langer dan  

 2 minuten) en een korte tempo- of intervaltraining (korter dan 2 minuten).

08. Vervang na 1000 à 1500 km je schoenen. 
 De fut en demping zijn er dan wel uit. Loop ook nooit op natte schoenen en koop bij voorkeur  

 verschillende merken of type schoenen, immers de ideale schoen bestaat niet, en draag die   

 schoenen afwisselend, dan de ene en dan de andere.

09. Tenslotte, zorg met name voor het kniegewricht, dat de volledige actieve en  
 passieve bewegelijkheid in orde is en blijft. 
 Te vaak zie ik nog steeds sporters, niet alleen ouderen, waarbij er een verschil is bij het passief  

 strekken van het kniegewricht, maar tegelijkertijd het gewricht niet actief volledig gestrekt kan  

 worden. Dat dit ten koste gaat van de stabiliteit van het gewricht laat zich raden.   

 Tevens verklaart dit de klachten rondom het gewricht, ongeacht de uitslag van de x-foto.Han Ruigrok

ALGEMEEN

Atletiekvereniging PAC Postbus 21334, 3001 AH Rotterdam bureau.pac@gmail.com 010 433 07 80

Ledenadministratie  
(contributies/opzeggingen)

Postbus 21334, 3001 AH Rotterdam ledenadm.pac@gmail.com 010 433 07 80

Clubhuis 010 452 19 60 

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

OPVANG EN INFORMATIE NIEUWE LEDEN

Hardlopen woensdag 19.00 - 20.00 uur Clubhuis

Baan en jeugd truuspac@hotmail.com

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 Eddie Pelan pelan5@telfort.nl

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

Wedstrijdsecretaris pupillen Renee Kok mhermse.rkok@hetnet.nl

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

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

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

Groep Chris Roeland Chris Roeland chrisroeland@gmail.com

Groep Peter Veldhorst Peter Veldhorst p.veldhorst@upcmail.nl 06 19 69 96 96

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

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

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 Els Vermeulen Els Vermeulen a.vermeulen986@upcmail.nl

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

Loop- en hersteltraining    Han Ruigrok jwruigrok46@gmail.com 06 21 86 53 31

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

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

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
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TRAININGEN BAANATLETIEK

A-junioren Basis Wesley Lodders wesley650@hotmail.com
AB-junioren wedstrijdgroep Loek Lunghi en Joop Rüter llunghi@rdw.nl
B-Junioren Basis Jochem Doolaard jochem.doolaard@gmail.com
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 Nienke Brakkee nienke.brakkee@hotmail.com
Specialisatie Sprint kort Wedstrijd Ria Jans mmcjans@gmail.com
Specialisatie Sprint kort Selectie Monique Berrevoets moniquesteenbakker@gmail.com 010 202 14 39

Specialisatie Sprint lang Leo van der Meide lvandermeide@gmail.com 

WOC Baan/Jeugd Eddie Pelan pelan5@telfort.nl
Specialisatie Mila Selectie Martien Droog martiendroog@gmail.com 0180 314 435
Specialisatie Mila Wedstrijd Gerard Droog g.droog2@chello.nl

Specialisatie Horden Leo van der Meide lvandermeide@gmail.com 

Specialisatie Pols Isabel Janssen isa_jans@hotmail.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 Roos de Klerk deklerkroos@live.nl
Specialisatie Kogel/Discus Selectie Jacqueline van Daalen jacqvandaalen@hotmail.com
Specialisatie Kogelslingeren August Leckie/Jeroen Vis jvis@ionika.nl

TRAININGEN CD-JUNIOREN

Coördinator basis Paula Siersma pupillenafdeling.pac@outlook.com 06 40 26 57 48
Coördinator selectie/beloften Ron van der Steenhoven hovendijk@hetnet.nl 06 10 21 14 90

D1 junioren Basis Lise van de Velde lisevandevelde@hotmail.nl

D2 junioren Basis Robin Lip robin.lip@hetnet.nl

C1 junioren Basis Kevin Versprille pop8@casema.nl

C2-junioren Basis Hidde Slager hidde100@hotmail.com

CD-junioren Basis middaggroep Elmar Koster elmar.koster@hotmail.com
D-junioren Beloften Erwin de Gier erwindegier97@gmail.com
C-junioren Beloften Vanessa Noordegraaf v_nes1@yahoo.com 06 22 21 41 70
CD-junioren Selectie Ron van der Steenhoven hovendijk@hetnet.nl 06 10 21 14 90
Specialisatie Sprint Devron Jepma devron.jepma@outlook.com
Specialisatie Mila Karlijn van Es karlijnvanes@live.nl 06 27 00 77 18 

Specialisatie Horden Leo van der Meide lvandermeide@gmail.com 

Specialisatie Pols instap Finnian van der Steenhoven finnian.v.d.steenhoven@gmail.com

Specialisatie Pols gevorderden Isabel Janssen isa_jans@hotmail.com

Specialisatie Hoog Gerda Honkoop g.honkoop@hotmail.com

Specialisatie Ver Christian Huijsman cthuijsman@gmail.com
Specialisatie Kogel/Discus Vanessa Noordegraaf v_nes1@yahoo.com 0180 397 152

Specialisatie Speer Roos de Klerk deklerkroos@live.nl

Specialisatie Kogelslingeren Linda van Vliet lindav4@upcmail.nl

TRAININGEN PUPILLEN

Coördinator pupillen Paula Siersma pupillenafdeling.pac@outlook.com 06 40 26 57 48
Ienieminipupillen 2013-2014 Jasmijn van Iersel jasmijnvaniersel99@gmail.com
Ienieminipupillen 2012 Thom Seijbel thom.seijbel@hotmail.com
BC pupillen maandag/vrijdag groep Tim Vogel tim.vogel@live.nl
D pupillen Sanne van Beek sanne.van.beek@outlook.com
C pupillen groen Leonard Last leonardlast43@gmail.com
C pupillen oranje Marijn Graafland graaflandmarijn@gmail.com
B pupillen groen Wesley van der Holst wesley.vdh@hotmail.com
B pupillen oranje Nena Schenk nenaschenk@gmail.com
A1 pupillen groen Corinde van Es corindevanes@live.nl
A1 pupillen oranje Marien van der Niet marienvanderniet@chello.nl
Meisjes pupillen A2 Thomas van Haarlem thomasvanhaarlem@gmail.com
Jongens pupillen A2 Karlijn van Es karlijnvanes@live.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

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.
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PAC clubkleding
exclusief bij Run2Day Rotterdam

PAC clubkleding
exclusief bij Run2Day Rotterdam

Voor junioren, senioren en masters!Voor junioren, senioren en masters!


