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Terwijl de trainingen doorgaan is een vrijwilliger,
die lange met die grijze krullen en bretels, bezig
met het inrichten van de nieuwe container, die
onder andere is bedoeld voor de opslag van
materialen voor de hardloopgroepen. Een lang
gekoesterde wens die in vervulling gaat.
De nieuwe masten met ledverlichting zijn nu allemaal geïnstalleerd. Die ene mast die aanvankelijk
menig woonkamer verlichtte is nu ook goed afgesteld. We hebben tenminste geen klachten
meer ontvangen van bewoners uit de hoogbouw in het centrum, bij wie het licht op 15-hoog
naar binnen scheen!
Er hangt een wat landerige sfeer op en rond de baan. Het stof van de Ekiden is weer
neergedaald. Het was een geweldig mooi evenement, met maar liefst 250 ploegen die
op de feestelijk aangeklede baan de tasuki doorgaven, onder aanmoediging van vele toeschouwers. De Ekiden-commissie heeft geweldig werk geleverd. Men had Nelli Cooman
bereid gevonden om het startschot te geven; waarschijnlijk was dat de reden dat sommige
deelnemers van start gingen alsof het een sprint betrof!
Misschien is het op de baan ook wat rustiger omdat er wat junioren ontbreken. Zij vertegenwoordigen Nederland bij het EK onder 18 en bij het WK onder 20 jaar. Mooi dat zoveel
PAC-atleten zijn geselecteerd! Een belofte voor de toekomst en een pluim voor de trainers
die hen hebben opgeleid. Het was al te zien aan de resultaten van de afgelopen NK’s voor
junioren. Daar stond dit jaar geen maat op. 10 gouden, 8 zilveren en 5 bronzen medailles
werden door PAC-atleten gewonnen. Daarnaast vielen ook de maar liefst 22 topplaatsen op.
Op bestuurlijk gebied is er de afgelopen periode ook goed werk verricht. Zoals u waarschijnlijk weet is op 25 mei de nieuwe privacywet in werking getreden. Voor veel verenigingen
gaf dit nogal wat hoofdbrekens. Bij PAC waren we in de gelukkige omstandigheid dat ons
ledenadministratiesysteem al was voorbereid op de nieuwe situatie. Op onze website kunt
u lezen wat er zoal is veranderd. Ook kunt u daar vinden hoe u kunt inloggen en zien welke
gegevens PAC van u heeft. Na te zijn ingelogd, kunt u uw gegevens niet alleen bekijken,
maar ook aanpassen. Wilt u bijvoorbeeld de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u dat zelf
aangeven bij uw gegevens.
Tot slot nog een heuglijk feit: PAC ontving kort geleden uit handen van burgemeester
Aboutaleb de Neyenburgh Award. Dat is een subsidie die wordt toegekend aan organisaties
die op allerlei gebieden iets doen voor kwetsbare groepen in de Rotterdamse samenleving.
Wij hadden een aanvraag ingediend voor een project voor ouderen, met als doel sportief
bewegen en het verbreken van sociaal isolement. Bij PAC wordt door veel ouderen nog flink
gelopen en we willen graag dat meer ouderen daaraan mee gaan doen. Onze projectaanvraag werd gehonoreerd met 30.000 euro. Na de zomer gaan we verder kijken op welke
manier we het project vorm krijgt. We denken aan uitbreiding van activiteiten overdag,
niet alleen met hardlopen, maar ook met sportief wandelen, workshops en presentaties.
We halen de ouderen achter de geraniums vandaan. Jammer voor de geraniums, maar daar
verzinnen we dan wel weer iets voor.

Martin Blok, voorzitter

03

04

V R I J W I L L IGERS

AGENDA

15 SEPTEMBER
› EUROPACUP (ECCC) TEAMS ABJUNIOREN, CASTELLON, SPANJE
16 SEPTEMBER
› MAASSTADLOOP, PAC, 5 & 10 KM
› FINALE B-JUNIOREN
23 SEPTEMBER
› FINALE MASTERS
6 OKTOBER
› KUSTMARATHON ZEELAND,
ZOUTELANDE, GEMEENTE VEERE (ZE)

Vrijwilliger Lucy Gerritsen bij een van de waterposten.

Hulde aan alle
vrijwilligers
van de Ekiden

14 OKTOBER
› BERGSEPLASLOOP, WEISSENBRUCHLAAN, ROTTERDAM
› MARATHON EINDHOVEN (NB)
21 OKTOBER
› TCS AMSTERDAM MARATHON
AMSTERDAM (NH), 0,7 KM, 8 KM,
HALVE MARATHON EN MARATHON
28 OKTOBER
› NAJAARSCROSS, PAC, 6,5 KM
3 NOVEMBER
› ERASMUSRONDE, ROTTERDAM (ZH)
5 KM, 10 KM, 15 KM

tekst de redactie

4 NOVEMBER
› NAJAARSCROSS, PAC
› NAJAARSCROSS TE BLEISWIJK,
GEMEENTE LANSINGERLAND (ZH),
1,2 KM, 2,4 KM, 5 KM EN 9 KM

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

18 NOVEMBER
› NN ZEVENHEUVELENLOOP, NIJMEGEN
(GE), 15 KM

De Rotterdam Ekiden was weer een groot succes dankzij
de hulp van vele vrijwilligers. Elke vereniging, dus ook PAC,
heeft nu eenmaal veel mensen nodig die er mede voor
zorgen dat elk lid zijn of haar sport met veel plezier kan
blijven beoefenen en dat een evenement als de Ekiden kan
worden georganiseerd. Een pluim voor de verkeersregelaars,
de mensen van het parcours, de waterposten, de wisselvakken en alle anderen die hebben bijgedragen. En de
dagen vooraf hebben enkele vrijwilligers nog honderden
startnummers, chips, instructievellen, veiligheidsspelden
en T-shirts samen ingepakt. Dus een groot compliment
aan alle Ekiden vrijwilligers die dit geweldige evenement
weer mogelijk hebben gemaakt! p

25 NOVEMBER
› WARANDELOOP ZONDAG,
HILVARENBEEK (NB), 5 KM EN 10 KM
› DICKIE KLOOSCROSS, PAC, 7,6 KM
9 DECEMBER
› DSW BRUGGENLOOP ROTTERDAM
16 DECEMBER
› SPIJKENISSE SPARK MARATHON
5 KM, 10 KM EN HALVE MARATHON
31 DECEMBER
› 36E RABOBANK OLIEBOLLENLOOP
SCHOONHOVEN (ZH), 2 KM, 6,4 KM
10 KM EN 15 KM

KORT N I EU WS

Portugese
wijnproeverij bij PAC
tekst Gerard Jan de Ruiter

Op vrijdagavond 8 juni 2018 organiseerde PAC een
Portugese wijnproeverij. Onze trainer Adilson da Silva
heeft zijn eigen wijnimport vanuit Portugal. Hij liet de
ruim twintig aanwezige leden kennismaken met de
verschillende wijnen. Van witte wijn naar rosé, en via
rode wijn naar de portwijnen. De wijnen zijn veelal
gemaakt van lokale druiven, waarvan er enige honderden
soorten zijn in Portugal.

VEEL MEDAILLES
OP NK JUNIOREN

Van elke wijn kregen we een kleine hoeveelheid ingeschonken,
gevolgd door een uitgebreide toelichting tijdens het proeven.
Naast de wijn had de kantine gezorgd voor brood, kaas en
andere hapjes om de avond compleet te maken. De wijnen
konden natuurlijk ter plekke gekocht of besteld worden. Bijna
alle aanwezigen deden dat, want ze waren toch wel erg lekker…
In de herfst is er een herhaling gepland. Dus heb je het deze keer
gemist, dan kun je het inhalen! p

BEIDE A-TEAMS
PLAATSEN ZICH
VOOR NK TEAMS
JUNIOREN

tekst Ron van der Steenhoven

Bij het NK Junioren in Emmeloord in het weekend
van 15 t/m 17 juni hebben onze clubgenoten maar
liefst 23 medailles behaald. Met 10 x goud, 8 x zilver
en 5 x brons hebben de atleten twee medailles
meer gehaald dan in 2017, toen ook al een record
werd gevestigd.
Gouddelvers waren Ramsey Angela (400 m en 400 m horden JA), Alida van Daalen (kogel en discus MB) en Diane van
Es (1500 en 5000 m MA). Janine Verhaar (100 en 200 MA) en
Enid Duut (kogel en discus MA) pakten ook twee medailles
(zilver en brons). Shaquille Emanuelson pakte de eerste plek
op het discuswerpen JA met een WK onder 20 limiet (en CR)
van 58,26 m. Naast de diverse medailles werden er ook nog
veel clubrecords behaald. p

tekst Carola Diederik

In een warm Zoetermeer werd de tweede ronde van
de A-competitie gehouden. Met veel sterke prestaties
plaatsten de eerste teams van de jongens en meisjes
zich voor de finale in september. Een CR verbetering;
Femke Frijters snoepte weer wat van haar toptijd op de
100 m horden af en bracht het op 14,61 s. p
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Mannen en vrouwen plaatsen zich
voor promotiewedstrijd in september
tekst Ron van der Steenhoven

Op zondag 1 juli vond in de hitte de derde en laatste
wedstrijd van de voorronde van de seniorencompetitie
plaats op onze eigen baan. Zowel de mannen- als de
vrouwenploeg van PAC deden mee en beide ploegen
haalden hun doel om een plaats bij de eerste vier te
veroveren. Er deden ook veel junioren mee. De mannen
behaalden in de eindstand na drie wedstrijden een
tweede plaats en de vrouwen de vierde. Hierdoor mogen
beide ploegen meedoen aan de promotie/degradatie.
Natuurlijk waren er ook veel mooie individuele prestaties. Bij de
mannen waren er overwinningen voor Sam Kranse bij het polsstokhoogspringen – met de magische hoogte van 5.00 m (CR), voor

Marijn van den Born bij het kogelstoten een PR van 16.79 m, voor
Bram Ruissen met 7.02 m bij het verspringen en voor Yorben Ruiter
op de 800 m (1.56,75).
Bij de vrouwen haalden Killiana Heijmans en Diane van Es de volle
12 punten binnen. Diane op de 3000 m in 9.43,59. Killiana won de
wedstrijd met 4.10 m bij het polsstokhoogspringen en deed daarna
nog poging om de limiet te halen voor het EK in Berlijn (4.45 m).
Helaas lukte dat niet, maar ze was er wel dichtbij!
Een fraai resultaat en hiermee doen alle
competitieploegen van PAC, met uitzondering
van de masters, mee aan de competitiefinales
in september! p

FYSIO BIJ
DE EKIDEN
tekst & beeld Ruben Vrielink

Op zaterdag 7 juli 2018 leverde Fysiotherapie Iburg voor de eerste keer een
bijdrage aan de Rotterdam Ekiden. Op
deze geslaagde dag werden er benen
gemasseerd en werd informatie en advies
gegeven over blessures, blessurepreventie
en looptechnische aspecten.
In de praktijk kunt u uiteraard bij ons terecht
met hardloopblessures. Daarnaast kunt u bij
ons een hardloopanalyse laten maken. Er wordt
dan middels een videoanalyse naar uw looppatroon gekeken. Onze fysiotherapeuten geven
ook handvatten om uw hardlooptechniek te
verbeteren. We hebben al veel recreanten en
wedstrijdlopers weer op de been geholpen. In
de toekomst hoopt Fysiotherapie Iburg nóg
meer voor de club te betekenen! p

KORT N I EU WS

NK MASTERS
TRIATHLON
OLYMPIC
DISTANCE
PAC- ATLETE WORDT
NEDERLANDS KAMPIOEN

tekst Paul Jordaan trainer PAC

Op 23 juni werd de NK Masters Triathlon
Olympic Distance gehouden. Daaraan deden
de PAC-atleten Jeanet van den Berg en Matthijs
Stam mee. De afstanden die de atleten bij de
Olympic Distance afleggen zijn: 1500 meter
zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer
hardlopen. Jeanet werd met groot overmacht
Nederlands Kampioen bij de dames met een tijd
van 2.14.41. Ook Matthijs zette een knappe prestatie neer met een tiende plaats in een tijd van
2.07.15. Jeanet van harte gefeliciteerd met deze
knappe overwinning! p

Wim Kloos 90 jaar
tekst Enno van Waardenberg beeld Alex Werff

Wim Kloos vierde in juni in familiekring zijn
negentigste verjaardag. Maar ook zijn sportvrienden van de dinsdagochtendgroep (door de
trainer ‘de Toppers’ genoemd) waren hem niet
vergeten. Trainer Alex Werff en zijn groep hadden
een verrassing voor Wim. Zij waren daarbij zijn
lange staat van dienst als starter bij baan- en
wegwedstrijden niet vergeten. Zo was het ook nog
een soort eerbetoon aan Wim voor zijn verdienste
voor onze vereniging.

zal die leven en hiep, hiep hoera. Er werd hem een hele grote taart aangeboden en deze sneed hij met veel allure aan. Daarnaast een leuke foto
van op de baan en een oorkonde van negentig jaar met een passend
gedichtje voor de voormalige starter.

Op dinsdag 5 juni werd onze Icoon en Topper van de dinsdagochtendgroep Wim Kloos negentig jaar. Hij werd door
de gehele groep Toppers ontvangen met een lied, van lang

“Van deze ontvangst was hij zeer ontdaan, als er een is die dit verdient
dan is het Wim Kloos wel”, aldus trainer Alex Werff. p

Nu ik zie, ik zie wat niemand ziet
totdat mijn pistooltje schiet
zelfs het kloppen van hun hart
geeft mij een reden voor een valse start.
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HAVENLOODS
PRESTATIELOOP
VOORLOPER VAN
DE MAASSTADLOOP
tekst & beeld PAC website

Op 16 september wordt de Maasstadloop georganiseerd,
een hardloopevenement voor jong en oud van elk niveau.
Zowel wedstrijdatleten als recreatieve hardlopers zijn
van harte welkom.
In 1968 werd de voorganger van de Maasstadloop, de Havenloodsloop, voor de eerste keer gehouden op initiatief van de
PAC-Leden Wim Witvliet en Wim van Hemert. Het was een
samenwerkingsverband tussen het Rotterdamse weekblad
'De Havenloods' en Atletiekvereniging PAC, de oudste atletiekvereniging van ons land.
De loop kreeg op den duur grote bekendheid. In 1968 was het een
loop over 7 kilometer. Vanaf 1969 kon men een keuze maken uit
5 of 7 kilometer. Iedereen die de afstand binnen een vastgestelde
tijd aflegde kreeg een herinneringsmedaille. De gestelde limieten
waren zo soepel, dat elke deelnemer hieraan kon voldoen. In 1968
waren er bijna 1000 deelnemers. Vijf jaar later was het aantal
niet ver van de 3000 verwijderd. In 1979 was het aantal lopers tot
boven de 3800 gestegen.
Clubkampioenschap verbonden aan Maasstadloop 2018
Bijna is het zover. Op zondag 16 september organiseert PAC de
Maasstadloop 2018. Voor het eerst wordt er bij dit evenement
op het gecertificeerde parcours van de 10 km gestreden om het
Clubkampioenschap.
Voor alle duidelijkheid: de 5 km is niet gecertificeerd.
Om Clubkampioen te worden en/of een Clubrecord te lopen
is het dragen van het officiële PAC-shirt tijdens de wedstrijd
verplicht. Er zijn wisselbekers beschikbaar voor de eerst gefinishte
deelnemer bij de dames en bij de heren op zowel de 10 km als
de 5 km.
De overige deelnemers ontvangen een medaille. p

KORT N I EU WS

Geslaagd! Weer een
PAC trainer erbij!
tekst & beeld Enno van Waardenberg

In januari van dit jaar had Cor Berrevoets zich aangemeld
voor de trainerscursus Basis Looptrainer niveau 3, die bij
AV Fortuna in Vlaardingen werd gehouden. Het was maar
goed dat hij niet precies wist wat de cursus inhield, want
dan had hij zich wellicht nog bedacht.
“Op de eerste lesdag werd ik verwelkomd door de docent en gecomplimenteerd met de keuze om mijn eigen hardloopcarrière op te
geven voor het trainerschap! (Dat was eigenlijk niet de bedoeling)”
Verder bleek er niet alleen veel theorie aan te pas te komen, maar
moest er ook best veel worden geschreven en geanalyseerd. En
daarnaast moesten er natuurlijk ook de nodige trainingen
worden gegeven, die uitgebreid moesten worden voorbereid
en geëvalueerd.
Cor liet zich hierdoor niet uit het veld slaan en begon vol enthousiasme aan het traject. Hierbij had hij goede praktijkbegeleiding
van Marjan Bovill, coaching door ervaren rot Han Ruigrok en een
uitstekende KNAU docent, Johan van Kleef. Ook kreeg hij steeds
meer lol in het geven van trainingen aan de loopgroepen van
Han en Marjan. Langzaam maar gestaag werden de trainingen
ook steeds beter beoordeeld en nam het zelfvertrouwen toe.
Op woensdagavond 4 juli heeft Cor het traject succesvol afgesloten met een examentraining aan enthousiaste atleten van
beide loopgroepen.

Al met al heeft Cor uiteindelijk geen spijt van zijn keuze om trainer
te worden. “Het ging de afgelopen maanden zeker ten koste van
mijn eigen trainingen, maar ik vind training geven ontzettend leuk
om te doen. Doordat ik de afgelopen maanden zoveel geleerd
heb zijn mijn ambities ook wel gegroeid.” Na overleg met meerdere partijen binnen PAC gaat Cor na de zomer met een eigen
loopgroep starten. “Maar nu eerst nog even nagenieten van het
behaalde diploma.” p

‘Ik vind training geven ontzettend
leuk om te doen’
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Pupillencompetitie
Zaterdag 23 juni was de derde pupillencompetitie bij Energie Barendrecht
in een reeks van vier wedstrijden voor pupillen in alle leeftijdscategorieën.
De competitie bestaat iedere wedstijd uit een meerkamp met een loop-,
een spring- en een werponderdeel. Alle onderdelen komen twee keer
in de competitie aan bod. Na vier wedstrijdenwordt er gekeken welke
pupillen de meeste punten hebben gehaald.

tekst Miranda van der Mey beeld Corinde van Es

Er hebben in Barendrecht 586 pupillen deelgenomen, van zes verschillende verenigingen
uit de regio Rijnmond. Ongeveer 35 procent
van de deelnemers was van PAC. Het was een
zonovergoten dag, waarbij eerst de jongere
leeftijdscategorieën aan de beurt waren. Er zijn
door de pupillen verschillende goede prestaties
neergezet, te veel om ze allemaal te noemen,
dus we lichten er een aantal uit:
Bij de 40 m sprint liep het lekker. Zo liep Makeni
Turay (MPB) in 6,51 s een baanrecord. En Flynn
Pelser (JPC) sprintte naar 7,30 s. Ook Sierra
Kortland (MPD) was snel en behaalde 7,46 s.
Bij het hoogsprinten wist Malia Donata (MPB)
de lat op maar liefst 1.17 m te overbruggen.
Sarah Sijrier (MPC) wist bij het verspringen
3.29 m ver te landen. Lok Janssen (JPD) sprong
op hetzelfde onderdeel 2.83 m.
Er waren nog andere opmerkelijke records: Arie
Correa (JPB) verbrak dankzij zijn korte coupe al
zijn persoonlijke records. Beter niet naar de kapper? Ontspanning blijkt ook goed te werken om
een PR te halen. Mila Waterink en Kaya van den
Berg (MPC) gaven in de pauze hun trainer Zeste
heerlijke massages en liepen daarna allebei een
PR op de sprint. Wytske van der Scheer (MPD)
leverde ook mooie prestaties; zij nam deel aan
alle onderdelen en behaalde ook nog PR’s,
ondanks de kinderreuma.
In de middag, toen de zon nog wat feller
ging schijnen, was het de beurt aan de A1 en
A2-pupillen om tegen elkaar te strijden. Zouden
daar ook zulke mooie prestaties geleverd zijn?
Natuurlijk!

W EDST R I J DV ERSL AG

Rijnmond

Bij het verspringen wist Quinten de Vos
(JPA2) 4.49 m te behalen en Felicia Felter
(MPA2) sprong 4.40 m.
Kajan Cooiman (JPA2) lukte het bij het
kogelstoten om met een kruispas zijn PR
te verbeteren van 4.87 m naar 5.97 m.
De eeneiige tweeling Evi en Nikki Bakker
(MPA1) kan tijdens de training niet zonder
elkaar en zijn ook op de 1000 m dicht bij
elkaar gebleven door een honderdste na
elkaar te finishen. Voor Nikki, die haar zus
nipt voorbleef, betekende dit een PR.
Zaterdag 1 september is de laatste en
beslissende eindwedstijd bij Rotterdam
Atletiek. Dan zullen we weten of Quinten,
Lok, Malia en Felicia hun koppositie in
hun categorie behouden. En of de
andere pupillen weer net zulke mooie
prestaties zullen neerzetten als ze deze
dag hebben gedaan. p
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GOED DOEL

FIETSEN VOOR EEN BETERE TOEKOMST
Hardlopen betekent vrijheid. Zelf bepalen waar en
wanneer je gaat lopen. En als je niet meedoet aan een
wedstrijd, dan is de snelheid en de afstand ook niet
relevant. Ga lekker lopen in het zonnetje, met de wind
door je haren of gewoon in de stromende regen. Je hebt
immers zelf de regie over je hardloopleven.
tekst & beeld Dennis Bruggemans

Weg is hun jeugd
In Nederland heeft iedereen de vrijheid om te doen wat hij of
zij wil en alle mogelijkheden om een toekomst op te bouwen. In
veel andere landen in de wereld is dat niet het geval. Meisjes in
Nicaragua krijgen deze kansen bijvoorbeeld niet. Nicaragua heeft
het hoogste percentage tienerzwangerschappen van LatijnsAmerika. Meer dan een kwart van de meisjes is voor hun achttiende verjaardag al moeder. Ze stoppen dan met school en
trouwen is vaak de enige optie: weg is hun jeugd én toekomst!
Het is dus maar net waar je geboren bent. Vrijheid en een
toekomst opbouwen zijn niet zo vanzelfsprekend.
Heerlijke wijn en stroopwafels
Hier moet verandering in komen! Naast het hardlopen, zet ik
me daarom dit jaar in voor dit doel. Begin 2019 fiets ik mee met
Cycle for Plan, een fietstocht van 520 kilometer door het heuvelachtige Nicaragua en over onverharde paden. Op die manier wil
ik aandacht vragen voor dit probleem, projecten bezoeken en
zoveel mogelijk geld ophalen. Om het benodigde bedrag van
€ 4.000 op te halen heb ik eerder dit jaar al een Paasloop georganiseerd. Het was een zeer geslaagde loop met een fantastische
opbrengst van € 300. Met de verkoop van heerlijke wijn, stroop-

wafels en chocolade probeer ik ook geld op te halen (bestellen kan
nog steeds!).
Acties en hard trainen
De rest van het jaar staat in het teken van nieuwe acties (mogelijk
ook nog een hardloopwedstrijd) en hard trainen voor het fietsen.
Fietsen in het heuvelachtige Nicaragua gaat namelijk niet vanzelf.
Mocht je nog leuke ideeën hebben voor andere acties, dan hoor
ik dat uiteraard graag. Dit alles om te strijden tegen tienerzwangerschappen en de meisjes in Nicaragua een betere toekomst te
geven. Help je mee? p

Meer informatie over mijn actie en inzameling
kun je vinden op www.dennis-cycleforplan.nl.
Mocht je deze meisjes een betere toekomst willen
geven en een steentje willen bijdragen, dan kan
dat ook via deze website. Alvast bedankt!

EK U 18

Alida van Daalen pakt zilver en brons op EK U18

Europese Kampioenschappen
2018 onder 18 jaar in Györ
In het Hongaarse Györ vond van 5 t/m 8 juli het EK
U18 plaats. Het Nederlandse team nam zes medailles
mee naar huis. Een van die medaillewinnaars is
PAC-atlete Alida van Daalen. Zij ging naar huis met
maar liefst twee medailles. Alida haalde eerst brons
bij het kogelstoten, waar zij tot 17.08 meter kwam.
De volgende dag mocht zij nogmaals het podium
op. Zij won zilver bij het discuswerpen. Dat deed zij
door in de laatste poging een afstand van 52.93 te
werpen, een nieuw PR.
tekst Enno van Waardenberg beeld Hanspeter van Daalen
bron PAC website & Losse Veter

Alida van Daalen in een interview met Losse Veter (juli 2018)
na het behaalde zilver bij het discuswerpen, net na een spannende
ontknoping in de finale:
Alida wat maakte je het spannend!
“Natuurlijk was er weer die spanning, maar natuurlijk moet je
dat ook weer kunnen oppakken. In die tweede ronde ging het
niet, dus dan moet je het hebben van de derde ronde. Gelukkig
ging het goed en kwam ik in de top 8 en zie mij nu staan op het
podium op de tweede plek. Ik ben hartstikke blij.”
Vanuit die top 8 stond je nog vierde. Wat dacht je
tijdens die vijfde poging?
“Dat ik in ieder geval over die derde plek moest gaan, maar daar
ging ik nog niet over heen, dus dacht ik, oké ik moet het van die
laatste poging hebben, rustig aan. Toen wierp ik 52,93 m.”
Toen liep je juichend langs de kant. Daar stonden Nederlanders natuurlijk. Was dat een ontlading?
“Ja, maar het was nog wel even spannend of die laatste atlete nog
over mij heen kon gaan. Maar gelukkig heb ik de zilveren medaille.”

Je ziet het wel vaker bij kampioenschappen, vooral
bij die technische nummers, daar kunnen mensen
nog verder werpen of springen bij zo’n laatste
poging en dan heb je al jouw pogingen gehad en
dan moet je nog wachten.
“Eigenlijk is dit de eerste keer dat ik dit heb gehad, maar
liever heb ik dat je dan nog vierde staat en nog kans
hebt om in de medailles te vallen in plaats van dat je in
de medailles zit en dan ineens niet meer. Dus ik ben er
superblij mee”.
Je gaat met twee medailles naar huis. Dan zijn alle
wensen wel vervuld?
“Ja zeker.”

‘Gelukkig ging het goed
en kwam ik in de top 8
en zie mij nu staan op het
podium op de tweede plek.
Ik ben hartstikke blij’
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W EDST R I J DV ERSL AG

Team BadPAC snelste
vrouwenteam tijdens de
estafette bij AV De Spartaan
Elk jaar organiseert AV De Spartaan in Lisse een estafette
voor teams van vier personen, die ieder een afstand van
5,1 kilometer lopen. Gezamenlijk loop je dan een halve
maratthon. Een Ekiden in het klein, zeg maar. Dat was
ook de reden dat team BadPAC op een regenachtige
vrijdagavond aan de start stond van deze loop: oefenen
voor de Ekiden. Het was een geslaagde avond. En dat
was niet alleen omdat we met de eerste prijs naar huis
gingen – een mooie beker die nu op het nachtkastje staat
van trainer Adilson da Silva.
tekst & beeld Karlijn Schipper, namens Team BadPAC

‘In plaats van alleen maar bezig te
zijn met je eigen race of tégen elkaar
te lopen, loop je nu mét elkaar’
Het was een typisch Zuid-Hollands parcours rond een
weiland met de start en finish op de baan. Niet erg
spannend, wel lekker plat. De eerste loopster,
Elsemieke Kin, zette met 19.35 minuten direct een
scherpe tijd neer. Pauline van Donkelaar vergrootte
daarna de voorsprong in een tijd van 19.48. Sigrid
Martin en Karlijn Schipper, hoefden het als derde en
vierde loopsters alleen nog maar af te maken.
Zij liepen 19.49 en 19.47. Met een eindtijd van 1.18.57
kwamen we als eerste damesteam over de finish.
Daarmee kwamen we dicht in de buurt van het
parcoursrecord. Reden om volgend jaar weer mee
te doen.
Naast dat het natuurlijk altijd leuk is om een podiumplek te behalen, is het vooral het teamgevoel dat het
zo leuk maakt aan een estafette mee te doen. In plaats
van alleen maar bezig te zijn met je eigen race of tégen
elkaar te lopen, loop je nu mét elkaar. Niks leukers
dan als laatste loopster door de andere opgehaald te
worden en de eindsprint naar de finishlijn samen in te
zetten. Op zo’n avond zie je dat hardlopen helemaal
niet de individuele sport is die mensen denken dat
het is. p

EK I DEN

DE ROTTERDAM
EKIDEN 2018
beeld Evert Buitendijk bron website Ekiden

De Rotterdam Ekiden 2018 kende dit jaar een mooie editie. Bij dit
jaarlijkse loopevenement lopen teams van 6 lopers in estafettevorm de
marathonafstand. Het evenement van PAC, dat op zaterdag 7 juli werd
gehouden, had dit jaar een recordaantal teams: 250. Wegens grote
belangstelling was deze limiet van 250 teams vroegtijdig bereikt.
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EK I DEN

‘De laatste jaren
is de populariteit
ervan flink gegroeid’

Wat is een Ekiden?
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
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.

EK I DEN

De Ekiden is een onderdeel in de wegatletiek. De
Rotterdam Ekiden is niet meer weg te denken uit
de Rotterdamse loopevenementen. De laatste jaren
is de populariteit ervan flink gegroeid. Het aantal
inschrijvingen schoot omhoog. Daarmee is de
Rotterdam Ekiden qua aantal deelnemers nu de
grootste Ekiden van ons land.
Parcoursrecord
Met een tijd van 2.23.08 van de overall winnaar
PACMijdan is het parcoursrecord met 9 seconden
verbeterd. Bij de mannen veroverde team PACaan
met 2.23.25 de tweede plaats. De derde plaats bij de
mannen was voor SixPaC met 2.33.14.
Bij de vrouwen won team Lopers Company Goes
met 2.47.59. De tweede plek was voor Bad PAC, met
2.50.51; de derde plaats voor RApunzel met 3.06.23.
> lees meer over de A-selectie op pagina 18
Bij de mixed teams won EkidenDenHaag met 2.32.36.
Team RAuw verover de de tweede plaats met 2.33.39.
en Team RvdL werd derde met 2.34.49.
Bij de bedrijventeams won T Groene Hartlopers
met 3.02.37.
De tweede plek was voor BEER met 3.05.44 en
de derde plek voor Goed voor je! met 3.22.53. p
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EK I DEN

A Selectie

PARCOURSRECORD TIJDENS ROTTERDAM
EKIDEN EN THUISOVERWINNING
mogelijk is, en zelfs meer. Met deze drie herenteams van PAC
was het mogelijk om op het podium te komen. Wel moesten we
daarvoor de beste races van het seizoen produceren en natuurlijk
blijven geloven in ons kunnen. Ook met ons sterke damesteam
wilden we meedingen naar de hoogste podiumplaatsen; dit
ondanks de afwezigheid van Elsemieke Kin, die dit jaar goed was
voor 38.08 op de 10 km.
Thuiswedstrijd
De Ekiden was dit jaar uitgegroeid tot een recordaantal teams:
250, en daarmee was het evenement uitverkocht. Qua aantal
deelnemers is het nu de grootste Ekiden van Nederland. Natuurlijk
willen wij in een dergelijk grote wedstrijd graag onze groepskracht
vertonen.
Prestaties
Bij de heren was PACmijdan de absolute (overall) winnaar met
een tijd van 2.23.08: een verbetering van het parcoursrecord met 9
seconden. SixPAC weet met 2.33.14 de tweede plaats te veroveren
en PACaan werd derde, met een tijd van 2.36.12. Een volledig
PAC-podium bij de heren was een feit!

Wij wilden dit jaar tijdens de Rotterdam Ekiden 2018
de trend van overwinningen van de A-selectie doorzetten
en de prestaties van de Ekiden 2017 verbeteren. Na
de tweede plaats bij de heren van vorig jaar, was de
overwinning met het team ‘PACmijdan (als je kan)’
dus de enige optie.
tekst Adilson da Silva beeld Evert Buitendijk

Naam van het team
Het bedenken van de namen van de teams was hilarisch. Op
maandag 16 april daagde ik via de groepsapp van de A-selectie
de lopers uit om namen te bedenken voor de teams. Plotseling
kwamen ze los, met namen als: Silva’s sprinters, PAC aan!,
Zwijgen is Silva, winnen is goud, PAC prakt RA?, PAC pakt prijs,
sPACtaculair, sPACtakel, PrijsPACers, WolfPAC, SixPAC,
PACmijdan (als je kan), BackPac, BadPAC.
Uiteindelijk koos de ‘ballotagecommissie’ deze namen:
Damesteam: BadPAC
Herenteams:
1. PACmijdan (als je kan)
2. SixPAC
3. PACaan
De toon richting 7 juli was duidelijk gezet!
Zoals altijd vlak voor de start, houd ik het bekende praatje
voor alle lopers en geef ze het vertrouwen dat de overwinning

Bij de vrouwen won team Lopers Company Goes met 2.47.59.
Onze dames van team BadPAC hebben alles gegeven en behaalden een prachtige tweede plek, met 2.50.51. De derde plaats
was voor RApunzel, met 3.06.23. Een nieuwe uitdaging voor de
dames tijdens editie 2019 staat al klaar: zij willen winnen! p

EK I DEN

TEAM MARASON
‘Marason’. Is dat niet het Japanse woord voor marathon?
Klopt. En de naam van het Ekiden-team dat dit jaar voor
de derde keer van start ging. Het motto van teamcaptain
en trainer Linda van Dongen is: ‘Op welk niveau je ook
loopt, loop met een doel voor ogen en wees trots op je
geleverde prestatie.’ Kortom, na wat geworstel met
partytentstokken (mooi woord voor Galgje) en het
uitstallen van stapels krachtvoer, ging het team ervoor!

enkele maanden traint bij de ‘woensdaggroep’, liep een prima 5 km;
zoals altijd onder het genot van een muziekje. Linda van Dongen
sloot af, in een voor haar doen ‘rustig’ tempo van iets meer dan
5 min/km. Linda: “Ik heb na de Rotterdam Marathon wat rust
genomen en ben weer aan het opbouwen.” Met het merendeel
van de teams inmiddels aan de BBQ of borrel, passeerde team
Marason juichend de mat. Een waanzinnig leuke dag met goede
prestaties: individueel en als team!

tekst Heleen van der Linden

De groep van Linda van Dongen traint op woensdag, van 19.0020.30uur. Loop je voor je lol, met een doel op je eigen niveau en
vind je het aanleren van een goede looptechniek belangrijk, kom
dan gewoon een keer meetrainen! Meer informatie is te vinden
op de website van PAC. p

Met een eindtijd van 4:12:00 – een gemiddelde snelheid van net
boven de 10 km/u – behoort het team zeker niet tot de snelste,
maar dat maakt het enthousiasme er niet minder om. Heleen
mocht dit jaar starten en behaalde haar doel: onder de 26 minuten
lopen. Linda Nijman, die de eerste 10 km liep, verklaarde: “Rond
het 6km-punt kon ik wel janken! Toch heb ik uiteindelijk heerlijk
gelopen.” Daniëlle (tweede 5 km): “Ik was vanmorgen onwijs
nerveus, vroeg me af waar ik nu weer aan was begonnen.” Ze
verbrak haar PR met ruim 2 minuten, in deze hitte! Ewout liep zijn
10 km nét niet binnen het uur. Balen. Zeker weten dat hij dit de
eerstvolgende keer ruimschoots goed gaat maken. Shanta, die pas

‘Op welk niveau je ook loopt, loop
met een doel voor ogen en wees
trots op je geleverde prestatie’
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HAN'S STOKPAARDJES

Ademklachten
bij hardlopers
In deze rubriek geeft PAC-trainer Han Ruigrok tips en uitleg over het
nut van uitgebreide oefeningen naast de reguliere hardlooptraining.
Han is gepensioneerd fysiotherapeut en al ruim 46 jaar trainer bij onze
vereniging, waar hij wekelijks loop- en hersteltraining verzorgt.

Veel ademklachten zijn niet het gevolg
van een aandoening aan de longen
en/of de luchtwegen, maar meer van
nerveus-functionele aard. De volgende
uitdrukkingen en gezegden illustreren
dit: Even mijn hart luchten - Ik kan die
persoon niet luchten of zien - We luisteren
ademloos naar de muziek - Meneer,
u bent adembenemend.
Dit zijn zomaar wat gangbare uitdrukkingen die het verband aantonen tussen
adem en emoties. Ook wel uitgedrukt als:
‘de adem is de brug van lichaam naar ziel’.
Dit geeft tevens aan hoe persoonlijk de
manier van ademen is en hoe moment en
tijdgebonden. Toch heb ik na 31 jaar werken als psychosomatisch fysiotherapeut
wel een aantal basisprincipes;

01. A
 dem zoveel mogelijk via de neus in en door de mond uit.
Via de neus wordt de ingeademde lucht beter gereinigd en langer opgewarmd tot
de lichaamstemperatuur. Bij rustige duurlopen en/of in- en uitlopen zal dit met
enige training en aandacht wel lukken, mits je geen COPD hebt.
02. Z
 org – in rust – na de uitademing voor een adempauze; wacht tot de inademing
vanzelf komt. Ademen gaat vanzelf, je vergeet het nooit, het is een reflex aangestuurd via de hersenstam.
03.	
Neem af en toe, maar in het begin bij klachten vaker, de tijd en stuur de aandacht
naar je eigen adempatroon; bij de inademing gaat het middenrif omlaag
en de buikwand iets omhoog; tijdens de uitademing gaan de buikwand omlaag en het
middenrif omhoog.
04. I ndien bovenstaande principes vragen oproepen raadpleeg dan een arts of
psychosomatisch fysiotherapeut.

Commentaar van Evelien Kobessen
“Efficiënter ademen en de ademfrequentie verlagen door langer uit te ademen dan in te
ademen lukt inderdaad door adempauzes toe te passen. Er zijn verschillende manieren
die je kunt toepassen. Ademoefeningen zijn het gemakkelijkst aan te leren in ligstand: het
leren voelen van borst-, flank- en buikademing. Daarna kan dit zittend en staand worden
toegepast, en ten slotte bij inspanning.”

Han Ruigrok
hersteltrainer/revalidatie bij PAC,
sportfysiotherapeut (niet praktiserend)
Aan dit artikel is ook bijgedragen door
Evelien Kobessen (PAC-trainer en fysiotherapeut bij Revalidatiecentrum Sophia)
& Loper X

“Punt 3 is afhankelijk van in welke houding je je bevindt. Liggend op je rug: het middenrif
vlakt af en duwt de buikwand omhoog, waardoor de borstholte meer ruimte krijgt voor
binnenstromende lucht. Bij het uitademen zakt de buikwand weer terug. Zittend of staand
gaat de buikwand dan naar voren bij het inademen en weer terug bij het uitademen. Tijdens inspanning is het nodig om goed naar de buik te ademen en voldoende tijd te nemen
om uit te ademen.”
“De Buteyko Methode gaat uit van volledige neusademhaling, in en uit door de neus, met
door oefening steeds langere adempauzes. Deze techniek vergt intensieve oefening en
opbouw vanuit rust naar meer inspanning.” p

AWA R D

PERSOONLIJK
VERSLAG VAN
CLUBGENOOT X

“Het is nooit echt een klacht geweest,
maar tijdens een sportmedische test
kwam naar voren dat mijn ademhalingsfrequentie rond mijn omslagpunt
extreem hoog was. De diagnose was:
‘ademfrequentie 44 x/min op het omslagpunt - normaal is dat tussen 28 en
33x/min’. Ik ben uiteindelijk bij een Fysioplus-praktijk in Rotterdam Zuid terecht
gekomen, bij Yvonne Tillemans. Ze heeft
onder andere ademhaling als specialisme.
Uiteindelijk heb ik vier sessies gehad.”
Sessie 1
•	In rust liggend op een tafel de ademhaling
naar je buik krijgen i.p.v. in de borst
•	Het denkbeeldige veertje gecontroleerd wegblazen
Sessie 2/3
•	Proberen de ademhaling in rust onder controle te krijgen en de hartslag te laten zakken.
Totale ontspanning!
•	Houd een hand tegen je borst, en de ander
tegen je buik
•	Adem diep in door de neus, zodat je longen
vol raken en je middenrif uitdijt, zodat je met
je hand je buik naar buiten voelt bewegen
•	Mik op 6 tot 10 diepe ademhalingen per
minuut, gedurende 10 minuten per dag
Sessie 3/4
•	Op een lopende band ademhalingsoefeningen doen
•	Proberen een ritme te vinden. Daarbij hebben
we ook de snelheid flink opgevoerd om het
omslagpunt te bereiken

NEYENBURGH AWARD
VOOR ATLETIEKVERENIGING PAC
Op woensdag 4 juli 2018 ontving het PAC bestuur
uit handen van burgemeester Aboutaleb de Neyenburgh Award. “Dit is een mooie stimulans voor ons
ouderenproject”, aldus PAC-voorzitter Martin Blok.
beeld Enno van Waardenberg bron Stichting Neyenburg

De Neyenburgh Awards
Elk jaar worden de Neyenburgh Awards uitgereikt. Deze
Awards zijn in het leven geroepen door Stichting Neyenburgh, onderdeel van de Volkskracht-stichtingen en is opgericht in 1950 door de heer E.M. van Sillevoldt Jr, de directeur
van C.M. van Sillevoldt B.V., bij velen bekend van de Silvo
rijst en kruiden. Sinds kort richt de stichting zich volledig op
Rotterdam(mers).
Rotterdamse stichtingen en verenigingen,
groot of klein, zorgen voor:
passie en een duurzaam plan en de Neyenburgh Award
zorgt ervoor dat het daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De
bedragen die beschikbaar worden gesteld voor de nog te
realiseren plannen lopen in totaal op tot een miljoen euro.
Het gaat om initiatieven in Rotterdam op de navolgende
gebieden:
•	geestelijke en lichamelijke gezondheid
•	huisvesting van mensen die zorg nodig hebben
•	zorg voor kwetsbare mensen in de Rotterdamse
samenleving p
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De veertiende Ekiden
en het team ‘De Marsjes’
tekst Enno van Waardenberg beeld Corinde van Es

Op deze prachtige zomerdag bleek de Rotterdam Ekiden
wederom een groot succes. Sinds de eerste editie van de
Ekiden bij PAC in 2005 doe ik al mee en mijn ervaring is
nog steeds dezelfde. Je wilt uiteraard meedoen voor de
gezelligheid, maar toch vooral om gezamenlijk een tijd
neer te zetten die je als team niet eerder hebt gelopen.
Dus de ambitie om sneller te zijn is er nog altijd. Deze
veertiende Ekiden vind ik even mooi als de eerste Ekiden
en ik vind het nog steeds geweldig om aan dit mooie
evenement te kunnen meedoen.
Met mijn vriendenteam ‘De Marsjes’ uit Capelle a/d IJssel liep
ik vorig jaar een mooie tijd. Dat werd ons record. Hoewel mijn
vrienden niet aan alle edities van Rotterdam Ekiden hebben
meegedaan, was er voor twee van hen toch ook een mijlpaal
omdat zij voor de tiende keer meededen. Ons team heeft in
wisselende samenstellingen meegedaan en verschillende
teamnamen gehad, maar ‘De Marsjes’ is nu al een aantal jaren
de vaste naam van ons team.
Hoe die naam is ontstaan? Edwin Mersch, voormalig lid van PAC,
is één van onze snelste lopers en hij vond dat ons team een vaste
naam moest krijgen en het lag zo voor de hand dat hij koos voor
zijn eigen achternaam ‘De Merschjes’. Daar was niet zoveel fantasie voor nodig. Daar kwam snel verandering in toen de mannen

na afloop van een Ekiden wedstrijd allen een stuk Mars zaten te
snoepen. Vandaar de naam ‘De Marsjes’. En ik vind het leuk dat ik
de laatste jaren van dit team deel uit maak en zelfs de teamcaptain
ben. En die ‘Mars’ was ook dit jaar weer dik verdiend. Die werd
met een glas heerlijk bier weggespoeld. En onze tijd? Geen record,
maar we liepen alweer onder de 3:40.00. p

ROPA RU N

PAC-leden deden Roparun met
gemeente Capelle a/d IJssel
Dit jaar was alweer de 27e editie van de
Roparun. De Roparun is een estafetteloop
van meer dan 500 kilometer van Parijs of
Hamburg naar Rotterdam, waarbij mensen
in teamverband een sportieve prestatie
leveren om op die manier geld op te halen
voor mensen met kanker.
tekst & beeld Enno van Waardenberg

Op Tweede Pinksterdag was de finish voor het eerst
op de Binnenrotte. De deelnemende teams finishten
zeer verspreid over de middag. De eerste teams arriveerden al kort na 12.00 uur. En om 18.00 uur kwamen
er nog steeds teams binnen. Mede door het prachtige
weer bleven veel belangstellenden en supporters
enthousiast langs de hekken staan om hun helden toe
te juichen, waaronder de PAC-leden Oscar Thé, Bram
Klaris, Leo van Hoorn, Hannie Devilé, Marjan Bovill
en Marjolein Bongers. Zij deden mee als loper of als
fietser namens het team ‘Gemeente Capelle a/d IJssel’.
Aan de finish werden zij trouw opgewacht en verwelkomd door een groepje clubgenoten.
De gemeente Capelle doet al jaren mee aan deze
estafetteloop voor het leven en had een tekort aan
teamleden. Oscar Thé, één van de vaste lopers van
dit team, wist wel een aantal ervaren Roparunners en
fietsers te vinden die mee wilden doen. Zij waren nog
op zoek naar een team en dat kwam even mooi uit.
De mond op mond reclame werkte goed. p

‘Belangstellenden
en supporters
stonden enthousiast
langs de hekken
om hun helden
toe te juichen’
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CD JUNIOREN NAAR
LANDELIJKE FINALE
Op zaterdag 30 juni in Vlaardingen
waren er weer veel mooie prestaties
bij de derde en laatste voorronde
van de CD competitie. Het eindresultaat is dat de CD-junioren
zich met vijf teams voor de landelijke finale op 8 september hebben
geplaatst!
tekst Ron van der Steenhoven beeld Ron van der
Steenhoven, Corinde van Es

Er waren veel persoonlijke records en hele
mooie prestaties, met uiteindelijk maar
liefst drie clubrecords. Rachel Ivo verbeterde het CR van Britt De Blaauw op de
60m horden MD en bracht het op 9,59 s.
Bij de MC verbeterde Britt haar eigen CR
bij het verspringen en bracht het op 5,53
m. Verder liep ze het 300 m horden CR
uit 1991 (Jolanda Bauwens; 45,09s) uit de
boeken met 43,58 s, een tweede prestatie
aller tijden en dat als C1. p

L A DI ESRU N

Swingende Ladiesrun
in zonnig en sfeervol
Zuiderpark
De organisatie van de Ladiesrun
2018 kan opnieuw terugkijken
op een geslaagd evenement.
Op zondag 10 juni maakten de
duizenden deelneemsters er een
groot roze loopfeest van.
tekst Enno van Waardenberg beeld Joep van
Schraverbeke & Truus van der Zaan

Dit was de 12de edite van de Ladiesrun
Rotterdam. Er heerste een feestelijke
sfeer van een zomers run & fun festival
met een nieuwe aantrekkelijke start- en
finishlocatie op het Sportplaza in het
Zuiderpark. Zo’n 5000 sportieve vrouwen
deden mee en na afloop van de 5, de
7,5 of de 10 kilometer was het in het
zonnetje ook nog aangenaam vertoeven.
De Ladies konden met familie en vrienden volop nagenieten van het festival.
Onder het genot van een drankje wilde
iedereen bij een graad of 23 wel toosten
op het succes van de bijzondere editie
van de Ladiesrun Rotterdam.
Uiteraard waren te midden van de
duizenden vrouwen vele deelnemers van
PAC, zoals ook het vaste vriendinnengroepje met Joep, Karin, Jos en Dyantha.
“Ja, wij hebben hem weer gelopen. Wij
beginnen bijna de diehards te worden
van de Ladiesrun. We hebben nu maar
de 5 km gedaan, omdat het vorig jaar
(10 km) zo ontzettend warm was, bijna
30 graden. En het was een goede keus
hoor. Het was weer een feestje. En
Dyantha liep op het nummer van Karin
want zij had zich twee keer ingeschreven
(haha): voor de 5 km en voor de 10 km”,
aldus Joep van Schraverbeke. p

v.r.n.l. Dyantha Cobet, Jos van der Poel, Karin Boogert en Joep van Schaverbeke

‘Ja, wij hebben hem
weer gelopen. Wij
beginnen bijna de
diehards te worden
van de Ladiesrun’
Mella van der Leije. Zij heeft de 10 km gelopen.
Zij traint bij met de basisloopgroep junioren.
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PAC VA N TOEN

Honderd jaar Atletiek in Rotterdam

VAN SPOORSINGEL
TOT LANGEPAD
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.  
Beoefening atletiek door vrouwen
(in het begin van de twintigste
eeuw)
De Franse auteur Octave Mirbeau
vertrouwde de volgende woorden toe
aan het papier in het begin van de vorige
eeuw. “De vrouw heeft geen hersenen.
Ze is een sekse en zo hoort het ook. Ze
heeft maar één doel op deze wereld: de
liefde bedrijven, d.w.z. voor nakomelingen
zorgen. De vrouw is alleen geschikt voor
de liefde en het moederschap. Enkele
vrouwen – maar dat zijn zeldzame uitzonderingen – hebben de schijn gewekt dat
ze in de kunst iets konden presteren. Maar
dat zijn abnormale wezens, afspiegelingen
van de man.” Mirbeau gaf daarmee precies
de algemene opvatting van die tijd weer.
Kenmerkend was de volgende opmerking
van een vrouw: “Vrouwen zijn als glimwormen. Zolang zij in het donker blijven,
staat men versteld van hun schittering.

Zodra zij in het daglicht willen treden,
worden ze geminacht en ziet men alleen
hun gebreken.”
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in
het verleden, dat zich uitstrekt tot een
aantal jaren na de Tweede Wereldoorlog,
veel tegenstanders van sportbeoefening
door vrouwen bestonden. Het ging
daarbij vooral om de wedstrijdsport.
Het heeft veel moeite en strijd gekost, voordat de sportbeoefening door
vrouwen algemeen werd aanvaard. Dit
gold zeker voor de atletiek. Een gelijkwaardige deelneming van vrouwen aan
de samenleving in al zijn facetten is nog
steeds niet bereikt. Vlijmscherp schetste
een achtjarig jongetje anno 1992, wat nog
aan de emancipatie schort: “Ik begrijp
heel goed waarom meisjes willen wat wij
doen. Maar waarom zouden wij moeten
willen wat meisjes doen?”
In 1983 werd in de USA aan Donna Hudson, de winnaar van een langeafstandsloop
voor vrouwen, als trofee een beeldje van
een hardloper overhandigd. Nadat zij dit
beeldje had bestudeerd, riep zij kwaad
uit: “Waar zijn de borsten.” De trofee
was een beeldje van een man. Een recent
voorbeeld van vrouwendiscriminatie in ons

land was de in september 1991 gesloten
overeenkomst, waarbij zeven bekende
hardloopwedstrijden op de weg werden
gebundeld als ‘De Pickwick Run Classics’.
Onderscheid werd gemaakt in de honorering tussen de atleten en atletes. De algemeen winnaar van het puntenklassement
verdiende 8000 gulden. De beste vrouw
toucheerde tweeduizend gulden minder.
Per wedstrijd werd aan de winnaar 600
gulden overhandigd. De winnende vrouw
daarentegen ontving 400 gulden. De ongelijkheid werd in 1992 rechtgetrokken.
De weigering van de Internationale Amateur Atletiek Federatie (IAAF) zich met
vrouwenatletiek bezig te houden deed
vanaf 1917 in diverse landen (niet in Nederland) aparte vrouwenatletiekbonden ontstaan. De Franse vrouwenbond probeerde
in 1919 nummers toegevoegd te krijgen
aan de Olympische Spelen. Zij kregen nul
op rekest. Om de eigen belangen veilig te
stellen, werd op 31 oktober 1921 in Parijs
een overkoepelende vrouwenorganisatie
opgericht onder de naam FSFI (Fédération
Sportive Féminine Internationale). Het
ontstaan van de organisatie en van de
nationale vrouwenatletiekbonden is vooral
het werk geweest van de Française Alice
Milliat. De FSFI nam het heft in eigen

PAC van toen
Bij de overdacht van de
redactie van ons clubblad
trof ik een kistje aan met daarin oude
foto’s van de jeugd- en baanatletiek
van onze vereniging. (Foto’s voor
ons blad werden nog niet digitaal
toegestuurd.) Blijkbaar waren die
nooit aan de eigenaars teruggeven
of door hen teruggevraagd. Laatst,
bij het opruimen, kwam ik die foto’s
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hand door voor Vrouwen Wereld Spelen
te organiseren: in 1922 in Parijs, in 1926 in
Gothenburg, in 1930 in Praag en in 1934
in Londen. Tijdens de Vrouwen Wereld
Spelen van 1926 in Gothenburg werd door
de FSFI besloten het gewicht van de speer
voor vrouwen vast te stellen op 600 gram,
de kogel op vier kilogram en dat van de
discus op een kilo. Gewichten die nog
steeds gelden.

Mary Lines, 1921

weer tegen. Eigenlijk hebben zij het recht
om die foto’s weer terug te krijgen. Worden
die foto’s niet vermist? Op sommige foto’s
staat wel een bijschrift. Dit is één van die
bewaarde foto’s. De foto laat een fragment
zien van dit groepje jongens, zittend op het
podium voor het PAC-O-Droom en nog
gekleed in het oude PAC-tenue. Achterop
de foto staat de naam Jethro geschreven
met de datum 07.2002. Die jongens zullen

Door het grote succes van de eerste
Vrouwen Wereld Spelen wilde de IAAF de
atletiek aan de FSFI ontnemen. De poging
mislukte grandioos. Toch waren velen met
het bestaan van twee afzonderlijke internationale bonden niet gelukkig. Uiteindelijk leidden besprekingen tussen beide
bonden tot een in 1926 gesloten akkoord,
waarbij de FSFI door de IAAF werd erkend.
Het betekende dat aan de derde Vrouwen
Wereld Spelen van 1930 in Praag voor het
eerst Nederlandse atletes deelnamen. In
1934 waren 30 naties bij de FSFI aangesloten. In 1936 deed de IAAF nog meer
water bij de wijn, met als resultaat dat de
FSFI zich liet opnemen in de IAAF. Het
gevolg was dat in 1938 in Wenen de eerste
Europese atletiekkampioenschappen voor
vrouwen werden gehouden, waarmee
de mannen in 1934 in Turijn al een begin
hadden gemaakt. Acht jaar voor de fusie
van de FSFI met de IAAF stonden bij de
Olympische Spelen van Amsterdam van
1928 voor het eerst vrouwennummers
op het programma. Het ging daarbij om
de 100 meter, 800 meter, 4 x 100 meter,
hoogspringen en discuswerpen. De Engelse atletes namen uit protest niet deel aan
deze Spelen. Zij vonden het atletiekprogramma te beperkt. Het zat vele mannen
niet lekker dat bij de Spelen vrouwen
werden toegelaten op het atletiekveld.

De NRC schreef in een voorbeschouwing:
“Moeten vrouwen zich nu zo uitsloven
en inspannen, zoodat zij met verwrongen
gezichten, met verbeten trekken, verwilderden haren, hijgend en afgemat door de
finish gaan? Hadden vrouwen geen andere,
geen betere sport, dan die er één is voor
de man. Dat vrouwen ’s winters schaatsen
met eleganten maar forschen slag, dat
zij zoo’n beetje tennissen met hupsche
gebaartjes; dat zij glijden op een rijwiel,
zachtkens zonder zich ernstig in te spannen. Wij kunnen ons dat voorstellen, maar
de sport die zooveel eischt, zoo’n grote
inspanning vergt, die is niet voor de vrouw.
Daar zijn ze beide te goed voor, de vrouw
en de sport.” Enige dagen later stond er in
de NRC een foto van de 100 meter, waaraan niets abnormaals te zien was, met het
onderschrift: “Wensch ge zoo Uw moeder
– Uw zuster – Uw bruid?”
Bij de Olympische Spelen van 1928
kwamen op de 800 meter een aantal
vrouwen uitgeput over de finish. Het was
koren op de molen van de tegenstanders
van vrouwenatletiek en het dagblad De
Telegraaf leverde het volgende commentaar: “Alleen de winster Frau Radke leek
nog tamelijk fit, ook de Japanse, die tweede
werd. De rest duizelde, voor zover niet volkomen buiten kennis, zwaaiend en tollend
van uitputting over de eindstreep. Het hele
stel had tien minuten nodig om weer op
adem te komen, waarop het grienend
zwikje met uitzondering van de winster
elkander melodramatisch de schouders
omvattend uit het gezichtsveld verdween.
Laat dit de laatste maal zijn, Heeren voorbereiders van Olympiades.”
Hoewel de betrokken loopsters het een
prima wedstrijd hadden gevonden, kreeg

intussen volwassen geworden zijn. Wie zijn
zij? Kent u ze nog?
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.

pacentnieuws@casema.nl
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De Telegraaf op den duur zijn zin. In 1937
werd in Nederland de 800 meter voor
vrouwen van het wedstrijdprogramma
afgevoerd. Pas in 1954 werd de 800 meter
weer tijdens de Nederlandse kampioenschappen verwerkt. Een aantal jaren mochten alleen de gebrevetteerde loopsters
aan dit nummer deelnemen. Dat waren de
loopsters die de 800 meter in 2 minuten en
40 seconden of minder hadden afgelegd.
Na 1961 werd de situatie genormaliseerd.
Niet alleen de loopnummers, maar ook
onderdelen als verspringen, kogelstoten
en speerwerpen werden als onvrouwelijk
beschouwd. Lange tijd heerste de mening
dat vrouwen door sportbeoefening onvruchtbaar werden. In 1934 werd in Ierland
de beoefening van atletiek door vrouwen
zelfs verboden. De latere IOC-voorzitter
Avery Brundage zei in 1936 over vrouwen
die de wedstrijdsport bedreven: “Ik heb
schoon genoeg van al die vrouwen in
atletiek-uitrusting. Hun charme is tot het
nulpunt gedaald.”

Ook Pierre de Coubertin, de grondlegger
van de moderne Olympische Spelen, was
een fel tegenstander van sportbeoefening
door vrouwen. Hij verklaarde dat sporten
voor vrouwen inging tegen de wetten
van de natuur. Hij was verder van mening
dat de belangrijkste taak van de vrouw
zou moeten bestaan uit het hangen van
lauwerkransen om de hoofden van de
(mannelijke) winnaars.
In vele landen heerste de opvatting dat
atletiek schadelijk was voor de gezondheid van de vrouw, hoewel daarvoor
geen wetenschappelijke bewijzen konden
worden aangevoerd. Moeilijker lag het met
de bewering dat door het beoefenen van
de atletiek alle vrouwelijke eigenschappen
tot het minimum werden beperkt. Het
was niet weg te cijferen, dat voor deze
opvatting goede redenen bestonden.
Gedurende een aantal jaren overheersten
bij de vrouwenatletiek bepaalde types,
die op mannen leken en van wie de sekse
moeilijk was te zien. Dit riep weerstanden

op, die de ontwikkeling van de vrouwenatletiek remden. De topsportster werd
door hen gezien als een vrouw met een
mannelijk postuur, die wekelijks het
scheermes behoefde, een zware stem had
en bovendien onzedelijk over de sintel- of
grasbaan stampte, op lompe wijze verof hoogsprong of met de discus, kogel
of speer smeet.
Gelukkig kregen de propagandisten in vele
landen een grote steun in de rug door te
wijzen op een moeder met twee kinderen.
Zij beoefende haar sport op een wijze,
waarbij het vrouw zijn werd bewaard.
Haar lopen was een genoegen om te zien.
Zij was het meest overtuigende argument
tegen alle tegenstanders van de atletiekbeoefening door vrouwen. Haar naam: Fanny
Blankers-Koen, viervoudig olympisch kampioen van 1948 in Londen. Na haar succes
in Londen heeft zij vele uitnodigingen uit
het buitenland geaccepteerd. Zij heeft
daarmee wereldwijd de vrouwenatletiek
een enorme dienst bewezen. p

ADRESBOEK

CONTACT
ALGEMEEN
Atletiekvereniging PAC/Clubhuis
Ledenadministratie

(contributies/opzeggingen)

Accommodatiebeheer

Postbus 21334, 3001 AH Rotterdam

bureau.pac@gmail.com

010 452 19 60

Postbus 21334, 3001 AH Rotterdam

ledenadm.pac@gmail.com

010 452 19 60

Marien Muller

m.j.l.muller@online.nl

06 51 16 83 88

INTAKE EN INFORMATIE NIEUWE LEDEN
Hardlopen

woensdag 19.00 - 20.00 uur Clubhuis

Baan en jeugd

Via de website

HOOFDBESTUUR
Martin Blok

Voorzitter

(algemene zaken, sponsoring, baanatletiek)

martinblok@me.com

Patricia de Jong

Secretaris

getintoshapemassage@gmail.com

Peter Bos

Penningmeester

peter.bos8@gmail.com

Ron de Kruijff

Bestuurslid (accommodatiebeheer)

info@rondekruijff.nl

Gerard de Jong

Bestuurslid (Sectie hardlopen)

gerard_de_jong@yahoo.co.uk

Perscontact

Martin Blok

martinblok@me.com

Statistiek

Ron van der Steenhoven

hovendijk@hetnet.nl

Raad van Advies

Hans Slager

joha.slager@planet.nl

Klachtencommissie

John van der Wouden

bureau.pac@gmail.com

Redactie clubblad

Enno van Waardenberg

pacentnieuws@casema.nl

Websitecommissie

Martin Blok

martinblok@me.com

Technische commissie

Carola Diederik

carola.diederik@upcmail.nl

Krachthonkcommissie

Jacqueline van Daalen

jacqvandaalen@hotmail.com

Materiaalbeheer Baan/Jeugd

Christian Huijsman

cthuijsman@gmail.com

010 222 32 55

Materiaalbeheer Hardlopen

Gerard Jan de Ruiter

gerard.jan.de.ruiter@planet.nl

06 20 65 02 57

WOC Baan/Jeugd

Jorrit Rodermond

jorrit.rodermond@gmail.com

WOC Hardlopen

Mieke Louwman

m.louwman@planet.nl

010 202 10 14

Medische commissie

Karel Moltzer

moltzer@hotmail.com

010 415 10 93

Stichting Klubhuis

Ron de Kruijff

info@rondekruijff.nl

010 429 94 11

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

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

Krachttraining
(krachthonk op dinsdag en donderdag vanaf 17.00 uur

Han Ruigrok

jwruigrok46@gmail.com

06 21 86 53 31

Dinsdagochtendgroep

Alex Werff

werff48@chello.nl

06 30 42 54 69

Woensdagavondgroep

Linda van Dongen

ji5jc2@kpnmail.nl

010 437 86 01

Zaterdagochtendgroep

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

COMMISSIES EN OVERIGE CONTACTEN

TRAININGEN HARDLOPEN

06 37 41 76 15

voor Hardlopen en Baanatletiek)
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TRAININGEN BAANATLETIEK
A-junioren Basis
AB-junioren wedstrijdgroep
B-Junioren Basis
B-junioren Selectie
Senioren Algemeen
Masters Basis
G-atletiek
Specialisatie Sprint kort Wedstrijd
Specialisatie Sprint kort Selectie

Wesley Lodders
Loek Lunghi en Joop Rüter
Joris Koenders
Jelle Eikelhof
Peter Spiering
Gerda Honkoop
Nienke Brakkee
Ria Jans
Monique Berrevoets

wesley650@hotmail.com
llunghi@rdw.nl
joris_koenders@hotmail.com
jelle.eikelhof@gmail.com
peter.s@atletiek.org
g.honkoop@hotmail.com
nienke.brakkee@hotmail.com
mmcjans@gmail.com
moniquesteenbakker@gmail.com

Specialisatie Sprint lang

Leo van der Meide

lvandermeide@gmail.com

WOC Baan/Jeugd
Specialisatie Mila Selectie
Specialisatie Mila Wedstrijd

Eddie Pelan
Martien Droog
Gerard Droog

pelan5@telfort.nl
martiendroog@gmail.com
g.droog2@chello.nl

Specialisatie Horden

Leo van der Meide

lvandermeide@gmail.com

Specialisatie Pols
Specialisatie Hoog
Specialisatie Ver/Hinkstapspringen
Specialisatie Speer
Specialisatie Kogel/Discus Selectie
Specialisatie Kogelslingeren

Nils Mulder
Gerda Honkoop
Eric van der Steenhoven
Gerard van de Brug
Jacqueline van Daalen
August Leckie/Jeroen Vis

nilsmulder@gmail.com
g.honkoop@hotmail.com
e_vdsteenhoven@hotmail.com
bruggies@ziggo.nl
jacqvandaalen@hotmail.com
jvis@ionika.nl

Coördinator basis
Coördinator selectie/beloften

Paula Siersma
Ron van der Steenhoven

paulasiersma@gmail.com
hovendijk@hetnet.nl

D1 junioren Basis

Lise van de Velde

lisevandevelde@hotmail.nl

D2 junioren Basis

Cris Mens

crisingomens@gmail.com

C1 junioren Basis

Kevin Versprille

kevin.versprille8@gmail.com

C2-junioren Basis

Hidde Slager

hidde100@hotmail.com

CD-junioren Basis middaggroep
D-junioren Beloften
C-junioren Beloften
CD-junioren Selectie
Specialisatie Sprint
Specialisatie Mila

Elmar Koster
Erwin de Gier
Vanessa Noordegraaf
Ron van der Steenhoven
Devron Jepma
Karlijn van Es

elmar.koster@hotmail.com
erwindegier97@gmail.com
v_nes1@yahoo.com
hovendijk@hetnet.nl
devron.jepma@outlook.com
karlijnvanes@live.nl

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

Erwin de Gier

erwindegier97@gmail.com

Specialisatie Hoog

Gerda Honkoop

g.honkoop@hotmail.com

Specialisatie Ver
Specialisatie Kogel/Discus

Christian Huijsman
Vanessa Noordegraaf

cthuijsman@gmail.com
v_nes1@yahoo.com

Specialisatie Speer

Gerard van de Brug

bruggies@ziggo.nl

Specialisatie Kogelslingeren

Linda van Vliet

lindav4@upcmail.nl

Paula Siersma
Jasmijn van Iersel
Thom Seijbel
Tim Vogel
Sanne van Beek
Leonard Last
Marijn Graafland
Wesley van der Holst
Nena Schenk
Corinde van Es
Marien van der Niet
Thomas van Haarlem
Karlijn van Es

paulasiersma@gmail.com
jasmijnvaniersel99@gmail.com
thom.seijbel@hotmail.com
tim.vogel@live.nl
sanne.vanbeek@outlook.com
leonardlast43@gmail.com
graaflandmarijn@gmail.com
wesley.vdh@hotmail.com
nenaschenk@gmail.com
corindevanes@live.nl
marienvanderniet@chello.nl
thomasvanhaarlem@gmail.com
karlijnvanes@live.nl

010 202 14 39

0180 314 435

0180 322 272

TRAININGEN CD-JUNIOREN
06 40 26 57 48
06 10 21 14 90

06 22 21 41 70
06 10 21 14 90
06 27 00 77 18

0180 397 152

TRAININGEN PUPILLEN
Coördinator pupillen
Ienieminipupillen 2013-2014
Ienieminipupillen 2012
BC pupillen maandag/vrijdag groep
D pupillen
C pupillen groen
C pupillen oranje
B pupillen groen
B pupillen oranje
A1 pupillen groen
A1 pupillen oranje
Meisjes pupillen A2
Jongens pupillen A2

06 40 26 57 48

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

• 10% korting voor leden
• De Hardloopwinkel maakt loopanalyses
• 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.
WWW.DEHARDLOOPWINKEL.NL
Groenendaal 33 F - 3011 SL Rotterdam - T: 010-404 74 35

PAC clubkleding
exclusief bij Run2Day Rotterdam
Voor junioren, senioren en masters!

