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2021 loopt alweer ten einde. Vond u het ook zo op 2020 lijken? Toch was het voor
PAC wel anders, zo mochten we het afgelopen jaar weer meer trainen, waren er
weer wedstrijden, haalde Ramsey Angela zilver op de Olympische Spelen en ging
zelfs de marathon van Rotterdam weer door! U weet wel, die marathon waarin Pim
Bijl best een aardige tijd liep. Meer trainen ja, totdat de sportverenigingen in het
land een paar weken geleden te horen kregen dat sporten na 17.00 uur voorlopig niet
meer was toegestaan.
De infectiecijfers waren te hoog en het credo “bewegen is gezond” ging blijkbaar
niet meer op, zelfs niet voor de buitensporten. “Het is belangrijk te sporten en te
bewegen om fit te blijven, juist tijdens een pandemie”, zeggen deskundigen. Zo zegt
Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en lid van het adviesorgaan Nederlandse
Sportraad: “Beweging is juist onmisbaar om de weerbaarheid tegen het coronavirus
te vergroten, uit meerdere onderzoeken blijkt dat door inactiviteit je afweersysteem
verzwakt. Daarmee ben je vatbaarder voor het coronavirus."
We proberen ons al meer dan anderhalf jaar aan de regels te houden, om gezond
sporten voor iedereen mogelijk te houden. We weten allemaal uit ervaring dat
sporten en bewegen ook enorm belangrijk zijn voor ons fysieke, maar zeker ook voor
onze psychische gesteldheid.
Die pandemie krijgen we er niet zomaar onder, maar we kunnen ons lichaam
en onze geest wel weerbaarder maken. De positieve psychische effecten van
sportbeoefening zijn algemeen bekend. Sporten is een probaat middel tegen
depressie. Weet je nog, toen we na de eerste reeks beperkingen weer mochten
hardlopen in de groep? We waren als koeien, die na een winter op stal de wei
weer in mochten.
Sommige maatregelen zijn lastig te begrijpen, zeker als de deskundigen het ook niet
met elkaar eens zijn. We doen ons best om ons aan alle regels te houden, zo doen
we ook de Corona check als u in de kantine wilt gaan zitten. Dat vinden sommige
mensen vervelend en die gaan dan verhaal halen bij de vrijwilliger die toevallig dienst
heeft. Weinig zinvol natuurlijk. Als we ons niet aan de regels houden, dan lopen we
het risico een forse boete te krijgen, zo simpel is het.
Ik schreef het al eerder, die pandemie is net een marathon en we zitten in de laatste
kilometers. We weten uit ervaring dat die laatste kilometers loodzwaar zijn en lang
lijken te duren, maar uiteindelijk komt de finish in zicht.
Over de marathon gesproken, er komt er al heel snel weer eentje aan en in januari
beginnen de eerste georganiseerde PAC trainingslopen weer, dankzij Leo van Hoorn
en zijn ploeg vrijwilligers.
Ik wens u allen een beweeglijk nieuw jaar toe, want bewegen … is gezond!

Martin Blok
voorzitter
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V R I J W I L L IGERS

WIE ZIJN DIE VRIJWILLIGERS?

GOED
GEZIEN

MARCEL, LODEWIJK
EN REGINA

Ook iets gezien wat je opvalt? Deze foto is gemaakt
in “Nobels Nostalgisch Museum” in Ballum, op het
Waddeneiland Ameland. In dit museum tref je allerlei
nostalgische voorwerpen aan waaronder meerdere
medailles als deze met de initialen P.A.C. De afkorting
PAC heeft wel meerdere betekenissen dan je denkt.

fotografie Henk Kooij

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

Ook wel eens op een plek geweest waar je op een
leuke manier aan je vereniging werd herinnerd?
Stuur je foto naar pacentnieuws@casema.nl p
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NAAM
FOTOGRAAF
EKIDEN
De foto van de Ekiden op de cover van het vorige clubblad
is, zoals aangegeven, gemaakt door fotograaf Rob van
Efferen (Rob Fotografie). Behalve op het voorblad zag Rob
zijn naam ook graag vermeld bij zijn Ekiden-foto’s op de
eerste binnenpagina en elders in de betreffende editie.
Dus bij deze, alle foto’s van de Ekiden waren van Rob
Sportfotografie. Rob van Efferen, alsnog bedankt. p

Foto: Rob Sportfotografie
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In onze zoektocht naar vrijwilligers raken we
gelukkig niet uitgekeken. Dat is maar goed
ook want er zijn toch altijd weer diverse
mensen te vinden als er hulp nodig is voor
allerlei taken bij onze vereniging. We kunnen
niet zonder hen. We blikken terug op de
PAC-clubkampioenschappen waar altijd veel
vrijwilligers worden ingezet om deze onderlinge
wedstrijden op de atletiekbaan en op het terrein
succesvol te laten verlopen. Hierbij waren ook
veel vrijwilligers aanwezig, van materiaalploeg
tot wedstrijdsecretariaat, van speaker tot
jurylid. Henk Kooij van de wedstrijdcommissie
baan noemt nog een aantal mensen die hierbij
helpen: Marcel, Lodewijk, Regina, Marcilla, Irma,
Elliot en Alpha. Zij zorgden voor het materiaal.
Vergeet zeker ook niet de scheidsrechters
Linnette en Peter (tevens jurycoördinator),
wedstrijdsecretariaat Ruth, Louise en Sarah,
speaker Ronald, wedstrijdleider Ronald en alle
andere vrijwilligers onder wie o.a. veel juryleden!
Zonder de hulp van alle vrijwilligers hadden we
dit mooie evenement niet kunnen organiseren.
Hartelijk dank voor jullie inzet! Met dank aan
Henk Kooij voor de fotografie. p

Marcel en Lodewijk

Regina
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PAC VA N TOEN

H U L DIGI NG

HULDIGING VAN DE
NK-MEDAILLEWINNAARS
EN OLYMPIËRS NA
JAN DE GROOT LOOP

PAC
VAN
TOEN

tekst en fotografie Enno Waardenberg

Op 30 oktober was weer de traditionele Jan de
Groot Loop, die wordt georganiseerd sinds het
vertrek van voormalig pupillentrainer Jan de Groot
enkele jaren geleden.

fotografie Leo van Eyk

In deze rubriek plaatsen we elke editie één
of meerdere oude PAC-foto’s. Deze foto’s
komen uit het digitale fotoarchief van
PAC en ’t nieuws en werden destijds ter
beschikking gesteld door fotograaf
Leo van Eyk.
De foto’s laten fragmenten zien van de Regio
Rijnmond wintercrosscompetitie in 2009 voor pupillen
en junioren. Deze jeugdcompetitiewedstrijd vond
plaats op zaterdag 21 november 2009 in het Capelse
Schollebos en werd georganiseerd door PAC. Het was
een prachtige dag waardoor je niet zou vermoeden
dat het hier om een wintercross ging. De locatie in
Capelle a/d IJssel waar de wedstrijd werd gehouden
was jarenlang gereserveerd voor de bouw van een
ijsbaan die er nooit kwam. Vandaar de heipalen op
de foto’s. Er stonden al 500 heipalen in de grond. Het
terrein was een aantal jaren daarvoor al omgeploegd
en geschikt gemaakt. Het gebied was al zodanig
begroeid dat het mooi kon worden aangewezen als
ideaal parcours voor een crosswedstrijd met heuveltjes
en bochtjes. Sinds 2012 is het complex Sparta 1988
Cricket Club op deze locatie gehuisvest.
Uiteraard komt van ons weer de vraag wie deze
jeugdleden op de foto’s zijn en of zij nog lid zijn van
PAC. Of herken je jezelf op de foto? We vinden het
leuk om reacties te ontvangen. p

Nadat Jan gestopt was als trainer werd ter ere van hem een
pupillenloop op het PAC-terrein gehouden. Sindsdien komt
deze loop elk jaar terug en wordt voor de pupillen een leuk
parcours uitgezet.
Jan gaf twintig jaar training aan de jongste leden van PAC.
Veel leden zijn ooit als pupil bij Jan met atletiek begonnen
waarbij hij hen spelenderwijs de basis van de atletiek leerde.
Al geeft Jan geen training meer, hij komt nog regelmatig in
onze kantine en komt uiteraard ieder jaar kijken naar de
loop die zijn naam draagt.
Op dezelfde ochtend na de pupillentraining werd een
aantal PAC-atleten gehuldigd. Alida van Daalen voor haar
zilveren medailles op het Europees kampioenshap U20 op
kogel en discus. Diane van Es vanwege haar kwalificatie en
deelname aan de Olympische Spelen. Ramsey Angela voor
zijn zilveren bijdrage aan de estafetteploeg op de 4 x 400
meter op de Olympische Spelen.

Heb je ook oude PAC-foto’s?
Stuur ze dan naar de redactie en
vermeld waar een foto is gemaakt,
wat er op de foto gebeurt en wie
er op de foto staan.
E-mailadres:
pacentnieuws@casema.nl

Daarna was het de beurt aan de PAC-atleten die dit seizoen
medailles hebben gewonnen op het NK. Zij werden allemaal
met lovende woorden toegesproken door voorzitter Martin
Blok. Daarna mochten ze door een lange erehaag lopen
die werd gevormd door de pupillen van PAC, die ondanks
de regen veel plezier beleefden aan de traditionele Jan de
Groot Loop! p
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W I N T ERCROSS

T R A I N ER A A N H ET WOOR D

WERPEN:
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Trainers, we hebben ze keihard nodig en we hebben er
ook veel nodig. Daarom geven we ze graag een podium
in het clubblad. In deze editie een gesprek met kogelen discustrainster Vanessa Noordegraaf.

“HET IS NET PIJL EN BOOG”

DOOR ZAND
EN DUINEN

tekst Sarah De Preter
fotografie Enno van Waardenberg

Fris, droog en af en toe een flauw
zonnetje. Prachtig weer dus voor de
eerste Rijnmond Regiocross van dit
seizoen op zaterdag 6 november aan
het Brielse Meer in Oostvoorne.

De wedstrijd was georganiseerd door
Voorne Atletiek. Veel pupillen en junioren
van PAC deden na hun eigen wedstrijd
nog mee aan de estafette. Achteraf
spraken we enkele trotse trainers van
de C-pupillen. “Wat hebben ze hun best
gedaan”, zegt Isis, die dit jaar begonnen
is als trainster bij PAC. “Leuk dat zoveel

kinderen erbij waren vandaag, want de
crossen zijn altijd erg gezellig.” Giovanni:
“Het is goed om al zo vroeg mogelijk mee
te doen aan wedstrijden op de baan of
in het veld. Daar leer je veel van. Je doet
wedstrijdervaring op en je wordt steeds
beter. Ikzelf deed al op m’n zesde mee
aan de crossen.” Robin: “De trainingen zijn
meestal wat losser en speelser. Tijdens
wedstrijden ga je op hele specifieke
dingen letten. Bijvoorbeeld dat je bij
het verspringen je voet niet voorbij de
afzetbalk mag zetten, want dan is de
sprong ongeldig. Wedstrijden zijn leerrijk,
maar vooral ook erg leuk!” p

Een sterke, snelle arm is voor een werper mooi meegenomen, maar het
echte werk komt vanuit de benen. Tijdens de wintertraining bij Vanessa
Noordegraaf wordt soms zelfs meer gesprongen dan geworpen.

tekst en fotografie Sarah De Preter

Breed geïnteresseerd in sport kwam
Vanessa op haar 14de trainen bij
PAC. Waarom juist atletiek? “Omdat
ik ontzettend graag keek naar de
Olympische Spelen op tv.” Vanessa was
snel, explosief en krachtig – uitstekende
eigenschappen voor een discuswerper of
kogelstoter. Tot haar 20ste deed ze mee
aan wedstrijden, waarna ze trainster werd.
Inmiddels geeft ze al 22 jaar kogel- en
discustraining. In november is ze met
haar D- en C-junioren aan het nieuwe
seizoen begonnen.
Specialisatietraining
Haar voorkeur gaat uit naar
specialisatietrainingen. “Ik heb vroeger
ook algemene training gegeven, maar
dan doen atleten ook dingen die
ze wellicht niet zo graag doen. Een
specialisatietraining is gericht op een
nummer waar je goed in bent en waar
je echt voor gaat.” Een aantal huidige
trainers bij PAC heeft vroeger training
bij Vanessa gevolgd. “Ik heb zelfs nog
algemene training aan Ramsey Angela
gegeven. Alsof je een piepklein stukje
hebt mogen bijdragen aan die zilveren
medaille op de Olympische Spelen.”
Spanningsboog
De training op dinsdagavond is altijd
buiten op de baan. “Alleen als het
stortregent, annuleer ik de training wel
eens. Hardlopen in de regen is niet erg,
maar werpers staan tijdens de training
ook veel stil.” In de winter ligt de nadruk
op techniek, kracht- en sprongtraining.
’s Zomers wordt er veel geworpen.

Waarmee we bij de vraag zijn aangekomen
wat het geheim van een goede werper is.
“Snelheid en explosiviteit”, zegt Vanessa.
“Werpen is een beweging van onder
naar boven. Beginners denken vaak eerst
aan de arm, maar het is voor 80 procent
benenwerk. De spanning die je kunt
opbouwen vanuit je onderlichaam maakt
het verschil. Het is net pijl en boog.”
Inzet en geduld
Ook niet onbelangrijk voor werpers:
geduld! “Maar dat geldt voor alle
nummers. Je moet oefenen, oefenen,
oefenen. En veel herhalen. Ik verwacht
dan ook inzet van mijn atleten. Je komt
niet alleen naar de training voor de
gezelligheid, maar ook omdat je beter
wil worden. Ook ik als trainster
zet mij in voor het team. Naast de
trainingen begeleid ik wedstrijden en
kampioenschappen. Hartstikke leuk om
te doen!”
Supertalenten
PAC heeft goede werpers. Kijk maar hoe
Alida en Jarno van Daalen tegenwoordig
in de sporen van hun moeder en
trainster Jacqueline Goormachtigh
treden. “Zulke talenten ontmoet je maar
eens in de zoveel tijd”, zegt Vanessa,
die zelf al twintig jaar niet meer actief
aan kogelstoten of discuswerpen heeft
gedaan. “Ik speel nog wel zaalvoetbal
en vind het leuk om de PAC-werpers te
trainen.” Haar PR met een 3kg kogel staat
op 11,81 meter, haar discus-PR op ruim
31 meter. “Ik vond discus leuker dan kogel,
maar geef als trainster liever kogel dan
discus. Discuswerpen is technischer
dan kogelstoten.”

Groot geworden
Hoe lang ze nog trainer wil blijven?
“Zo lang ik het leuk blijf vinden. Dat
heeft ook te maken met de motivatie
van de groep. Als ik merk dat atleten
aanwijzingen aanvoelen en oppakken,
is mijn dag goed. Wat dat betreft heb ik
voorlopig niets te klagen. Wat me na al die
jaren opvalt is hoe groot we als PAC zijn
geworden. Toen ik zelf lid werd, bestond
onze algemene trainingsgroep uit twaalf
atleten. Vandaag zijn de groepen twee
keer zo groot en wordt er getraind op
verschillende niveaus. Ik vind het goed dat
jongens en meiden samen trainen.
Ze versterken elkaar.” p
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RAMSEY ANGELA
DÉ VERRASSING
OP DE OLYMPISCHE
SPELEN
PAC-atleet Ramsey Angela (22 jaar) maakt deel uit
van de Nederlandse ploeg. Zijn specialismen zijn de
400m en 400m horden. Dit jaar liet hij al tijdens het
Nederlands Kampioenschap zijn goede vorm zien.
Met het Nederlandse estafetteteam behaalde hij
goud op de 400m tijdens de Europese Kampioenschappen Indooratletiek 2021 en de IAAF World
Relays 2021. Ook zijn grote droom, deelnemen aan
de Olympische Spelen in Tokio, is uitgekomen.
Sterker nog, hij behaalde met het estafetteteam de
zilveren medaille. Ramsey, die al 11 jaar lid van PAC
Rotterdam is, werd op 30 oktober samen met de
andere PAC-kampioenen gehuldigd.
tekst Enno van Waardenberg

tijdens de laatste 40 meter voelde ik de zilveren plak en
ging ik ervoor!
Wat zijn jouw eretitels, persoonlijke records en
clubrecords?
Wow, dat zijn er nogal wat. De clubrecords op de 400m
indoor en outdoor plus de 400m horde staan op mijn naam.
Als junior ben ik vaker Nederlands kampioen geweest op
de 400m en de 400m horde. Mijn PR op de 400m indoor
is 46:48 sec en outdoor 45:58 sec. Op de 400m horde is
mijn PR 49:07 sec. Dit jaar ben ik voor het eerst Nederlands
Kampioen geworden op de 400m horden. Verder heb ik
individueel brons gehaald op de 400m horde bij het EKu23
en natuurlijk het prachtige zilver op de Olympische Spelen
op de 4x400m estafette.

fotografie Enno van Waardenberg

Wat een geweldige eindsprint in de finale van
die estafette! Het scheelde weinig voor de eerste
plaats. Voelt de zilveren medaille toch een beetje
als een plak met een gouden rand?
Absoluut. Wij zijn met z’n allen ver boven onszelf
uitgestegen. Dat heeft een voor Nederlandse begrippen
‘onverwachte’ zilveren plak opgeleverd. Stiekem wisten we
wel dat we in ieder geval een medaille konden halen, maar

Het was ook een mooie teamprestatie. Dat hebben
jullie met elkaar zeker goed gevierd voor zover de
regels dit toelieten?
Zeker weten, niet geslapen hoor nadat we gewonnen
hadden. Al moesten we 8 uur na de race alweer met de bus
richting het vliegveld. In Nederland en op Curaçao hebben
we het kunnen vieren met vrienden en familie.
Hoe was jullie accommodatie in Tokio?
Best goed, het was een ruim appartement met vier kamers.
Ik sliep samen met Jochem Dobber op de kamer. De

fotografie Erik van Leeuwen

o Huldiging bij PAC

i EK voor landenteams in Cluij, Roemenië 2021

geruchten over de kartonnen bedden bleken heel erg mee
te vallen. Ja, het waren kartonnen bedden, maar het matras
was niet van karton, dus het sliep hartstikke prima. En we
hadden een mooi uitzicht op de skyline van Tokio.

vakantie gehad en ben ik samen met mijn vriend verhuisd.
We zitten nu in onze vierde trainingsweek (eerste week van
november: redactie) en gingen op zaterdag 20 november
naar Zuid-Afrika op trainingsstage.

Heb je nog buiten je hotel kunnen rondkijken?
Eigenlijk niet, alleen tijdens de busrit naar de baan toe.

Van wie krijg je training?
Van Laurent Meuwly en Bram Peters.

Konden jullie goed gezamenlijk trainen om je voor
te bereiden als atletiekploeg?
Absoluut, gelukkig had je als land niet veel restricties. Meer
het contact met buitenlanders was een dingetje. Als je maar
zoveel mogelijk samen met je eigen teamleden (TeamNL)
optrok, die allemaal dezelfde protocollen volgden.

Train je nog bij PAC of meer op Papendal?
Ik train sinds 2018 niet meer op PAC, maar volledig
op Papendal.

Jouw clubgenote Diane van Es heeft zich helaas
niet verder kunnen plaatsen en ging al eerder
terug naar Nederland. Zag je Diane de eerste
dagen met de ploeg wel dagelijks?
Yes, ik zag haar dagelijks. Zij was namelijk ook bij het
pre-camp in Chiba voorafgaand aan de Spelen. Dit duurde
ongeveer anderhalve week.

Hopelijk zien we jou meedoen aan de volgende
Olympische Spelen. Zou je weer mee willen
doen aan de estafette of wil je ook op andere
wedstrijden uitkomen?
Ik wil meedoen aan de 4x400m estafettes én de 400 meter
horde. Zeker weten! p

Heb je de openings- en slotceremonie ook
meegemaakt?
Nee, helaas niet. Wel op TV gekeken.
Na Tokio ging je uiteraard weer focussen op de
rest van het seizoen. Wat is je verdere programma
en wat zijn je doelstellingen?
In augustus en september heb ik nog vijf wedstrijden
gedaan, waaronder twee Diamond Leagues in Brussel en
Zürich. Ik wilde heel graag op de 400m horde onder de
49 seconden duiken, maar dat is me dit jaar helaas niet
gelukt. Ik heb alsnog het seizoen mooi kunnen afsluiten
op de 400m en de 400m horde. Daarna heb ik een weekje

fotografie sportfotogaaf Erki Pictures

i Ramsey met het estafetteteam in Cluj, Roemenie 2021

11

12

A FSCH EI D

A FSCH EI D

“IS DAT… SUPERMAN?”
In 2020 had hij de groep - met enige pijn in het hart,
maar wel met het gevoel dat dit een goede beslissing
was - overgedragen aan het kersverse trainersduo Joyce &
Saskia. Uiteraard mocht het vertrek van Leo niet zonder
afscheidsfeestje voorbijgaan. Helaas gooide corona roet in
het eten en mochten we niet meer als groep samen trainen.
Het afscheid werd dus keer op keer uitgesteld.
Een jaar na dato was het dan eindelijk zo ver. Zijn vrouw
Corrie had speciaal voor de gelegenheid een middagje in de
keuken gestaan en heerlijke zelfgemaakte cake meegegeven
om na afloop van de training uit te delen. Hoe konden ze
ook weten dat er niet zomaar een afscheidstraining was
gepland, maar dat Leo verrast zou worden met een speciale
tot in de puntjes uitgedachte avond vol verrassingen,
inclusief taart gemaakt door de leerlingen van loper Erik.
De lopers die uiteraard op de hoogte waren van het complot
hadden zich stilletjes verzameld op het bovenveld achter het
PAC-O-Droom. Om 19:00 uur kon het spektakel beginnen.
Leo had zich netjes in zijn sportieve outfit gehesen voor de
gelegenheid, maar dat vond de groep toch te ‘magertjes’.
Leo is tenslotte niet zomaar een trainer. In de ogen van de
lopers hebben we hier te maken met een superheld!

Op dinsdag 21 september vertrok Leo
op tijd van huis. Vanavond stond er een
afscheidstraining op het programma met
de loopgroep waar hij jarenlang de trainer
van was geweest.
tekst Saskia Kaasgaren

Stuk voor stuk zouden de lopers in de groep verliezen van
deze fitte 70-plusser, die met het grootste gemak en vol
souplesse de kilometers aftikt. Leo werd daarom door Paul
en Jos meegenomen naar de kleedkamer voor een makeover. In vol ornaat en met wapperende cape verscheen
Superman een paar minuten later ten tonele. Dat zag er een
stuk beter uit.

Na een warming-up van de superheld gingen de lopers
in twee groepen de strijd met elkaar aan. In verschillende
spellen werd gestreden om de bokaal. Per spel moest elk
team eerst een vraag over Leo beantwoorden. Het team dat
het dichts bij het goede antwoord zat mocht de superheld
Leo in hun team opnemen. Op die manier kwamen we
te weten hoeveel marathons Leo heeft gelopen, wat zijn
all-time PR is op de 10 kilometer en hoe lang hij al lid is van
PAC. Tijdens de verschillende spellen die volgden werd fel
gestreden om de punten. Jullie raden het vast al: het team
waar Leo het vaakst mee deed won uiteindelijk de bokaal.

fotografie Joyce Moens

In een afsluitende 400-meter race op de baan, waarbij Leo
in Kangoo Jumps als een kangoeroe over de baan hopte,
konden de atleten nog één keer het persoonlijke duel
aangaan met hun oud-trainer. Het was een spannende
finale, waarbij Superman in een fotofinish als eerste het
finishlint brak, waarna hij overhangen werd met gouden
medailles door zijn medestrijders.
De strijd was gestreden en moe maar voldaan werd
neergestreken in de kantine. De cake van Corrie en de taart
van Erik kwamen op tafel. Paul haalde in een speech mooie
herinneringen op en als aandenken aan de groep werd Leo

tot slot verrast met een lied en een T-shirt met alle tijden
die hij ooit heeft gelopen tijdens de Rotterdam marathon.
Dat T-shirt zou een andere keer gedragen worden, want
Superman ging gewoon in zijn Superman-pak naar huis
die avond. Corrie zal wel raar opgekeken hebben toen hij
thuiskwam. “Is dat (mijn) Superman?” Ja Corrie, hij is nu
weer helemaal van jou!
Nogmaals bedankt Leo, namens de lopers van de D-groep
(voorheen C3). p
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HET ZIT IN DE GENEN…

FAMILIE VAN
WAARDENBERG
De passie voor atletiek wordt vaak van ouders op kinderen
doorgegeven. Bijvoorbeeld bij familie Van Waardenberg.
Zijn jullie ook een PAC-familie? Laat het ons weten via
pacentnieuws@casema.nl
tekst Sarah De Preter
fotografie Enno van Waardenberg

De sportieve opa op het strand en na een wedstrijd is Enno van Waardenberg,
sinds jaren de stuwende redactionele kracht achter het blad dat je nu aan
het lezen bent. Drie tot vier keer per jaar kruipt hij in de pen. Misschien heb
je hem wel eens rond zien lopen met z’n camera tijdens een wedstrijd op de
baan of in het veld. Altijd op zoek naar mogelijkheden om de vele ‘Helden
van PAC’ te vereeuwigen op papier!
Altijd in beweging
Zoon Duco vertelt: “Mijn vader werd rond zijn 24ste via een collega van hem
lid bij PAC en ontdekte daar de liefde voor hardlopen. Tot zijn lidmaatschap
van PAC sportte hij sinds zijn 17e jaar. Hij werd al snel heel fanatiek. Hij heeft
tien keer de marathon gelopen en negen keer de Roparun. Hij traint nog
meermaals per week. Omdat hij geen auto (meer) rijdt, doet hij alles lopend
of met de fiets. Hij is secretaris van de Fietsersbond in Capelle aan den IJssel.
Altijd in beweging! Regelmatig haalt hij met de fiets de kleinkinderen van
school. Als hij niet aan het fietsen of hardlopen is, zit hij stukjes te schrijven
voor het clubblad. Dat heeft hij altijd al met veel plezier gedaan. Om er nog
beter in te worden, kreeg hij in 2007 van PAC een schrijfcursus cadeau, wat
hij erg leuk vond.”
Rennen rond de Kralingse Plas
Duco zat op z’n achtste op voetbal, wat geen groot succes was. Zijn vader
nam hem mee uit hardlopen. “Aansluiten bij PAC was de meest logische
keuze. Vooral de loopnummers vond ik interessant. De 1000m, 1500m of 5km
gingen mij goed af. Tot m’n 15de ben ik daar intensief mee bezig geweest. Toen
kreeg ik als puber andere interesses. Rond m’n dertigste heb ik het hardlopen
weer opgepakt, afgewisseld met fitness en mountainbiken. Toen de kinderen
kwamen, werd het weer wat minder, maar sinds mijn zoon Louis is aangesloten bij PAC, maak ik rijkelijk gebruik van de trainingstijden op woensdag en
zaterdag om zelf rond de Kralingse Plas te gaan rennen.”
… of het Brielse Meer
Met Louis (7) draafde de derde generatie Van Waardenberg in november door
het zand en de duinen aan het Brielse Meer tijdens de eerste wedstrijd van
de Rijnmond Cross Competitie. Vanzelfsprekend mee van de partij: opa-supporter Enno van Waardenberg. Duco: “Louis was na een proeflesje bij PAC
meteen verkocht. Ook leuk voor mijn vader én mijn schoonmoeder, die lid is
van Rotterdam Atletiek.” Zou het dan toch in de genen zitten? p

SANDRA BIJ DE
PRINSES BEATRIXLOOP
“Samen sterk tegen spierziekten”
Op 9 oktober heeft Sandra Middel samen met andere vrouwen
van PAC meegedaan aan het Oranjepad, een wandeling van 18
km in het kader van het Prinses Beatrixfonds. De start en finish
vonden plaats op het terrein van Paleis Soestdijk. Door deelname
wordt de strijd tegen spierziekten ondersteund. Prinses Beatrix
was aanwezig als beschermvrouwe van het fonds. De dames
hebben een foto van haar gemaakt. Singer-songwriter Danny
Vera was ook aanwezig en wilde uiteraard met deze beroemde
PAC-dames op de foto. “Samen sterk tegen spierziekten”.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
WAREN MOOIE SEIZOENAFSLUITER
De PAC-clubkampioenschappen op
2 oktober waren heel geslaagd met
maar liefst 421 inschrijvingen.
tekst Jan de Toeschouwer
fotografie Jan de Toeschouwer

De clubkampioenschappen vormen elk jaar de
afsluiting van het baanseizoen. Aan het einde
van de dag weten we welke dames, heren,
meisjes en jongens zich clubkampioen mogen
noemen in alle categorieën.
In een onderlinge meerkamp met verschillende
onderdelen gingen de atleten de strijd met
elkaar aan. Van balwerpen tot discuswerpen,
van verspringen tot hoogspringen en van 40
meter tot 1.000 meter.
De allerjongsten mochten beginnen, ondersteund door hun trainers en aangemoedigd
door vaders, moeders, opa’s, oma’s, vrienden,
vriendinnen, broers en zussen. Leuk om de
kleinsten van onze vereniging zo goed bezig te
zien! Iedereen heeft wel een nummer waar hij
of zij op uitblinkt.

selfie Claudia en Wendy

ZONOVERGOTEN MARATHON ROTTERDAM:

Op atletiek.nu vind je alle uitslagen terug.
Enkele bijzondere prestaties van de kleine
atleten:
FD
 e ienieminie bij de jongens die de bal
het verst kon werpen is Rick Struik met
14,45 meter.
FR
 owan Westerveld was de snelste op de
40m (8,37 sec) en sprong het verst: 2,34m.
FB
 ij de ieniemini-meisjes werd Coco Heinrici
kampioene.
FH
 annah IJsselstein was goed in balwerpen
en Isabel Harbers sprong 2,19m ver.

PARCOURSRECORD
EN EUROPEES RECORD
Eindelijk was het dan zover, de
marathon van Rotterdam ging door.
We moesten er tweeënhalf jaar
op wachten, maar er heerste weer
ouderwetse drukte op en langs het
parcours van deze veertigste editie.

De jongsten waren rond het middaguur klaar en
daarna waren de junioren, senioren en masters
aan de beurt. Ter afsluiting was er een BBQ voor
ca. 200 mensen. Het was een mooie dag dankzij
alle vrijwilligers, wedstrijdleiding, juryleden,
trainers en atleten. p

tekst Enno van Waardenberg
fotografie Henk Kooij

fotografie Martin Blok

Door het stralende weer op een zonovergoten dag na een wisselvallige regenachtige week werd deze jubileumeditie een
prachtig feest. Met de Belg Bashir Abdi,
de bronzen olympische medaillewinnaar,
hadden we in Rotterdam een prachtige
winnaar. Zijn spectaculaire inhaalrace
maakte veel indruk. Vanaf ongeveer de
tiende positie in een groep met ook enkele
gangmakers, nam Bashir de kop van de

wedstrijd. In zijn spoor volgde de winnaar
van 2019, de Keniaan Marius Kipserem, in
gezelschap van diens landgenoot Emmanuel Saina en de Ethiopiër Dawit Wolde.
Parcoursrecord
Maar uiteindelijk nam Bashir afstand van
zijn achtervolgers. Dit leidde tot het Europees record van 2.03.36, ook het parcoursrecord en de snelste tijd ooit in Nederland

17

18

ROT T ER DA M M A R AT HON

ROT T ER DA M M A R AT HON

Resultaten van PAC onder
de 3 uur

gelopen. Het was op de marathon de op
een na beste wereldprestatie van het jaar.
Marius Kipserem werd tweede in 2.04.04,
Dawit Wolde werd derde in 2.04.27.
De vierde plaats was voor de Keniaan
Titus Kipruto in 2:04:26, nog voor
Emmanuel Saina die vijfde werd in
2:05:50. De Keniaanse loopster Stella
Barsosio was de eerste vrouw in 2:22:08.
Zij kwam tussen de mannen als 23e over
de finish binnen.
PAC-steunpunt
De Marathon Rotterdam is een jaarlijks
terugkerend evenement, met onderbreking dus in 2020. De eerste editie
met slechts 200 deelnemers dateert uit
1981. Winnaar werd toen de Schot John

Graham. Dat was het begin van een
hardloophappening die inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste marathons
ter wereld. Destijds waren er al leden van
PAC bij. De jaren daarna was deelname
van PAC niet meer weg te denken. Door
de jaren heen is het meetpunt van 38 km
ter hoogte van het Langepad, vlakbij de
PAC-rotonde, steeds meer een PAC-steunpunt geworden. Iedereen wordt er extra
hard aangemoedigd. Ook dit jaar was het
weer geweldig om zoveel clubgenoten en
andere bekenden voorbij te zien lopen.

langs de 38km rotonde voorbij met als
persoonlijke missie onder de 2 uur en 30
minuten te lopen. Pim finishte in 2:28:11
op de Coolsingel en bracht voor zijn krant
de volgende dag zijn persoonlijke verslag
uit. Hij liep de marathon waar hij van had
gedroomd.

Rennende reporter: missie
geslaagd!
Onze rennende AD-verslaggever Pim
Bijl was de eerste van PAC. Hij raasde

Voor finishtijden onder 2 uur en dertig
minuten moeten we terug naar de
marathonuitslagen in de jaren tachtig,
waar onder anderen voormalige PAC-ers

Nixon Fernandes van PAC liep met drie
minuten achter Pim ook een verdienstelijke marathon. Zijn tijd was 2:31:11, in de
buurt van 2:30.00. Dat is lang niet altijd
zo geweest.

Dick van Santen, Wil Sparreboom,
Jan Antonnissen, Lou Polak, Wim
Veenman, Wim van der Zon en Dico
de Graaf zijn vermeld.
Snelste PAC-atlete
Al onze PAC-atleten hebben goed gelopen. In totaal eindigden maar liefst 22
PAC-ers onder de drie uur. Een van hen
was Pauline van Donkelaar. Zij werd
met 2:54:16 de snelste PAC-atlete en Rotterdamse. Net als in 2019 was dit
weer een persoonlijk record voor haar.
Met vertrouwen van haar trainer
Adilson da Silva in een goede afloop
en aangespoord door clubgenoot Lars
Roosken die haar haasde, slaagde zij
erin deze prachtige prestatie neer

te zetten en haar concurrenten achter
zich te houden.
Goed in beeld
PAC was met bekende gezichten
trouwens goed zichtbaar op TV. Diverse
clubgenoten (Claudia, Wendy, Dennis,
Theo, Marjan) kwamen met hun gezicht
vol in beeld bij de finish.
Voor Theo Cummins was het zijn 35e deelname aan de marathon. Hij is al 31 jaar bij
PAC en trainde in verschillende groepen
waarvan nu zo’n twaalf jaar in de groep
bij trainer Rob van Kempen. Theo liep zijn
eerste marathon in Rotterdam in 1985 en
heeft 1990 en 2020 moeten overslaan.
Hij is een van de weinige recordhouders

Naam
Pim Bijl
Nixon Fernandes
Charles v Cauwenberghe
Robbie van der Hoek
Rene Kuijs
David Bouman
Luuk Sluyter
Karst Lenzen
Mark Munter
Jelmer Jacob
Tjerk Veenman
Randolf van Lambalgen
Nick Pruijssers
Pauline van Donkelaar
Joris van der Voort
Silvano Musumeci
Michiel van Gorp
Jeffrey van der Krogt
Pieter de Jong
Tom Heijkoop
Mario Wesdorp
Remi van der Leer

Marathon
02:28:11
02:31:11
02:34:19
02:35:13
02:36:20
02:36:23
02:40:27
02:42:16
02:43:49
02.46.09
02:47:08
02:48:57
02:53:58
02:54:16
02.56.14
02:57:27
02.57.43
02:58:10
02:59:18
02:59:21
02:59:31
02:59:47
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COLU M N

ERNEST VAN
DER KWAST

DENKEND AAN DE B-SELECTIE
VAN ROB VAN KEMPEN
tekst Ernest van der Kwast

die de meeste marathons van Rotterdam
heeft gelopen.
Marjan Bovill, trainster van PAC met een
lidmaatschap van 37 jaar en actief vrijwilligster bij het organiseren van diverse
wedstrijden, kwam met de uitzending
voor de Rotterdam Marathon in het
nieuws van het NOS-journaal. Zij stond
langs de kant als toeschouwer. Marjan
deed zelf 16 keer mee aan de marathon.
Volgens het NOS-journaal was het in die
tijd nog niet zo gebruikelijk om als vrouw
mee te doen aan de marathon. Vrouwen
hoorden er niet thuis, vond men, ze zagen
er niet uit. Marjan kreeg ook vrouwonvriendelijke opmerkingen. Zij haalde er

destijds haar schouders over op en liet ze
wel even een poepie ruiken. “In 1990 was
ik een vreemde eend in de bijt door mee
te doen met de marathon. Mensen zeiden: 'Je moet er niet aan meedoen, daar
zakken je borsten van in.’”
Met het succes van Pim Bijl en Pauline van
Donkelaar in het AD, met Theo Cummins
en Marjan Bovill uitgebreid op TV zit het
wel goed met de bekendheid van PAC.
We staan als club en stad goed op de op
de kaart.
Applaus voor iedereen
We bleven zo lang mogelijk langs het
parcours staan om ook de laatste loper

van PAC te kunnen aanmoedigen. Op
de Kralingseweg liepen nog tientallen
deelnemers uitgeput, maar nog strijdend
voor de laatste zes kilometers richting
Coolsingel. Ter hoogte van de Kortekade
klapten de trouw overgebleven toeschouwers de lopers vooruit, op het ritme van
de muziekboxen en hier en daar stond
nog een dweilorkestje te blazen. Tot de
vuilnisploeg en de gemotoriseerde politie
achter de laatste deelnemer aan reed. Ze
hadden nog een lange weg te gaan door
Crooswijk tot aan de Coolsingel waar
de laatste loper onder luid applaus werd
binnengehaald. p

Ernest van der Kwast is schrijver en columnist van diverse kranten en magazines.
Hij is ook hardloper van atletiekvereniging PAC. In zijn bijdrage beschrijft hij het
groepsgevoel binnen het team van trainer Rob van Kempen, dat van oudsher nog
steevast ‘de B-selectie van Van Kempen’ wordt genoemd. Niet te verwarren met een
andere B-selectie binnen PAC.

Denkend aan de b-selectie zie ik een bijzondere
stoet renners door oneindig laagland gaan, zie ik
Pornosnor en De Poeper hun rondjes lopen, zie ik Han
in een bodywarmer en Egbert in een Skinny-Fit shirt.
Denkend aan de b-selectie zie ik Rob Verhorst naast
Justina, Emma, Sigrid of Maaike. Denkend aan de
b-selectie, zie ik heel soms Patrick en zie ik veel liever
zijn dochter Alessandra. Denkend aan de b-selectie,
zie ik opmerkelijk vaak de zaadheuvel. Denkend aan
de b-selectie zie ik Rob van Kempen op zijn fietsje
door weer en wind gaan, zie ik oude goden en aanstormende helden, zie ik apenkoppen en snuffelende
honden, vluchtende homo’s en boze fietsers, prachtige
natuur én Ommoord. Denkend aan de b-selectie
zie ik de desintegratie van Ben en de groep Theo
Cummins. Denkend aan de b-selectie zie ik niemand
nooit opgeven. Denkend aan de b-selectie zie ik de
gespannen schouders van Marijn, de hoge ellenbogen
van Martijn en de fladderende handjes van Niels F.
Denkend aan de b-selectie zie ik Merijn een karateschop doen en Robert-Jan bijna een spagaat op een
been maken. Denkend aan de b-selectie zie ik Sigrid
een oefening voordoen die de Jostiband nog beter zou
uitvoeren, en zie ik Jurriaan tot in de perfectie de molenwiek doen, waarna Ronald een paar beurten later
dezelfde oefening kiest. Denkend aan de b-selectie

zie ik bij een andere oefening Willem steunen op Jose,
of andersom. Denkend aan de b-selectie zie ik het
vreemde waggelloopje van Michael én de geweldige
pas van Ernest. Denkend aan de b-selectie hóór ik
Sebastiaan waarschuwen voor fietsers, wandelaars,
lantarenpalen, grassprieten, paaltjes, hekken, verkeerslichten, rivieren, ganzen, vliegtuigen, cruiseschepen,
giraffen, bomen, rivierkreeften, naaktslakken en hondendrollen. Denkend aan de b-selectie zie ik Janko
met een schijnwerper en Piet Stroek met bidons op
een fiets. Denkend aan de b-selectie zie ik Roberto
de prijs betalen voor een vaste relatie. Denkend aan
de b-selectie zie ik Don hopelijk weer aanhaken. Denkend aan de b-selectie zie ik Rob van Kempen rijden
in bosjes, bermen, struikgewassen, heggen, gazons,
priëlen en plantsoenen. Denkend aan de b-selectie
zie ik tartan, asfalt, stoeptegels, modder, zand en
paardenstront. Denkend aan de b-selectie zie ik
Michel stilletjes in Spanje huilen van gemis. Denkend
aan de b-selectie zie ik drie Nico’s die niet alleen een
voornaam delen, maar ook dezelfde trainingsdiscipline. Denkend aan de b-selectie zie ik Victor er ook
wat van kunnen. Denkend aan de b-selectie zie ik
reuzen op wiens schouders we staan, zie ik het ijzeren
lijf van Ger en de wederopstanding van Niels van
Oostrum. Denkend aan de b-selectie zie ik de camel
bak van Pieter en de zonnebril van Job. Denkend aan
de b-selectie zie ik Lennart dromen van een tijd onder
de drie uur op de marathon. Denkend aan de b-selectie zie ik de onverzettelijke Piet Kruidenier voor wie ik
mijn hoed afneem. Denkend aan de b-selectie zie ik
Rob van Kempen druipen in de regen, bibberen in de
kou en fietsen door de hagel, zie ik hem in thermo ondergoed, gehuld in twee jassen en met dikke wanten
aan klaarstaan voor zijn renners. Altijd. Denkend aan
de b-selectie zie ik groot respect en kameraadschap.
Liefde voor rennen en voor elkaar. p
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DE WEG NAAR
BOVEN VAN
RIDZERD PUNT

“HOOGSPRINGEN IS ÉÉN
GROTE VERSNELLING”
Zijn vader zei: “Jongen, ga lekker sporten. Daar
ligt je ambitie.” Vanaf dat moment heeft hij het
op eigen ambitie gedaan. In september 2021
verpulverde Ridzerd Punt met een sprong van
2,11 meter het Nederlands record hoogspringen
bij de junioren U18. “Hoogspringen is mijn passie.
Ik doe niets liever dan dat.”

Ridzerd wist als kind nog niet echt wat hij wilde gaan doen.
Zijn vader, een voormalig weg- en langeafstandsloper,
spoorde hem aan om bij PAC te gaan trainen. “Mijn vader
heeft als D-junior zelf bij PAC gezeten en ook mijn broer
en zus zijn lid van PAC. Mijn broer sprong als C-junior 1,90
meter en legt zich nu toe op meerdere disciplines. Mijn zus
focust op kogelstoten en discuswerpen.”

tekst Sarah De Preter
fotografie Erik Punt

Hoger en hoger
Als C-pupil (ca. 8 jaar) schoot Ridzerd er nog niet echt uit,
al was hij wel bij de beste hoogspringers van zijn groepje
en de regio Rotterdam. “Ik vond hoogspringen vooral erg
leuk. Als D1-junior deed ik voor het eerst mee aan een NK,
officieus D-spelen genoemd. Ik ben toen als vijfde geëindigd
met een sprong van 1,40 meter. Toen ik D2-junior was,
heb ik veel last gehad van blessures. Ik ben toen toch maar
gewoon op de D-Spelen indoor gaan springen. Ik werd
tweede met 1,50 meter.” Vanaf dan ging het steeds hoger en
hoger. Op het NK-indoor Senioren in februari 2021 sprong
Ridzerd over 2,07 meter. Een half jaar later lag de lat in
Franconville op 2,09 meter. “Daar was ik erg blij mee,
want ik had na het NK-indoor last van mijn rug gekregen.
We weten gelukkig waar ik aan moet werken: buik- en
rugspieroefeningen om de rug rechtsonder te versterken.”

Trainen op topniveau
Ridzerd traint drie keer per week. Eén keer hoogspringen bij
PAC met trainster Gerda Honkoop en twee keer sprint en
horden bij het Atletiek Trainingscentrum Rotterdam (ATR).
Dit regionaal trainingscentrum ondersteunt talentvolle
atleten. Er kunnen toptalenten van PAC, Rotterdam Atletiek
en andere atletiekverenigingen in de omgeving instromen.
“Sprint- en hordentraining is leuk én belangrijk voor de snelheid van je aanloop. Hoogspringen is één grote versnelling.
Bij het ATR krijg ik training van Marjan Olyslager, drievoudig
Nederlands recordhoudster hordelopen, en Brandon Troost.”
Op naar Los Angeles
Op het Johan Cruyff College in Roosendaal volgt Ridzerd de
opleiding Sport en Coaching. “Sport en school combineren,
is soms pittig. Maar als ik alles goed indeel, kan ik naast mijn
studie hard blijven doortrainen en heb ik ook nog momenten om lekker wat te gamen of gewoon op de bank te zitten.” Zijn atletiekambitie: “Jaarlijks Nederlands kampioen in
mijn leeftijdscategorie worden. En dan hopelijk in 2028 naar
de Olympische Spelen in Los Angeles! Parijs zal nog te vroeg
zijn, want dan ben ik pas 19. Dit zou ook betekenen dat ik
vanaf nu ieder jaar 10 centimeter hoger moet springen.”
Steun van supporters
Zijn vrienden noemen hem vaak, meer als grapje, ‘de atleet’
of ‘de topsporter’. “Maar als ik het dan moet dóen, leven
ze altijd met me mee. Ook mijn vader vindt het helemaal
geweldig. Hij is samen met Gerda heel hard met me bezig
geweest. Ze hebben altijd vertrouwen in mij gehad. Zelfs
als ik baalde van een wedstrijd zeiden ze trots op mij te
zijn. Die twee zijn een grote steun in de rug. Op het NK
U18-U20 had ik zelf amper door dat ik over 2,11 meter was
gesprongen. Toen ik van de mat kwam, zag ik dat mijn vader
in tranen was uitgebarsten. Dat doet wat met je. Toen pas
realiseerde ik me écht wat voor een prestatie ik had neergezet. Ik heb het via social media gedeeld en veel felicitaties in
ontvangst mogen nemen. Zó mooi, al die supporters!”
Ook zelf trainer
Bij PAC is Ridzerd ook pupillentrainer. “Dat is wat ik ook
later wil doen: training geven. Om zo het Nederlands hoogspringen naar een hoger niveau te tillen. Als je ergens moet
beginnen, is het wel bij PAC. Onze club heeft altijd al goede
hoogspringers gehad.” Als trainer adviseert hij zijn jonge
atleten plezier te blijven houden in de sport. “Blijf dat ook
doen als je eenmaal op hoog niveau zit en verleg je grenzen
op realistische wijze.” p
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MEEDOEN AAN DE
RONDE VAN WEST
IS ALTIJD MOOI
tekst Enno van Waardenberg
fotografie Jan van der Arend

Vanwege corona kon de Ronde van West in 2020 net als veel andere
loopevenementen niet plaatsvinden. Ook dit jaar was het nog onzeker
of hij wel kon doorgaan. Dit had te maken met het verkrijgen van de
vergunning en mogelijke financiële risico’s, zo stond op de website
vermeld. Uiteindelijk is de wedstrijd toch doorgegaan op 16 oktober
2021. Dat was een week voor de marathon van Rotterdam en dus
meteen een goede test voor een snelle tien kilometer.

deelnemers en voldoende publiek langs het parcours
gezellig druk. Dit alles droeg bij aan de goede sfeer,
maar die is in Capelle-West eigenlijk altijd wel goed.

De Ronde van West is een jaarlijks evenement in het
westelijk deel van Capelle aan den IJssel met behalve
de 10km ook de 1km, 2km en 5km. Op elk onderdeel
doen wel PAC-leden mee. Eerst gingen de jeugdlopen van start gevolgd door de 5km met onder andere
Steffie Broere (PAC). Zij werd eerste bij de vrouwen in
18:13. Marcel Boere (PAC) werd derde bij de mannen in
17:05 en Stefan in ’t Hout (PAC) behaalde een zevende
plek in 18:16.
Voor de PAC-deelnemers die in Capelle wonen was de
startlocatie dichtbij huis. De wedstrijdloop trekt
sowieso lopers aan uit de regio. Het is er meestal
niet overvol, maar ook deze keer was het met 300

Bij de start van de 10 km vroeg de speaker of de
marathonlopers de hand wilden opsteken. Vervolgens
gingen ook de handen van Rotterdam Atletiek en
PAC Rotterdam omhoog en daar klonk het startschot.
Vanaf de start bij het buurthuis in de Willem
Barentzstraat vertrokken de lopers richting de
Sibliusweg, waar zij twee rotondes passeerden en
via dezelfde weg terug naar het buurthuis liepen.
Vanaf daar moesten ze nog 9 kilometer afleggen.
De route voerde verder door de wijk ‘s-Gravenland,
langs Kralingseveer, richting Van Brienenoordbrug,
via Toepad langs de Marinierskazerne en weer terug.
De hardlopers volgden langs Kralingseveer het
fietspad terug, dat verderop benedendijks overgaat
met klimmetjes dijk opwaarts en dijk afwaarts
richting Algerabrug.

Langs het einde van het fietspad zijn de nog oude
overgebleven boerderijen, kavels en boomgaarden een
lust voor het oog. Richting het oude Zeeheldenbuurtje, de kleine dorpskern, dat rond de wisseling van de
negentiende naar de twintigste eeuw is gebouwd.
Een mooi stukje geschiedenis. In gedachten zie je zo
voor je dat ‘Ot en Sien’ uit de vroegere schoolboeken
naar buiten komen om te spelen. Fraai om hier elk
jaar langs te lopen! De bewoners zitten in de smalle
straatjes voor hun oude rijtjeswoningen en laten een
aanmoediging horen. Je loopt er zo doorheen, maar
niet nadat je van de buurtkinderen een bekertje water
hebt aangepakt. Zij staan daar zo geduldig te wachten
dat je het niet kunt maken om ze als looprecreant

voorbij te lopen. Een amper vierjarige kijkt verbaasd,
maar ook blij als je het bekertje van haar overneemt.
Dus even oog voor de omgeving, het buurtje en
die enthousiaste kinderen. De Ronde van West is
altijd mooi.
Hierna worden de ongeveer laatste duizend meters
afgelegd, waarvan de laatste 200 meter, als je het
nog aandurft, via de Aert van Nesstraat Speijkstraat
dijk afwaarts naar de Doormanstraat gaat. Daarna
een laatste sprint van zo’n 60 meter. Op weg naar
de finish waar de drumband zorgt voor de vrolijke
noot en de nodige roffels bij het passeren van de
start- en finishlijn.
Tenslotte wordt iedereen omhangen met een
medaille. Na afloop kom je bekenden van PAC tegen
en worden er eindtijden uitgewisseld. Hierbij enkele
van hen uitgelicht: Lars Roosken (30:33), Arnold Vonk
(40:34), Jos Hilberding (47:14) Rob Verhorst (51:43),
Wouter Engler (52:36), Victor de Moura Correia, (53:24)
en Stanni Petta (56:33).
Als extra beloning voor de inspanning krijgt iedereen
een welverdiend flesje water en stukjes sinaasappel
en banaan die op de kraampjes liggen uitgestald.
Met dank voor de organisatie. p
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ROB-VAN-KEMPENB-SELECTIE-WISSEL
BOKAAL
tekst Theo Cummins
fotografie Rob Verhorst

In de hardloopgroep van trainer
Rob van Kempen (sinds begin jaren
negentig steevast De B-selectie
genoemd) strijden zijn lopers
jaarlijks om de ‘Rob-van-KempenB-selectie-Wissel Bokaal’ voor de
snelste tijd van hun groep op de
Marathon van Rotterdam. De strijd
om de felbegeerde B-Bokaal is alleen
open voor alle actieve leden van die
B-selectie. Een bijdrage van 35-voudig
marathonloper Theo Cummins.

Zekerheden
Er zijn vaststaande zekerheden in het
leven. Ergens in september krijgen we te
horen wat de regering allemaal voor ons
in petto heeft. Onze premier heeft ergens
geen actieve herinnering aan, maar hij
heeft niet gelogen. Maxima en Prins
Pils maken weer eens een uitglijder. De
marathon van Rotterdam is en blijft een
feest. PAC blijft de grootste atletiekvereniging van Nederland met gemiddeld
genomen de kleinste kantine-omzet per
persoon. Enno weet weer een mooi
clubblad in elkaar te draaien en de
zomertijd komt na de wintertijd terwijl
de wintertijd ook de zomertijd opvolgt.
Marathon
Na het lopen van 42.195 meter doen de
spieren pijn, zijn er persoonlijke records
gelopen of absolute dieptepunten bereikt.
Onderweg en kort na de eindstreep vraag
je jezelf af waarom je geen sprinter op de
50 meter bent geworden. Je speurt het
internet af om te kijken wanneer de Eerste

Marathon van Madurodam op de lijst
komt te staan, want dat klinkt aantrekkelijker. Lee Towers blijft zingen, over
15 jaar wordt het oude plan van de nieuwe
Kuip door een regeringscommissie onder
de loep genomen omdat ze willen weten
of er een aantoonbaar verband is tussen
de rellen van de Feyenoord-supporters en
het volksfeest dat diezelfde relschoppers
tijdens de marathon vieren in Crooswijk
en bij de Gele Kanarie.

voor de B-selectie georganiseerd
waarbij Rob de eer heeft om de prijzen uit
te reiken voor de snelste en langzaamste
loper bij zowel de mannen als vrouwen.
Het wachten is nog op de eerste transgender binnen de groep zodat die ook
een eigen prijs in ontvangst kan nemen.
Onze hardlopende fysio, Adrie Visser,
heeft zich hiervoor opgegeven maar
weigert zijn snor af te scheren waardoor
die deze mogelijkheid aan zich voorbij
moet laten gaan.
In plaats daarvan heeft hij zich samen met
Han Bodywarmer opgeworpen om een
perfecte avond neer te zetten, inclusief
een afsluitende pub quiz over PAC. Dat
deze quiz door mij werd gewonnen heeft
natuurlijk met genialiteit te maken en
ook met het gegeven dat ik de avond
ervoor naast hen liep tijdens het inlopen
toen ze de moeilijke vragen aan het
opstellen waren.
Wisselbokaal voor Niels en Sigrid
Niels van Oostrum heeft een tot nu

Rob van Kempen trainer
Rob van Kempen is en blijft trainer van
de B-selectie. Hoewel voor sommige
geledingen binnen de vereniging de
B-selectie geen echte B-selectie is. Daarbij
wordt voorbijgegaan aan het feit dat heel
veel lopers van Robs B-selectie in de loop
der jaren tijden hebben gelopen waar
de huidige B-selectie van mag dromen.
En dus wordt er elk jaar op de woensdagavond na de marathon een feestavond

toe niet getraceerde dopingpil geslikt
waardoor zijn naam het komende jaar
op de Wisselbokaal prijkt. Sigrid Martin
heeft iedereen zand in de ogen gestrooid
door vooraf te vertellen dat ze pas op de
dag van de marathon zou besluiten of ze
mee zou gaan lopen. Om het nog erger te
maken, liet ze weten de avond voor
de marathon begonnen te zijn met de
Netflix hitserie Squid Games en daar
zondagochtend nog mee bezig was. Pas
toen een vriendin rond 9.00 uur belde met
de vraag of ze nog ging lopen besloot ze
maar eens te gaan kijken waar haar spullen
lagen om vervolgens onder de
3.20 als eerste vrouw van de selectie binnen te komen.
Slakkentrofee voor Nico
Nico Vlaar heeft een groot gedeelte
van het jaar in een mitella gelopen.
Hij beweerde dat het kwam door een
schouderoperatie maar de intimi in zijn
leven wisten dat hij zich aan het inleven
was voor de hoofdrol in de musical:

Napoleon…in de file op weg naar
Waterloo. Maar wat het ook geweest
moge zijn, het maakt niet uit. Dit jaar
schijnt de blinkende Slakkentrofee op zijn
nachtkastje als langzaamste loper.
Schuifeltrofee voor Patrick
Voor de pechvogel van de selectie is er
altijd de Schuifeltrofee. Een trofee die je
liever niet wilt hebben, maar binnen onze
groep kwam er dit jaar slechts 1 persoon
voor in aanmerking: Patrick B (naam
bekend bij de redactie) die liever niet
met zijn volledige achternaam genoemd
wordt.
Aanmelden voor de B-selectie kan
nog steeds. Je mag snel of langzaam
lopen. Lengte of gewicht maakt niet uit.
Je moet tegen een stootje kunnen, maar
er ook eentje kunnen uitdelen. Maar
bovenal: we hebben Rob van Kempen en
zijn bokalen! p
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i Victor met Nellie Cooman

iV
 ictor met een teamlid

ROPARUN NL
tekst en fotografie Victor de Moura Correia

De Roparun, de hardloopwedstrijd voor het goede doel,
werd altijd in het Pinksterweekend gehouden, maar vond
dit jaar op 2 en 3 oktober in eigen land plaats. 175 teams
verschenen aan de start en ook ditmaal hebben weer
PAC-leden meegedaan. Bram Klaris liep mee in team 78,
Gemeente Capelle aan den IJssel. Het was zijn 24e keer.
Victor de Moura Correia maakte deel uit van team 200,
Dental Runners. Hieronder het verslag van Victor.

fotografie Bram Klaris

fotografie Marco de Swart

Roparun 2021
Dit was, na een jaar ‘on-corona-hold’
editie 30 van de Roparun en alweer mijn
24e deelname. Een aparte editie vanwege
de nog lopende COVID-maatregelen en
daardoor een ingekorte versie: 304 km
i.p.v. een kleine 524 km van Parijs of
Hamburg/Bremen naar Rotterdam,
ditmaal door Brabant en Limburg met
start en finish in Landgraaf.
De organisatie kreeg pas laat groen
licht dat de wedstrijd mocht doorgaan.
De voorbereidingstijd was dan ook
kort. Toch was het weer een mooi
evenement om aan mee te doen en zo
ons steentje bij te dragen aan de diverse
goede doelen die door de Roparun
ondersteund worden.
Tijdens deze loop dragen wij elk jaar
meer familieleden, vrienden en kennissen
in ons hart en gedachten mee die
door kanker zijn getroffen of aan deze
verschrikkelijke ziekte overleden zijn.

“LEVEN TOEVOEGEN AAN DE
DAGEN, WAAR VAAK GEEN
DAGEN MEER KUNNEN WORDEN
TOEGEVOEGD AAN HET LEVEN.”

i Victor met zijn team

Ik hoop nog vele jaren mee te kunnen
doen aan dit fantastische evenement,
met het motto:
Volgend jaar mijn 25e deelname. p
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ADRESBOEK

CONTACT
ALGEMEEN

Oefeningen in het krachthonk (op afspraak) met Han

Han Ruigrok

jwruigrok46@gmail.com

06-21865331

Bootcamp met Robert Houtzager en Jeroen Kroon

Robert Houzager

bootcamp.pac@gmail.com

06-20531533

Sportief wandelen met Irma

Irma van der Linden

renjerot@upcmail.nl

06-48388856

Hoofdcoördinator Hardlopen

Gerard Jan de Ruiter

gerard.jan.de.ruiter@planet.nl

06-20650257

Coordinator Hardlopen prestatiegroepen

Leo van Hoorn

lhoorn@xs4all.nl

06-41447672

TRAININGEN BAANATLETIEK

TRAINERS

Hoofdcoördinator Baanatletiek

Alex van Zutphen

a.vanzutphen@gmail.com

06-14892639

Coördinator AB junioren, senioren en Masters

Carola Diederik

carola.diederik@upcmail.nl

B1 junioren Basis

Kevin Versprille

kevin.versprille8@gmail.com

AB2 junioren Basis

Patrick Jack/Paula Siersma

coach_pat_track@outlook.com/
paulasiersma@gmail.com

Senioren Algemeen

Peter Spiering

peter.s@atletiek.org

Atletiekvereniging PAC/Clubhuis

Postbus 21334, 3001 AH Rotterdam

bureau.pac@gmail.com

010-4521960

Ledenadministratie (contributies/opzeggingen)

Postbus 21334, 3001 AH Rotterdam

ledenadm.pac@gmail.com

010-4521960

Accommodatiebeheer

Marien Muller

m.j.l.muller@online.nl

06-51168388

Hardlopen

via de website of via email

bureaupac@gmail.com

010-4521960

Baan en jeugd

via de website of via email

bureaupac@gmail.com

010-4521960

Masters

Gerda Honkoop

g.honkoop@hotmail.com

Voorzitter

Martin Blok

martinblok@me.com

G-atletiek

Lieke Cox

bureaupac@gmail.com

Vice-voorzitter, baan/jeugd atletiek)

Jorrit Rodermond

jorrit.rodermond@gmail.com

Specialisatie Sprint + Horden Selectie

Leo van der Meide

bureaupac@gmail.com

Secretaris

Henk Doorten

Specialisatie Sprint Wedstrijd

Ria Jans

bureaupac@gmail.com

Penningmeester

Arjan Lagendaal

penningmeester@pac.nl

Specialisatie Mila Selectie

Martien Droog

martiendroog@gmail.com

Bestuurslid (lid algemeen, beheer complex)

Ron de Kruijff

info@rondekruijff.nl

Specialisatie Mila Wedstrijd

Gerard Droog

g.droog2@chello.nl

Bestuurslid (lid algemeen, hardlopen)

Gerard de Jong

gerard_de_jong@yahoo.co.uk

Specialisatie Pols

Nils Mulder

nilsmulder@gmail.com

Bestuurslid (lid algemeen, communicatie en sponsoring) Mireille Weezenberg

Specialisatie Hoog

Gerda Honkoop

g.honkoop@hotmail.com

Bestuurslid (lid algemeen, hardlopen)

Specialisatie Verspringen/Hinkstapspringen

Sergio van der Meide

bureaupac@gmail.com

Specialisatie Speer

Finnian van der Steenhoven

bureaupac@gmail.com

INTAKE EN INFORMATIE NIEUWE LEDEN

HOOFDBESTUUR

Paul streep

COMMISSIES EN OVERIGE CONTACTEN

06-27007718

Klankbordgroep

Martin Blok

martinblok@me.com

Specialisatie Kogel/Discus Selectie

Jacqueline van Daalen

jacqvandaalen@hotmail.com

Perscontact

Martin Blok

martinblok@me.com

Specialisatie Kogelslingeren

August Leckie en Jeroen Vis

jvis@ionika.nl

Statistiek

Ron van der Steenhoven

hovendijk@hetnet.nl

TRAININGEN CD-JUNIOREN

TRAINERS

Raad van Advies

Hans Slager

joha.slager@planet.nl

Coördinator CD junioren

Alex van Zutphen

a.vanzutphen@gmail.com

Klachtencommissie

John van der Wouden

bureau.pac@gmail.com

D junioren Basis

Arno Martha

bureaupac@gmail.com

Redactie clubblad

Enno van Waardenberg

pacentnieuws@casema.nl

C1 junioren Basis

Dick Otto

bureaupac@gmail.com

Stichting Klubhuis

Ron de Kruijff

info@rondekruijff.nl

C2 junioren Basis

Tim Vogel

tim.vogel@live.nl

Websitecommissie

Martin Blok

martinblok@me.com

D junioren Beloften

Ron van der Steenhoven

hovendijk@hetnet.nl

Ledenadministratie

Ron van der Steenhoven

hovendijk@hetnet.nl

C junioren Beloften

Bruno Oele

brunooele15@gmail.com

Technische commissie

Jorrit Rodermond

jorrit.rodermond@gmail.com

CD junioren Selectie

Ingrid van Houdt

ingridvhoudt@gmail.com

Commissie paramedische ondersteuning

Karel Moltzer

moltzer@hotmail.com

Specialisatie Sprint

Sergio van der Meide

svdmeide@gmail.com

Massageteam

Patricia de Jongh

getintoshapemassage@gmail.com

Specialisatie Mila

Karlijn van Es

karlijnvanes@live.nl

Krachthonkcommissie

Jacqueline van Daalen

jacqvandaalen@hotmail.com

Specialisatie Horden

Sergio van der Meide

svdmeide@gmail.com

Materiaalbeheer Baan/Jeugd

Christian Huijsman

cthuijsman@gmail.com

Specialisatie Pols

Finnian van der Steenhoven

finnian.v.d.steenhoven@gmail.com

Materiaalbeheer Hardlopen

Gerard Jan de Ruiter

gerard.jan.de.ruiter@planet.nl

Specialisatie Hoog

Gerda Honkoop/Bruno Oele

g.honkoop@hotmail.com/brunooele15@gmail.com

WOC Baan/Jeugd

Ruth Höpnner

wedstrijdsecrpac@gmail.com

06-20650257

Specialisatie Ver

Christian Huijsman

cthuijsman@gmail.com

WOC Hardlopen

Mieke Louwman

m.louwman@planet.nl

06-10963988

Specialisatie Kogel

Vanessa Noordegraaf

v_nes1@yahoo.com

info@portugaliawijntour.nl

06-51754299

Specialisatie Discus

Enid Duut

bureaupac@gmail.com

TRAININGEN HARDLOPEN

010-4299411

wedstrijdgroep A-selectie

Adilson da Silva

info@portugaliawijntour.nl

06-51754299

Specialisatie Speer

Finnian van der Steenhoven

finnian.v.d.steenhoven@gmail.com

wedstrijdgroep B selectie

Wilco Hoogendoorn

wa.hoogendoorn@gmail.com

06-11 311539

Specialisatie Kogelslingeren

Linda van Vliet

lindav4@upcmail.nl

wedstrijdgroep C1

Arnold Vonk

arnoldvonk@hotmail.com

06 14668383

TRAININGEN PUPILLEN

TRAINERS

wedstrijdgroep C2

Joeri Willems

Joeri.Hardlopen@gmail.com

06-41513467

Coördinator pupillen

Paula Siersma

paulasiersma@gmail.com

wedstrijdgroep D

Saskia Kaarsgaren en Joyce Moens

skaarsgaren@hotmail.com

06-10129036

Ienieminipupillen 2016-2017

Judith Haarsma

jeugd@pacrotterdam.nl

prestatiegroep van Rob van Kempen

Rob van Kempen

r.c.vankempen@gmail.com

010-2021014

Ienieminipupillen 2015

Anne Zuidgeest

jeugd@pacrotterdam.nl

prestategroep van Mieke Louwman

Mieke Louwman

m.louwman@planet.nl

06-10963988

pupillen maandag/vrijdag groep

Olario Kartodimedjo

jeugd@pacrotterdam.nl

prestatiegroep van Cor Berrevoets

Cor Berrevoets

cor.berrevoets@gmail.com

06-27537015

D pupillen groen

Mart Koedood

jeugd@pacrotterdam.nl

prestatiegroep van Jan de Vos

Jan de Vos

jandvos@gmail.com

010-4158941

D pupillen oranje

Tjebbe Hemler

jeugd@pacrotterdam.nl

prestatiegroep van Marjan Bovill

Marjan Bovill

mbovill@chello.nl

010-4553880

C pupillen groen

Robin Hagelstein

jeugd@pacrotterdam.nl

prestatiegroep van Harald Schneider

Harald Schneider

h.schneider1@chello.nl

06-24328460

C pupillen oranje

Giovanni Homan

jeugd@pacrotterdam.nl

prestatiegroep van Rob Jong

Rob Jong

06-46204654

B pupillen groen

Meike Kroon

jeugd@pacrotterdam.nl

Prestatiegroep Joop Vermeer

Joop Vermeer

06-36193849

B pupillen oranje

Zeste Mous

jeugd@pacrotterdam.nl

fit en pleziergroep op maandagavond met Hùber/Carla

Hùber vd Velden en Carla Loeff

06-52434052

A1 pupillen groen

Mart Koedood

jeugd@pacrotterdam.nl

joop1@casema.nl

fit en pleziergroep op dinsdagochtend/zaterdagochtend Alex Werff

werff48@chello.nl

06-30425469

A1 pupillen oranje

Pascal Doornhein

jeugd@pacrotterdam.nl

fit en pleziergroep op woensdagavond met Linda

Linda van Dongen

ji5jc2@kpnmail.nl

010-4378601

A2 pupillen groen

Marien van der Niet

jeugd@pacrotterdam.nl

fit en pleziergroep op zaterdagochtend Gerard Jan

Gerard Jan de Ruiter

gerard.jan.de.ruiter@planet.nl

06-20650257

A2 pupillen oranje

Corinde van Es

jeugd@pacrotterdam.nl

fit en pleziergroep op zaterdagochtend Sandra

Sandra Middel

middel500@hotmail.com

06-46588805

fit en pleziergroep op zaterdagochtend met Evelien

Evelien Kobessen

evelien.kobessen@upcmail.nl

06-15544641

fit en pleziergroep op vrijdagochtend/zondagochtend
met Astrid

Astrid Welter-Roos

m.j.astridroos@gmail.com

06-19891499

06-14892639

06-27007718
06-27007718

06-40265748

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

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

lidmaatschap, de contributie en de afdracht Atletiekunie dan kunt u uw vraag ook mailen
naar: ledenadm.pac@gmail.com
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Nieuwe clubkleding
koop je bij de
PAC webwinkel

www.pacatletiekshop.nl

