Carlos Angelica
Carlos Angelica is begonnen met hardlopen toen
er op zijn werk bij wegenbouwmaatschappij “de
Antillen” een estafette team van 8 personen werd
opgericht, genaamd “The Road Test Team”.

Oorspronkelijk bestond “The Road Test Team”
geheel uit medewerkers van de Antillen. Zij
hebben indertijd als estafetteteam aan een
door de atletiekbond georganiseerde loop
rond het Schottegat deelgenomen en hierbij
gewonnen van “The Dreamteam” van de
atletiekvereniging.
Later haakten steeds meer medewerkers af en
“The Road Test Team” begon hierna andere
goede lopers te ronselen om deel te nemen in
hun estafetteteam. De enige medewerkers
van de Antillen die altijd in “The Road Test

Team” zijn
blijven lopen zijn Carlos Angelica en Hedlich
Waarde (bij veel mensen beter bekend als
“Baloi”).
“The Road Test Team” werd indertijd
gesponsord door de Antillen om bijvoorbeeld
deel te nemen aan wedstrijden op St.
Maarten, waardoor zij ook een stimulans
waren voor jonge lopers bij de RRCK om hun
best te doen op de training, zodat zij met “The
Road Test Team” mee mochten naar lopen op
St. Maarten.

Carlos weet niet meer precies wanneer hij lid
van de Road Runners Club Korsou (RRCK) is
geworden, maar dat moet zo rond 1990
geweest zijn.

heeft het altijd gezellig gevonden om in
groepsverband te trainen.

De eerste loop van de RRCK waar hij ooit aan
heeft deelgenomen is een loop op Seru Koraal
in Koraal Partier bij een
appartementencomplex aldaar.
Hij heeft altijd met veel plezier bij de RRCK
getraind en aan de vele wedstrijden
deelgenomen die werden georganiseerd. Hij

Vroeger liep hij dagelijks wel een afstand en
behalve op de donderdagavonden trainde hij
ook op zaterdag met trainer Edwin Lopez
Ramirez in Julianadorp.
Ter voorbereiding op lange afstandslopen
trainden zij dan ook vaak lange afstanden. Er
zat dan meestal een jug in de auto en na
afloop werd er dan door de verschillende
deelnemers een biertje gedronken.

Bij de wedstrijden was het competitieve
element leuk en motiverend om je best te
doen bij de trainingen. Leuk om te zien wie je
dit keer weer voorbij kon komen.
Carlos is ook vaak naar lopen in het
buitenland geweest, samen met andere lopers
van de RRCK.
Hij heeft vaak deelgenomen aan de halve
marathon op Aruba op 28 maart (dia di
himno i bandera) en ook aan de
boulevardloop.
Hij ging regelmatig met “The Road Test
Team” naar St. Maarten.
Hij is ook voor een loop naar Puerto Rico
geweest.
Hij heeft 3 maal aan de marathon in New
York deelgenomen samen met de groep
van Martin Eekhof.

Vroeger trainde Carlos bijna dagelijks.
Zijn beste prestaties zijn:
De Fatumloop van 1993, waarbij hij 3e
werd.
Een 10 km loop in 39 minuten.
In verband met knieproblemen rent Carlos nu
niet meer. Wel wandelt en fietst hij nog
regelmatig.
Bij de RRCK loopt hij nog steeds op
donderdagavond met een gezellig team,
bestaande uit Micho Nahr, Tito Libert, Dielo
Arvelo en Govert Schepers.

