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Informatie van het bestuur

Algemene Ledenvergadering d.d. 9 mei 2015

Ronneke de Lange (secretaris) en Herma Dunnink-Heibrink (penningmeester) hebben 
aangegeven hun functies neer te leggen. Bob Grondman en Ellen Weteringe zijn bereid 
gevonden toe te treden tot het bestuur, respectievelijk als penningmeester en als secretaris. 
De aanwezige leden stemmen unaniem in met hun aanstelling.

Beide nieuwe bestuursleden stellen zich kort aan de aanwezigen voor.

Bob is 69 jaar, zijn vrouw is al jaren lid van de vereniging en hij is benaderd door zijn 
buurman, nadat hij daar zijn kwaliteiten in de VVE heeft laten zien. Bob is al een paar 
maanden hard aan het werk om alle achterstallige zaken, die door de bestuurswisselingen 
zijn ontstaan, goed in kaart te brengen en te administreren.

Ellen is 48 jaar, sinds oktober 2014 lid van de club. Zij was op zoek naar een vereniging 
waar je ook in de avonduren kon wandelen, nu het hardlopen niet meer lukt. Zij is ingestapt 
via een Sportief Wandelen cursus van Patty op de zaterdagochtend en loopt inmiddels de 
meerdaagse trainingen mee met veel plezier, ter voorbereiding op de Nijmeegse 4-daagse.

Aftredende bestuursleden

Herma is vandaag niet aanwezig vanwege vakantie.
Ronneke wordt naar voren geroepen. Het bestuur bedankt haar voor
haar jarenlange inzet. Zij is niet alleen secretaris geweest, maar heeft
ook nog korte tijd de functie van voorzitter bekleed. Deze rol gaf zij
door aan Annemiek. 
We zullen Ronneke missen in het bestuur! Gelukkig blijft zij actief in
de vereniging als trainster!

De secretaris gaat op stap voor het goede doel!

Hallo allemaal,
De meesten van jullie zijn al bekend met het feit dat ik aan de 99e editie van de Nijmeegse 
Vierdaagse ga meedoen. Dit evenement vindt plaats van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 juli 2015.
Het betekent dat ik 4 dagen achter elkaar 40 km wandel, dus in totaal 160 km.
Ik heb ontzettend veel geluk gehad dat ik niet hoefde mee te loten voor deelname omdat ik 
met een fotowedstrijd een startbewijs heb bemachtigd. 
Mijn wandelmaatje Els Stoffers was helaas niet zo gelukkig.
Om haar toch bij dit evenement te betrekken loop ik ook voor haar en haar man Johan, die 
de ziekte van Parkinson heeft.

Ik zou het fijn vinden als jullie mijn persoonlijke pagina willen bezoeken en daar een donatie 
willen storten 

Tot in Nijmegen?
met vriendelijke groet
Ellen Weteringe
Secretaris Trim Slim Almere



De30van Almere is op zoek naar vrijwilligers
Er zijn vrijwilligers nodig voor assistentie bij o.a. drankenpost, garderobe, uitdelen medailles, 
routebegeleiders, etc. bij de 30vanAlmere op zondag 27 september 2015.
Jullie kunnen je aanmelden bij Annemiek Huisbrink (voorzitter) persoonlijk of via 
voorzitter@trimslim.nl

Trainingszaken en clubevenementen
Het rondje Noorderplassen begint te groeien naar een echt clubevenement. Vele 
Wandelaars, Nordic Walkers en hardlopers kwamen op dit evenement af om hun conditie en 
duurvermogen te testen in de mooie natuur rond de Noorderplassen. Een afstand van 12 km 
moest worden afgelegd. En na afloop natuurlijk het gezellig napraten onder genot van een 
hapje en drankje. Nieuw dit jaar was een vroege start voor de minder snelle hardlopers. In 
plaats van 20:00 uur gingen zij al om 19:30 van start. Hierdoor kwamen alle sporters binnen 
een redelijke tijd aan bij het finish punt. Voor de wintereditie gaan we dit verder uitwerken. 
Voor de Trim Slimmers die feedback hebben gegeven, bedankt hiervoor. Zo kunnen we dit 
clubevenement steeds verbeteren. Voor de wintereditie zoeken we nog een warm honk 
voor de start en finish. Wie heeft er een idee? We horen dat graag van jullie.
Reactie kunnen jullie sturen naar trainingszaken@trimslim.nl en/of
clubevenementen@trimslim.nl

Alle deelnemers aan het rondje Noorderplassen. Gefeliciteerd met jullie prestatie.
Astrid en Annemiek, bedankt voor het verzorgen van de hapjes en drankjes. Het was top!!!
Kijk op Facebook.com/trimslimalmere voor meer foto's.

Piet Glazer

MOA de halve of hele Marathon Op Afbetaling

Ook dit jaar organiseert Trim Slim Almere weer de MOA.
4 avonden x 10 km + 548 meter = 42 km en 192 meter de afstand voor de Marathon.

je kan ook de  ½  M.O.A  doen
4 avonden x 5 km en 274 meter   = 21 km  en 96 m de afstand voor de halve Marathon.

Er wordt gelopen op  3, 4, 5, 6 of 7 Augustus 2015 (kies zelf de 4 avonden uit)
Starttijd wandelaars tussen 18.30  - 19.30 UUR
Starttijd hardlopers tussen  18.30  - 20.00 UUR

Inschrijven kan in Buurthuis de Draaikolk op maandag 3 of dinsdag 4 augustus vanaf 18:30 
uur. Het finishbureau sluit om 21:30 uur. Deelname is gratis en er zijn in deze week GEEN 
avond trainingen.

mailto:clubevenementen@trimslim.nl
mailto:trainingszaken@trimslim.nl


Midzomerrun in Zaltbommel

Toevallig las ik iets over een midzomerrun in Zaltbommel. Jaarlijks wordt vanuit Zaltbommel  
op 21 juni om 21 uur 21 km gelopen. Dat wilde ik ook weleens meemaken. Aldus toog ik in 
de vroege avond op 21 juni naar Zaltbommel om mee te doen. De bedoeling is daarbij dat je 
langs De Waal naar Rossum loopt, dit ligt zo’n 10 km verder langs De Waal. Wegens een 
opspelende lies-kwetsuur moest ik helaas na 6 km uitstappen. Het idee liet mij echter niet los
en ik kreeg Eddy en Jan Kees zo ver  dat ze met mij dit traject wilden lopen. Op zaterdag 4 
juli werden  (terecht) alle hardlooptrainingen afgelast  bij Trim Slim Almere, dit vanwege het 
extreme warme weer wat werd verwacht. Toch liepen de drie bovenstaande lopers Eddy, 
Jan Kees en Ben de halve marathon op deze warme zaterdag. De foto is genomen na de 
loop, kan je wel zien aan de uitgemergelde gezichten.
Hoe verliep deze tocht?  Om 6 uur ’s morgens reden we weg uit Almere, om 7 uur begonnen 
we de loop. We begonnen met wind tegen en de opkomende zon in het gezicht. Na 10,5 km 
arriveerden we in Rossum.  Althans,
we kwamen in een uitspanning aan.
Daar konden we ons verfrissen en
onze kop kletsnat maken. Dat was
wel nodig ook want het was, ook zo
vroeg in de morgen, al snoeiheet.
Terug werd het de loop nog een
tikkeltje zwaarder. Zon in de rug
maar ook de wind! We kregen
derhalve geen verkoeling meer van
de wind en dat was te merken.
Jan Kees was de enige die nog
water bij zich had en hij was zo goed
om dit kostbare vocht met Eddy en
mij te delen. Na 2 uur en 3 minuten
waren we weer terug bij de auto in
Zaltbommel waar we liters water
dronken en in Zaltbommel nog een terrasje aandeden. Wat een zware maar prachtige loop 
was dit!! Zijn er nog lopers die ook een keer zo’n loop willen doen? Op 21 juni 2016 wordt 
opnieuw vanuit Zaltbommel dit festijn georganiseerd. Gewoon een keertje dooooeeeennnn!!!!

Ben

Trimslim Intervieuw met Melissa Schipper

Melissa is een loopster van 14 jaar bij Trim Slim Almere. De
moeite waard om een gesprek met haar te hebben en te
vragen naar haar motieven en verdere informatie te krijgen
wie Melissa is. Melissa werd in Baarn geboren maar woont
al 13 jaar in Almere. Zij zit momenteel in de derde klas bij
Helen Parkhurst en doet de Vwo-opleiding. Ze is enig kind
maar vindt dit prima. Is sinds haar 4e jaar opgegroeid met
een hond en was dus nooit “alleen”.  Voelt zich prima thuis
in Almere, heeft een buurmeisje Anke die ook hardloopt die
in dezelfde klas zit. Haar moeder doet ook aan hardlopen
maar niet in clubverband. Toen ze jonger was deed Melissa
aan zwemmen, ballet en Hip Hop. “Naast hardlopen kan  ze
ook uren doorbrengen met tekenen. Ik kan tekenen dan ook
wel mijn grootste hobby noemen, ook omdat ik al 6 jaar lang
iedere week een soort les/cursus volg in de schouwburg van
Almere. Mijn wens voor mijn beroep later ligt dan ook aan de ontwerp kant. Ik zou graag 
willen leren voor een beroep zoals architect of industrieel product ontwerpen”, aldus 
Melissa. 

Hoe is Melissa bij Trim Slim terecht gekomen?



Er  is een aanleiding geweest voor Melissa om te beginnen met hardlopen. Al sinds de 
basisschool werd er namelijk elk jaar een zo genoemde 'piepjestest' gehouden. Waarbij je 
steeds een parcours moet afleggen van 20 m. Hierbij word elke minuut het tempo verhoogd. 
Ik hield dit echter maar een paar minuten vol. “Hier wilde ik graag verandering in aanbrengen
en daarom ben ik begonnen met hardlopen”. Melissa stuurde een mail naar Trim Slim 
Almere en is na een aantal proeftrainingen op donderdagavond gestart met de 
starteropleiding “hardlopen voor beginners”. Deze cursus heeft ze succesvol afgesloten. In 
het voorjaar heeft ze de 10 km Lenteloop gedaan. Zo heeft ze ervaren wat ze inmiddels 
allemaal kon. Nu is ze regelmatig aanwezig bij de hardlooptrainingen van onze club.            
Melissa wordt succes gewenst met al haar ambities.  

Ben 

De eerste halve Marathon van Wilma B

In de eerste week van maart jl. heb ik René Langeslag benaderd omdat ik een nieuw doel 
had; de 21 km van de Almere City Run lopen.  Ik ben  eerst op de woensdagavond mee 
gaan trainen en na een maand ben ik ook meegegaan met de duurloop op zondag. René 
had een mooi programma, speciaal voor
de voorbereiding naar de halve
marathon. Inclusief een ‘shock weekend’
op de Stichtsebrug.
Eindelijk na een goede voorbereiding
kwam de grote dag. Reuze spannend!
Met de dames en heren van Trim Slim
stonden we aan de start. Jan en ik
hadden afgesproken om langzaam te
starten. Op het moment dat het
startschot ging viel alle spanning weg en
ben ik gaan rennen. Als snel merkte ik
dat ik mijn GPS niet aan had (van de
zenuwen vergeten aan te zetten). 
Na 2 km had ik al moeite om Jan bij te
houden en moest ik  het  rustiger aan
doen. Vanaf een kilometer of 3 heb ik
samen met Frank uit Rotterdam gelopen.
Af en toe een praatje en vanaf  10 km
heb ik alleen gelopen, mezelf afvragend
waar mijn familie stond om mij aan te
moedigen. 
Bij de 18 km stond mijn familie, vrienden
en collega’s mij aan te moedigen. Even
de aandacht weg van de pijn in mijn
voeten. En toen kwam het moeilijkste
gedeelte; de laatste 3 km.
En uiteindelijk lachend over de finish in
2:07:58. ‘Ben ik er nu al?’ Meteen alle
pijn weg! 
Maar ja, dat kwam door de adrenaline, want in de middag voelde ik mijn vermoeide benen 
wel. 
Wat een geweldige ervaring en wat ging het goed. Ik ben ook zeker van plan om deze 
afstand nog eens te gaan lopen.

Groetjes,

Wilma Blaauwendraat



De halve Marathon van Wilma Touring

Ik had als doel om dit jaar de halve marathon van de Almere City Run te lopen.  Vorig jaar 
sloot ik mij bij een loopgroepje aan om mij goed voor te bereiden. Het loopgroepje voelde 
niet helemaal lekker dus het was van korte duur. Echter, het ‘alleen lopen’ was ook niet alles.
Uiteindelijk mijzelf toch maar weer over de streep getrokken en eind april lid geworden van 
Trim Slim Almere. Dat was heel slim maar eigenlijk wel een beetje laat ivm mijn doelstelling.  
Ik had 2 aandachtspunten: 

.1 conditie opbouwen en de kilometers maken en 

.2 mijn ademhaling reguleren. 
Ik ben sinds een paar jaar erg kortademig en dat kost veel energie. Enfin, na 2 weken 
training besloot ik toch om 14km te gaan lopen en niet de halve marathon, dus stelde ik mijn 
doel bij.  
Ik ben een echte diesel. De eerste 7-10 km vind ik zwaar, daarna blijf ik het zwaar vinden 
maar die kilometers erna lopen uiteindelijk net even iets makkelijker.
De training op woensdag is vooral zwaar en helpt mij enorm om mijzelf te stretchen. Op 
zondag komen vooral de kilometers in de benen. Ik woon nog niet zo lang in Almere maar 
sinds de training heb ik onwijs veel mooie plekjes van Almere gezien, wat een rijke natuur. 
Een keer was ik in flow samen met Wilma Blaauwendraat, in het laatste ½ uur van een 
training liepen we gezamenlijk op en we waren niet meer te stuiten. Wilma heeft mij later 
laten zien op haar telefoon hoe we die 3, 4 kilometers hebben gelopen, dat was echt onwijs 
tof en gaf ook veel energie.
Rene is fanatiek op de woensdag en de Stichtse brug training is zijn paradepaardje. Als we 
die deden zouden we vlammen bij de City Run. In de weken na de ‘Stichtse brug training’ 
bleef het “vlammen” uit, het leek wel of ik lood in
mijn benen had. ‘ Dat komt nog, het heeft even tijd
nodig’ zei Rene en zijn onderbouwing klonk heel
goed. Dus dat vlammen bleef maar door mijn kop
malen, en dus besloot ik mij in de laatste week in
te schrijven voor de 1/2 marathon ipv de 14
kilometer. De 1/2 marathon was ploeteren maar
alle training, de duurlopen, de Stichtse brug en de
steun van de groep hebben ervoor gezorgd dat ik
de eindstreep heb gehaald. Ik ben in mijn eigen
tempo gaan lopen, was voorzien van een
opzwepend muziekje in mijn oren en heb af en toe
op een brug even rek- en strek oefeningen
gedaan. Ik vond het fijn dat Trimslimmers langs de
kant stonden op diverse punten om ons aan te
moedigen. In de komende periode ga ik vooral
aandacht besteden aan mijn tijd, mijn ademhaling
en de looptechniek zodat ik de volgende keer de ½ marathon makkelijker kan lopen. Voor nu
ben ik reuze tevreden. Trimslim en de groep: dank voor jullie support!

Wilma Toering

Looptip van de maanden juli & augustus 2015

L  o  o  p   –  tip   :

Minder blessures door wat te doen?

!) Doe naast de loopsport nog een sport erbij. Er worden andere spiergroepen aangesproken
als je bijv. naast het lopen ook nog af en toe zwemt. Hiermee voorkom je eenzijdigheid in het



belasten van steeds dezelfde spiergroepen Je doet op deze manier meer aan 
blessurepreventie.
2) Wissel het gebruik van je loopschoenen af met minstens nog één paar schoenen.         
Het ligt voor de hand dat tijdens het praktiseren van de loopsport dit voor de voeten een 
behoorlijke  (eenzijdige) belasting met zich meebrengt. Spieren en pezen reageren soms 
hierop met een blessure. Berucht is bijv. hielspoor maar er zijn nog tal van andere blessures 
in dit verband te noemen. Omdat elke loopschoen (behalve van hetzelfde merk en hetzelfde 
bouwjaar) nu eenmaal anders is en een iets andere “opvang” biedt verklein je hiermee het 
risico op een blessure. 
Veel succes met je voornaamste sport: de loopsport.

Ben

Bart van der Burg

Bart van der Burg was een sporter in hart en nieren. Naast het 
hardlopen bij Trim Slim Almere was hij ook regelmatig in het 
zwembad om zijn baantjes te trekken. Bart vond sporten belangrijk. 
Als hij een keer niet kon trainen, dan haalde hij dat snel weer in. Hij 
vond het geweldig bij Trim Slim Almere. De meeste hardlopers 
kenden Bart. Tijdens het trainen had hij altijd wel een praatje met 
iemand. 
Als Bart niet kon trainen, dan kwam hij dat altijd even vertellen bij de
trainer. Zo kwam hij ook eens bij mij met een blessure aan zijn teen. 
Hij kon er absoluut niet mee lopen zelfs wandelen ging lastig. Ik 
vroeg hem hoe hij die blessure had opgelopen. Bleek dat Bart zich 
gestoten had aan de rand van het zwembad. Ik vertelde hem dat hij 
de eerste hardloper was die ik ken die op die manier een blessure 
had opgelopen. Dat was lachen natuurlijk.
Bart heeft in het verleden ook aan de triatlon sport gedaan. Vandaar 
zijn passie voor hardlopen en zwemmen. 
Toen Bart ziek werd, kwam hij nog vaak naar de Draaikolk om na de
trainingen even met zijn hardloopmaatjes bij te praten. Hij sprak heel
open over zijn ziekte en het feit dat hij niet zo lang meer te leven 
had. Hij was daar heel nuchter over: “ik heb het nu eenmaal” waren 
zijn woorden. Ik heb daar grote bewondering voor.
 
Op woensdagmiddag 1 juli is hij helaas overleden.

We zullen hem missen,

Piet Glazer


