
 

 

juni 2013 

Voeding en sport 
 

Wij willen jullie nogmaals attenderen op de informatieavond over voeding en sport. Omdat dit 

onderwerp ook interessant is voor een grotere groep dan alleen de meerdaagse lopers. 

Zoals sportief wandelaars, NW-ers en hardlopers leek het ons leuk om een avond te 

organiseren waarbij er een presentatie wordt gegeven over de combinatie voeding en sport. 

Op maandagavond 17 juni om 20:00  zal Inge Klaassen diëtiste en hardlooptrainster bij Trim 

Slim in de kleine zaal van buurthuis “De Draaikolk” het een en ander gaan vertellen over 

voeding in combinatie met sport / beweging. 

Om een indruk te krijgen van het aantal bezoekers op deze avond, kun je je aanmelden bij  

ingeklaassen@kpnmail.nl en/of martijnuitalmere@live.nl. Mocht je al vragen over dit 

onderwerp hebben, dan kun je die mailen aan dezelfde adressen. Op 17 juni zullen deze 

vragen dan behandeld worden. 

We hopen op een grote opkomst! 

Martijn Hommes 

Coordinator meerdaagse trainingen TrimSlim 

Clubdag afgelast, maar wel een alternatief 
Helaas gaat de clubdag gepland op 22 juni dit jaar niet door in verband met te weinig 

aanmeldingen. Maar gelukkig is er een fantastisch alternatief: 

Op donderdagavond 27 juni organiseert Piet Glazer weer zijn zomer editie van het rondje 

Noorderplassen. Dit rondje is ontstaan vanuit de donderdagavcond hardlooptraining en moet 

gezien worden als een soort testloop. De afstand is ruim 12 km. Omdat de belangstelling 

voor de clubdag onvoldoende groot was, is die komen te vervallen. Daarvoor in de plaats 

bieden we alle leden en introducés aan om met dit prachtige rondje om de Noorderplassen 

mee te doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De start voor de hardlopers is om 20:00 

uur. Voor de Nordic Walkers en Sportief wandelaars is de start een uur eerder namelijk om 

19:00 uur. We starten en finishen bij BoatHouse. De looprichting is zodanig gekozen dat de 

hardlopers de NW en SW op het brede gedeelte van het parcours tegen zullen komen. Rond 

21:00 uur zullen de eerste sporters arriveren bij BoatHouse. Op het grasveld daar staat 

Astrid klaar met een hapje en een drankje, zodat we de sportieve prestatie gezellig kunnen 

afsluiten. De sporters die 12 km nog te ver vinden kunnen met een andere sporter samen 

een deel op de fiets doen. Wel zelf even regelen. Aanmelden is niet nodig. Kom allen en 

neem een introducee mee, zodat ook zij kennis kunnen maken van de mooie natuur rond de 

Noorderplassen en de gezelligheid van Trim Slim. 
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Senioren Triathlon 
In het tweede weekend in september is Almere weer De Triatlonstad van Nederland.  

Drie dagen Triatlon: Vrijdag voor Scholieren, Zaterdag de Halve en de Hele, Zondag een 

mini voor Estafetteteams. 

 

 

NIEUW DIT JAAR IS DE SENIORENTRIATHLON !! 

 

Deze vindt plaats op vrijdag 13 september. Het is een prestatie-evenement, geen wedstrijd. 

Bedoeld voor solodeelnemers, dus niet voor estafetteteams. Vereniging Trim Slim Almere is 

één van de vier samenwerkende verenigingen.  

Het programma is als volgt: 

1) Zwemstart 09:00 uur. Met 20 banen zwemmen in het binnenzwembad van Van 

Rheenensport. 

2) Pauze. 

3) Fietsstart 10:30 uur: 20 km fietsen vanaf Van Rheenen Sport naar de Esplanade. 

Snelheid 15 km/uur onder begeleiding van voor/achterrijders van Vereniging FRTCA. 

4) Lunchpauze in de VIP-tent van de Rabobank. 

5) Wandelstart 13:30 uur: 7 km (= ronde Weerwater) wandelen. Snelheid 5 km/uur 

onder begeleiding van Vereniging Trim Slim Almere. 

6) Finish 15:00 uur onder de finishboog op de Esplanade. 

7) Uitreiken van de certificaten en de T-shirts. 

8) Afsluiting met koffie en gebak. 

Het maximaal aantal deelnemers is slechts 60. Daarvan zijn 15 startkaarten beschikbaar 

voor Vereniging Trim Slim Almere. Maar…. dan moet men zich uiterlijk 30 juni inschrijven! 

VOEL JIJ JE SENIOR? BEN JE VOLDOENDE FIT VOOR DEZE PRESTATIE? MELD JE 

DAN NU AAN. 

Inschrijfformulieren liggen in het rode blik. Van te voren inschrijven is verplicht en kost € 5,- 

p.p. 

Verdere informatie bij Roel Heyser, secretaris@trimslim.nl 

 

Er is een begeleidingsteam nodig..  

Dat team begeleidt de groep wandelaars, zodat men veilig wandelt en het geen wedstrijd 

wordt. Nodig zijn: een voorwandelaar 5km/uur, een rode-lantaarn-wandelaar, twee fietsers. 

Meld je daarvoor NU aan bij Roel Heyser, secretaris@trimslim.nl  
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Jubileum jaar Trim Slim 
Zoals iedereen misschien wel weet, vieren we van september 2013 t/m september 2014 het 

 25-jarig Jubileum van onze vereniging. Er wordt hard gewerkt aan het organiseren van 

verschillende leuke dagen/avonden, zo komt er o.a weer een bowlingavond, stappen en 

happen, een clubweekend en een familiedag. 

 

Vrijdagavond 27 september is de aftrap van ons Feestjaar. 

Vanaf 20.00 uur is iedereen uitgenodigd in de Draaikolk, voor een hapje, drankje en wie weet 

een dansje.  

 

Iedereen zal begrijpen dat we veel dingen van tevoren moeten reserveren. Daarom zal er in 

het draaiboek ook een intekenlijst zitten, zodat iedereen zich kan opgeven voor een activiteit 

waar hij/zij naar toe wil gaan. Op deze avond zal er ook een draaiboek liggen met alle 

voorgenomen activiteiten, met de juiste data en eventuele eigen bijdrage. 

Het weekend van 10 en 11 mei 2014 willen we een clubweekend houden in Huizen. 

We hebben in een mooie omgeving een accommodatie gehuurd. In december 2013 moeten 

we al doorgeven hoeveel mensen er komen, schrijf je dus zo snel mogelijk in  

 

Wij hebben veel zin in het jubileumjaar en hopen jullie te zien bij de verschillende activiteiten 

die er gaan komen. 

Angelika, Corry en Astrid 

Feestcommissie.  

 

Nordic walking op locatie 
Algemeen bekend is dat we op de eerste zaterdag van de maand ook starten vanuit Najaden 

te Almere Haven. De eerste zaterdag in juni is niet doorgegaan, omdat onder meer de 

Samenloopvoor Hoop en De Almeerdaagse in dat weekend vielen. In verband met vakanties 

zal ook de eerste zaterdag in juli zal niet gestart worden vanuit Najaden. De eerstvolgende 

keer dat we weer bij Najaden starten (8.30 uur) is zaterdag 3 augustus. Ook Sportief 

Wandelaars zijn van harte welkom. We hopen weer op een grote opkomst! 

Avondtraining Nordic Walking komt te 
vervallen 

vanwege de teruglopende belangstelling voor een avond NW training hebben de trainers 

besloten dat er na ruim 5 jaar een einde is gekomen aan de avondtraining NW. In het begin 

hebben we een aantal jaren succesvol gedraaid op de maandagavond. Gestart zijn we op de 

eerste maandagavond in maart 2008 met een officiële aftrap door SBS weerman Piet 

Paulusma. De eerste 2 jaar hadden we een vaste groep van 10 tot 12 lopers. Na een aantal 

jaren kwam hierin echter de klad. In overleg met de lopers hebben we 2 jaar geleden van 

avond geruild naar de donderdag. Echter is de laatste tijd ook op deze avond  een zeer 

geringe belangstelling. Aangezien Ans en ik dit erg jammer vinden, want wij willen heel graag 

blijven lopen, hebben we toch besloten om er met ingang van juni 2013 mee te stoppen.  

Jullie zijn uiteraard allemaal van harte welkom om je aan te sluiten bij een of meer van de 

avondtrainingen Sportief Wandelen op dinsdag- of woensdagavond.  

Ronneke de Lange 

 



Vrijwilligers voor de Ultimate City 
Challenge Gezocht 

De Ultimate City Challenge is de uitdaging voor elke sporter. Dit is meer dan een 

hardloopwedstrijd, meer dan een klimmuur, zwaarder dan een sessie in de sportschool. 

Dit concept is overgewaaid uit Amerika. Een Survivalrun door de stad. Met obstakels die je in 

een stad tegen zou kunnen komen. Afstand 10 km met 15 tot 20 obstakels in de route. Te 

denken valt aan containers om overheen te klimmen, auto’s om onderdoor te kruipen, 

roadbarriers, steigerbouw, muren, trappen, et cetera. Het is zo gek niet te bedenken, maar 

wij doen het wel. Alles wat wij in het dagelijks leven op straat/in de stad tegen komen is een 

potentieel obstakel. Wil jij deel uitmaken van een fantastisch team van vrijwilligers dat 

meehelpt deze Ultimate City Challenge mogelijk te maken, meld je dan snel aan 

zegerdelange@gmail.com. We zijn op zoek naar 14 vrijwilligers die op zondag 30 juni van 

9.00 tot 13.00 uur ons willen helpen bij o.a. inschrijfbalie en 2 drankposten. Tevens zoeken 

wij nog een chauffeur die ons op zaterdag 29 juni van 09:00r tot 17:00 uur kan assisteren. 

Voel jij je geroepen geef je dan snel op! 
 

 

“Samen op Pad” 
Ankeveense Plassen NS wandeltocht 22km 

Het digiflits team heeft weer een nieuwe rubriek voor jullie klaarstaan genaamd “Samen op 

Pad”. Waarin regelmatig een leuke tocht beschreven wordt. Deze tochten zijn geschikt voor 

Hardlopers, Sportief Wandelaars en Nordic Walkers. Met dit keer een uitgezette NS 

wandeltocht deze begint bij station Bussum Zuid en eindigt bij station Weesp.                                                                               

Zie www.eropuit.nl 

Een aantal lopers van de Trim Slim zaterdagloopgroep hebben deze route, die dwars door 

het mooie natuurgebied van de Ankeveense plassen gaat, niet wandelend maar hardlopend 

afgelegd. 
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De bedoeling was deze route een keer eerst in klein gezelschap te lopen en bij gebleken 

succes later nog eens dezelfde loop te organiseren voor wie mee wil. De deelnemers nu 

waren: Hans, Harm, Jan Kees, Maaike en Ben. Iedereen had een taak: Hans zorgde voor de 

route, die had hij in zijn smartphone gefrutseld. Harm offerde zich op door als taxichauffeur 

te  fungeren, tevens om in Weesp klaar te staan met frisdrank, bananen enz. Door al deze 

verleende service van Harm kon hij slechts een gedeelte van de hele route van 19 km lopen. 

Jan Kees liep gedurende de tocht steeds voorop en riep waar we moesten uitkijken voor 

kuilen of drassig terrein. Maaike zorgde ervoor, zoals altijd, voor de vrolijke noot. Ben liet 

zich alles aanleunen omdat hij de bedenker van deze tocht was. En werkelijk, het was een 

prachtige tocht die ons langs het Franse Kamp eerst door de bossen en daarna dwars door 

de Ankeveense plassen voerde, waar af en toe mekkerende lammetjes en zelfs een 

verdwaalde ooievaar  voor ons moesten uitwijken. De koffie die Maaike uit de kofferbak van 

Harm zijn auto toverde smaakte heerlijk! Wat ook lekker smaakt is het vooruitzicht om deze 

loop na de zomer nog eens te doen. Al was het maar voor Harm die dan eindelijk de hele 

route kan lopen!                                                                                                                             

 

Tevens raden we alle wandelaars van Trim Slim aan deze route ook eens te lopen!!! 

Ben Stuivenberg 

 

Assistent Trainerscursus o.l.v. Roel Heyser 
en Loeki van der Feer. 

Cursus bedoeld voor trainers SW en NW in opleiding. Er waren totaal twaalf cursisten tw. 

vier assistent trainers van AV Zeewolde , twee assistent trainers van AV Spirit Lelystad en 

zes trainers vanuit Trim Slim t.w. twee sportief wandeltrainers en vier nordic walktrainers.   

AV is de afkorting van Atletiek Vereniging. 
Beide collega verenigingen doen aan atletiek en hebben ook “gewone” loopgroepen. 
AV Zeewolde heeft geen echte atletiekbaan en werkt daarom nauw samen met AV 
Harderwijk. 
  
AV Spirit uit Lelystad heeft ook groepjes NW en SW. Heeft al een goed gediplomeerde 
trainer NW en wilde nu trainers SW laten opleiden. 
  
AV Zeewolde heeft een groepje NW en wil proberen die verder te laten groeien, daarom nu 
vier nieuwe trainers tegelijk in opleiding. 
  
Vooraf hebben we in onderling overleg zes verschillende zaterdagen gepland en zijn de 

leerboeken en syllabus verspreid. 

De eerste twee lessen bestond voornamelijk voor de pauze uit veel theorie en uitleg over 

lesopbouw. Na de pauze gingen we over in veel praktijk over basis Sportief wandelen en 

basis nordic walking. 

Via de mail kregen we vooraf aan iedere les huiswerk wat bestond uit een gedeelte theorie 

uit het praktijkboek en het voorbereiden van een praktijkoefening, met een gedeelte 

warming-up, een kern en cooling-down. In het praktijkgedeelte van de cursus werd aan de 

deelnemers gevraagd om ieder om de beurt een stukje praktijk ook echt in de praktijk te 

brengen: hierbij werd gewerkt met “tip en top”. 

 

 

 

 



In les drie en vier werd ons gevraagd om een  minitraining voor te bereiden op papier en in 

de praktijk uit te voeren tijdens de les. Het huiswerk voor les vijf  bestond uit een hele training 

van 75 minuten uitwerken en ook hiervan een gedeelte in de praktijk uitvoeren. Les zes en 

tevens alweer de laatste les was de opdracht om drie kernen met verschillenden doelen, 

zoals snelheid, conditie een “vaartspel” uit te werken en voor te bereiden. 

 

In het begin waren alle cursisten nog wat terughoudend, maar gaandeweg leerde men 

steeds meer om ook een opdracht uit te voeren. Je zag het zelfvertrouwen groeien. Het 

observeren van elkaar geeft veel feedback en informatie over hoe je als trainer voor een 

groep moet staan en hoe je een opdracht moet uitleggen en voordoen en hoe je cursisten 

moet observeren, stimuleren en verbeteren op een positieve manier. 

Alle cursisten waren na afloop zeer enthousiast en positief over de manier waarop Roel en 

Loeki de lessen hebben gegeven. Eigen inbreng van de cursisten is erg door hen 

gestimuleerd. Nu rest ons nog alleen de eindopdracht welke bestaat uit vier stagelessen. 

Iedere trainer gaat deze stagelessen geven olv een gediplomeerde trainer uit de eigen club. 

Jullie zullen hiervan dus ook het een en ander mee gaan krijgen. 

 

De terugkomdag zal zijn zaterdag 2 november a.s. Dan horen we of we allen zijn geslaagd. 

Met dank aan de trainers/begeleiders Roel en Loeki namens alle cursisten! 

Ingrid Arendse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Van harte Steven poolman! 
Insiders en loopmaatjes kennen Steven Poolman als sympathiek en sportief en no-nonsense 

looplid. Hij doet al vele jaren redactioneel werk, soms onder het pseudoniem “Loopman”. De 

laatste tijd doet hij ons in de Digiflits maandelijks verslag van de geschiedenis van Trim Slim.  

 

Bescheidenheid siert hem. Die bescheidenheid bleek ook recent toen hij tussen neus en 

lippen door in een zondagse e-mail aan iemand meldde: “ik heb komende week weinig tijd 

om een plannetje voor Trim Slim uit te werken, want ik ben bezig met de voorbereiding van  

mijn huwelijk a.s. dinsdag.” 

 

Bij navraag bleek hij inderdaad een huwelijk te hebben gepland op 14 mei 2013. De 

ambtenaar memoreerde dat Steven Paula bewondert om haar punctualiteit en dat Paula 

Steven bewondert om zijn nooit-kwaad-te-krijgen-karakter. Kortom een goede basis voor een 

lange en gelukkige huwelijkse staat. 

 

Schrijver dezes had de eer om namens Trim Slim aanwezig te mogen zijn bij de 

huwelijksplechtigheid. Tijdens een feestelijke lunch werden aan het gelukkige paar namens 

de club toegangskaarten voor het Rijksmuseum + treinkaartjes overhandigd. 

Hierbij ziet u het fotografische bewijs van het huwelijk: het tonen van de huwelijksakte. 

Wij wensen Steven en Paula heel veel gelukkige en gezonde jaren toe!! 

Roel 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Profielschets Kees Busker 

Kees Busker: loper-trainer-loper  
 

 

 

“Ik ben 43 jaar, woon sinds 1982 in Almere 

en ben ongehuwd. Sinds 1995 ben ik lid van 

Trim Slim en van april 2013 tot en met april 

2013 heb ik als hardlooptrainer met veel 

genoegen deel uitgemaakt van het 

trainerskorps. Na 10 jaar ga ik me weer 

meer op mijn eigen wedstrijden richten maar 

ik blijf gewoon meetrainen bij de trainingen. 

Mijn passies naast het hardlopen zijn 

muziek, lezen en reizen.“ 

 

 

 

Op de allerlaatste verplaatsingstraining die Kees op 6 april 2013 in het Kromslootpark gaf 

deed ik als een soort ode en afscheid van mijn kant aan Kees aan deze training mee. Door 

de zaterdaggroep waar Kees jarenlang training gaf werd een passend afscheid verzorgd 

waarbij Kees ( zeer verguld daarmee ) in het zonnetje werd gezet. Weliswaar was en is Kees 

een man van weinig woorden maar hij was toch maar degene die de “handschoen opnam “ 

door in de barre afgelopen winter in Almere Poort training te gaan geven, zeker geen 

eenvoudige klus! Het bestuur en trainerscorps vinden het uiteraard jammer dat Kees dit 

besluit nam. Toch ook goed nieuws: Kees blijft gewoon lid van Trim Slim en traint voortaan 

als hardloper mee. Kees, het ga je goed zowel privé alsook in sportief opzicht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trainingsschema Trim Slim Almere: 

Trainingstijden  

 

hardlopen 

sportief 

wandelen nordic walking 

Maandag ochtend  x 09.15 x 

  avond 

20:00 

Poort  x x 

Dinsdag ochtend 09.15 09.15 x 

  avond 20.00 20.00 x 

Woensdag ochtend  x 09.15 09.15 

  avond 19:30 19.30  x 

Donderdag ochtend 09.15 09.15  x 

  avond 20.00  x  x 

Zaterdag ochtend 08.30 08.30 

08.30* 1e zat vd 

mnd ook op 

locatie in Almere 

Haven 

zondag instuif ochtend 09.45 09.45 09.45 

 

Kijk voor informatie over de betreffende trainingen: www.trimslim.nl  

Aanmeldingen en wijzigingen van gegevens over uw lidmaatschap kunt u doorgeven aan 
Jan Wolt: 

j.wolt@upcmail.nl  

De volgende digiflits verschijnt rond de 10e van de volgende maand.  

Nieuws en verslag(en) kunt u mailen naar ons e-mailadres: digiflits@trimslim.nl  

Agenda 

Juni  17  Voeding&sport voorlichtingsavond om 20:00 uur in “De Draaikolk” 
 
  27 Rondje noorderplassen “vervangingsuitje Clubdag” 

 
  30 Ultimate City Challenge 
 
juli 

  
   
Voor meer informatie over onze activiteiten, kijk op onze kalender in de website: www.trimslim.nl  
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