
 

   DIGIFLITS 

 Oktober 2015 

 

 

Bestuursnieuws 

31 oktober Stappen en Happen, verderop in de Digiflits leest u hier meer over 

 Marjan Dijkstra start met haar opleiding Wandeltrainer AWI3. Het kan zijn dat Marjan de 

training overneemt van de wandeltrainer. Het bestuur verzoekt de wandelgroepen hieraan 

medewerking te verlenen. 

De startcursussen worden weer goed bezocht: 
 

 13 voor Hardlopen zaterdag 

 12 voor Hardlopen dinsdagavond 

 7 voor Sportief Wandelen en 

 6 voor Nordic Walking. 
 
. 

  

Stappen en Happen  zaterdag  31-10-2015 

Zaterdag 31 oktober gaan we weer met zoveel mogelijk leden (hard) lopen op de Kemphaan. 

Er is een route  van 5 of 10 kilometer.  

Daarna staat er bij ‘’Dubbel Op’’ een overheerlijk pannenkoekenbuffet op ons te wachten. 

Vorig jaar hadden we 80 deelnemers, ik hoop op weer zo’n grote opkomst. 

Wil je mee?? Geef je zo snel mogelijk op en natuurlijk betalen. 

Je partner kan ook gezellig mee. 

Wil je alleen komen eten, dan zien we je rond 11.30 bij ‘’Dubbel Op’’. 

DE DRAAIKOLK IS DIE ZATERDAG DICHT. DE REGULIERE TRAININGEN VERVALLEN. 

 

 

Nieuws van het bestuur 

Evenementennieuws 



Opgeven : clubevenementen@trimslim.nl 

Kosten: 10 euro voor leden, 15 euro voor niet leden :  

TrimSlim NL 84 INGB 0007622417 o.v.v. stappen en happen 

Groetjes van Astrid 

 

 

Voor®ob 

Zomaar een woensdag avond. Bijna half acht. Tijd om de training te starten.  Eerst even de 

groep in de kring zetten. Iedereen die de Damloop gedaan heeft verteld zijn of haar eindtijd 

en ontvangt applaus van de groep. 

‘’Dames en Heren’’: zegt de trainer, ‘’dan heb ik nog een mededeling….van historische 

aard’’!  ‘’Rob…wil jij het vertellen?’’ 

Rob Eijkmans verteld dat hij stopt met trainen in het donker, ‘’het is mooi geweest’’ zegt hij. 

 Hij, ex- woensdagavond trainer en mijn woensdagavond mentor tijdens mijn loopopleiding. 

Mijn ‘’slot op de deur’’, ‘’anker’’ op de woensdagavond, jarenlang. 

 

Daarom vraag ik hem nog één keer….’’Rob, wil jij deze laatste keer de route bepalen?’’ En 

daar gaat hij, nog een laatste keer Voo(R)op! Dank je wel. 

René Langeslag 

 

 

Hardloopnieuws 



 

 

Cursus Nordic Walking 

1. Uit welke onderdelen bestaat de cursus:  

Er zijn in het Nordic Walking 6 bouwstenen: 

1.     Lange arm,  gebruik maken van achterste rugspieren   les 1 

2.     Handen: achter openen/voor sluiten                              les 2 

3.     Oprichten van de romp                                                   les 3 

4.     Romprotatie                                                                    les 3 

5.     Lange (aangepaste) pas                                                les 4 

6.     Actief voetenwerk                                                           les 5 

 In 5 lessen zullen we bovenstaande technieken uitleggen en oefenen. De laatste 5 lessen 

zullen we deze technieken meer en meer gaan toepassen en werken we aan de conditie. 

Aansluitend trainen we naar een gezamenlijk doel toe, zoals het deelnemen aan een 

wandeltocht. Dit jaar kunnen de cursisten deelnemen tijdens de 5e les aan het "Stappen en 

Happen".  Mogelijk gaan we na de cursus nog deelnemen aan een wandeltocht in de buurt.  

2. Wat is belangrijk als het gaat om de techniek van de poles hanteren: 

Sowieso is Nordic Walking naast hardlopen, sportief wandelen één van de sporten die wij 

beoefenen bij Trim Slim. Simpel omdat we van bewegen houden en omdat bewegen goed 

voor je is. Wat doet bewegen voor je:  

-           Stijging van de fysieke belastbaarheid 

-           Effectievere stofwisseling, toename calorieënverbruik 

-           Versterking van het immuunsysteem 

-           Stijging van de zuurstofopnamecapaciteit 

-           Het is goed voor hart en bloedvaten 

-           Stressreductie 

-           Lichamelijke/geestelijke balans 

-           Bewuster/zeker worden van ons eigen lichaam 

 

Nordic Walkingnieuws 



 Bijkomende gezondheidsaspecten van het Nordic Walking (mits juist toepassen van de 

techniek) is: 

-           Total Bodytraining: door juist gebruik van de stokken (poles) en      

krachtoefeningen 

-           Rugtraining: oprichten van romp, intensieve stok- arm en schouderactiviteit, 

romprotatie 

-           Calorieënverbruik t.g.v. veel spieractiviteit 

-           Zuurstofverzorging door juiste houding (rechtop lopen) 

-           Ontlasting van gewrichten  

3. Hoe train je uithoudingsvermogen en het toepassen van intervallen: 

Door het juist toepassen van de aangeleerde techniek kun je d.m.v. intervaloefeningen en 

krachtoefeningen werken aan je uithoudingsvermogen. Intervaltechnieken die tijdens de 

cursus worden toegepast zijn versnellingen in het normale lopen door bijv. gebruik te maken 

van bomenrijen op het trainingsparcours.  We lopen dan van boom tot boom met en steeds 

snellere pas. Sneller lopen is echter niet altijd mogelijk als je de juiste Nordic Walking 

techniek wilt blijven toepassen. Dit vergt dus de nodige oefening! 

4. Waarin verschilt jullie training met die van sportief wandelen: 

Uiteraard verschilt het lopen aanzienlijk dmv het gebruik van de poles. Je loopt n.l. letterlijk 

niet zomaar weg met die stokken. Het lopen op verschillende ondergronden maakt ook 

wezenlijk verschil. Op harde ondergrond gebruik je de poles als ondersteuning, maar bij een 

zachte ondergrond, zoals bijvoorbeeld bosgrond of zand, kun je juist heel goed afzetten. 

Hierdoor gebruik je de kracht vanuit je bovenarmen.  

5. Wat doet NW met je lijf: 

Zoals gezegd is het door het juist toepassen van de aangeleerde techniek een total body 

training. Daarbij ga je ongemerkt in een cadans lopen met de poles. Dit geeft een goed 

gevoel en is het effect van het lopen met poles optimaal. 

 

Afgelopen zaterdag zijn we gestart met 6 cursisten. Een kleine groep, maar juist prima omdat 

dit de trainer de mogelijkheid geeft om de juiste techniek goed aan te leren.  

In het voorjaar geven we wederom een beginnerscursus, die ook toegankelijk is voor leden. 

Dus als leden meer willen weten over Nordic Walking is deelnemen aan een 

beginnerscursus een mooie manier om uit te proberen. 

 

Ronneke de Lange 

 



 

 

Sportief wandelen is de meest eenvoudige sport om aan verbetering van de conditie te 

werken. 

Waarom is sportief wandelen zo gezond? 

 Het vermindert de kans op hart- en vaatziekten. 
 Het verbetert de conditie van hart en bloedvaten. 
 Het verlaagt het cholesterolgehalte. 
 Het heeft een bloeddrukverlagend effect. 
 Het helpt het lichaamsgewicht op peil te houden. 
 Het vermindert de kans op osteoporose (botontkalking). 
 Het verbetert het algemene uithoudingsvermogen en het fitheidgevoel. 
 Het versterkt de spieren. 
 Het zorgt voor mentale ontspanning. 

 

     

                                          Samen uit, samen thuis 

                                     

   Wandelen 

          “Wind in de haren,  Zon hoog aan de hemel 

            Vogels vliegen af en aan, In de verte staat een koe 

 

            De weg slingert voort, Tussen de weilanden 

            Met hier en daar een sloot, Een tractor af en toe 

 

            Wandelen in de polders, Zo heerlijk rustig 

            De pas erin en gaan, Nog lang niet moe” 

 

 

Sportief Wandelnieuws 

http://www.gezondheidsnet.nl/osteoporose-botontkalking/artikelen/9274/12-vragen-over-botontkalking
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ppvQPO6TwQVYMM&tbnid=5aAWC9tzAKEpeM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.roderjournaal.nl/nieuws/25392/sportief-wandelen-en-klaverbladloop/&ei=TnEpVJfFAuW5ygOl2IHADw&bvm=bv.76247554,d.d2s&psig=AFQjCNGubfFmrFZC_7J64PERVi5Q-fQtuw&ust=1412088374393282
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G2w2dyL8UnhcnM&tbnid=QqxRe11pE51cIM:&ved=0CAcQjRw&url=http://ikbeneenaapje.blogspot.com/2013/10/i-autumn-tag.html&ei=lHEpVJ_iLoXiywOnzoGwCg&bvm=bv.76247554,d.d2s&psig=AFQjCNHFYP_kxgFew45AZ3N8DQ0O30L1jA&ust=1412088561799903
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G2w2dyL8UnhcnM&tbnid=QqxRe11pE51cIM:&ved=0CAcQjRw&url=http://chefradijs.blogspot.com/&ei=pHEpVPvLEqeiygOq_4C4Cg&bvm=bv.76247554,d.d2s&psig=AFQjCNHFYP_kxgFew45AZ3N8DQ0O30L1jA&ust=1412088561799903


Tijd vliegt, het is bijna weer tijd om de najaar Sportief Wandeling training cursus te starten.  

De cursus is bedoeld voor mensen die graag iets willen doen aan hun fitheid en gezondheid 

door sportief te wandelen.  Het kan zijn dat men vroeger al veel  gewandeld heeft en dat dit 

door omstandigheden verwaterd is. Het kan ook zijn dat men nog nooit heeft gewandeld 

maar het nu wil gaan proberen.   Er zijn ook mensen die al lang lid zijn maar toch even 

opnieuw de wandel vaardigheid willen verbeteren.   

Zoals in het afgelopen voorjaar en najaar, gaan wij in 10 weken tijd, samen met 

wandelmaatjes die dezelfde interesses hebben op pad, hopelijk met veel plezier en genieten 

van de natuur.  

Elke zaterdag doen we een andere route en elke week gaan we verschillende oefenvormen 

uitvoeren.  De trainingen duren ongeveer 1 uur inclusief warming-up om de spieren los te 

maken en een stuk stevig doorwandelen, oefeningen met tempowisselingen en tenslotte 

even cooling down om jouw lichaam en geest tot rust te laten komen.  

 Wij gaan de trainingen rustig opbouwen in verschillende fases: 

1. Looptechniek (voetenwerk) 

2. Coördinatie 

3. Wandelsnelheid/tempo. 

4. Duurtraining en interval 

5. Kracht training   

Wij verwachten dat er ongeveer 10 ~ 12 cursisten zijn, die mee willen doen met de huidige 

training. 

 
Om logistieke reden, gaan wij 15 minuten eerder beginnen. 
Wij gaan dus op 3 oktober as. om 08:45 uur vanaf de Draaikolk vertrekken.   

 

Het was altijd een groot genoegen en voor mij een beloning om te zien dat wandelaars zich 

gezonder voelden en gemotiveerd raakten.  Het zal heel leuk zijn als de cursisten na de 

training blijven wandelen.  Het aanmelden van een lidmaatschap is dan de beste manier om 

met een groep samen te lopen. 

Onze ervaring na de afgelopen cursussen was dat 80% van de cursisten lid wordt van Trim 

Slim, waarna we vervolgens wekelijks gezellig met een groep gaan lopen. 

Tip: neem (een rugzak gevuld met) water en regenkleding (bij slecht weer) mee. 

 

Patty Zitman  

 

 



 

 

Zondag 27 september was er weer “de 30 van Almere”. 

Een oud evenement wat voorheen jarenlang door TrimSlim georganiseerd werd. Sinds vorig 

jaar wordt de organisatie voor ons overgenomen door de stichting Star2Finish. Deze 

organisatie heeft er dit jaar weer opnieuw een groot succes van weten te maken. 

Om 10 uur was de start voor de allerkleinsten (sommige net uit de luiers) renden een ronde 

van 1 kilometer, papa en mama aan de kant, of soms meelopend met de kids. 

Geweldig om te zien. 

Daarna was de start van de grote lopers onder ons,. 30 kilometer!! Hoe doen ze dat. 

Tot mijn grote verbazing was dit een hele grote groep. Bij de drankenpost hebben we ze 

twee keer voorbij zien komen. De tweede keer duidelijk moeilijker, maar ze liepen. 

Voor de 5 10 en 15 kilometer waren er ook veel lopers, Op de dag zelf hebben zich nog zo'n 

100 mensen voor deze afstanden opgegeven. 

Vanuit TrimSlim waren er ook veel leden op de been. 

Sommige voor de drankenpost, anderen voor het lopen en natuurlijk Mets op de bezemfiets. 

Al met al  kijken we terug op een geslaagde dag.  

Namens de organisatie willen we iedereen bedanken voor zijn /haar inzet deze dag. 

Graag tot volgend jaar. 

Bestuur Trim Slim 

 

 DIGITEAM dank iedereen voor haar/zijn bijdrage aan de digiflits 

Kijk ook regelmatig op; 

Facebook  www.Facebook.com/trimslimalmere 

Website  www.Trimslim.nl 

 

 

 

Algemeennieuws 

http://www.trimslim.nl/


 

De 30 van Almere in beeld en tijd. 

 

 Diana Verhage, 15 km, 1.20 uur  

 

 Jaap van der Veen, 15 km, 1.22 uur  



 Jan Bosch, 15 km, 1.30 uur  

 Kees Busker, 15 km, 1.39 uur  

      

TrimSlim Voorzitter Annemiek Huisbrink tijdens de medailles uitreikingen

     

Trim Slimmers in actie op de verschillende verzorgingsposten 

 



 René Langeslag, 30 km, 2.44 uur  

 

 Ralph Zijlma, 30 km, 2.31 uur  

 Bezemwagen, Mets van Aken  

 

Wil jij ook op de foto? Neem dan deel aan de Kerstloop in Dronten op  

Zaterdag 19 december 2015. www.kerstloopdronten.nl  

 

http://www.kerstloopdronten.nl/

