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Nieuws van het bestuur

Beste allemaal,
Afgelopen woensdag werden we er samen niet vrolijker van. Al zullen veel van jullie niet ’s avonds
na 20.00 uur buiten een rondje lopen zoals ik soms: het voelt toch als een beknotting omdat het wel
onze normale trainingstijden zijn/waren. Gelukkig kan je wel vroeg!
Het valt zwaar deze tijden: veel mag er niet. Gelukkig kan er ook veel wel! Overdag wandelen,
hardlopen en elkaar ontmoeten zonder dicht bij elkaar te komen. Gelukkig zijn er de zwaairoutes: de
wandelaars door de week: dan kan er natuurlijk ook heel goed hardgelopen worden … op zaterdag
zien we elkaar ook met regelmaat. De laatste tijd zien jullie daar weinig foto’s van omdat het op de
foto soms niet te zien is dat er wel degelijk afstand gehouden wordt. Maar je wil ook geen foute
indruk uitstralen, dus werden we er voorzichtiger mee.
Het bestuur heeft wat betreft de contributie het een en ander afgewogen en jullie treffen in deze
digiflits een stukje aan van onze penningmeester. We hebben ook Shurgard onderzocht: het advies
is verrassend.
We zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen bij de naamsbekendheid: kun je het zelf? Weet
je iemand anders? Laat het ons weten.
Verder hebben we de afgelopen tijd afscheid genomen van een aantal mensen die veel werk gedaan
hebben binnen Trim Slim. Op Don na blijven zij allemaal lid van Trim Slim. Normaal zetten we hen in
het zonnetje op de ALV: dat lukt nu even niet dus we gaan zoeken naar een goed alternatief. Maar
voor nu: Geesken (bestuur), Maaike (bestuur), Patty (trainer en blijft lid) en Don (assistent-trainer en
valt door zijn blessure helemaal uit): grote dank jullie wel voor de inzet voor Trim Slim.
Maar we hebben ook jonge/nieuwe aanwas en ondersteuning bij het bestuur: Christel (kijkt eerst
even mee), Martijn (bemoeit zich toch al overal mee en heeft een ICT-achtergrond) en Hans (leden
administratie). Fijn dat jullie ons willen komen helpen. Want veel handen maakt het werk lichter!
Over tot onze core business: de trainingen … tja die gaan tot nader order niet door. De ervaring
leert dat we trainingen kunnen leveren zoals in het voorjaar: dat is voor velen toch niet hetzelfde. De
bingo: was leuk maar had ook geen resultaten. De zwaairoutes: die worden steeds beter bezocht.
En … er is een verrassing voor de buikspierfanaten: Rietje en Barbara gaan uitproberen of je Core
Stability training kan geven via Zoom. We gaan het maandag 28 januari uitproberen en als het lukt
gaan we vanaf 1 februari van start: zie verder in de digiflits.
De plannen voor evenementen als de Apenloop, rondje Noorderplassen: ze worden allemaal
voorbereid. Desnoods gaan we Virtueel!
Beste allemaal, het zijn rare tijden maar samen en op afstand gaat we deze klus klaren. Let op
elkaar, hou contact met elkaar, beweeg vooral en ga veel naar buiten. Ontdek vooral wat wel kan en
geniet juist van die momenten! Er komen betere tijden aan. Ik kan nu al genieten van het vooruitzicht
dat we weer met een groep kunnen trainen!
Blijf gezond, namens het bestuur,
Barbara K, van Dam
Voorzitter Trim Slim Almere
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Algemeen nieuws
Trim Slim is op zoek naar een PR-specialist (persoon?)

We zoeken iemand die samen met een groepje mensen van Trim Slim verantwoordelijkheid neemt
voor het verbeteren van de naamsbekendheid van Trim Slim. Die naamsbekendheid is onder andere
nodig om meer leden aan te trekken, evenementen te ondersteunen, contacten te onderhouden met
gemeentelijke instanties enz. enz.
Waaraan wordt gedacht:
Vorming van een commissie of een werkgroep die zich bezig gaat houden met het verbeteren van
naamsbekendheid van Trim Slim. Het onder de aandacht brengen, dat het leuk is in de buitenlucht,
onder begeleiding van gediplomeerde en vakbekwame trainers in groepsverband met individuele
aandacht, te sporten.
Verbeteren van naamsbekendheid kan op vele manieren worden bereikt. Gedacht wordt hierbij aan
(volgorde willekeurig):
•
•
•

benaderen van lokale dag- en nieuwsbladen,
ontwikkelen van en investeren in promotiemateriaal
verder ontwikkelen inzet sociale media

In deze commissie is ook plaats voor een PR-specialist of iemand die geïnteresseerd is in PR.
Iemand die beschikt over enig netwerk en de commissie of werkgroep kan ondersteunen bij het
maken van een (simpel) plan van aanpak, waarin opgenomen:
•
•
•
•
•
•

doel van de promotie
antwoord op de vraag hoe je dat het beste kunt bereiken
welke mogelijkheden kunnen worden gebruikt
risico’s
wanneer het doel is bereikt
welk budget daarvoor nodig is.

De secretaris van het bestuur neemt deel aan de werkgroep/commissie.
Aanmeldingen worden gaarne tegemoet gezien bij de secretaris van onze vereniging; secretaris@
trimslim.nl
Na aanmelding wordt persoonlijk contact met je opgenomen. Met je belangstelling wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden.
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Steun Trim Slim Almere
Er zijn verschillende mogelijkheden Trim Slim te steunen:
Sponsoring
U kunt sponsor van onze vereniging worden, waarbij wij u promotie kunnen aanbieden door
bijvoorbeeld vermelding van uw logo op onze website (www.trimslim.nl). Sponsoring begint vanaf een
bedrag van € 100 per jaar. Voor dat geld organiseren wij bijzondere activiteiten binnen de vereniging.
Neem bij interesse contact op met de penningmeester (penningmeester@trimslim.nl).
Vriend van Trim Slim
U kunt ons ook jaarlijks Trim Slim (extra) steunen als Vriend van Trim Slim. Voor een bedrag van
minimaal € 25 steunt u onze vereniging. Voor dat geld organiseren wij bijzondere activiteiten binnen de
vereniging. Wij nodigen u graag uit Vriend van Trim Slim te worden. U kunt daarvoor een willekeurig
bedrag vanaf € 25 overmaken op NL84INGB0007622417 t.n.v. Trim Slim Almere
Welke vorm u ook kiest, uw financiële steun wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie over Trim Slim
en onze sportieve agenda kunt u vinden op onze website: www.trimslim.nl.
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Tijdelijke stopzetting contributie-inning.
Het bestuur heeft maandag 18 januari jl. besloten de contributie-inning tijdelijk stop te zetten. De
contributie-inning zal worden hervat in maart. Dit betekent dat met (automatische) incasso voor het
eerste kwartaal 2021 slechts één maand (EUR 11,50) in rekening zal worden gebracht.
We hopen hiermee op deze manier onze leden tegemoet te komen voor het feit dat er als gevolg van de
Coronamaatregelen geen trainingen kunnen worden gegeven en eventueel ledenverlies te beperken.
U kunt zich voorstellen dat dit betekent dat onze vereniging hierdoor minder inkomsten zal hebben, terwijl
de vaste lasten blijven. Per saldo levert dit besluit voor de vereniging een negatief resultaat op. Mocht u
om die reden de vereniging financieel willen steunen, dan is uw vrijwillige bijdrage op bankrekeningnr.
NL84 INGB 000 7622 417 t.n.v. Trim Slim Almere uiteraard meer dan welkom.

De Core Stability training gaat virtueel!
Helaas gaan alle trainingen niet door, dat is jammer. Trim Slim zoekt constant naar manieren om de leden
toch in beweging te houden. Rietje en Barbara hebben een plan bedacht … zou het mogelijk zijn om toch
de Core Stability cursus te gaan geven?
We, met veel lachen, hebben filmpjes opgenomen,
en een aantal proefkonijnen benaderd om maandag
26 januari samen te kijken of het lukt: Core Stability
via zoom. Gewoon in je eigen huiskamer! Wij gaan
ervan uit dat het kan.
De training gaat plaats vinden op de maandagavond van 20.00-20.30 uur (je mag toch de deur niet
uit). Je hebt wel een beetje ruimte nodig maar we gaan kijken of we oefeningen kunnen gaan doen die
iedereen kan, en bij voorkeur staande.
We gaan eerst oefenen en als het lukt laten we het weten wanneer we
starten. Want je moet je wel inschrijven: dan krijg je de zoomlink. Want wie
weet wil iedereen wel meedoen: dan moeten we kijken hoe we dat praktisch
doen want we moeten het ook nog kunnen overzien!
Je hebt een computer/laptop/tablet nodig met camera en speakers. We gaan
het voor doen (Filmpje), mee doen en corrigeren dus je komt wel in beeld.
Wij hebben er erg veel zin in: dus hou de maandag vrij.
Wie weet starten we al op 1 of 8 februari!
Rietje en Barbara
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Wandel nieuws
DEEL DIT ARTIKEL MET EEN VRIEND/IN, COLLEGA,
OF …. die niet wandelt!
Wil jij in 2021 méér of vaker gaan wandelen? Je bent niet de enige die aan het begin van
een nieuw jaar een goed voornemen heeft. Helaas mislukt maar liefst negentig procent van
de goede voornemens. Wil je het nu eens écht volhouden? Wandel.nl geeft tien tips om je
wandeldoel in 2021 wél te halen.
1. Investeer in een goede wandeluitrusting
Een nieuwe en goede outfit loopt een stuk lekkerder. Kies de juiste wandelschoenen, die passen
bij jouw voeten en bij jouw doel. Als je eenmaal in een goede wandeluitrusting hebt geïnvesteerd,
is het natuurlijk zonde om die wandelrusting maar in de kast te laten liggen. Op Wandel.nl geven
we je adviezen voor de juiste wandeluitrusting, in alle weersomstandigheden.
2. Zoek een wandelmaatje
Vraag een vriend of vriendin om met jou een vast moment in de week te gaan wandelen. Die
momenten block je in je agenda. Afzeggen doe je daardoor niet zo snel. Je wilt die ander toch niet
teleurstellen? Mocht je toch afzeggen, spreek dan meteen een nieuw moment af. Met z’n tweeën
wandelen is veel gezelliger dan alleen! Mocht het door de coronacrisis lastig zijn om af te spreken,
spreek dan virtueel af. Ga op hetzelfde moment wandelen en houd contact via WhatsApp door
bijvoorbeeld foto’s van de omgeving te delen. Op die manier kun je elkaar motiveren.
3. Stel jezelf een realistisch doel
Als je nog weinig wandelervaring hebt, moet je niet ineens een Vierdaagse willen lopen. Het werkt
ook beter om kleine doelen te stellen en die gedurende het jaar uit te breiden. Zo lukt het je steeds
om je doel te halen en dat maakt je mentaal sterker om de lat weer een stukje hoger te leggen.
Schrijf je doel op en vertel het aan je vrienden en familieleden. Ze kunnen je dan aanmoedigen en
stimuleren. Misschien willen je vrienden of familieleden zelf wel meedoen met jouw wandeldoelen.
4. Maak je doel concreet
Zeg niet: ‘Ik wil meer bewegen’, maar: ‘Ik wil drie keer in de week minstens een uur wandelen’.
Plan je wandelingen duidelijk in je agenda in, zeker als je het druk hebt. Op die manier wandel je
op vaste momenten in de week. Werk je de komende tijd thuis, ga dan in de lunchpauze wandelen.
5. Wees voorbereid op tegenslag
Je kunt natuurlijk een keer te maken krijgen met een blessure of ziekte. Geef dan niet meteen
op, maar pak de draad weer op zodra je weer bent hersteld. Blijf positief en stel eventueel je doel
naar beneden bij, mocht het niet anders kunnen. Heb je een blessure waardoor je tijdelijk niet kunt
wandelen, bekijk dan of je een andere vorm van lichaamsbeweging kunt doen. Bijvoorbeeld fietsen
of oefeningen doen. Op die manier blijf je toch in beweging en pak je de draad van het wandelen
makkelijk weer op zodra je blessure over is.
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6. Spreek met jezelf een beloning af als je een doel haalt
Spreek af wanneer je een bepaalde afstand hebt gewandeld of drie maanden lang geen training
hebt overgeslagen, dat je jezelf beloont. Dit kan met van alles zijn: een mooi boek, een nieuwe
jas... Goed om te weten: uit onderzoek blijkt dat wie een goed voornemen drie maanden heeft
weten vol te houden, er meestal in slaagt om dit ook de rest van het jaar vol te houden.

7. Rust op tijd
Het klinkt tegenstrijdig als je juist meer wil bewegen, maar om goede voornemens vol te houden,
moet je zorgen dat je genoeg slaapt. Uit onderzoek blijkt dat slaaptekort funest is voor je
wilskracht. Wanneer je te weinig slaapt, wordt de werking van de prefrontale cortex verstoord. Dit
is het hersengebied dat onder meer verantwoordelijk is voor beslissingen nemen, doelen stellen
en impulscontrole. Op tijd naar bed dus, dan kunnen je voeten ook lang genoeg uitrusten voor de
volgende wandeltocht! In dit artikel lees je tips voor een goede nachtrust.
Voor als de coronacrisis voorbij is:
8. Sluit je aan bij een groep of wandelvereniging
Met honderden clubs in ons land is er altijd wel één bij jou in de buurt. Vaak bieden deze clubs
wandeltrainingen onder leiding van een trainer aan. Hier leer je je wandeltechniek te verbeteren
en doe je oefeningen voor een betere conditie. Hierdoor boek je snel vooruitgang. Er zijn bij de
Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) honderden verenigingen aangesloten. Deze zijn door
het hele land actief, dus je vindt altijd wel een vereniging of groep bij jou in de omgeving. En wil
je onder professionele begeleiding gaan werken aan je leefstijl? Kijk dan eens op de site van het
beweegprogramma FitStap.
9. Doe mee aan een wandelevenement
Door aan een wandelevenement mee te doen, kun je naar een duidelijk doel toewerken.
Altijd al eens een tocht van 20 of misschien zelfs 40 kilometer willen lopen? Of misschien wel
een vierdaagse? Door het hele land worden er, zodra de coronacrisis voorbij is, tochten van
allerlei afstanden georganiseerd. Deelname aan een tocht is bovendien een prima manier
om andere wandelaars te ontmoeten. De wandelagenda geeft je een actueel overzicht van
wandelevenementen in het hele land.
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ICE - In Case of Emergency
Ondanks dat sportief wandelen geen risico volle sport is, kan er altijd wat gebeuren. Ook bij hardlopers
kan er altijd wat gebeuren. Bij een normale training is altijd een trainer van Trim Slim aanwezig die
kan ingrijpen wanneer er toch iets misgaat.
Nu we echter de reguliere trainingen zijn vervangen door de
zgn. zwaaiwandelingen, is er niet altijd een trainer in de buurt.
Daarom wat richtlijnen bij incidenten
• Wanneer een van de mede TrimSlimmers onwel wordt, laat
het slachtoffer nooit alleen. Indien noodzakelijk, bel 112; zij
kunnen je helpen, ook bij een eventuele reanimatie!
• Wanneer het incident zodanig is dat het slachtoffer met de
ambulance mee wordt genomen, is het aanbevelenswaardig
dat er een andere Trim Slimmer als passagier mee gaat.
Dan raakt het slachtoffer nl. niet `kwijt`. (Het komt voor dat
een ambulance naar een ander ziekenhuis rijdt dat dat wij
verwachten)
• Programmeer een ICE (In Case of Emergency) nummer in
je telefoon. Een ICE-nummer is een contact waarvan je wilt
dat hij/zij wordt gewaarschuwd wanneer je iets is overkomen.
Door te googelen op ‘ICE-nummer instellen’ kun je vinden hoe
je een ICE-nummer kan instellen op je telefoon.
Voor 112 is GEEN toegangscode nodig voor de mobiele telefoon, op het scherm waar de toegangscode
van een mobiele telefoon gevraagd wordt, zit ook een knop ‘noodroepen’, waarna 112 gebeld kan
worden. Ook is er geen toegangscode nodig voor het kiezen van ICE-nummers op de telefoon!
Uiteraard hopen we dat we bovenstaand verhaal nooit nodig zullen hebben.
Groeten,
Martijn
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Foto’s……
om te zien hoe het wordt als we volhouden!
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Hardloop nieuws
Focus 2021! Wat wordt jouw doel?
We staan voor een nieuw hardloopjaar. Wat wordt je eerste doel in 2021? Waar richt jij je focus op?
DEEL JOU FOCUS MET JOU TRAINER!
Waarom doelen?
Voor looptraining is het stellen van doelen belangrijk. Waarvoor ga je trainen? Het is voor elke
sporter nodig eigen doelen te formuleren.
Waarom?
1. Doelen leggen de basis voor je trainingsprogramma. Immers, ‘de marathon binnen 3 uur’ vraagt
iets heel anders dan ‘lekker in conditie blijven’ (principe van specificiteit). Als je wilt trainen moet
je simpelweg weten ‘waarvoor’ en op basis daarvan kun je bepalen ‘wat’, ‘hoe’ en ‘hoeveel’.
2. Doelen maken evaluatie en feedback mogelijk. Alleen als je weet wat de meetlat is, kun je meten.
Doelen maken sportprestaties meetbaar en daardoor evalueerbaar. Doelen stellen, trainen,
doelen realiseren en evalueren is de basis van het proces van beter worden.
3. Doelen geven mentale en psychologische kracht. Je vastleggen op een doelstelling scherpt de
motivatie. Je weet waarvoor je werkt. Je kunt je focus concreet richten. Je hebt een ambitie.
Daarom is het van belang dat een hardloper heldere doelstellingen bepaalt. Wat het doel is, is
minder van belang, als er maar een concreet doel is. Sommigen lopen om lekker fit en in conditie te
blijven. Geen wedstrijden of prestatielopen. Anderen gaan voor een bepaalde wedstrijd. De een voor
een snelle tijd, de ander voor het uitlopen en genieten van de ambiance.
Welke doelen?
Doelen lopen sterk uiteen en verschillen qua focus en niveau.
• Ik wil 10 kilometer binnen de 40 minuten lopen.
• Ik wil bij de eerste tien in mijn categorie finishen.
• Ik wil mijn looptechniek verbeteren.
• Ik wil naar de Olympische Spelen.
• Ik wil leren een wedstrijd vlak en snel te lopen.
• Ik wil gewoon lekker in conditie blijven.
• Ik wil ooit de marathon van New York uitlopen.
• Ik wil 5 kilo afvallen.
• Ik wil de marathon binnen de 3 uur lopen.
Doelen kunnen dus gericht zijn op verschillende aspecten van looptraining.
1. Op concrete resultaten of prestaties. Bijvoorbeeld 10 kilometer binnen de 40 minuten lopen. Of
bij de eerste tien in mijn categorie finishen. Of de marathon binnen de 3 uur.
2. Op (leer)processen, bijvoorbeeld looptechniek verbeteren. Of leren een wedstrijd vlak en snel te
lopen. Of mentaal goed geconcentreerd een wedstrijd kunnen lopen.
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3. Het kunnen zelfs dromen zijn. Ooit naar de Olympische Spelen willen. Ooit de marathon van
New York uitlopen.
4. Of meer afgeleide doelen die indirect met het hardlopen te maken hebben. Bijvoorbeeld 5 kilo
afvallen. Of lekker in conditie blijven.
SMART
Een eenvoudig hulpmiddel bij het opstellen van doelen is het SMART-principe. De letters van SMART
staan voor Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdgebonden.
• Specifiek: een doel moet concreet en duidelijk zijn. Vaak zijn in de sport, en zeker in het hardlopen,
doelen specifiek. Een wedstrijd uitlopen of een bepaalde tijd halen.
• Meetbaar: een doel moet goed te meten zijn, duidelijk moet zijn wanneer een doel is bereikt. Ook
dit is bij het hardlopen vaak niet moeilijk. Er kan weinig misverstand ontstaan over een gelopen
tijd.
• Acceptabel: een doel moet voor de sporter acceptabel zijn. Het moet wel iemands eigen doel zijn.
Niet aan een halve marathon beginnen, terwijl je er eigenlijk niet klaar voor bent, maar omdat je
loopgroep het gaat doen.
• Realistisch: een doel moet haalbaar zijn. Wees reëel. Als je vandaag de 10 kilometer in een PR
van 52 minuten hebt gelopen, ga je over een maand dezelfde afstand waarschijnlijk niet binnen
de 40 minuten brengen.
• Tijdgebonden: duidelijk moet zijn wanneer en waar een doel bereikt is. Maak met een concrete
afspraak, díe wedstrijd, díe dag, díe tijd.
Droomdoel in stappen
Er is overigens niks mis met droomdoelen. ‘Ooit de marathon van New York uitlopen’. Maak dan als
duurloper gebruik van de techniek van de stapsgewijze benadering. Bijvoorbeeld: je loopt nu twee
keer per week een half uurtje. Als je naar New York wilt en het verstandig opbouwt, ga je de volgende
tussenstappen zetten.
1. Eerste halfjaar: training uitbreiden naar 3 keer per week en 30 kilometer per week. Afsluiting een
wedstrijd van 15 kilometer lopen.
2. Tweede halfjaar: 3 keer blijven trainen, afstand per week verder uitbreiden naar 40 kilometer per
week. Als afsluiting een halve marathon lopen.
3. Derde halfjaar: zelfde aantal trainingen en trainingsafstand vasthouden, tegelijk meer accent op
snelle intervallen. Als afsluiting: snellere halve marathon.
4. Vierde halfjaar: 4 keer per week gaan trainen. Aantal kilometers uitbouwen naar 60 tot 80.
Uiteindelijke doel: the Big Apple! Relaxed uitlopen.
Dus als je een droomdoel hebt, werk die dan uit in een serie stappen en tussendoelen. Stapsgewijs
proberen hogere doelen te bereiken.
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Mutaties
m.b.t. lidmaatschap | adres gegevens | E-mail adres | etc
SVP MELDEN BIJ
Ledenadministratie@Trimslim.nl
DIGITEAM
dankt iedereen voor
haar/zijn bijdrage
aan de digiflits
Facebook
www.Facebook.com/trimslimalmere
Website
www.Trimslim.nl
Volgende uitgave rond de 15de van februari 2021

