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Nieuws van het Bestuur
Beste allemaal,

Nieuws
van het
Bestuur

Het blijven rare tijden. Ben je aan de ene kant blij dat we weer mogen trainen, dat we de Draaikolk weer in
kunnen voor een kopje koffie. Dat het na weken (voor je gevoel) van regen heerlijk weer is met een stralend
zonnetje. Gebeuren er in de wereld dingen die je niet verwacht had en ineens veel dichterbij dat je zou
willen. De oorlog zal ook voor een deel van onze leden herinneringen aan akelige tijden boven brengen. Want
uiteindelijk kennen dit soort tijden alleen verliezers op vele vlakken.
Maar als ik iets geleerd heb van vorig jaar is het wel dat je je
vooral moet focussen op dingen waar je zelf invloed op hebt.
Dat helpt en dat maakt je sterker. Dus we gaan ook door
met de dingen waar we bij Trim Slim goed in zijn: training
geven, de verplaatsingstraining die weer goed bezocht
werd, de core stability training heeft nog 3 bijeenkomsten
te gaan, er staan wat dingen op de rol om weer te laten
plaats vinden. Heeft u zich al opgeven als vrijwilliger bij
de Apenkop (bij Martijn). Bij het rondje Noorderplassen?
Komend weekeinde gaan de starterstrainingen weer van
start: er kunnen nog mensen bij.
Er zijn trainers die zich gaan bekwamen in het trailen om
daarmee ook workshops te kunnen geven. We zijn altijd op
zoek naar nieuwe trainers.
De komende tijd kan iedereen ook weer wedstrijden,
loopjes en wandeltochten doen. Hoe fijn is dat.
Vergeet u vooral de ALV niet?
Doorstart
Nu we weer training mogen geven, hebben we de
“doorstart” voor de deelnemers aan de najaarseditie van de
starterscursus afgemaakt. Soms waren er veel, soms waren
er weinig starters, maar de mogelijkheid van de doorstart
werd gewaardeerd. Het is goed te zien dat een behoorlijk
aantal van onze starters lid van Trim Slim zijn geworden.
Inmiddels zijn zij doorgestroomd naar de B-groep op
zaterdagochtend en/of dinsdagavond. Ook op de dinsdagen donderdagochtend zijn zij van harte welkom!
Aankondiging ALV
Op 11 april a.s. om 20.00 uur vindt de voorjaars-ALV plaats,
waarbij hoofdzakelijk de afwikkeling van het financiële jaar
op de agenda staat. Drie weken van tevoren ontvangt
iedereen de convocatie met agenda en bijbehorende
stukken. De ALV zal als vanouds worden gehouden in De
Draaikolk. Komt allen; na afloop is er gelegenheid tot een drankje.
Kortom op naar het voorjaar!
Namens het bestuur,
Barbara K. van Dam
Voorzitter

DONDERDAG 5 MEI 2022 VAN 00:05 - 18:00
BATTLE4FREEDOM
Geachte heer/mevrouw,
Graag wil ik u, als mooie wandelvereniging, deelgenoot maken van
het volgende waarbij wij u de vraag stellen of u dit openbaar zou willen
maken binnen uw vereniging.
Dit jaar vieren we 77 jaar vrijheid. De Tweede Wereldoorlog is lang
geleden, maar dat maakt het niet minder bijzonder hoeveel mensen, die
hun land dienden, hiervoor hun leven hebben gegeven.
Meet the Marines, een organisatie van Oud-Mariniers, wil de herinnering
levend houden en organiseert op 5 mei 2022 – Bevrijdingsdag – de
eerste editie van Battle4Freedom.
Battle4Freedom is een uniek sportief benefietevenement, gehouden
in Zevenhuizen (net boven Rotterdam), waarbij deelnemers gaan
zwemmen, hardlopen, bootcampen, fietsen en/of wandelen, of een
combinatie hiervan.
In een militaire setting, met militairen als instructeurs, omringd door
legervoertuigen en beelden van oorlog, vier je de vrijheid door jezelf even
te verplaatsen in de inspanningen die voor onze vrijheid zijn geleverd.
De wandeltocht betreft een prachtige wandeltocht door en om Rotterdam waarbij verschillende gedenkwaardige
plaatsen worden aangedaan. De wandeltocht zal 77 kilometer bedragen wat natuurlijk in relatie staat tot de 77
jaar vrijheid die wij zullen vieren.
Wij nodigen iedereen uit die sportief is en waarde hecht aan onze vrijheid. Iedereen die onze helden van
weleer – en nu nog steeds – wil eren. En iedereen die het ook gaaf vindt dat met zijn deelname een goed doel
wordt gesteund, Hulp voor Helden.
We zouden het tof vinden als je de leden van jouw club deze informatie door wil sturen. Alle verdere informatie
van Battle4Freedom is te vinden op www.battle4freedom.nl. Jullie zijn van harte welkom op 5 mei 2022, we
beloven je dat je deze ervaring nooit meer gaat vergeten!
Het team van Battle4Freedom

Apenloop 2022
Na een afwezigheid van twee jaar gaat Trim Slim in 2022 weer de
apenloop organiseren.
Op zondag 22 mei 2022 – de week voor Hemelvaartsdag – is het
mogelijk om 10, 15, 20, 30 of zelfs 40 km te lopen.
Een deel van de opbrengst gaat naar stichting Aap.
Alhoewel het nog vier maanden duurt tot de apenloop, vragen we jullie
deze al jullie agenda’s te noteren.
En alle hulp is welkom!
wandelcoordinator@trimslim.nl
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MAANDAG > ZWAAIROUTE > APP GROEP
De maandag training wordt, i.v.m. het trainerstekort, ingevuld door de bekende zwaairoute.
Deze wordt gedeeld met de deelnemers. De NW en SW-trainers hebben een app groep
waarin deze mededelingen en Zwaai routes worden gedeeld.
Behoort u niet tot een app groep maar wilt u daar wel deel van gaan uitmaken, meld u dan
bij betreffende trainer of mail naar trainingszaken@trimslim.nl

APP GROEP Trim Slim HARDLOPEN
Deze App groep wordt gebruikt, voor en door leden, om elkaar op de hoogte te brengen
van trainingen en deelname aan activiteiten, absoluut geen discussie app. Behoort u niet
tot een app groep maar wilt u daar wel deel van gaan uitmaken, meld u dan bij betreffende
trainer of mail naar trainingszaken@trimslim.nl

Landgoedwandeltocht Beltrum
De stichting vrienden van “Het Noasman” organiseert
zaterdag 2 en zondag 3 april 2022 de Landgoed
wandeltocht door het veelzijdige boerenland van Beltrum.
Wandelaars kunnen kiezen uit een route van 5, 10, 15, 20
en 30 kilometer. Start-, rust- en eindpunt is “Het Noasman”
aan de Meenweg 4 te Beltrum.
Datum, locatie en kosten
Zaterdag 2 april en zondag 3 april 2022
Het Noasman
Meenweg 4
7156 NX Beltrum
Deze tocht wordt gehouden onder auspiciën van de
KWBN – de Koninklijke Wandel Bond Nederland. De
kosten bedragen voor leden van de wandelbond €3,50
per deelnemer en voor niet leden €4,50 per deelnemer.
Kinderen tot 12 jaar mogen gratis meelopen.
Afstanden en starttijden
•
30 km – Start tussen 08.30-09.30 uur
•
20 km – Start tussen 08.30-10.30 uur
•
15 km – Start tussen 08.30-11.00 uur
•
10 km – Start tussen 09.30-11.30 uur
•
5 km – Start tussen 09.30-11.30 uur
Aanmelden voor de wandeltocht
Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat door de vooraanmelding de doorloop bij de aanmeldtafel vele
malen sneller gaat. Daarom willen wij jullie verzoeken om je voorafgaand aan de wandeltocht aan te melden.
Betalen gebeurd alsnog op de dag zelf. Hierbij is gepast betalen het meest wenselijk.
Opgave zaterdag 2 april 2022
Opgave zondag 3 april 2022
Over de tocht
De routes voeren niet alleen over Landgoed “Het Noasman” en het naastgelegen retentiegebied, maar ook
door bossen, verharde en onverharde wegen, paden en velden. Verrassend is om te zien hoe de nieuwe
natuur en oude natuur vlekkeloos in elkaar overgaan en elkaar aanvullen in het traditionele coulissen- en
essenlandschappen van Beltrum.
De tochten voeren natuurlijk ook langs nostalgische boerderijen, weilanden met grazende koeien, akkers met
koren of maïs. Kortom de veelzijdigheid van het traditionele Achterhoekse landschap komt op alle afstanden
aan bod. De organisatie wil u vooral laten genieten van verrassende weggetjes en paadjes waar u normaal
gesproken niet zou komen.
De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Vrienden van Het Noasman die tot doel heeft: het realiseren
en onderhouden van voorzieningen voor jong en oud in en rondom het bezoekerscentrum en landgoed “Het
Noasman” en rondom de Kerkepaden van Stichting Kerkepaden Beltrum e.o..
Voor vragen kunt u mailen naar info@noasman.nl of bellen met 06-11826640/06-40669035

(Nordic)
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Altijd
gezellig!

Hardloop
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Hersteldrank
Yoghurt, banaan en bosbessen
Bananen, spinazie en yoghurt leveren je een heel scala aan voedingsstoffen die je goed kunt gebruiken
na een lange inspanning. Ze zitten vol magnesium, kalium, zink, calcium en – in het geval van spinazie
– nitraat, een stof die helpt bij spierherstel. Meng alle onderstaande ingrediënten in een stevige blender.
Drink direct.
Voor 1 persoon
•
1 rijpe banaan (doe de banaan voor een extra romige shake voor je rit in stukjes in de vriezer)
•
100 gram bevroren bosbessen
•
200 ml halfvolle melk
•
200 ml halfvolle yoghurt
•
1 eetlepel honing*
•
1 hand spinazie
*Deze shake levert je 70 gram koolhydraten. Weeg je meer dan 85, voeg dan 1 eetlepel honing extra toe.

Hardlopen een passie
Prestatie
Nieuws

Ik ben Rob Eijkmans en laat weten hoe het begon. Als afleiding. Tussen het studeren door
begon ik in 1975 met rondjes lopen van 2,5 km. rond de Kromhoutkazerne in Utrecht, waar
ik toen woonde samen met Miep en twee zonen. In 1975 heb ik ook de eerste wedstrijd
gelopen. De St. Nicolaascross in Utrecht over 5 km.
Inmiddels had ik aan de buurman een loopmaatje. Heerlijk lopen in Amelisweerd. Een
bosgebied aan de rand van Utrecht. Na het werk om vier uur trainen. Een rondje van 10 km.
Thuis even uitzweten. Douchen en dan aan tafel. Jongens naar bed en ik naar school. In
het weekend werd er ook aan loopevenementen meegedaan. Deelnemersaantallen toen:
100 à 200. De eerste genoteerde tijd was 21 min 29 sec over 6 km bij Altis in Amersfoort.
Al snel werd de afstand uitgebreid en liep ik de 21 km in Amelisweerd – Utrecht bij slecht weer. Veel regen en
harde wind. Tijd: 1 u 35 min en 32 sec. Daarna werd het alleen maar meer. En steeds heb ik geroepen: “Verder
dan 21 km ga ik niet”. Maar toen we in april 1987 verhuisden naar Almere werd het toch anders. Eerst voor me
zelf gelopen en daarna heb ik me aangesloten bij een groepje van het Preventiecentrum. Nadat dit niet verder
ging ben ik naar Trim Slim gegaan. ‘s Avonds lopen en op de woensdagavond mocht je mee als je anderhalf
uur kon hardlopen. Dat was geen probleem. Maar het tempo, ik was nu 43 en wel ouder dan de meeste in de
groep, lag toch voor mij hoog. 12 km/u. Dus aanpoten geblazen. De inspanning leverde me toch wat op en
kon het tempo bijhouden. Zonder naar adem te snakken. En zoals het gaat word je meegezogen en laat je je
overhalen om ook mee te doen aan de 30 van Almere. Deze was op 30 september 2001 en werd door Trim
Slim georganiseerd. En daar waren dus ook vrijwilligers voor nodig. Dus werd er besloten om de zaterdag
er voor deze door de vrijwilligers te lopen. Eindresultaat 2u 45 min. Daarna volgde er nog veel meer loopjes.
Zoals Schoorl – Zeven Heuvelenloop – Lenteloop Almere – Dam tot Damloop. En ook werd er getraind voor de
Marathon Rotterdam in 2002. Ook hier liet ik me weer overhalen. De groep zei: “Je loopt zo goed, dat kun je
ook wel”. Dus stond ik op 21 april 2002 aan de start op de Coolsingel. Na de route uitgelopen te hebben kwam
ik op de Coolsingel aan in 4u 8 min 42 sec., moe maar voldaan.
Inmiddels had ik me ook opgegeven voor de cursus Trainer Loopgroepen van de KNAU. Het lopen gaf me
voldoening en je bent altijd buiten. Gezonde lucht inademen. Dit loopplezier wilde ik ook overbrengen aan
anderen. Na bij verschillende loopverenigingen stage te hebben gelopen en een presentatie te hebben
gegeven deed ik op 12 april 2003 praktijkexamen. Ik moest een les geven en moest zelf voor hardlopers
zorgen. Trim Slimmers waren bereid.
Later op de dag hoorde ik dat ik geslaagd was en ontving het diploma Trainer Loopgroepen en van Trim Slim
het trainersfluitje.

in

Dat kwam goed van pas want Trim
Slim miste een trainster voor de
ochtendtrainingen en ik was in
2003net gestopt met werken. Ook
de avonden gaf ik trainingen. Het
leek wel een fulltimebaan. Ook nog
wedstrijden lopen en de afstanden
uit te breiden. Ook de Marathon
Rotterdam weer en nu in 3u 39 min.
Marathon Nature in La Roche-enArdenne, 2e plaats. 50 km van de
Eemmeerloop en de 60 vanTexel.

Prestatie
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Lanzarote, Hele Marathon (Daarna vakantie houden met Trim Slim)

La Roche en Ardenne, Hele Marathon. (De laatste meters met begeleiding van Miep.) En alle prijswinnaars.

2010 de Montafon Bergmarathon (1000 meter stijging) in Oostenrijk. De beloning, een derde plaats.
Categorie:M65

En de laatste marathon op 21 februari 2021. Door de coronaperikelen in de omgeving van Almere, met de
loopmaatjes van Trim Slim.
Na deze marathon heb ik in augustus een nieuwe heup gekregen. En loop nu weer hard. Wel een stukje
langzamer. Maar we lopen weer.

En buiten hardlopen werd er ook nog gewandeld. Elke zaterdag en zondag samen wandelen. Ook met Trim
Slim, als voorbereiding op de Apeldoornse- en Nijmeegse 4-daagse. In Nijmegen gingen we mee om te koken
voor de wandelaars. Dit waren er zo’n 25. Maar leuk om te doen.

Prestatie
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Apeldoorn

En in Nijmegen eten voorbereiden en koken.

Lange afstandspaden. Hiermee begonnen in 2003 met het Pieterpad. Op 11 juli zijn we gestart in Pieterburen.
Geen werk meer, dus hadden alle tijd. Korte broek aangetrokken en sandalen en heerlijk de buitenlucht in.
Soms een dag wandelen, andere keer met overnachtingen. Dat beviel prima. En dit was het begin voor meer
lange afstandspaden. Tussen door ook nog in 2004 begonnen met het maken van de routes van de Apenloop.
Van 10 tot 50 km. Lekker Puzzelen. Maar ook genieten van wat je onderweg ziet.

03-04-2006 Voorbereiding routes Apenloop
Niet alleen in Nederland, maar ook in Luxemburg, Oostenrijk, Indonesië, China, Israël, Nepal, Thailand, NieuwZeeland en Australië werd er gewandeld. En niet te vergeten 3x naar Santiago de Compostela. Vertrek vanuit
Saint Jean Pied de Port (Frans-Spaanse grens), vanuit Sevilla en de laatste keer vanuit Portugal.

Prestatie
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Op de Chinese muur

En de medaille

Wandelen in de woestijn van Judea

En dobberen in de Dode Zee

De Pyreneeën, op weg naar Santiago

Rustpauze

Lake Tekapo – Nieuw Zeeland

Mc Kenzie trail – Nieuw-Zeeland

Prestatie
Nieuws
Wandelen in de Blue Mountains

Nepal

Kali Gandaki (droge rivierbedding)

Dit was een deel van mijn (onze) belevenissen. Hopelijk volgen er nog meer.

Trailrun
Nieuws

Trail du Grand Ballon in Le Markstein (8 - 22 - 32 - 48 - 70km).
De Trail du Grand Ballon gaat voor de 4de maal door in het skidorpje Le Markstein op 1183m hoogte aan hotel
Wolf. De eerste 9 kilometers richting Saint-Amarin zijn downhill, kwestie van de bovenbenen goed wakker te
schudden!
Ben je op zoek naar een leuke trail in de bergen? Schrijf je in voor één van de afstanden van de Trail du Grand
Ballon en kom genieten van de geweldige sfeer en de prachtige landschappen op 30.04 & 01.05.2022.
Hou nog wat krachten over voor het einde want de finish is boven de “stairway to hell”..

Bovenstaand bericht was zo uitnodigend dat een groep Trim Slimmers het stoute plan hebben opgepakt om
deel te gaan nemen aan de 32k. Maar dat is natuurlijk andere koek als lekker op t asfalt lopen of onverhard
bij Harderwijk.
Het betekent vele kilometers klimmen en dalen, wandelen, trailen, eten en drinken. Dat vergt een plan, een
plan om trail meters te maken met veel klimmen en dalen, het gebruik maken van hulpmiddelen zoals poles
en leren lopen met gewicht op je rug (eten, drinken, veiligheidsartikelen en extra kleding). Maar ook geregeld
de polder uit rijden om trails met hoogtemeter te gaan lopen. En alsof dat niet voldoende is ook nog extra
krachtraining op maandag avond olv een personal fitness trainer.
De volgende fotoreportage geeft een beeld van de voorbereidingen.

Kasteel Huis Bergh
tijdens een voorbereidings trail in hoogte meters voor de finale Trail du Grand Ballon in France.

Trailrun
Nieuws

Workshop Klimmen en Dalen

Trailen met gebruik van poles tijdens drie dagen trailen in Gulpen, Limburg. Totaal 70k met 1350 hoogtemeters

Zoals gezegd, Klimmen en dalen

Trailrun
Nieuws

KRACHTRAINING op maandag avond

Op een uurtje rijen is het al prachtig trailen op de
Utrechtse Heuvelrug, Leersum, Montferland, Hilversum,
Grebbenberg,Soest. Trailen, het mooiste wat je kan
overkomen.

Almere Lenteloop 20 maart 2022 Editie 36
ZONDAG 20 MAART 2022 VAN 11:00 - 14:00

Hardloop
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Atletiekvereniging AVA 81 organiseert jaarlijks de Almeerse Lenteloop.
Onze Lenteloop wordt gehouden op Zondag 20 maart 2022 met als belangrijkst ingrediënt, een lokaal
deelnemersveld met een familiair karakter en de daarbij behorende toeschouwers.
Er is een Kidsrun van 1100 meter en parcoursen met diverse afstanden als 5 km, 10 km, 20 km & 30
km afstand.
De tijdregistratie vindt plaats met Mylaps registratie matten.

Ultramarathon
Hoe een Chinese ultramarathon aan 21 lopers het leven kostte
Toen de temperatuur razendsnel daalde, wisten de deelnemers aan de Chinese Yellow River Stone Forest
100K dat ze in gevaar waren.
DOOR WUFEI YU AND WILL FORD
14/03/2022
Overal zag je lopers: buiten het parcours, in ravijnen, aan de andere kant van de berg, als oplichtende stippen
in hun felgekleurde outfits. Het was lastig om losliggende kleding en mensen uit elkaar te houden. Mensen
liepen alle kanten op, worstelend met de ijzige wind en regen. Anderen probeerden te schuilen onder schaarse
bosjes en overhangende rotsblokken. Een Chinese Ultramarathon, de Chinese Yellow River Stone Forest
100K, liep grandioos mis. Dit is het verhaal.
Chinese Ultramarathon loopt uit op drama
Een paar lopers passeerden Yan terwijl ze bergafwaarts terugliepen. Ze hadden vergeefs geprobeerd
verzorgingspost 3 op 27 kilometer te bereiken. Nu waren ze op de weg terug om zich officieel uit de wedstrijd
terug te trekken. ‘Boven is het veel te koud,’ waarschuwde een van hen. Yan bleef doorklimmen.
Vanaf het moment dat het was begonnen te regenen daalde de temperatuur constant. En hoe hoger ze klom,
hoe kouder het werd. De meeste lopers droegen slechts een korte broek en T-shirt. De deelnemers was
aangeraden om een set warme kleren achter te laten, die ze bij de zesde verzorgingspost op 63 kilometer
konden oppikken. Maar weinigen hadden verwacht dat ze extra laagjes kleding nodig hadden: de Yellow River
Stone Forest 100K vond plaats in een woestijn, en in de voorgaande jaren hadden lopers te kampen gehad
met hitte, niet met onderkoeling. Als ze al warme kleding bij zich hadden, dan konden ze die pas over dertig
kilometer aantrekken.
Yan had gelukkig wél warme kleding meegebracht. Ze droeg een lange legging en een jack, daarom had
ze er vertrouwen in dat ze kon blijven doorlopen. Het was nog maar een klim van anderhalve kilometer
tot de volgende verzorgingspost. Ze zag steeds meer neonkleurige stipjes verspreid over de berghellingen,
worstelend, liggend op de grond of staand maar nauwelijks bewegend.
Snel dalende temperatuur
Yan liep op een oudere man af met een bloedend
oog. Hij verzekerde dat hij oké was. Op dat moment
bevond Yan zich op het zwaarste deel van het
parcours: een klim van bijna negenhonderd meter
naar een hoogte van 2225 meter. Het pad liep
over een helling langs steile kliffen; de stenen en
zanderige ondergrond waren glibberig door de hevige
regenval. Naast een verdwaalde woestijnstruik was
er nauwelijks begroeiing waaronder je kon schuilen.
Het parcours werd steeds vager; de storm had de
markeringen weggeblazen en mistvlagen beperkten
het zicht. Om toch haar weg te vinden volgde Yan
een wild patroon tussen de versnipperde lopers.
Het pad begon nu steiler te worden. Yan stuitte op
minstens drie andere, verkleumde lopers, allen in
korte broek.
Haar schreeuw om hulp ging verloren in de wind.
Haar tempo was beperkt tot wandelen. Ze schatte
de temperatuur op hooguit zeven graden. Behalve
haar kin en voorhoofd was haar hele lichaam
bedekt. Toch had ze het ijskoud. De derde verzorgingspost leek onhaalbaar en de tweede had ze inmiddels
ver achter zich gelaten. Angst en ontzetting begonnen het over te nemen. Yan zat vast.
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Eerste race na corona
Yan (43) was een dag voor de wedstrijd in het Jingtai-gewest in de provincie Gansu aangekomen. 21 mei
2021 was een zonnige dag met een helderblauwe hemel. Opgetogen was ze afgereisd vanuit haar huis in de
zuidwestelijke stad Chengdu, een autorit van zo’n tien uur. Het was de eerste keer dat ze de woestijnen van
de Gansu-provincie bezocht. Ze werd geraakt door het imposante, grimmige landschap: enorme kliffen leken
als scheepszeilen op te rijzen vanuit de woestijnbodem. De Yellow River Stone Forest 100K zou haar langste
wedstrijd worden sinds de corona-lockdown in China was opgeheven.
Het was haar vierde jaar als hardloper. Yan was er in 2017 mee begonnen, een paar jaar nadat ze was geveld
door longontsteking. Toen ze, eenmaal genezen, terugkeerde als verpleegster bij een van China’s grootste
ziekenhuizen, voelde ze zich zwak, kwetsbaar en snel vermoeid door de wisseldiensten. Hardlopen hielp haar
sterker te worden. Ze was bescheiden begonnen rondom Chengdu, maar gaandeweg gingen de 10 kilometers
en halve marathons haar steeds makkelijker af.
Al snel nam ze deel aan grote loopevenementen door heel China. Ze schat dat ze tussen 2017 en 2019 elk
jaar een 100 kilometer ultramarathon liep, drie 60 kilometer ultra’s, vier marathons en vele halve marathons.
Hardlopen maakte haar ook een betere verpleegster. Ze raakte minder van slag door de wisseldiensten en
haar medische achtergrond kwam goed van pas tijdens wedstrijden. Ze hield haar lichaam nauwgezet in het
oog tijdens het lopen en werkte ook vaak als medisch vrijwilliger bij loopevenementen.
Yellow River Stone Forest 100K
Toen in april 2020 de lockdown in China eindigde, ging Yan verder met hardlopen. In het najaar werden er weer
wedstrijden georganiseerd en ze nam zich voor om een paar marathons verspreid over China te lopen. Een
vriend raadde haar de Yellow River Stone Forest 100K aan, die plaatsvond net buiten het Tibetaans hoogland,
in de buurt van de Gobiwoestijn.
De regio waar de wedstrijd werd gehouden bestond uit uitgestrekte woestijnvlaktes geflankeerd door rotsachtige
gebergtes en droge rivierbeddingen. Bij deze vierde aflevering liep het parcours door een natuurreservaat met
rotsachtige heuvels en bergen boven China’s Gele Rivier, die deze naam kreeg vanwege haar lichtbruine
aardekleur.
Yan had de Gele Rivier nog nooit in dit barre landschap gezien, ze was onder de indruk. De avond voor de
start, om 20.12 uur, postte ze acht foto’s op WeChat, zeven van het woestijnlandschap en een van haar
wedstrijd-outfit. ‘Overwin de Gele Rivier, maak jacht op de troon van het Stenen Woud,’ schreef ze erbij. ‘Mijn
doel is de wedstrijd veilig te voltooien!’
De ochtend van de wedstrijd werd Yan wakker om zes uur. De lucht was hemelsblauw, het was rond de
tien graden. Ze deed haar hardlooplegging, handschoenen en armwarmers aan en propte haar tas vol met
brandstof: electrolytentabletten, energiegels, Snickers en een liter water. Om zeven uur scheen de zon en
hingen er een paar schapenwolken aan de hemel. De temperatuur schommelde rond de vijftien graden. Tegen
de zon deed Yan een bandana om haar nek en zette ze een pet op met een grote zonneklep en lange
zijflappen om haar wangen te beschermen.
In de shuttlebus naar de start, op zo’n 1500 meter hoogte, maakte ze snel wat foto’s van de woestijn. De lucht
was nog steeds kraakhelder. Maar tegen de tijd dat ze in het natuurreservaat arriveerde was de wind sterk
toegenomen en hadden windvlagen markeringen en vlaggen weggeblazen. Samen met 171 andere lopers
nam ze haar plaats in achter de startstreep.
De burgemeester van de dichtsbijzijnde stad Baiyin liet om precies negen uur het startpistool afgaan. Het
parcours begon met een stenen weg en sloeg vervolgens via een bocht van 90 graden af, een vallei in.
Meteen kregen de lopers een enorme windvlaag om de oren. Petjes en zonnebrillen vlogen in het rond. Yan’s
zonneklep vloog af en de zijflappen wapperden hevig heen en weer. Ze pakte haar zonnebril en pet van de
grond en vervolgde haar weg.
Vooraan liep Zhang Xiaotao met een glimlach op z’n gezicht. Ook hij was verrast door de enorme wind, maar
hij hield juist van wat koudere weerscondities. Met zijn pet stevig in zijn rechterhand stormde hij naar voren.
Zhang, een van China’s beste ultrarunners, nam het die dag op tegen een paar andere Chinese grootheden
op hardloopgebied.
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Herder Zhu Keming toont de grot waar hij zes lopers onderdak verleende.
Zijn belangrijkste concurrent was Liang Jin, die in 2018 de 400 kilometer lange ultraloop door de Gobiwoestijn
had gewonnen en het Chinese 24-uursrecord op zijn naam had staan.
Zhang groeide op op een boerderij in de centraal-Chinese provincie Henan, waar hij van jongsaf aan geiten
hoedde en met de hand maïs oogstte. Het op en af rennen van glooiende akkers en weiden had hem tot
een uitstekende langeafstandsloper gemaakt. Rond 2014 liep hij zo’n twintig marathons per jaar, en meestal
eindigde hij in de top 10. Het prijzengeld ging voor het grootste deel naar zijn familie. In april, twee dagen nadat
de inschrijving was geopend, schreef hij zich in voor de Yellow River Stone Forest 100K. Hij keek er naar uit.
Van alle Chinese landschappen was de droge, open woestijn in het noordwesten zijn favoriet. Hij verwachtte
verzengend hete woestijntemperaturen, dus in april bereidde hij zich hierop voor door in het begin van de
middag, op het heetste moment van de dag, twee uur te lopen tot hij een zonnesteek voelde aankomen. Toen
de wedstrijddatum dichterbij kwam, voelde hij zich goed gewapend tegen de hitte en rekende hij erop dat hij
wat prijzengeld op zou strijken. De avond voor de start sloeg de wind tegen de hotelramen, maar hij sloeg
er geen acht op. Bij de wedstrijdbriefing, een paar uur eerder, waren de lopers slechts gewaarschuwd voor
zonnesteken en zonnebrand. ‘Storm en kou waren het laatste waar ik mij zorgen over maakte,’ zegt Zhang.

Algemeen
Nieuws
Aan de gebruikers van de buurtcentra

datum:
onze ref.:
betreft:

Almere, 17 februari 2022
EdB/BB/22.030
Versoepelingen coronamaatregelen per 18 februari 2022
Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari is aangegeven dat Nederland stapsgewijs
weer open gaat. Daar zijn we blij mee! Een mooie boodschap dat er ondanks de hoge
besmettingscijfers toch versoepeld kan worden. Wel vinden we het belangrijk dat we bij de
versoepelingen onderstaande adviezen in acht blijven nemen. Een aantal mensen moet of wil
nog voorzichtig zijn en daar hebben we alle begrip voor.

Voor jou als gebruiker van de buurtcentra zijn onderstaande maatregelen van belang.
Maatregelen van 18 februari tot 25 februari (de week van de voorjaarsvakantie)
• Algemene openingstijden tot uiterlijk 01.00 uur.
• Coronatoegangsbewijs blijft geldig waar het nu ook geldt. Wijziging is dat bij een coronatoegangsbewijs en minder dan 500 bezoekers de 1,5 meter afstand vervalt, er geen
mondkapjesplicht meer geldt en geen vaste zitplaats verplicht is.
• Voor activiteiten waar geen coronatoegangsbewijs geldt, blijven 1,5 meter afstand houden
en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing verplicht. Uitgezonderd voor:
o kinderen t/m 12 jaar. Zij hoeven geen mondkapje te dragen en geen 1,5 meter afstand
te houden.
o Jongeren van 13 t/m 17 jaar moeten wel een mondkapje dragen maar hoeven geen
1,5 meter afstand te houden tot elkaar, wel tot volwassenen.
Maatregelen per 25 februari 2022
• Normale openingstijden.
• Einde 1,5 meter afstandsregel.
• Einde vaste zitplaats.
• Mondkapjes niet meer nodig. Let op, er wordt nog wel geadviseerd om mondkapjes te
dragen in drukke gebieden waar je geen afstand kan houden. De verplichting is eraf maar
geef anderen de ruimte om het wel/niet te dragen als men dat prettig vindt.
• Coronatoegangsbewijs 3G vervalt.
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De sociaal beheerders plaatsen na 25 februari de activiteiten weer zoveel mogelijk in de
ruimte passend bij het aantal personen dat dan is toegestaan. Met vragen kun je vanzelfsprekend terecht bij de sociaal beheerder van het buurtcentrum.
Veel plezier en succes bij het weer oppakken van al die mooie en waardevolle activiteiten!

.

Met vriendelijke groet,
De Schoor, Welzijn in Almere

Ellis de Bruine,
teamleider Buurtgericht werken

NB: Heb je je al aangemeld voor de digitale nieuwsbrief voor gebruikers van de buurtcentra?
Dat kan via www.deschoor.nl/nieuwsbrief/buurtcentra
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