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DIGIFLITS

Nieuws
van het
Bestuur
Beste leden,
Bijgaand de Digiflits van juni, de laatste voor de zomer.
De eerstvolgende Digiflits wordt eind augustus aan jullie
gestuurd. Zijn er tussentijds belangrijke mededelingen
dan worden deze natuurlijk met u gedeeld.
De zomerperiode betekend ook dat velen een vakantie
zullen genieten. Dat betekent dat er in juli en augustus géén
verplaatsingstrainingen plaats vinden. De eerste zaterdag
van september gaan we daar weer een start mee maken.
Voor het hardlopen betekend dat er in deze vakantieperiode
de A en B groep gecombineerd zullen worden tot 1 groep. De
trainingen duren max een uur.
Graag maken we jullie opmerkzaam op onze zomer activiteiten zoals
het Rondje Noorderplassen op 30 juni 2022. De afstanden zijn 5/8/12
km. Informatie staat verderop in de Digiflits.
Ook de MOA is een typisch Trim Slim feestje. Loop 4 avonden 5 of 10 km
en aan t eind van de week heb je een halve/hele marathon gelopen. Verderop
meer informatie.
Tijdens het Rondje Noorderplassen en in de MOA week vervallen de trainingen.
En ook het uitje met de bus naar Duitsland gaat door; de Teutolauf. Ook daarover
lees je verderop meer nieuws.
Het bestuur wenst jullie een fijne vakantie, kom veilig en gezond weer terug.

Verenigingsagenda 2022
Juni

30

Rondje NoorderPlassen

Oktober
15 Teutolauf Duitsland (Zie volgende pagina voor details)
		
Augustus
1 / 5 M.O.A.
September
3 Verplaatsingstraining
		
		
Oktober
15 Busreis naar Teutolauf
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

Marathon Op Afbetaling 2022
Net als vorige jaren organiseert Trim Slim in de eerst volle week van augustus;

1 t/m 5 augustus 2022 de M.O.A.
Bij de MOA loopt, rent, wandelt, of nordic walkt u 4 dagen 10.549 meter, waardoor
u aan het einde van de week, wanneer u deze afstand heeft afgelegd, een
marathon heeft gelopen.
Ook is de mogelijkheid aanwezig om een halve marathon op afbetaling te lopen. U
loopt dan 4 avonden 5.275 meter.
Van maandag 1 tot vrijdag 5 augustus heeft u tussen 18:30 en 20:00 uur de
mogelijkheid om vanuit de Draaikolk een (½) marathon af te betalen. Bij de
Draaikolk zijn de routes beschikbaar. U komt toch ook?
De reguliere avondtrainingen zullen deze week vervallen, behalve de
starterscursus.

Algemeen
Nieuws

Rondje Noorderplassen 2022
Beste leden,

Algemeen
Nieuws

Op donderdag 30 juni 2022 vindt het Rondje Noorderplassen plaats.

Startlocatie PARKEERPLAATS BOATHOUSE.
Het Rondje Noorderplassen telt 4 start tijden;
>
>
>
>

18.30 uur voor de groep Nordic Walkers en Sportief Wandelaars
19.30 uur voor de C-groep; 8 km p/u
19.45 uur voor de B-groep; 9 km p/u
20.00 uur voor de A-groep; 10 km p/u

Het doel van dit evenement is om gezamenlijk, als groep, de ronde af te leggen. Vandaar de groepen met de
verschillende looptempo’s, zodat je weet in welke groep te starten.
Natuurlijk zullen er in de groep ook wel kleine verschillen plaatsvinden, dat is op te lossen om op bv 2 plekken
(blok van Kuffeler en de drankplaats) op elkaar te wachten.
Ook is een bezemfietser beschikbaar voor het geval dat….
Het Rondje Noorderplassen onderlangs telt 12 KM. Het Rondje mag ook door duo’s gelopen worden. Terwijl je
maatje loopt, fiets jij mee. Wisselen mag wanneer je dat maar wil. Op deze manier kan iedereen deelnemen.
Voor wie 12 km te ver is hebben we een alternatief Noorderplassen Route van 5 en 8 km.
Deze starten om 19.45 uur.
Na afloop nuttigen we gezamenlijk wat lekkers te eten en drinken met elkaar.
Wij zoeken vrijwilligers voor;
>
>
>

De drankpost
De bezemfiets
Verzorgen van natje en droogje na afloop

AANMELDEN ALS LOPER OF VRIJWILLIGER KAN VIA secretaris@trimslim.nl

Nobelrun 2022
De Nobelrun was niet de eerste wedstrijd na Corona.
Wél een waar een aantal TrimSlimmers voor hebben
getraind en ingeschreven.
Hoewel pas voor de 4de keer georganiseerd is het
een druk bezocht evenement.
In no time waren alle afstanden vol, op de kidsrun
na.
Ik had een grote groep Starters in Nobelhorst
getraind voor de 5 km en wilde natuurlijk met hen
meelopen. Helaas te lang gewacht, alles vol ! !
Gelukkig was een van de hardlopers van de groep
blij dat hij zijn startnummer aan mij kon geven.
Ik startte dus als Roelof ! Gelukkig kwam ik als snel
een vrouw tegen die speciaal voor de Nobelrun Koen heette.

Hardloop
Nieuws

Tijdens de start hing er een leuke spanning tussen de deelnemers. Voor de ervaren lopers was het voor het
eerst sinds 2 jaar dat zij weer mochten starten. Voor degene die de Starterscursus net hadden afgerond weer
een nieuwe leuke en spannende ervaring
Ik zag ook een paar TrimSlimmers, Chantal, Tatjana, Erik en Sebastiaan.
Deze brug moesten we op de heen- en op de terugweg over, het was warm en dat viel dan voor veel
mensen toch niet mee.
Ik heb heerlijk gelopen de organisatie
was prima en de finish fantastisch.
Roelof loopt nog steeds naast zijn
schoenen met een finishtijd van 34,03.
De maandag er na liep hij te pronken bij
collega’s met zijn tijd.
In ieder geval hebben we er veel plezier
aan beleefd.
Tatjana finishte met een tijd van 23.14,
helemaal bij dat ze lekker, pijnloos had
gelopen.
ging ze voldaan naar huis.
Daar kwam ze tot de ontdekking dat ze
derde was geworden bij de vrouwen en
dus op het podium haar tijd had kunnen
vieren.
Erik en Sebastiaan waren niet helemaal fit aan de finish verschenen. Kennelijk was er geen onderlinge
concurrentie zoals tijdens de training nog weleens voorkomt. Zij finishte gezamenlijk op 31.16.
Chantal was ook heel blij met 37,03.
Ik heb de deelnemers van de 10 nog uitgezwaaid die natuurlijk zo razend snel
liepen dat ik waarschijnlijk niet alle TrimSlimmers heb gespot. In ieder geval zag
ik Anita en Arnold, Celita voorbij komen.
Ik heb nog wat rondgelopen op het zonnige en gezellige pleintje met leuke
kraampjes en eten en drinken en vooral heel veel vrolijke mensen.
Kwam zoveel bekenden tegen dus heb de finish van de 10 niet meer gezien !
Rietje

Apenloop 2022
Algemeen
Nieuws

Op zondag 22 mei hebben ruim 200 deelnemers meegedaan aan de 16e
apenloop. Al om acht uur in de ochtend stonden er veel wandelaars (letterlijk) te
trappelen van ongeduld om te starten aan een wandeltocht van 10, 15, 20, 30
of zelfs 40 km door ons prachtige Almere. Ook liep er een aantal honden mee
waarvan één zelfs was ingeschreven (met medaille).
Ook de weergoden waren de wandelaars goed gezind en de apenkoppen en
bananenschuimpjes vonden gretig aftrek.
Mede door de inzet van Trim Slim vrijwilligers was het een bijzondere geslaagde
dag. Wij willen hiervoor Barbara, Carla, Chantal, Elleke, Els, Eric, Ineke, Irma,
Johan, Lila, Marjan, Mayke, Rianne, Roy en Yvonne heel erg bedanken voor hun
inzet voor de Apenloop. Trim Slim heeft laten zien dat ze in staat is een goed
wandelevenement te organiseren.
Met dank aan de ondersteuning van Sportservice Flevoland.

Waarom ouderen moeten (blijven) bewegen
Hardlopen is goed voor je, ook op latere leeftijd. Het zorgt dat je lange tijd fit en vitaal blijft en houdt
ouderdomskwaaltjes op afstand. Genoeg redenen om in beweging te blijven!

Een hogere leeftijd betekent over het algemeen dat je lichamelijke conditie achteruitgaat. Je lichaam
verandert, herstelprocessen duren langer en je maximale krachtvermogen neemt af. Dat is misschien niet
wat je wil horen, maar tot op zekere hoogte zal je dit moeten accepteren. Gelukkig is er ook goed nieuws:
beweging is namelijk een effectief middel om lichamelijke veroudering tegen te gaan.
Ga spierverlies tegen
Oud willen we je op je 30e niet noemen, maar vanaf deze leeftijd zet de aftakeling langzaam in. Het eerste
wat je kwijtraakt zodra je ouder wordt, is je snelheid en kracht. Dat heeft onder andere te maken met de
afname van testosteron en een verminderde soepelheid van je pezen, banden en gewrichten. Dit is een
geleidelijk proces, waar je in het begin weinig van zal merken, maar wat vanaf je 65e steeds sneller gaat.
Het gaat in eerste instantie voornamelijk om die spiervezels die nodig zijn om explosieve kracht te leveren.
De spiervezels die gebruikt worden voor duursporten hebben over het algemeen minder te lijden van het
ouder worden. De marathon is voor oudere hardlopers daardoor een meer voor de hand liggende keuze dan
het korte sprintwerk.
Het verlies van spierkracht en spiermassa kun je vertragen door veel eiwitten te eten, die bijdragen aan
spieropbouw, en regelmatig te bewegen. Spieren die je niet gebruikt, verdwijnen namelijk snel. Combineer
hardlopen met spierversterkende oefeningen voor het beste resultaat.
Blijf op gewicht
In de loop van de jaren verandert je lichaamssamenstelling. Je krijgt relatief meer vet en minder spieren.
Doordat je spiermassa afneemt, verbruik je ook minder energie. Je zal je eetpatroon hierop moeten
aanpassen. Naast gezonde voeding is regelmatig bewegen ook belangrijk: het bevordert de stofwisseling en
stimuleert de vetverbranding.

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Houd je brein in goede conditie

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Bewegen is goed voor de hersenen! Het zorgt voor een goede doorbloeding van de hersenen en stimuleert
de productie van nieuwe verbindingen. Dat is goed voor je geheugen, concentratievermogen en de
verwerkingssnelheid van informatie. Ook komt er steeds meer bewijs dat bewegen het risico op dementie
vermindert.
Stevige botten en sterke spieren
Ouderen hebben vaker een vitamine D tekort, terwijl dit een belangrijke vitamine is voor stevige botten en
sterke spieren. Een tekort aan vitamine D kan leiden tot botontkalking (osteoporose), een verminderde
afweer en zwakkere spieren. Bovendien vermindert je balans en loop je daardoor een groter risico om
te vallen. Zonlicht speelt een belangrijke rol bij de aanmaak van vitamine D, dus het is gunstig dat je
als hardloper een reden hebt om naar buiten te gaan! Naast regelmatig buiten bewegen, kun je extra
supplementen slikken om je vitamine D niveau op peil te houden.
Lekker in je vel
Een rondje hardlopen heeft nog veel meer positieve effecten, die niet direct leeftijdgebonden zijn. Het draagt
bij aan een goed humeur, geeft je energie en vermindert stress. Misschien heb je het zelf ook al gemerkt,
regelmatig bewegen zorgt dat je lekker in je vel zit. En als je samen beweegt, voldoe je ook meteen aan je
sociale behoeften. Is dat even mooi meegenomen!

Rennen, wandelen met stokken. Waarom zou je?
Wat is de meerwaarde van het rennen of wandelen
met stokken en waar moet je opletten bij de
aankoop ervan?
Ooit wel eens aandachtig gekeken naar
steenbokken, gemzen en moeflons die in het
hooggebergte leven? Ze lijken zich bijna moeiteloos
en met grote behendigheid te verplaatsen. Zowel
naar boven als naar beneden. De verklaring
daarvoor is simpel. Tijdens het klimmen gebruiken
ze voornamelijk hun gespierde achterpoten, terwijl
ze hun veel rankere voorpoten bijna alleen inzetten
om hun evenwicht te bewaren.

Vier steunpunten
Met deze wetenschap in je achterhoofd kun je begrijpen dat het lopen met vier steunpunten meer stabiliteit
en tredzekerheid bieden dan twee. In feite vervullen stokken dezelfde functie als de voorpoten van
steenbokken, gemzen en moeflons. Dit verklaart meteen ook waarom het lopen met een slechts één stok –
zoals veel wandelaars doen – een domme vorm van zuinigheid is. Voor een stabiel evenwicht zijn gewoon
twee stokken nodig. Zeker als je zwaar(der) bepakt bent, zorgen stokken ervoor dat je makkelijker overeind
blijft. Vooral in modderig of technisch terrein.
Meer klimkracht
Stokken helpen alleen je evenwicht te bewaren. Ze helpen je vooral bij het klimmen, en in minder mate
tijdens het dalen. Een krachtige stokafzet helpt je je gewicht naar boven te verplaatsen. Hoe beter je
stokafzet, hoe minder je benen te hoeven doen. Vergelijk het maar met langlaufen waar de stokafzet ook
heel belangrijk is.
Het is niet per se dat je met stokken sneller gaat lopen, maar bij goed gebruik ervan kun je je klimkracht
vergroten terwijl je benen minder werk hoeven te doen. Zonder stokken loop je bij een steile klim veel meer
voorover gebogen, vaak met de handen op de bovenbenen. Met stokken blijft het bovenlichaam meer
rechtop waardoor je beter kunt blijven ademen.
Full body workout
Een ander positief bijeffect van het gebruik van stokken is dat de armen, schouders en bovenlichaam
automatisch worden getraind. Daarmee wordt lopen een full body workout.
Tijdens het afdalen fungeren stokken als rem en zorgen ze ervoor dat heup-, knie- en enkelgewrichten
worden ontlast. Door je stokken slim te gebruiken kun je ook makkelijker afdalen op passages met grote
hoogteverschillen, zoals trappen waar de treden ver uit elkaar liggen.
Leren lopen met stokken
Wanneer je stokken gaat gebruiken is voor iedereen heel persoonlijk. En nee, het is niet raar om je stokken
ook in Nederland te gebruiken. Bij oneindige herhalingen op dat venijnige heuveltje bij jou in de buurt of het
lopen van de Dutch Mountain Trail komen ze goed van

(Nordic)
Wandel
Nieuws

pas. Bovendien is het van belang dat je er ermee leert lopen als voorbereiding op je bergrace. Je zal de
eerste niet zijn die over zijn eigen stokken struikelt. Oefening baart hier ook kunst. Ga je lopen met stokken,
gebruik ze dan ook goed. Laat ze niet losjes achter je aan bungelen en slepen.

(Nordic)
Wandel
Nieuws

LEKI
Heb je het over stokken, dan kom je automatisch uit bij LEKI. Het Duitse bedrijf Lenhart uit Kirchheim – dat
verklaart meteen de naam LeKi – verkocht in 1970 zijn eerste aluminium skistokken. Sinds eind jaren tachtig
werd het gebruik van stokken populair bij bergwandelaars en trekkers, gevolgd door de nordic walkers in de
jaren negentig en trailrunners in de zero’s. LEKI bleef zich in de afgelopen vijftig jaar ontwikkelen met voor
elke sport een specifieke stok. De een vouwbaar, dan ander inklapbaar. Aluminium of carbon. Met polslus of
handschoen. Net naar gelang jouw wensen.
Handschoen in plaats van polslus
De Ultratrail FX.ONE is voor 100% vervaardigd uit carbon. Daardoor draag je niet meer dan 200 gram mee
aan iedere pols. Licht van gewicht dus, maar tegelijkertijd en sterk en stijf.
Superhandig is de ‘handschoen’ waarmee deze stok wordt geleverd. Middels het zogenaamde Trigger Shark
2.0-systeem klik je de handschoen aan de stok. In vergelijking met een polslus is dit veel comfortabeler en
kun je ook beter kracht zetten met de stokken.
Het mooie aan dit systeem is dat het blindelings werkt. Met beetje handigheid hoef je voor het vast- en
losklikken dus niet te kijken of te stoppen. Wel zo fijn, want op een pad vol wortels en stenen kijk je liever
voor je. Voor momenten dat je de stokken niet hebt vastgeklikt – aan te raden in afdalingen – zijn de stokken
uitgevoerd met handvatten van kurk. Deze bieden niet alleen goede grip, maar zorgen er ook voor dat je
minder snel koude handen krijgt. De handschoenen van de stokken zijn overigens ook prima te gebruiken in
combinatie met handschoenen of wanten.

Algemeen
Nieuws

Zaterdag 15 oktober 2022
Wandel & Hardloop evenement
Lengerich, Duitsland
De bustocht gaat door!
Hardlopen
Starttijd

12 km
14.10 uur

29 km
13.50 uur

Nordic Walking/ Sportief Wandelen
Starttijd

12.5 km
14.20 uur

6 km
14.20 uur

Vervoer
Trim Slim huurt een touringcar voor de heen en terugreis.
- Bus naar Lengerich vertrekt om 09.15 uur.
- Om 19.00 uur gaan we terug richting Almere.
Het bestuur betaald 60 % van de buskosten. Dat betekent dat u voor €15,00 een zitplaats kunt reserveren
in de bus. Daarnaast verzorgt u zelf uw inschrijving van het onderdeel waaraan u wilt deelnemen. Ook is het
mogelijk om een introducé mee te nemen! Als de busreis definitief is (minimaal 30 deelnemers) ontvangt u een
betaalverzoek van onze penningmeester.
Aanmelden voor een zitplaats in de bus via cursus@trimslim.nl
Aanmelden voor deelname aan het evenement regelt u zelf via de website:
https://my.raceresult.com/199609/registration
Verdere info via cursus@trimslim.nl

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 eind augustus 2022

