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Nieuws van het bestuur

Corona Proof Bijeenkomst Trainingsgilde Trim Slim.
Het lijkt alweer lang gelden….we zijn alweer 6 weken aan het trainen. Maar toch…… Voorafgaand
aan het besluit om de trainingen weer op te pakken zijn er een aantal zaken die met alle trainers-sters
besproken moeten worden. Hoe gaan we starten, vanaf welke plek bij de Draaiklk= Wil iedereen
wel weer training geven…..wat te doen met plassen en poepen en drinken en hygiene en de koffie
natuurlijk niet te vergeten.
Na het bespreken van vooral praktische zaken heeft elke sectie zijn eigen training vormgegeven
met elkaar. Waar houden we rekening mee, hoe doe je dat, waar spreek je mensen op aan, etcetera
etcetera.
Dat alles heeft er toe geleidt dat alle traiingen vlekkeloos van start zijn gegaan. Er was, vooral de
eerste drie weken, een grote opkomst, de sfeer was goed, er werd goed geluisterd en de conditie
van eenierder was over het algemeen redelijk. Goed zó….Houden zó!
Vanaf 6 juli 2020 kunnen we weer gebruik maken van de Draaikolk. Verderop in de digiflits leest
u waar rekening mee te houden. Daarnaast willen we ee nantal activiteiten weer opstarten; de
verplaatsingstraining, de MOA, het Rondje Noorderplassen. Tevens gaat ook, vanaf 12 juli, de
inloopochtend op zondag weer van start (9.45 uur). Op dit moment is nog niet duidelijk of wij gebruik
kunnen maken van de bar.
Zoals gewend blijven we in de zomer doortrainen. Afhankelijk van de groepsgrootte en inzet van de
trainers wordt gekeken of er 1 of 2 trainers aanwezig zijn. In het,mogelijke, enkele geval dat er geen
trainer is dan wordt er een duurloopje gelopen van 30 min. Heen en 30 min. Terug.

Trainersbijeenkomst Hardlopen, Nordic Walking en Sportief Wandelen.
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Verenigingsagenda 2020
Augustus

3 t/m 7

M.O.A. (onder voorbehoud)

September

5
24
24

Verplaatsingstrining
Rondje Noorderplassen (13K)
Route Noorderplassen (8K)

Oktober

3

Verplaatsingstrining

November

7

“Vier jou prestatie” training

December

5
31

Gezamelijke SUPRISE-training
“Oliebollen hollen”

Protocol de Draaikolk
Voordeur blijft op slot

•
•
		

Deurbeleid (bent u gezond etc.)
Als groep tegelijk naar binnen en ook weer
verlaten incl. de 1,5 mtr. Afstand

Reinigen van de handen

Bij ingang en andere plekken staat desinfectiemiddel etc.

•

Reinigen stoelen en tafels na •
gebruik/materiaal reinigen
•

Gebruikers reinigen zelf wat er is gebruikt
Schoon achterlaten van de ruimte

Gebruik eten en drinken

•
•
•
•

Zelf eten en drinken meenemen is toegestaan zolang de bar dicht is
Bar blijft tot maximaal 1 september gesloten
Keuken mag niet worden gebruikt
Alleen noodzakelijk toiletgebruik van bezoekers

Inrichting ruimtes
op 1,5 mtr. Afstand

•
•
•
•
•
•
•

Zorg dat de stoelen op minimaal 1,5 mtr. afstand van elkaar staan
Activiteitenzaal max. 9 pers.
Vergaderzaal 1 max. 8 pers.
Vergaderzaal 2 max. 5 pers.
Barruimte
max. 7 pers.
Grote zaal
max. 33 theateropstelling
Grote zaal
max. 17 zitplaatsen

Gebruik van de ruimtes

•
•
•

Bj betreden van de ruimtes, bezet/vrij bordje gebruiken
Jassen worden opgehangen aan de stoel van gebruiker
De kapstokken mogen niet worden gebruikt

Afval

•

Afval gaat weer mee naar huis

Toiletgebruik
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Algemeen nieuws
Rondje Noorderplassen nieuwe stijl
Op donderdag 24 september 2020 vindt het Rondje
Noorderplassen plaats. In de winter werd er over de dijk
gelopen, en in de zomer onderlangs het water. Ook was er
een ruime starttijd waardoor eenieder zelf kon beslissen hoe
laat te starten.
Startlocatie is kinderboerderij de Stek, Rie Mastenbroekpark 8.
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.
Tevens is een bezemfietser beschikbaar voor het geval dat…..
Het Rondje Noorderplassen onderlangs telt 13,3 km vanaf de Stek. Het Rondje mag tevens 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 13 km te ver is hebben we een alternatieve Noorderplassen Route van 8 km.
Deze start 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 cursus@trimslim.nl
Je mag introducés meenemen,
zij betalen €2,-
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Wat & Wie?
n.a.v. de groepsfoto-uit-de-oude-doos met de witte shirts in de DigiFlits:
Die werd genomen voor vertrek naar de Apeldoornse 4-Daagse 2003 (de 50e)
De witte shirts werden gesponsord door de familie Kors (woonarkenbedrijf)
De buigende persoon op links ben ik; de middelste 1e van links, knielend is Roel Heijser. Liggend:
Herman Bakker. Helemaal achteraan met witte kuif: Jan Wolt. Van overige TrimSlimmers herken ik in
het midden alleen een dame met de voornaam Riks. Het was voor TrimSlim de derde onderneming
naar Apeldoorn met een recordaantal van een 35 deelnemers, waaronder ook hardlopers zoals ik.
Het ‘uitstapje’ kreeg dan ook uitgebreide aandacht in de lokale pers.
Duikend in mijn archief lees ik in het papieren clubblad, de TrimSlimNieuwsbrief van september 2003
de volgende overige namen:
Els Kors, Henny Rentinck,
Joyce Bals, Bia Livestro, Jan
Akkerhuis en Theo Balke.
Enkele van hen waren net als
Herman en Roel, TrimSlimtrainer en/of betrokken bij de
organisatie.
Steven Poolman
(vanuit Hongarije)
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Wandel nieuws

De Alternatieve Vierdaagse is hét alternatief van dé Vierdaagse. Kies jouw afstand (10, 20, 30, 40 of
50 kilometer per dag), plan je route en loop in jouw omgeving je eigen Vierdaagse.
Schrijf je vandaag nog in en doe mee aan De Alternatieve Vierdaagse op 21-24 juli 2020. Na je
inschrijving ontvang je meer informatie over jouw deelname en over de nieuwe Wandel.nl-app.
Blijf in beweging en loop mee
• Loop gratis van 21-24 juli De Alternatieve Vierdaagse;
• Verdien een bijzonder aandenken, ontwikkeld voor deze speciale editie! (en vele leuke extra’s);
• Gratis Wandel.nl-app, die ook te gebruiken is om vrij te wandelen;
• Loop een zelfgekozen route en sla jouw favorieten op;
Veel relevante, interessante en leuke wandelcontent.
Wat is De Alternatieve Vierdaagse?
Op 21-24 juli vindt De Alternatieve Vierdaagse plaats. De Alternatieve Vierdaagse is hét digitale
alternatief van dé Vierdaagse. Om drukte te vermijden, wordt er niet gelopen over het officiële
parcours, maar wandel je een zelfgekozen route. Dat hoeft niet per se in Nijmegen te zijn, maar kan
in het hele land.
De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) lanceert voor deelname op 21-24 juli een nieuwe
Wandel.nl-app, met een speciale routefunctie die in heel Nederland gebruikt kan worden. Op die
manier kunnen niet alleen 45.000 Vierdaagse-deelnemers meedoen, maar kan iedereen dit jaar de
uitdaging aangaan en een unieke beloning verdienen.
Je kunt per dag de officiële Vierdaagse-afstand van 30, 40 of 50 km lopen, óf de speciaal voor De
Alternatieve Vierdaagse toegevoegde afstanden van 10 of 20 km. Houd er rekening mee dat we
vanwege de coronamaatregelen helaas geen rustpunten en medische faciliteiten kunnen organiseren.
Via de Wandel.nl-app wordt er een wandelroute naar keuze uitgestippeld in jouw eigen omgeving.
Tijdens het wandelen wordt er genavigeerd en wordt de route bijgehouden en opgeslagen. Het alom
bekende en veelgebruikte ‘Wandelkilometerboekje’ wordt daarmee digitaal. De afgelegde kilometers
op 21 t/m 24 juli 2020 worden geregistreerd én beloond met een uniek aandenken.
https://www.wandel.nl/alternatieve-vierdaagse.htm
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Net als voorgaande jaren organiseert Trim Slim in de eerst volle week van augustus

3 t/m 7 augustus 2020 de M.O.A.
Door diverse consumentenorganisaties wordt meestal afgeraden
om producten of diensten op afbetaling te kopen. Er is echter
één uitzondering: de marathon op afbetaling (kort: MOA). 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 3 tot vrijdag 7 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.
Omdat de swingende barmannen dit jaar beperkt beschikbaar
zullen zijn ivm vakantie en werk, zoeken we hulp.
Voor de bemanning (m/v) van de Draaikolk zou het fijn zijn
wanneer er twee TrimSlimmers per avond beschikbaar zijn en
ook op het keerpunt zoeken we nog hulp.
U kunt u aanmelden als hulp via trainingszaken@trimslim.nl of
bij uw trainer.
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Wanneer je weet dat
je verslaafd bent aan
hardlopen

Het junkiegehalte onder hardlopers is hoog. Je bent al snel verslaafd. Dat zit niet in 10 kilometer
kunnen rennen in tijd x.
Het zijn vooral andere effecten dat je zeker weet dat je een verslaafde hardloper bent. We noemen
10 punten van de echte verslaafde. En nog een paar extra.
1 Die extra paar honderd meter
“Kom we lopen toch door tot het einde van de straat”, roep je tegen je hardloopmaatje. Want dan
springt je sporthorloge over naar 12 kilometer. Als hardloper hou je van compleet gelopen kilometers.
2 Hardloopschoenen eerst in de koffer
Je gaat op reis en neemt mee: je hardloopschoenen. Je vergeet bijna je paspoort maar je outfit en
schoenen lagen als eerste in de tas. Juist tijdens je vakantie ontdek je op de hardloopschoenen weer
mooie plekken en leuke stranden.
3 Zondagavond zoektocht
Je zoekt op zondagavond meteen naar uitslagen en ervaringen van vrienden die dat weekend een
wedstrijd liepen. Ondertussen pak je ook de nieuwste interviews met bijvoorbeeld Dafne, Sifan,
Khalid en Maureen mee.
4 “Je hebt al 10 shirts!”
De meeste hardlopers kunnen het niet laten. Meer leuke hardloopspullen en gadgets kopen.
Familieleden kijken je verwonderd aan want waarom moet er in hemelsnaam nog meer zooi in de
kast. Voor ons is dat natuurlijk geen zooi maar de omlijsting van de weg naar vrijheid. Schoenen zijn
vaak net een tikkie lastiger. Je bent al blij als je een fijne pasvorm vindt en de schoenen in ieder geval
een half jaar heel blijven. Je bent zeker verslaafd aan hardlopen als je meer hardloopschoenen hebt
dan gewone.

5 Alles is leuk
Oke, waarschijnlijk train je nu ergens tussen de 10 en 21 kilometer per training. Eigenlijk vind je alles
leuk. Van 10 kilometer tot een uitgestrekte trail. Een beetje ploeteren over het gras in een cross,
mooi. Over obstakels gaan, lekker spelen. Die 35 kilometer trail, ommetje in de natuur. Ondanks dat
je talent ergens bij een van deze disciplines ligt zou je ze liefst simultaan willen lopen.

DigiFlits | TrimSlim | Almere

Juli 2020

6 Ja, elke dag
Geef het maar toe, je vindt het woord ‘herstellen’ eigenlijk maar niks. Knudde. Waardeloos. Je wilt
namelijk eigenlijk diep in je hart iedere dag hardlopen. De ratio vertelt je dat het niet gaat werken
omdat je anders met een blessure thuis op de bank zit. Oh nee, dat is nog erger dan maar een paar
keer per week trainen.
7 Na een goede wedstrijd of training wil je meer
Sommige sporters lopen een wedstrijd of lopen zelf een PR en weten het dan, dat was eens en nooit
meer. Verslaafde hardlopers willen na een wedstrijd meer. Nog een wedstrijd, en dan nog een en
daarna misschien een langere afstand. Als de tijd tegenviel willen ze een goedmaakrace. Als de tijd
meeviel trainen ze extra hongerig naar de volgende race. Het kan niet op.
8 Nee, niet nog meer doping
Je kijkt met blije en verdrietige blik door het hardloopnieuws. Je volgt je grote helden in de wedstrijden
en dat maakt je vrolijk. Je wordt heel triest bij alweer nieuws over betrapte atleten. Dan blijkt ook nog
dat de eerste zes atleten in de 1500 meter finale van de Olympische Spelen in Londen te maken
hadden met doping. Om te huilen. Jij blijft gezond doortrainen op boterhammen pindakaas.
9 Fijn heel vroeg op
Sommige mensen vinden het fijn om vroeg op te staan. Voor de meeste mensen geldt het tegendeel,
uitslapen is geliefd. Jij hardloper zet wel de wekker vroeg zodat je nog even kan trainen voordat je
naar je werk gaat. Je staat niet vroeg op omdat je dat fijn vindt maar omdat het hardlopen je dag
meteen goedmaakt.
10 Je loopt vaker rond in hardloopkleding dan gewone kleren
Die enorme voorraad shirts en tights gaan natuurlijk vaak aan. Er zijn hardlopers, niet veel, die vaker
hun sportkleren aan hebben dan andere kleding. Als je bij dit cluppie hoort, weet je het zeker. Jij bent
verslaafd aan hardlopen.
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Whatts app

Wisselende
weersomstandig
heden
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We hebben het deze maanden
allemaal meegemaakt!
Van mooi voorjaarsweer, tot een
tropische juni maand. En natuurlijk
daarbij de Hollandse wind en
klimaatvriendelijke hoosbuien.
Dat levert vaak fraaie plaatsjes op.
Onderstaande plaatsjes zijn via de
Whatts App verstrekt!

Juli 2020

En Als de zon schijnt!
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En een
tropische
trainingsavond!

En zo valt er altijd wat
te beleven bij

Trim Slim!
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Hé twijfelaar
Sta jij ook in 2021 aan de

Onderstaand herhalen we de oproep.
Ongetwijfeld zijn er lopers die erover hebben nagedacht…zal ik nog 1 keer een marathon
doen…ben ik daar niet te oud voor…hé, als die gaat, dan moet ik het toch ook kunnen….ben
ik niet te langzaam…hoe moet dat dan….is het wel voor mij weggelegd…..er doen allemaal
ervaren hard/marathon lopers mee….daar hoor ik toch niet bij……..
2021! Dat klinkt nog ver weg, en dat is natuurlijk ook zo!! Toch hebben een tiental Trim
Slimmers het plan opgepakt om in 2021 de Rotterdam marathon te lopen. In deze groep
bevinden zich ook debutanten.
Voordeel is dat je langere tijd de voorbereiding kunt overdenken. Wat komt erbij kijken, hoe
kan ik dat regelen, bewustwording van wat er gaat gebeuren. Met trainers overleggen hoe
de trainingen verlopen, hoe train je zo’n lange afstand, hoe ziet het schema eruit. Allemaal
voorbereidingen die je kunt doen vóór de daadwekelijke trainingen gaan plaatsvinden.
Ook een voordeel is dat je na de uitvoering van 2020 kunt inschrijven voor de Rotterdam
marathon van 2021. Je bent dan goedkoper uit dan wanneer je in december/januari besluit
om deel te nemen!
Dus je hoeft nog niets te beslissen, ga er gewoon over nadenken, heb je altijd al een marathon
willen lopen? Dan is dit je kans. Niets is gezelliger en functioneler dan met elkaar een doel na
te streven; je staat er niet alleen voor. Praat er eens met de trainer over… De voorbereidingen
starten in september met een info avond.

Samen halen we de
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Verplaatsingstraining 4 juli Poort Dok
Druilerig weer is voor sportief wandelaars geen probleem.
Goed gekleed en gehumeurd gaan ze op pad!

Nordic Walking trainer Arie maakt de spieren lekker los en warm.
De nordic walkers zijn niet te stoppen. Chapeau.

DigiFlits | TrimSlim | Almere

Juli 2020

Hier zijn Stoere Starters hardlopen tijdens
hun eerste les, aan het werk olv Annemieke.

Trainer Willem laat de ervaren hardlopers
lekker zandhappen.

De verplaatsingstraining bij Poort Doc is opnieuw een succes geworden. Wat goed dat eenieder gekomen
is ondank het weer en beperkende maatregelen. Na afloop was er gelegenheid om koffie/thee met elkaar te
drinken.
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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 10de van augustus 2020

