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AUGUSTUS

DIGIFLITS

Nieuws
van het
Bestuur

Beste leden,

Verenigingsagenda 2022

Wat een drukke zomerperiode is het geworden; cursus reanimatie, Cityrun, Rondje Noorderplassen, Nijmeegse
4-daagse, M.O.A. En als je denkt, hèhè even rust…nee hoor.. Op naar de startcursus, trailrun clinics…….
snelle 5 km hardlooptrainingen……….verplaatsingstrainingen…hupsakéé!

September

3

Verplaatsingstraining

12

Bestuursvergadering

Trim Slim staat voor sportief en ongedwongen en daar is niets te veel mee gezegd. Met elkaar de puzzels
oplossen, klaar staan als er om hulp geroepen wordt bij activiteiten, motiveren, enthousiasmeren, ook in de
zomer.

17

CLINIC Trailrunning

24

Startcursus hardlopen

Heel veel plezier met deze Digiflits, zie wat we met z’n allen doen en laat je daardoor motiveren om doelen te
blijven stellen.

24

CLINIC Trailrunning

1

Verplaatsingstraining

Oktober

November

15

Busreis naar Teutolauf

5 t/m10

Vier je Prestatie Week

14
December

3
12
23 dec t/m 2 jan

Bestuursvergadering
Surprise tocht
Bestuursvergadering
Geen trainingen

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

Algemeen
Nieuws

Algemeen
Nieuws

Verplaatsing training 3 september 2022

Foto Parade Almere City Run 26 juni 2022

Aanvang:

09:00 uur

Lokatie:

Boerderij Uniek Leven | Kathedralenpad | 1349 JB | Almere

Deze dag stonden de 4 mijl, 10km en 10 mijl op het programma.
De oproep om foto’s heeft succes gehad. De foto’s vertellen het verhaal!!

Na afloop koffie met wat lekkers. Dit wordt beschikbaar gesteld door het bestuur. Een kleine bijdrage wordt
gewaardeerd.

Hardloop
Nieuws

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Nijmeegse 4Daagse van Monique Angel

Wat een goed initiatief!

Na twee corona jaren, was het nog steeds onzeker of de Nijmeegse vierdaagse
van start zou gaan. Toch ben ik in februari 2022 begonnen met de training. Kort
daarop lukte het om me in te schrijven bij Via Vierdaagse van de Wandelbond. Vanaf
dat moment heb ik veel trainingskilometers gemaakt. Onze wandeltrainer, Martijn
Hommes, heeft een trainingsschema gemaakt. Hierin had hij veel wandeltochten
opgenomen, zodat je zelf kon kiezen wat je het beste uitkomt.

Een goed gebruik om met enige regelmaat alle trainers van Trim Slim uit te
nodigen voor een reanimatiecursus. Ofschoon alle trainers in hun opleiding te
maken hebben gehad met reanimatie, is het een goede zaak dat de nieuwste
kennis en practices weer eens langskomen en worden besproken. Door Corona
was een tijdje geen training gegeven. Op 18 juni 2022 werd de training in de
Draaikolk gehouden.

De eerste, georganiseerde, wandeltocht was door Oud Amsterdam. Hieraan namen
een aantal TrimSlimmers deel en het was heel gezellig. Inmiddels was het half
april en zijn de “echte” trainingen begonnen. De afstanden werden steeds langer.
De alternatieve Bloesemtocht in Geldermalsen, Paaswandeltocht in Gouda, de Waterlandse Dorpentocht in
Buiksloot Amsterdam, de Capitulatie- en Vrijheidstocht in Wageningen, de Veluwe Wandeltocht, natuurlijk de
Apenloop (georganiseerd door onze eigen wandeltrainer Martijn), de Gelderse Poort Wandeltocht in Pannerden,
de 3 Provinciën Wandeltocht in Malden, de Tuurtorentocht in Zeewolde, rondje Gooimeer, Wandelvierdaagse ’t
Gooi en de Dromedaris Wandeltocht. Al met al heb ik zo’n 850 km gelopen in voorbereiding op de Nijmeegse
4daagse.

Veel aandacht is besteed aan de werking en bediening van de AED (defibrillator).
Ook is uitgebreid stilgestaan en is geoefend welke ‘rollen’ door de verschillende
aanwezigen moeten worden ingevuld. Ook is besproken de mogelijke aanwijzingen die van 112 (alarmcentrale)
kunnen worden verwacht.

Het leuke van TrimSlim is dat er altijd een wandelmaatje is, ik heb dan ook veel gezellige uren doorgebracht
met Ingrid, Lila, Martijn, Yvonne, Geesken, Patricia, Els en Susanne. Hartelijk dank allemaal lieve wandelaars.
Op zondag 17 juli werd besloten de N4daagse in te korten naar een 3daagse omdat de temperatuur te hoog
was. Toen de N4D eindelijk van start ging op roze woensdag, was ik bloednerveus, zou ik het wel halen?
Het was niet nodig om me druk te maken, mijn wandeltrainer en mijn wandelmaatjes hadden me op zoveel
manieren geholpen: het avontuur kon beginnen. Na de eerste dag dacht ik, dit ga ik redden en vanaf dat
moment was het alleen maar genieten. Wat een geweldig evenement.
En het is gelukt! Deze hele bijzondere 104e editie van de Nijmeegse 3daagse was fantastisch. Martijn heeft
voor de 19e keer 50 km gelopen, Lila (2e keer), Geesken (14e keer), Patricia en ik als debutanten van de 40
km, Erik, Els, Yvonne en Rita hebben de 30 km ook weer uitgelopen. Knap gedaan hoor allemaal.
Groetjes, Monique

Afgezien van reanimatie is uitgelegd welke mogelijke andere risico’s je tijdens trainingen kunt lopen en hoe
door adequaat mee kan worden omgesprongen.
We hopen dat reanimatie zich niet voordoet, maar de trainers van Trim Slim hebben de kennis en zijn geoefend.
Alle deelnemers hebben na afloop van de coördinator een certificaat uitgereikt gekregen. Bestuur is daarover
tevreden en is van mening dat deze cursus elk jaar wordt herhaald.
Rob Wegert

Algemeen
Nieuws

Trailrun
Nieuws

Mayke’s Dutch Mountain Trail

Rondje Noorderplassen

Dag 1 van de Dutch Mountain Trail!
Wennen aan de hitte en bagage op de rug maar wat een beloning aangekomen op de eerste summit
(Wilhelminaberg) toen een KONINGINNEPAGE voor me langs vloog! Balen dat ik op het laatste moment had
besloten geen camera mee te nemen maar toch een kiekje kunnen nemen met de telefoon en vooral van de 2
koninginnenpages genoten en de een goed bekeken die vlak voor me op de grond was neergestreken! En wat
een top plek om te overnachten op 2 km lopen van de route: abdij Rolduc! Heerlijk gegeten in de brasserie en
daarna genieten op de binnenplaats en rondom de abdij, aanrader!

Eind juni vond het zomerse Rondje Noorderplassen plaats. Er was gelegenheid om diverse afstanden
te wandelen of te hardlopen. Hoofdroute natuurlijk het rondje om de Noorderplassen. Alles was top
georganiseerd….. alleen regen en onweer gooiden roet in t eten. Het was niet verantwoord om het grote
rondje te lopen en vanaf 20.00 uur was t niet te meer te doen.

Dag 2 van de Dutch Mountain Trail.
In de hitte van abdij Rolduc in Kerkrade naar Vaals. Prachtige route! 2e van de 7 summits van de trail bereikt:
de Schneeberg (hoger dan Wilhelminaberg maar minder steil).

Dank aan de organisatie en haar vrijwilligers.

Dag 3 van de Dutch Mountain Trail.
Van Vaals naar Gulpen. Wat een hitte! In het bos was het prima, in de volle zon op stukken asfalt vanmiddag
heel erg heet. Meerdere wandelaars tegengekomen die dezelfde trail lopen. Onderweg even van de route
afgeweken om bij Het Hijgende Hert een mosterdsoepje te eten en uit te zweten. Daarna weer door. Tot eind
van de middag gelopen. Laatste paar kilometer van vandaag doorschuiven naar morgen. In totaal 22 km
gelopen vandaag.
Dag 4 van de Dutch Mountain Trail.
Gulpen - Slenaken via Teuven. Laat vertrokken vanwege de regen, heerlijk wandelweer, prachtige uitzichten,
mooie holle wegen, avontuurlijk door dichte begroeiing van brandnetels en bramen op hele smalle paadjes.
Echt een mooie route! En prachtige slakken gezien.
Groet,
Mayke

Toch hebben we foto’s van lieve vrijwilligers die zich beschikbaar hebben gesteld om de aanwezige
deelnemers te voorzien.

Algemeen
Nieuws

Moa 2022
Algemeen
Nieuws

In de week van 1 t/m 5 augustus organiseerde Trim Slim de jaarlijkse MOA, de marathon op afbetaling.
Ongeveer veertig Trim Slimmers hebben vier (en sommigen zelfs vijf) avonden vijf of tien km gelopen. Iedere
avond om 19:00 stonden de eerste wandelaars al klaar bij de Draaikolk om van start te gaan en om 19:30
vertrokken de hardlopers. Net als vorig jaar hadden de routes de vorm van een acht (8) (of oneindig (∞) ) Op
het snijpunt van de twee rondjes stond een bemande rustpost met water en dropjes klaar.
Bij de finish stond ook wat drinken en wat zoute versnaperingen klaar. Omdat het woensdag 3 augustus
heel heet was, waren er ook ijsjes. Op de laatste dag van de MOA stonden de bitterballen al te pruttelen in
de frituur. Samen met vijf dozen bitterballen en een compilatie van muziek (met als speciale vermelding: Jan
Biggel - Ons Moeder zeej nog) was het een heel gezellige afsluiter. Alle lopers mochten ook nog een mooie
plant uitzoeken.
Via deze weg wil ik graag alle vrijwilligers bedanken; zonder hen zou er geen MOA zijn.

Algemeen
Nieuws

Hardloop
Nieuws

Almere City Run 2022 (10EM)

Of zoek in google naar: Obesitas verklaard - Amanda NL subtitels

Marco van Duijn (lid sinds oktober 2021)

Als je het filmpje hebt bekeken dan weet je dat er meer nodig is dan enkel bewegen en het aanpassen van je
eetpatroon. Dit werkt trouwens wel heel goed voor de bekende vakantie kilootjes maar bij obesitas is het een
complexer verhaal…….

Op 26 juni 2022 heb ik de ACR 10EM gelopen. Dit was voor mij de eerste 10EM in wedstrijdverband. Deze
afstand liep ik die dag in een gemiddeld tempo van 5:37km met heel veel steun aan onze Kees tijdens de loop
en het TrimSlim publiek langs de kant en aan de finish.

In september 2019 heb ik dan ook een gastric bypass ondergaan. Naast
het verkleinen van je maag wordt ook een stukje van je darmen omgelegd
en juist dit laatst is heel belangrijk in de strijd tegen obesitas.
Het herstel ging, mede door een goede voorbereiding, snel en voorspoedig
en het gewicht vloog er letterlijk vanaf. Rustig aan kon ik het sporten weer
oppakken en begon zelfs ook weer met hardlopen. Hardlopen is voor mij
altijd iets geweest wat ik heerlijk vindt om te doen en wat voor mij heel
goed werkt voor de Balance tussen lichaam en geest.
Al heel snel merkte ik dat het mij veel makkelijker afging en dat ik mij
fysiek en mentaal heel snel weer sterk begon te voelen. In 2015 (150kg) liep ik de DtD by night (5EM) net
enkele seconden onder het uur. Maar wilde eigenlijk altijd al de DtD 10EM doen maar dat was voor mij toen
echt niet weggelegd.
Vijf jaar, een gastric bypass en 50kg later schreef ik mij weer in voor de DtD loop bij night (2020). Helaas
moest het, vanwege corona, een home edition worden en liep ik deze afstand in 45min. Een wereld van
verschil………

Waarom deel ik dit nu met jullie….
Voor mij was deze ACR een try-out voor de Dam tot Dam loop 10EM. Deze DtD staat al jaren op mijn “To Do”
lijstje waarbij jullie moeten weten dat mijn leven er tot 3 jaar geleden er heel anders uitzag. In die tijd deed ik
ook aan sport en deed ik, naast Cross fit, ook aan hardlopen. Het enige verschil met toen en nu is dat ik 50kg
extra gewicht met mij mee sleepte en dat doet iets met je.
Omdat ik lang ben viel het wellicht wat minder op en het enige geluk wat ik daarbij had is dat het gewicht
(150kg) over mijn gehele lichaam verdeeld was. Daarmee had ik een BMI van 38,3 en leed ik dus aan morbide
obesitas. Maar of het andere nu opvalt of niet je hebt er letterlijk en figuurlijk in alles last van.

Omdat ik merkte dat ik met de schema’s vanaf
internet niet echt verder kwam (verder en
sneller) heb ik mij ingeschreven bij Trim Slim.
Vanaf dag één voel ik mij thuis binnen deze
leuke groep mensen en heb ik met een grote
glimlach mijn prestaties kunnen verbeteren.
Op een gegeven moment krijg je door dat
mijn eerste doel (DtD 10EM) met een leuke
tijd haalbaar wordt en dat is ook gebleken na
het lopen van de ACR. Met veel voorpret heb
ik mij ingeschreven voor deze wedstrijd.

Mijn hele leven heeft altijd
in het tekenen gestaan
van mijn overgewicht en
enkel als ik een lange
periode intensief aan het
sporten was kreeg ik het
enigszins onder controle.

Gaande weg is daar nog een doel bijgekomen.

Waarom wil in nu mijn
verhaal met jullie delen….

Als jullie meer willen weten of vragen hebben voor je zelf of voor mensen uit jullie omgeving m.b.t. overgewicht
spreek mij gerust aan op een training of stuur een appje voor een contact moment.

Ik wil graag een lans
breken
voor
mensen
die lijden aan obesitas/
overgewicht. Op het moment dat ik mij er goed in ging verdiepen (ik was het strijden moe) werden er één ding
goed duidelijk:
Obesitas is echt een ziekte….
Voor mij was de volgende uitleg een echte “Eye Opener” en deze wil dan ook graag met jullie delen via de
volgende link (Speeltijd 6min).
https://youtu.be/WgZCfCAdacE

Naast de 10EM op 18 september 2022 heb
ik mij ook ingeschreven voor de night versie
(5EM) op 17 september 2022.
En zo blijven we lekker bezig met deze leuk sport, binnen deze club met al zijn leden

Wordt vervolgt….
Met sportieve groet,
Marco
(Met dank aan Annemarie voor het nemen en delen van de foto’s van de ACR 2022)

Hardloop
Nieuws

STARTCURSUS
Hardlopen

Algemeen
Nieuws

Hardloop
Nieuws

www.trimslim.nl | zaterdag 9:00 - 10:00 / dinsdag 20:00 - 21:00
Verantwoord opbouwschema | Gekwalificeerde trainers | Deelname aan clubactiviteiten

Zaterdag 15 oktober 2022

Startcursus

Wandel & Hardloop evenement
Lengerich, Duitsland
De bustocht gaat door!
Er is nog plaats in de bus!
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.

vanaf

24 september 2022
10 weken training op maat
Cursuskosten €60,Incl. Dry-fit Trim Slim clubshirt
Keuze uit zaterdag en/of dinsdag training

Verdere informatie en aanmelden via cursus@trimslim.nl

www.trimslim.nl

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

Vanuit: Buurthuis “de Draaikolk“ in Waterwijk, Lekstraat 2 Almere

Gezien op...

Trim Slim Trail Run Clinic

Trailrun
Nieuws

Oke eigenlijk was het te warm. Toch konden Rietje en ik het niet laten.
Verzamelen bij de Noorderplassen.
Dus gingen we water halen uit de plas, de ballonnen vullen met water.
Overgooien van ballonnen, hardlopend waterdrinken en lopen metern ballon
op een lepel. Rietje was geweldig met de nazorg: drinken,watermeloen em komkommer.
Het was weer top!

Data:
Zaterdag 17 September en Zaterdag 24 september
Locatie:
Cirkelbos (precieze locatie ontvang je per mail)
Aanvang: 09.00 uur – Eind 11.00 uur
Tijdens de clinics maak je kennis met trailrunning; wat is het verschil met gewoon hardlopen,
verschillende ondergronden, trainingsmethoden, materialen, technieken, veiligheid, klimmen en
dalen, en nog meer!
Deze clinics zijn voor iedereen toegankelijk. De clinics zijn gericht op informeren en oefenen. Er
worden weinig kilometers gemaakt.
Trainers Rene Langeslag en Jennifer Bijzet zijn deze clinics de trainers.
Inschrijven via cursus@trimslim.nl en geef aan welke zaterdag jou voorkeur heeft.
De reguliere trainingen vanuit de Draaikolk gaan gewoon door!

Stappen, stappen, stappen 3 dagen lang!
Het waren 3 super mooie, bijzondere Nijmeegse 4 Daagse wandeldagen samen met mijn vriendinnetje
Patricia Caron hebben we weer mooie herinneringen gemaakt.
En zijn we er Volgend jaar weer bij

Tip;
Maak meteen gebruik van je nieuwe skills door deel te nemen aan de
Devil’s Trail Utrechtse Heuvelrug
De Devil’s Trail Utrechtse Heuvelrug wordt mede georganiseerd door Stichting Green Race.
Van iedere inschrijving wordt €1,- afgedragen aan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Bij het inschrijfgeld zit dit jaar ook een opvouwbare beker. Daarnaast de zaken die je gewend bent
zoals: fourage, medaille (early birds), TonyChocolonely en een lokaal biertje \ biologisch sapje
Route
Start- tijd
Drommel trail (8 km) 13:00 - 13:30
Lucifer trail (16 km) 12:00 - 12:50

Fourage Posten
1
2

Tijds- limiet
1,5 uur
2,5 uur

Tot 1 juli Tot 20 september
€21,€23,€22,€24,-

Https://devilstrail.nl/utrechtse-heuvelrug/

Het was weer een feestje om mee te
mogen lopen #almerecityrun

Trailrunning | TrimSlim | Almere

Algemeen
Nieuws

BLAUWE TEENNAGELS NA HET WANDELEN:
WAT KUN JE ERTEGEN DOEN?
(Nordic)
Wandel
Nieuws

Als je een extra lange wandeltocht loopt, kan het zomaar gebeuren dat je teennagels blauw zijn geworden
zodra je je schoenen uittrekt. Op zich kan dit voor je gezondheid geen kwaad, maar ze kunnen soms wel
behoorlijk pijn doen. Bovendien kan je nagel er zelfs vanaf vallen. Reden genoeg dus om blauwe teennagels
te voorkomen. Maar hoe pak je dat aan?
Wat zijn blauwe teennagels?

Blauwe teennagels ontstaan meestal door een bloeding onder de nagel (tussen de nagel en het nagelbed).
Dit soort bloedingen gebeuren als er te veel druk op de nagel komt te staan, zowel van boven als van voren.
Hierdoor ontstaan er bloedingen onder je nagels. Vaak wordt hierbij ook de verbinding tussen het nagelbed
en de nagel gebroken. Hierdoor valt je nagel er na verloop van tijd af, waarna er een nieuwe aangroeit. Dit
geeft een kloppend gevoel en kan erg pijnlijk zijn, zeker als je nagelbed langere tijd blootligt.
Oorzaken
Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor bloeduitstortingen onder je teennagels. Zo kunnen ze
bijvoorbeeld ontstaan als je een klap op je teen krijgt of als je je voet hard stoot tegen een steen of
boomstronk. Bij wandelaars zit de belangrijkste oorzaak hem echter vaak in te smalle of te krappe
wandelschoenen. Als je schoen namelijk niet de juiste pasvorm heeft, komen je tenen en nagels bij elke stap
tegen de voor- of bovenkant van je schoen aan, waardoor er te veel druk op je tenen komt te staan. Dit kan
overigens ook gebeuren als je je veters niet goed strikt. Als je ze te los vastmaakt, kan je voet namelijk in je
schoen gaan schuiven. Ten slotte kunnen ook te lange teennagels of kromme tenen een rol spelen.
Hoe voorkom je blauwe tenen?
Als het even kan, wil je blauwe teennagels natuurlijk voorkomen. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je
hiervoor kan doen. Hierbij is de belangrijkste stap dat je schoenen met een juiste pasvorm en maat kiest voor
tijdens het wandelen. Let er daarom bij het passen van je schoenen goed op dat je genoeg ruimte hebt en
je tenen niet tegen de voorkant aankomen als je loopt. Een bekende truc is hierbij om het binnenzooltje uit
de schoen te halen en erop te gaan staan. Als je hiel in de kuip van het zooltje valt, moet je aan de voorkant
ongeveer één centimeter ruimte overhouden. Tijdens het lopen gaat je voet namelijk onvermijdelijk heen en
weer schuiven en die ene centimeter extra ruimte zorgt ervoor dat je tenen dan niet tegen de voorkant van je
schoen aan komen. Zijn je beide voeten niet even groot? Koop dan de schoenen op je langste voet.
Verder is het ook belangrijk om je veters goed te strikken, zodat je voeten zo min mogelijk gaan bewegen
tijdens je wandeling. Trek ze daarom goed strak aan, maar ook weer niet té strak. Dan knel je namelijk de
bloedsomloop in je voeten mogelijk af. Zorg er verder ook voor dat je je teennagels regelmatig knipt, zodat
ze lekker kort zijn als je op pad gaat. Kortere nagels komen immers minder snel tegen de voorkant van je
schoen.

Behandeling
Ondanks als deze voorzorgsmaatregelen, kan het toch gebeuren dat je na een wandeling ineens ziet dat
je teen blauw geworden is. In dat geval is er niet zoveel dat je kan doen. In het algemeen is er bij blauwe
teennagels namelijk geen speciale behandeling nodig. Binnen een paar maanden valt de oude teennagel er
vanzelf af en vormt zich een nieuwe nagel eronder. Wel kan je voorkomen dat het erger wordt door nieuwe
wandelschoenen uit te zoeken, of een tijdje op sandalen te gaan lopen. Heb je toch veel pijnklachten aan
je tenen? Neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten kan een arts namelijk een minuscuul
gaatje in je teennagel boren, om zo de druk te verminderen. Dit helpt in de meeste gevallen ook tegen de
pijn.

(Nordic)
Wandel
Nieuws

5K Tips
Hardloop
Nieuws

Zo rond september zijn de meesten weer terug van vakantie. De trainers van Trim Slim staan te poelen
om een maand gericht met jullie aan het werk te gaan. Dat betekent dat de maand september in het teken
staan van; een goede 5km lopen. De trainingen zijn gericht op een snelle 5km. Voordeel hiervan is dat jij jou
basissnelheid verhoogd voor welk doel je dit jaar ook mag hebben.
Hoe de trainingen eruitzien is voor jullie een vraag en voor de trainers een weet. Mogelijk geeft onderstaand
artikel een klein kijkje in de keuken.
Veel plezier.

Zeven tips op een rijtje om sneller te worden op deze mooie afstand.
Je weet precies waar je voor traint: je wilt 6:00 /km lopen, dit tempo komt in je trainingen regelmatig terug.
Het is goed om fysiek en mentaal alvast te wennen aan deze snelheid.
Uiteraard hoef je niet alle tips tegelijkertijd op te pakken, kies twee of drie tips uit om mee aan de slag te
gaan.
1. Intervallen
Doe je nog geen intervaltraining, dan is een intervaltraining een gouden aanvulling op je trainingen. Met
intervaltraining kun je in korte tijd veel snelheid winnen. De kunst van deze training is om snelheden te lopen
die je (nog) niet gewend bent. Zodat je lichaam de prikkel van deze hoge snelheid leert kennen. Er zijn
tientallen soorten intervaltraining, we geven hier drie mogelijke intervallen.
Na een warming up kun je 8 x 200 meter lopen in 63 seconden*. Je merkt dat de eerste 200 meter prima
gaat en dat het in de loop van de serie pittig wordt. Na een intensieve 200 meter kun je 200 meter heel rustig
dribbelen.
Een andere training is intervallen met 400 meters. Loop 8 x 400 meter in 2:10 / 2:18. Na 400 meter loop je
200 meter heel rustig om bij te komen.

3. Start hard
Vijf kilometer kan ver zijn. Maar ook niet weer niet. Als je niet gewend bent om diep te gaan en je wat
huiverig bent voor verzuurde benen, is het goed om hard te starten en jezelf voor te nemen om het eerste
deel harder te lopen dan het tweede deel. Vaak kun je – met een hoge hartslag en een snelle ademhaling
– de laatste 2 kilometer nog wel doortrekken. Het klinkt wat vreemd, maar het werkt goed om jezelf voor
te nemen om na 3 kilometer spijt te hebben van je harde start, in plaats van iets over te houden. Start met
branie en de kans op een PR is groot.
4. Krachttraining
Neem in je training, of op andere dagen, oefeningen op met squats. Niet zomaar een squat maar squats

waarbij je springt. Dat verbetert de afzet in je hardlooppas. Ook lunges zijn uitstekend voor een sterker setje
benen.
5. Looptechniek
Heb jij nog niet eerder gericht iets gedaan met je looptechniek? Dan is het goed om met je techniek aan de
slag te gaan. Techniektraining kun je uitbreiden door te trainen op armzwaai, kniehef, afzet en nog veel meer.
Zonder trainer hoef je niet op alles tegelijk te letten, dan is het goed om je pasfrequentie te trainen. Ervaar of
een hogere pasfrequentie goed voelt en je sneller maakt. Wil jij van een techniektrainer horen welke loopstijl
het beste bij je past? Dan kun je een sessie doen bij de beroemde techniektrainer Franklin van Doesburg.
6. 1 kilometer in 6:00 /km
Naast de intervaltraining is het goed om ook tijdens een andere training 1 kilometer te kiezen om 6:00 /
km te lopen. Zo leer je aan te voelen wat het tempo is én je lichaam went aan je gewenste snelheid. Het is
prima om tijdens een rustige training 1 kilometer te kiezen (bijvoorbeeld de derde of vierde kilometer van je
training) om op 63:00 /km te lopen.
7. Train 3 keer per week

2. Trainer of maatje

Met één training per week onderhoud je wat je nu aan conditie hebt, met twee trainingen per week bouw je
langzaam op. Wil je echter snel conditie opbouwen én sneller worden? Dan is 3 trainingen per week ideaal.

Een intervaltraining is 1000 x leuker en makkelijker als je een trainer hebt of een loopmaatje met hetzelfde
doel. Heb je nog geen trainer of maatje? Laat dan een reactie achter onder dit blog en zeg waar je woont,
wellicht heb je snel een inspirerende trainer of een inspirerend maatje gevonden.

Interval
a. kilometer rustig lopen (6:25 /km) met 1 kilometer 6:00/km
b. kilometer in een tempo van 6:25 /km

Hardloop
Nieuws

Apeldoornse wandel 4Daagse
(Nordic)
Wandel
Nieuws

Of zoals het nu officieel heet Cantharel 4-daagse Apeldoorn. Cantharel is dan weer de naam van het Van der
Valk hotel dat deze 4-daagse sponsort. Het is een internationale wandel 4-daagse die, na 2 jaar afwezigheid
wegens corona, dit jaar voor de 67x gehouden werd. En ik was er natuurlijk bij. Want wie wil nu niet 4 dagen
lang door de bossen rond Apeldoorn lopen en luisteren naar het fluiten van de vogels? Daarnaast krijg je ook
de kans om door de tuinen rondom Paleis ’t Loo te wandelen.
Het was de 6e keer dat ik deelnam op een zelf te kiezen afstand. Al naar gelang mijn conditie en de
voorafgaande trainingen loop ik 20 of 30 km. Dit jaar werd het 20km.

start van de ‘dag van Hoog Soeren’. De dag waarbij we diep doordringen in natuurgebieden met de kans
een ree, edelhert, reptiel of wild zwijn te zien. Alleen de laatste zag ik en dan ook nog eens achter een hek.
Maar de natuur was schitterend en ook het weer was voor wandelen perfect. Ik kwam vrolijk over de finish.
U kent het al denk ik; knipkaart dag 3 inleveren voor startkaart dag 4, gevolgd door hotel, bad, brood en bed.
Dag 4 sta ik vroeg op, want de kamer moet aan kant en de koffer ingepakt. De blaren laten zich weer
opgebold zien, dus voor de start weer naar de verzorgingspost. Nadat de blaren behandeld zijn, mag
ik starten, voor de ‘dag van Hoenderloo’. De mooiste maar toch ook wel de pittigste dag wanneer we
over bergen en door dalen van het Gelders Landschap en de heide van de Ugchelse Berg lopen. Mooie
vergezichten dat zeker, maar ‘omhoog, omlaag, door berg en dal’ ja dat voel je wel in de benen.
Maar dan … in de straat voor de finish,
klinkt marsmuziek, uit muziekboxen. Ik recht
mijn rug, loop fier rechtop op de maat van
de muziek, mijn man tegemoet die staat te
wachten met de gladiolen.
Ik neem ze dankbaar in ontvangst en samen
lopen we de laatste 500meter naar de finish.
Dan loop ik alleen het grote ontmoetingsveld
over om ‘medaille’ 6 in ontvangst te nemen.

Dinsdagochtend 12 juli vroeg in de ochtend vertrok ik naar Apeldoorn. Even voor de start nog wat drinken
gekocht, want mijn eigen klaargemaakte drankjes stonden nog in de koelkast thuis. Aanmelden, de startkaart
voor de eerste dag ontvangen, muntjes kopen voor de starterskoffie en het drankje bij de finish.
Starten maar. Fris en fruitig begon ik aan de 1e dag, ‘dag
van Beekbergen’. Tot ik na zo’n kleine 5 km wandelen een
bekende tegenkwam, de man op de bowlingschoenen, ieder
jaar dat ik liep, kwam ik ook hem tegen. Hij liep altijd vlot
door. Maar nu greep hij zich vast aan iedere boom en struik
wanneer de bomen buiten bereik waren. Aan zijn andere kant
ondersteunde hij zich met een wandelstok. ‘Gaat het goed
meneer?’, vroeg ik. ‘Ja, ja,’ was zijn antwoord, ‘met mij wel,
maar die bomen, die staan zo ver uit elkaar. Ik loop naar de
rust en dan zie ik wel.’ ‘Oké’, zei ik, en wenste hem sterkte.
Maar bedacht me wel, dat ik zijn komst zou melden bij de
medische post op het rustpunt.
Zogezegd, zo gedaan, toen ik zo’n 20 minuten later bij het
rustpunt kwam.
En weer verder dacht ik. Snel keek ik om mij heen waar de
route verder zou gaan. Links zag ik de herkenbare vlaggen
van de controlepost. Ik liep er heen, kreeg ik een knipje in
mijn kaart en liep snel door. Na relatief korte tijd, zag ik dat
ik in de buurt was van de finish. Maar dat kon gezien de tijd
nog helemaal niet. Navraag leerde mij dat ik bij de rust, de
20km lus over het hoofd had gezien. Goed doen voor de
medemens is prima, maar je eigen route in de gaten houden
is ook een pré.
20km. is 20km. dus snel terug naar dat rustpunt, deels lopend,
deels met de bezemwagen.
Vervolgens mijn 20km. lus gelopen en het deel naar de finish dat
ik al gelopen had. Er zaten die 1e dag wel meer dan 20km. in
mijn benen en dat voelde ik best.
Na het inleveren van knipkaart van dag 1 voor de startkaart van
dag 2, snelde ik, met de auto, naar ‘mijn’ hotelkamer met bad!
De volgende dag stond ik toch weer fris en fruitig naast mijn bed,
klaar voor dag 2, ‘dag van Het Loo’. Via Stadspark Berg en Bos
en de groenste wijk van Apeldoorn naar de Paleistuin. Wat is het
warm en vochtig deze dag. In het mooie Paleispark met zicht
op het Paleis rustte ik even uit op een bankje met een drankje.
Gezellige gesprekjes met andere wandelaars ontstonden.
Vandaag wandelde ik wel in één keer de 20km route. Knipkaart
dag 2 inleveren voor startkaart dag 3, dan naar hotel, bad en
bed. Oh ja, en eten natuurlijk.
Dag 3 sta ik op met welgeteld 5 blaren!! Deze laat ik bij de
verzorgingspost aan de start toch maar behandelen. Een halfuur later sta ik behandeld en ingetaped aan de

Moe maar voldaan kijk ik terug op deze
4-daagse waar ik wederom intens van heb
genoten.

Waarom 4 dagen wandelen in Apeldoorn? Hieronder 10 redenen!
Tien redenen om deel te nemen aan de Cantharel Internationale Vierdaagse Apeldoorn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De zeer natuurrijke parkoersen: bos, heide, zandverstuiving, maar ook sprengen, leuke dorpjes en
een paleis.
De vrije afstandskeuze: 12, 20, 30 of 40 km.
De mogelijkheid om ook 1, 2 of 3 dagen deel te nemen.
Het hoge rapportcijfer waarmee wandelaars het evenement waarderen.
De goede organisatie (aldus de deelnemers).
De gezelligheid op de rustplaats en aan de finish.
Geen gedrang op de parkoersen, maar de mogelijkheid om ook in betrekkelijke rust te lopen.
Goed bereikbare startaccommodatie met ruime, gratis parkeermogelijkheden.
Een ruime keus uit overnachtingsmogelijkheden in en rond Apeldoorn.
Routes die onmiddellijk na de start de natuur in gaan.

Met sportieve groet,
Marjan Dijkstra – van Dijk
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