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Nieuws van het Bestuur
Nieuws
van het
Bestuur

Hartelijk welkom aan de deelnemers aan de startcursus hardlopen. Dit
najaar mogen wij 20 deelnemers verwelkomen; een ongekend aantal.
De trainsters Rietje, Annemieke en Geesken wensen wij veel plezier om
deze groep te trainen. De deelnemers wensen wij veel succes……..op
naar de 5K.

Op maandag14 november vindt de TrimSlim ledenvergadering
plaats. Er wordt kort teruggeblikt op het afgelopen jaar, de
begroting 2022 besproken, de activiteiten voor 2022, en nog ‘t
een en ander.
De vergadering vindt online plaats, dus kunt u rustig vanaf de
bank deelnemen. Uw inbreng en mening wordt gewaardeerd
door het bestuur. Trim Slim is tenslotte van en voor ons allemaal.
De uitnodiging ontvangt u van onze secretaris.

Fijn dat iedereen goed zichtbaar is!

Daarnaast is het bestuur blij dat Rietje tot ons trainersgilde behoort;
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Wanneer wordt er getraind
		

Hardlopen

Nordic Walking

Sportief Wandelen

Maandag			

Zwaai Wandeling

Dinsdag

09.15 – 10.15 uur		

09.15 – 10.15 uur

		

20.00 – 21.00 uur		

20.00 – 21.00 uur

Woensdag		

09.15 – 10.15 uur

09.15 – 10.15 uur

		

19.30 – 21.00 uur		

19.30 – 21.00 uur

Donderdag

09.15 – 10.15 uur		

09.15 – 10.15 uur

		

20.00 – 21.00 uur		

Vrijdag			
Zaterdag

09.00 – 10.00 uur

09.00 – 10.15 uur

09.00 – 10.00 uur

Zondag Instuif*

09.30 uur

09.30 uur

09.30 uur

* De zondag instuif is geen training maar een gezamelijke duurloop HL/SW/NW

Verenigingsagenda 2021
November

Algemeen
Nieuws

6
Vier jouw prestatie training
15
Algemene Leden Vergadering
		
December
4
SUPRISE TRAINING
11
Finala najaar cursus hardlopen
19
Berghuis winter trail
31
Oliebollen hollen
Januari

>>

3
8

Start trainingen
Nieuwjaars training / Receptie

27-12-2021 t/m 2-1-2022 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

Vier de prestatie week!
Zaterdag 6-11-2021 tot en met donderdag 11-11-2021
Doel is aandacht schenken voor de prestatie die jij levert! Van het bezoeken van
de training tot deelname aan een evenement, een persoonlijk record, etc.
We vieren dat je trots mag zijn op dat wat jij presteert. En dat doen we die week
ná elke training.
Daarom is er zaterdag 6 november géén verplaatsing training, maar vieren we
na afloop van de reguliere training, jouw prestatie in de Draaikolk, vanaf 10.00
uur. Misschien hebben de trainers wel wat speciaals in petto!!
Dus als je normaliter niet op zaterdag komt is het héél interessant dan wel te
komen.

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 acht maanden duurt tot de apenloop, vragen we jullie
deze al jullie agenda’s te noteren.
En alle hulp is welkom!
wandelcoordinator@trimslim.nl

Algemeen
Nieuws

Surprise Evenement
Algemeen
Nieuws

Wat		
		

Wandel – Hardloop Tocht
voor alle Trim Slim leden

Wanneer

Zaterdag 4-12-2021

Start		

9.00 uur

Waar		

De Striptekenaar Almere Buiten

Wat gaan we doen?
Een route die je kunt wandelen of hardlopen.
Jullie trainers ontvangen de route en jij mag volgen.
De NW en SW wandelen een route van 6.5 km.
Hardlopers kunnen kiezen uit 6.5 km of 11 km.
Ook de startgroep kan deelnemen, de afstand wordt iets aangepast.
Onderweg én aan het eind van de route staat weer wat lekkers te wachten.
Inschrijven, tot 21 november, is verplicht, via trainingszaken@trimslim.nl
Daarbij geef je aan welke discipline je meedoet.
Hardlopers geven daarbij aan voor welke afstand zij kiezen.

MEDAIILES… STARTNUMMERS… WE MOGEN WEER
Ze zijn er weer… evenementen met startnummers, met medailles. Spanning voor en ontspanning naderhand.

Algemeen
Nieuws

Gefeliciteerd
allemaal!

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Sport je beter met muziek in je oren?
‘It’s the eye of the tiger, it’s the thrill of the fight.’
De adrenaline begint te stromen.
‘Rising up to the challenge of our rival!’
Muziek helpt om harder te trainen, dat zal niemand verbazen.
En niet alleen in de Rocky-films: wie vanuit zijn leunstoel naar buiten kijkt, ziet
bijvoorbeeld weinig hardlopers zonder muziek in de oren. Hoe is die oppeppende
werking van muziek te verklaren?
Onderzoek naar de relatie tussen muziek en sport is talrijk. Het is een kleine moeite
om een groepje van dertig wielrenners een rondje te laten rijden met, en vervolgens
zonder muziek. Hoewel de eerste rondetijd vaak korter is, legt zo’n onderzoeksopzet
niet uit hóé dat komt.
Klinisch neuropsycholoog Erik Scherder, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, laat zijn
licht erover schijnen. Muziek bevat ritme en ons lichaam ook, legt hij uit. ‘Dat zie je niet alleen aan je benen
die volgens een vast tempo vooruitzwiepen. Ook de communicatie tussen hersengebieden kent een zekere
ritmiek.’ Als je naar een nummer luistert dat daar ritmisch goed op aansluit, versterkt dat die communicatie.
Wat die hersencommunicatie met sport te maken heeft? Om goed rechtdoor te lopen geven
onze benen constant aan de hersenen door wat ze aan het doen zijn. Die informatie komt aan
in de sensorische gedeelten van het brein. Niet onhandig liggen die vlak bij de motorische
hersengedeelten, waardoor die meteen kunnen bijsturen. Muziek komt ook aan in die sensorische
hersengedeelten. De naburige motorische gebieden worden er ook wat door gestimuleerd. En
dat helpt weer om de benen in beweging te krijgen.
Alsof dat nog niet genoeg is, liggen ook de spiegelneuronen dichtbij de motorische gebieden. Spiegelneuronen
komen in actie als we ons dingen herinneren. Sensaties uit het verleden dus, die je goed kunt oproepen met
een nummer dat je goed kent. Zo draagt ook nostalgie bij aan het afmaken van een hardlooprondje.
Daarnaast kan muziek ons afleiden van de uitputting die met sporten gepaard gaat.
Ons brein verliest zich dan een beetje in de klanken die via de oren binnenkomen.
Het gevolg: de signalen die onze vermoeide benen naar boven sturen, gaan wat meer
langs ons heen. Dat deze afleidingsmanoeuvre maar beperkt houdbaar is, zagen
wetenschappers van Florida State University in 2004. Ze lieten 25 studenten een paar
keer over een hels parcours rennen. Meer dan 2 kilometer lang met bovendien grote
hoogteverschillen. Soms met, soms zonder muziek. Wat bleek? Alleen in het begin
van de ronden liepen de studenten makkelijker met muziek. Toen de finish naderde,
was iedereen dermate uitgeput dat hun hersens niet meer om de signalen uit hun
afgepeigerde lichaam heen konden - muziek of geen muziek.
Interessant detail: Eye of the Tiger behoorde tot de nummers met het grootste effect - meer dan We Will Rock
You bijvoorbeeld. Iets wat Rocky Balboa de Amerikaanse onderzoekers ook wel had kunnen vertellen.
Bron: Volkskrant 14 maart 2019

Algemeen
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Met zoveel mogelijk Trim Slimmers naar de
Berghuis Winter Trail
Trailruning
Nieuws

19.12.2021
Een uitdagende trail met de nodige hoogtemeters in de prachtige Amerongse bossen.
Het zijn 3 prachtige uitdagende rondes geworden van ongeveer 7,5km.
Loop je ze allemaal dan heb je 23km gelopen met 300D+ meter geklommen.
Alle rondes (1-2-3) starten en finishen ze bij het Berghuis. Je kan kiezen voor 1, 2 of 3 rondes, we hanteren 1
ticketprijs. We gaan een gezellige winterse sfeer neerzetten, waarbij we het jaar hopelijk in de sneeuw kunnen
afsluiten. Onze hele CREW zal aanwezig zijn.
Een gezellige zondag samen bij het Berghuis, midden in de bossen van Amerongen.
Op het moment worden de startblokken van maximaal 25 personen al geboekt, dus als je een tijd wilt
reserveren, wacht dan niet te lang.
Wij zullen jullie allemaal vanuit ons basecamp aanmoedigen en helpen.
Maak samen met je Trim Slim loopmatjes, hernieuwd, kennis met trailrunning.
Kies het startblok 11.00 uur.

Alle informatie op: Berghuis Winter Trail op Trail Events
René

Olie Bollen Hollen
Algemeen
Nieuws

Wie		

Leden van Trim Slim

Wanneer
		

31 december 2021
10.00 uur – 12.00 uur

Waar		
		

Inge de Lange
Wijde Blik 46 Almere

Waarom
		

Omdat het eigen gebakken bollen zijn
En de laatste dag van het jaar!

Wat		

een uurtje rustig hollen, nordic-en of wandelen en daarna …….

Niet vergeten

Aanmelden via Ingedelange@kpnmail.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 de 15de van november 2021

