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Nieuws
van het
Bestuur

Voor jullie ligt alweer de 10de Digiflits van dit jaar. En een bijzondere. Want
we kunnen deze keer lezen wat leden hebben beleefd tijdens diverse
evenementen. Want dan kon weer; hardlopen in Rotterdam, Amsterdam,
Zeeland en Valencia. Jaja, ook bij Trim Slim hoor.
Tegelijkertijd komen nu de Corona herinneringen weer naar boven; we
gaan weer afstand houden, buiten bij de Draaikolk verzamelen en goed op
elkaar letten. Trim Slim heeft de afgelopen maanden laten zien hoe flexibel
leden omgaan met de situatie; zwaairoutes lopen, koffiedrinken vanuit de
achterbak…. Als het moet, pakken we dat zo weer op.
Als sporter word je daarmee grootgebracht, zeker bij Trim Slim; waar liggen
de mogelijkheden, welke stappen zijn nodig om de finish te bereiken, hoe
overwin ik tegenslag. Daarom zien we de toekomst positief tegemoet.
We blijven onze sport uitoefenen omdat we samen creatief zijn, samen
oplossingen bedenken en om elkaar denken.

Algemene ledenvergadering
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 t bestuur. Trim Slim is tenslotte van en voor ons allemaal.
De uitnodiging ontvangt u van onze secretaris.

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

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
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Verenigingsagenda 2021
November
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6
Vier jouw prestatie training
15
Algemene Leden Vergadering
		
December
4
SUPRISE TRAINING
11
Finale najaar cursus hardlopen
14
Finale 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
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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

Surprise Evenement
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.
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1/2 marathon Leiden
Algemeen
Nieuws

Op 10 oktober stond de Halve Marathon van Leiden voor op het programma.
Eindelijk mocht het weer na ruim 1,5 jaar!
De treinreis verliep voorspoedig en de tas-afgifte ook. Helaas stonden er bij de dixie’s lange rijen dat verliep
wat minder vlekkeloos.
Om 11:00 uur stond ik dan toch op tijd in het startvak en de lichte spanning was voelbaar. Het startschot
klonk om 11:15 uur en al snel na de start zakte mijn compressie sokken af waarna ik ze uiteindelijk maar heb
genegeerd.
Tot 10km liep het lekker waarna het gelletje niet open wilde, beetje gefrustreerd lukte het toch.
O jee bij 13 km veranderde de ondergrond in straatklinkers (ben ik echt geen fan van) En toen had ik het 4 km
erg zwaar en kwam eindelijk de finish streep met een tijd van 02:16:55.
Toch trots.
Anita van de weert

8 van Amsterdam
Annemarie en ik hebben de 8 van Amsterdam gelopen, een kort verslagje.
We gaan naar het startvak; in White staan we. In het vak werden we opgezweept door de DJ die net voor de
startlijn zijn muziek draaide. Startschot en na 2 minuten waren we op weg; we stonden lekker vooraan. Eerst
een stukje rechtdoor de Stadionweg op, daarna linksaf. 1 km gedaan, horloge zegt 5 minuut 29, hmm iets
aan de snelle kant, even aan Annemarie vragen hoe het gaat. We lopen verder over de Amstelveense weg en
draaien naar rechts het Vondelpark in, oei al een waterpost, nou dat hoeft nog niet, snel er voorbij.
In het Vondelpark passeren we het 2 km punt, 5.52, dat gaat lekker,
net even sneller als normaal… Hé zegt Annemarie, daar loopt Albert
Verlinde. Snel door naar de 3 km nog in het Vondelpark, 5.38, gaat lekker
weer een snelle kilometer. We verlaten het Vondelpark en lopen via de
Stadhouderskade naar het Rijksmuseum, 4 km, 6.00 nog steeds snel,
onder het Rijks door en daar komen we op foto:
Snel naar rechts en langs het Zuiderbad, daarna de Hobbemakade op
en doorsjouwen. Het 5 km punt komt in zicht en deze kilometer doen
we in 5.39. Zoals we gewend zijn, nemen we even rust op 5 kilometer
en we pakken wat te drinken bij de drinkpost. Meteen weer verder, nu
komen we dicht bij de straat waar ik vroeger op kamers gewoond heb, de
Beethovenstraat, toch even leuk te zien.
Intussen zitten we alweer op de Stadionweg. Deze kilometer doen we in 6.09 en daarna volle bak door naar
de eindstreep, nog 2 km doorzetten, we zijn er bijna. De 7 kilometer doen we in 5.40. Nu zijn we echt dichtbij,
weer bij de DJ langs en het laatste stukje, onder de poort van het Olympisch Stadion en nog een halve ronde
door het stadion en we zijn passeren de finish, onze tijd is 45.22, een toptijd
Kees Sybesma

Algemeen
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1/2 marathon Valencia
Algemeen
Nieuws

December 2019 hadden we geboekt voor de halve marathon van
Valencia in 2020, door Corona ging 2020 niet door en verschoof
deze door naar 2021.
In oktober was het eindelijk zover, en daar gingen we Trudy,
Geesken, Patricia en Jennifer naar Valencia.
De dag van de loop moesten we vroeg op, de wekker moest gezet
worden. En om 9:00 u gingen we los. De eerste km’s hadden we de
zon vol in ons gezicht en ontstonden er flinke valpartijen. Dit mede
door de vele lopers die van links naar rechts zoekende waren om
elkaar te passeren. (de ongeschreven regel langzame lopers lopen
rechts op het parcours was blijkbaar niet bekend).
Langs de route was veel publiek en grote groepen trommelaars die
opzwepende muziek maakten. Ongeveer iedere 5 km was er een
een waterpost wat met de warmte extra fijn was.
Het was een mooie route!
Alle vier zijn we gefinisht en dik tevreden over onze prestatatie en
Jennifer heeft zelfs een PR gelopen.
Groet,
Geesken

1/2 marathon Amsterdam
Op 17 oktober 2021 was mijn eerste Halve Marathon Amsterdam!
zondag 17 oktober roep ik uit tot een bijzondere dag!
Eindelijk mag ik echt mijn ÉÉRSTE halve marathon (21,1KM) gaan hardlopen in Amsterdam. Dit zou eigenlijk
vorig jaar zijn maar dit mocht en kon het niet doorgaan.
Na anderhalf jaar mijn eerste echte wedstrijd weer en wat voor wedstrijd!
Natuurlijk ga ik voor het behalen van de finish, maar ik hou van een uitdaging dus als het mij mag lukken wil ik
de 21,1KM binnen de twee uur lopen
Maar wat ben ik zenuwachtig... daar klinkt het startschot. Om 13.13 uur ging ik van start, vooral rustig aan
beginnen en genieten. Het tempo lag uiteindelijk wel goed 5K op de 30 minuten, 10K op 60 minuten, 15K 1 uur
en 29 minuten vanaf de 17 kilometer kreeg ik met krampen te maken, voor mij echt nieuw want nooit eerder
gehad.
Maar wat helpen de toeschouwers je er doorheen met aanmoedigen al weten ze niet wat ik op dat moment
voel, dit had alles te maken met niet goed drinken tijdens de wedstrijd... terwijl ik wel mijn camelbag op mijn rug
mee had. Hier heb ik dan ook voor mezelf extra van geleerd en ga ik anders doen. Te weining drinken maakte
de laatste loodjes letterlijk zwaar..
De eindstreep gehaald met volle trots en eindtijd 02:11:05
Arnold van der Weerd

Algemeen
Nieuws

NN Rotterdam 1/4 marathon
Voor mij was na Amsterdam een week later NN Rotterdam aan de beurt.

Algemeen
Nieuws

Dit jaar was het de 40e editie van de NN-marathon Rotterdam. Ik had een nummer van de bijna 8.000 lopers
die aan de kwart marathon deelnamen.
Nadat Lee Towers (himself) ‘you never walk alone’ had gezongen werd het startsein gegeven.
De populariteit van deze marathon neemt met de jaren toe. Met zegt dat de laatste jaren bijna een miljoen
mensen langs het parcours staan te juichen.
De sfeer is gezellig. Overal staan mensen je aan te moedigen en op heel veel plekken is er muziek.
De kwart route is grotendeels door het Kralingse Bos en met de finish op de Coolsingel. Als je de hele
marathon loopt, mag je de Erasmusbrug over, 2x zelfs. Helemaal een fantastische ervaring lijkt me.
Ik heb heerlijk gelopen met zelfs af en toe een heerlijk zonnetje, in een mooie tijd. Een geslaagde dag en zeker
voor herhaling vatbaar.
Annemarie

Bijdrage [kleine moeite, groot -lees-plezier]
Heb jij ook genoten van de leuke inzendingen op de pagina’s hievoor? We willen graag ook jouw
leuke, opmerkelijke of anderzins hardloop /wandel gebeurtenis in onze volgende DigiFlits!

Dus ga er eens voor zitten,
maak er een leuk stukje van, met een foto is het nog leuker, en
verstuur het naar: digiflits@trimslim.nl

Uiteindelijk is de DigiFlits een verenigingsblad
voor EN door jullie!

Algemeen
Nieuws

Waar ruim jj ze op!
Algemeen
Nieuws

Je kent dat wel, met de tijd verzamel je steeds
meer lintjes, buttons en medailles van de
wandel en hardloop evenementen. Maar hoe
en waar berg jij ze op? Stel je ze tentoon?
Verdwijnen ze in een kistje in de schuur of
heb je een andere (leuke) manier om ze uit
te stallen? Laat het ons weten met een leuke
foto en wie weet showen wij in de volgende
DigiFlits jou collectie of die ene medaille die er
net even extra uitspringt!

Steeds meer wandeltochten in de agenda!
Wist je dat er weer steeds meer georganiseerde wandeltochten in onze agenda staan? De komende tijd vinden
er diverse tochten in verschillende regio’s in Nederland plaats. Deelnemen aan een tocht is een perfecte
manier om nieuwe gebieden te ontdekken, andere wandelaars te ontmoeten en in beweging te komen. Je
vindt de tochten in onze wandelagenda
.
Wandelen in de kou vraagt extra voorbereiding. Waar moet je
op letten als je een winterwandeling gaat maken?
Witte weilanden, een laagje ijs op de sloten en het knisperen
van bevroren gras onder je schoenen. De winter heeft
je als wandelaar veel te bieden. Wandelen in winterse
omstandigheden vraagt echter wel wat extra voorbereiding.
Voordat je op pad gaat
Bekijk voordat je op pad gaat de weersvoorspellingen.
Stem hier je kleding op af. Let behalve op de temperatuur
en de kans op neerslag ook op de wind. Door wind kan de
gevoelstemperatuur veel lager zijn dan de temperatuur die
de thermometer aangeeft.
Draag warme, isolerende kleding, maar zorg ervoor dat je niet gaat zweten. Door te zweten loop je juist een
grotere kans om onderkoeld te raken. Meerdere laagjes kleding over elkaar werken beter tegen kou dan één
hele dikke laag. Denk ook aan handschoenen en een muts.
Neem, zeker als je gaat wandelen in een rustig gebied, altijd een (opgeladen) telefoon mee. Mocht je een
vervelende schuiver maken en niet meer verder kunnen wandelen, dan kun je hulp inschakelen.
Tijdens je wandeling
Ga niet te hard van start. Bij kou duurt het wat langer voordat je spieren zijn opgewarmd. Begin daarom in een
rustig tempo, zodat je de kans op blessures zo klein mogelijk houdt.
Je lichaam heeft energie nodig om de temperatuur op peil te kunnen houden. Eet daarom voldoende voordat
je aan je wandeling begint en neem zeker bij een langere wandeltocht energierijk voedsel mee, zoals
energierepen.
Als het koud is, heb je meestal minder snel dorst. Je lichaam verliest echter ook bij kou vocht, onder andere
via je ademhaling. Drink daarom ook in de winter voldoende tijdens wandeltochten, nog voordat je dorst krijgt.
Een thermosfles is ideaal, want dan heb je zowel drinken als warmte bij je.
Bij gladheid is het verstandig om je wandeltechniek iets aan
te passen. Zo voorkom je dat je uitglijdt. Wandel iets meer in
een waggelende stijl, zoals een pinguïn. Zet kleine stappen,
zonder dat je je voeten helemaal afwikkelt. Op die manier
houd je contact met de grond. Er zijn zelfs speciale anti-slip
zooltjes te koop, die je onder je schoen kunt binden. Ook
wandelstokken geven je meer grip in de sneeuw of op een
bevroren ondergrond.
Zeker als je ‘s middag wandelt, wordt het in de winter vroeg
donker. Zorg ervoor dat je goed zichtbaar bent voor andere
weggebruikers
Na je wandeling
Laat je wandelschoenen na je tocht goed drogen, zeker als deze nat zijn geworden door de sneeuw. Droog ze
niet met een warmtebron als een verwarming of föhn, want dit is is slecht voor het materiaal van je schoenen.
In dit artikel lees je meer over het onderhoud van je schoenen na je wandeling.
Tot slot: trek droge kleding aan en neem een warme douche.

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Met zoveel mogelijk Trim Slimmers naar de
Berghuis Winter Trail
Trailrun
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 wnter trail
Rene

Core Stability
Een tien weeks programma ter versterking van je CORE

			

Het belang van rompstabiliteit

De core-stability - ook wel kern- of rompstabiliteit genoemd - is afkomstig uit de revalidatietraining en is pas
later uitgegroeid tot reguliere trainingsvorm. Grofweg wordt met core-stability de functie van de diepe spieren
van de romp (buik- en rugspieren, het middenrif en de bekkenbodem) bedoeld, maar de kern is eigenlijk de
hele torso inclusief de interne organen.
Het belang van een stevige kern
Het corset van spieren in je romp is dus de basis waaruit (bijna alle) bewegingen plaatsvinden en je hebt
dus baat bij een goede kern bij praktisch alles wat je doet. Een stevige core draagt ook zeker bij aan de
sportprestaties. Bij sport is het van belang om te zorgen voor een optimale krachtoverdracht van de romp en
het bekken naar de armen en benen. Dat vraagt om een goede balans en aansturing vanuit de romp.
•
•
•
•
•
•
•

Voor alle leden van Trim Slim
In de periode 10 januari – 21 maart 2022
Elke maandag avond van 19.45 uur tot 20.30 uur
Locatie is de Gymzaal aan de Lingestraat
Maximaal 30 personen
Kosten € 25,00 voor de hele periode
Barbara van Dam en Rietje van Opmeer zijn de trainers

Aanmelden doe je door
een mail te sturen naar
cursus@trimslim.nl
én
het overmaken van €25,00 naar
NL84 INGB 0007622417
ten name van: TrimSlim
Onder vermelding van: CORE

Algemeen
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Waar vind je leuke loopevenementen?
https://cairnadventures.nl/

Algemeen
Nieuws

https://www.trail-running.eu/
https://inschrijven.nl/index.html?type=w&tl=nl

https://hardloopkalender.nl/loopagenda-hardlopen/hardloopevenementen/-2022
https://www.runinfo.nl/loopagenda.htm
https://www.hardlopen.nl/evenementen/

https://loopjeloopje.nl/
https://www.lechampion.nl/hardlopen
https://ultraned.org/

https://www.passionforsports.eu

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 december 2021

