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Nieuws
van het
Bestuur

Beste leden,

Teutolauf in het Teutoburgerwald 12,5 km

En zo gaan we, na een mooie zomer, zomaar weer richting het nieuwe jaar 2023. De tijd is al verzet, de
winterjas gepakt en trainen in het donker alweer een gewoonte geworden.

Zaterdag 15 oktober gingen we met een schoolreisje gevoel in de bus naar Lengerich. We kwamen daar na 3
uur reizen aan met een strakblauwe lucht. Na ons te hebben aangemeld op naar de koffie en de taart.
We moesten een aantal uren wachten eer we konden starten. Dat vonden we wat minder. Maar uiteindelijk het
startsein en we hadden er zin in.

In deze Digiflits een overzicht van een aantal leuke activiteiten die hebben plaatsgevonden. Maar het is zeker
goed om ook de kalender te bekijken. Ook in de laatste maanden vinden er weer genoeg activiteiten plaats.
De ledenvergadering op 14 november, de Suprise tocht op 3 december, de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari
2023. Gelukkig houdt het nooit op bij Trim Slim.
Het bestuur en de leden van Trim Slim zijn dit jaar geholpen door 50 vrijwilligers, bijna een derde van de
vereniging. Deze vrijwillige inzet verschilde van een paar uurtjes tot een dag of wisselende werkzaamheden.
Fantastisch, eenieder was beschikbaar op basis van zijn/haar mogelijkheden. Dank daarvoor.
In 2023 is het Bestuur op zoek naar 2 tot 3 leden die met elkaar de Digiflits inhoudelijk vorm willen geven. De
Digiflits is een belangrijk medium binnen de vereniging zowel voor communicatie naar de leden, maar ook om
elkaar op de hoogte te houden van wat er door de leden aan activiteiten ondernomen worden. In woord en
beeld!
Het bestuur zien jullie graag verschijnen op de ledenvergadering, mét elkaar zijn we de vereniging Trim Slim.

Verenigingsagenda 2022
November

14

Ledenvergadering

December

3

SUPRISE TOCHT

10

FINALE 5k startcursus

12

Bestuursvergadering

23 dec t/m 5 jan
GÉÉN TRAININGEN
		
Januari 2023
7
Nieuwjaarstraining & Receptie
9

Start Core Stability

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

Het lopen ging prima, een gezellige groep met elkaar en een mooi wandelgebied. Heerlijk!
Het weer sloeg ondertussen wel om, af en toe regen en klam en oei waar wij niet op gerekend hadden was dat
er een klim zat in de route. De Wester Becker Berg van 236 m.
Dat zijn wij niet gewend in ons vlakke landje. Dat was dus pittig voor de meesten, ook voor mij.
Maar, we zijn doorzetters en zo kwam iedereen op tijd aan.
Na nog wat gegeten en gedronken te hebben met elkaar gingen we weer de bus in voor de terugreis.
Wat een feest, iedereen had hapjes en ander lekkers in overvloed meegenomen.
Net als de heenreis was het weer supergezellig in de bus en kwamen wij voldaan terug in Almere.
Al met al een topdag en veel dank voor de organisatie!
Carla

Algemeen
Nieuws

Wat gebeurde er zoal...
Algemeen
Nieuws

Trim Slim Trail Clinic
Rene Langeslag en Jennifer Bijzet organiseerden een trail clinic voor onze leden. Wat kom je tegen bij het
trailen; onverhard hardlopen in bossen, heidevelden, heuvels, …… Het Circelbos is een mooie omgeving om
de skills te trainen en de Circelberg leende zich uitstekend voor de heuvel op en af trainingen. Een mooie
leerzame maar ook natte clinic!

Night Trail Beatrixpark
Lopen in het donker, verhard, onverhard, smale paadjes, niet meer wete nwaar je bent…. Een leuke leerzaam
uitstapje tijdens de donderdag avond training.

Algemeen
Nieuws

Verplaatsingstraining Trim Slim
Wie was er niet?

Algemeen
Nieuws

Devils Trail
Heerlijk een mooie trail, vanuit het Doornse Gat. Een beetje warm en een hoge zandberg. Maar plezier hebben
ze gehad!! Wat een prachtige omgeving.

Algemeen
Nieuws

Blessurepreventie
Rietje van Opmeer, trainster hardlopen, heeft een clinic blessurepreventie gevolgd. Met resultaat zo te zien.
Gefeliciteerd.

De Floriade Lichttocht.
Wie heeft deze rondgang om het Weerwater niet gelopen?

Algemeen
Nieuws

Met Trim Slim naar de TeutoLauf.
Na 5 jaar zijn we terug geweest in Lengerich. Wandelen en hardlopen door dat fantastische Teutoburgerwald.
Taart-bier-bratwürst en veel plezier. Oh ja, en veel pasteitjes op de terugweg in de bus!

Algemeen
Nieuws

Ga jij mee hardlopen naar de Mas Montagne Trail?
Algemeen
Nieuws

17 december 2022
Startplaats: Mas Montagne – Amerongen
Wat		
		
Wanneer
Start		
Waar		

Wandel – Hardloop Tocht
Voor alle Trim Slim leden
Zaterdag 3-12-2022
9.00 uur
IJmeerdijk Almere Poort

NEEM JE TRIM SLIM
BEKER MEE!

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 5 km.
Hardlopers kunnen kiezen uit 8 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 26 november, is verplicht via trainingszaken@trimslim.nl
Daarbij geef je aan welke discipline je meedoet.
Hardlopers geven daarbij aan voor welke afstand zij kiezen.
De reguliere trainingen vervallen die dag!

Op de IJmeerdijk is ter hoogte van het Wagtendonkpad een grote parkeerplaats aan de dijk. Vandaaruit
wordt gestart.

Kilometers/ Hoogtemeters
8 kilometers
115 hoogtemeters
15 kilometers
190 hoogtemeters
23 kilometers
300 hoogtemeters
Deze special wordt georganiseerd in de Amerongse
Staatsbossen. Er zijn 3 verschillende lussen samengesteld,
van allemaal ongeveer 7km. De startlocatie is onze partner
Mas Montagne, wat midden in de natuur ligt.
De start en finish van iedere unieke lus is bij het Basecamp
op het terrein van Mas Montagne. Deelnemers geven
vooraf aan of ze 1, 2 of uiterlijk 3 lussen achterelkaar gaan
lopen. De organisatie staat klaar in het Basecamp om alle
deelnemers aan te moedigen en te helpen waar ze kunnen.
Een prima opzet om kennis te maken met Trailrunning
vanwege de uitdagende routes, de natuur en de sfeer die we met zijn allen neerzetten.
Informatie
Eenzame Eik, de Amerongse Berg, vele in single tracks, zandpaden en bospaden en dat allemaal in 3
uitdagende lussen. Loop een enkele lus, of twee of kies voor alle drie de lussen achter elkaar.
We beginnen om 10:00u met ieder uur een verspreide start van de deelnemers en om 14:00u kan de laatste
groep verspreid starten.
Basecamp
Wij hebben ons basecamp opgezet en helpen je op weg. Of je nu kennis wilt maken met Trailrunning of toch
eens wilt kijken of je net iets verder kan komen,.. het kan tijdens de Mas Montagne Trail.
Iedere route is uniek en loop je ze achterelkaar dan heb je 23,2km gelopen en heb je in totaal 300 hoogtemeters
geklommen.
En om het makkelijk te maken,.. alle afstanden hebben hetzelfde tarief, dus stel je eigen trail maar samen, doe
wat past en geniet van dit uitdagende gebied rondom de Amerongse Berg.
In 2021 was het de bedoeling met 35 trim slimmers die kant op te gaan. De avond tevoren werd de trail
afgelast ivm de corona lock down.
We gaan dus voor de herkansing!!
Ga jij ook mee? Geef je hier op.

Trailrun
Nieuws

Hardloop
Nieuws

De Wolfskamerloop Huizen

Welkom bij Core

30 oktober ’22 de dag dat warmte record in NL werd verbroken
En toch alle 3 (Geesken, Kees, Patricia) de 10K binnen het uur hebben gelopen ondanks de warmte.

Een tien weeks programma ter versterking van je CORE;

Algemeen
Nieuws

Afb.: 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 9 januari – 20 maart 2023 (uitgezonderd 27-02)
Elke maandag avond van 19.45 uur tot 20.30 uur
Locatie is de Gymzaal aan de Lingestraat
Maximaal 30 personen
Kosten € 30,00 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 €30,00 naar: NL84 INGB 0007622417 t.n.v. TrimSlim o.v.v. CORE

Oliebollen hollen
Wie

Leden van Trim Slim

Wanneer 31 december 2022
10.00 uur

Niet vergeten
Aanmelden
via
mail.nl
n
p
k
@
e
g
n
la
e
Inged

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
lekkere eigengemaakte bollen eten, warme chocomelk en/of Glühwein erbij.

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 december 2022

