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Op 15 november 2021 heeft, online, de ledenvergadering plaats gevonden. 20 geïnteresseerde leden
namen deel aan deze vergadering. Er was een terugblik op de corona periode en de invloed daarvan op het
ledenbestand.
De inspanningen van het bestuur én de trainers zijn dit jaar niet voor niets geweest. 90 % van de leden is Trim
Slim trouw gebleven. O.a. de verplaatsing trainingen, de SUPRISE-tochten, de M.O.A.-avonden hebben er,
naast alle trainingen, voor gezorgd dat er aandacht is voor onze leden, voor elkaar, waarbij de sport het middel
is om elkaar te ontmoeten. Voor Trim Slim kom je van de bank af, ga je de deur uit, kom je in beweging.
De Digiflits is een nieuwsbrief van en voor alle leden. Nu is VAN een beetje niet helemaal waar. Er komt helaas
heel weinig nieuws vanuit de leden. In de laatste Digiflits stonden een aantal mooie verhalen. Niet gek, de
evenementen waren weer gestart en er is gelobbyd bij de deelnemers om hun ervaringen te delen. Verhalen
die anderen kunnen inspireren om een volgende keer ook deel te nemen.
Het Trim Slim clubshirt is een groot succes. In de eerste bestelling zijn 70 shirts besteld, de tweede bestelling
telt 80 shirts, incl. shirts voor de startgroepen 2022. Deze worden eind januari 2022 geleverd.
René Langeslag
Trainingszaken

Begroting 2022
Op 15 november 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Trim Slim, onder andere, vergadert
over de begroting van het komende jaar. Tijdens de vergadering kwam ter sprake de verwachting, dat - gelukkig
- met een herstel van het ledenverlies rekening gehouden kan worden. Het herstel is nodig omdat in het
voorjaar van 2021 het aantal leden met meer dan 20 is gedaald. Dit is te wijten aan corona en onmogelijkheid
gedurende de 1e helft van 2021 trainingen te geven. Ingezet moet dus worden op ledenbehoud en ledenwinst.
Dan kan door actief publiciteit te zoeken voor de starterstrainingen en ook Sportief Wandelen en Nordic
Wandelen actief te promoten.
Het streven naar het zoeken van ‘verbinding’ met leden onderling, bijvoorbeeld door middel van
gemeenschappelijk activiteiten (MOA, verplaatsingstrainingen enz. enz. ), blijft voor het bestuur een belangrijk
aandachtspunt. Vorig jaar is ook een begin gemaakt met versterking van de financiële reserves van de
vereniging. De komende jaren zal hiermee worden doorgegaan. Eens in de zoveel tijd moet de ‘dienst’-kleding
van trainers worden vervangen. Door spreiding van deze kosten kunnen eenmalige hoge kosten worden
vermeden.
Tenslotte: in de begroting 2022 is geen rekening gehouden van met eventuele gevolgen van Corona. Mocht dit
wel nodig zijn, zal over de consequenties hiervan in de komende (ALV-)vergaderingen en Digiflitsen worden
bericht.
Rob Wegert
Penningmeester.

Verenigingsagenda 2021
December

19
31

Berghuis winter trail
Oliebollen hollen

Januari

3
8

Start trainingen
Nieuwjaars training / Receptie

Februari

5

Verplaatsingstraining

>>
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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

Wanneer wordt er getraind
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Nordic Walking
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Blessures door Nordic Walking
(Nordic)
Wandel
Nieuws

Steeds meer mensen krijgen blessures door Nordic Walking. Wat doen zij fout? En hoe moet het wel? Expert
Marco Maas geeft techniekles.

Nordic Walking lijkt op gewoon wandelen, maar je gebruikt niet alleen je benen, maar ook je rug, armen en
schouders. Dat komt door de twee stokken (poles) die je bij iedere stap gebruikt. Je stappen worden krachtiger
en je loopt sneller, tot wel 8 kilometer per uur. Dat is twee keer zo snel als normaal wandelen. Tegelijkertijd
zorgen de poles er voor dat de gewrichten minder zwaar worden belast. Je gebruikt bijna alle spieren in je
lichaam. Nordic Walking is dus een soort ‘total body workout’.
Het aantal beoefenaren groeit snel, maar ook het aantal blessures neemt in rap tempo toe. Want wie met
stokken gaat lopen zonder te weten hoe dat precies moet, kan problemen krijgen. Cijfers zijn er niet, zegt Marco
Maas, fysiotherapeut en internationaal coach van de INWA, de internationale Nordic Walking organisatie. Maar
wát hij tegenkomt aan klachten aan voeten, schenen en schouders, heeft meestal met overbelasting te maken.
Fout:
te gretig van start gaan
Risico:
algehele overbelasting
Tip van de expert: de training rustig en verantwoord opbouwen
Overbelasting door een enthousiaste start komt veel voor, zegt Marco Maas. Mensen beginnen te gretig en
onderschatten de zwaarte van Nordic Walking. “Je gebruikt veel meer spieren dan bij gewoon wandelen en je
verbruikt 30 procent meer energie”, legt Maas uit. “Maar mensen die net beginnen denken: dit gaat lekker. Ze
voelen niet wat het met het lichaam doet.” Door die onderschatting is een blessure snel opgelopen. Met name
de achillespezen zijn gevoelig.
Om blessureleed te voorkomen moet je het lopen langzaam opbouwen. Maas: “Als je gewend bent een half uur
te wandelen, begin dan ook met een half uur nordic walken. Loop niet verder, ook al gaat het nog zo lekker.”
Daarnaast is een goede warming-up heel belangrijk, net zoals de juiste techniek. “Zeker voor beginners is
het raadzaam om te gaan lopen onder begeleiding van instructeur die is gecertificeerd door bijvoorbeeld de
INWA of de Nordic Walking Unie of bij een atletiekvereniging die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Atletiek Unie.”
Fout:
te grote stappen
Risico:
irritatie achillespees en/of lies
Tip van de expert: paslengte laten afhangen van het wandeltempo

Veel mensen denken dat ze grote passen moeten nemen bij Nordic Walking. Dat mag wel, maar moet niet.
Meestal worden de passen vanzelf groter, omdat je sneller loopt dan bij gewoon wandelen. Marco Maas: “Bij
Nordic Walking rol je je voet vollediger af en maak je krachtigere passen. Daardoor neem je automatisch
grotere stappen. Maar je moet het niet forceren. Vrouwen bijvoorbeeld hebben vaak een korte paslengte. Die
moeten geen grotere stappen gaan maken.”
Grote stappen zorgen voor een grotere belasting van de achillespees. Vergelijk het maar met lopen in rul zand.
Ook de lies krijgt het dan een stuk zwaarder te verduren. Maas adviseert om je goed te concentreren op je
techniek: “Laat je paslengte afhangen van de intensiteit waarmee je loopt. Hoe hoger de intensiteit, hoe groter
ook je stappen worden. Het moet vanzelf gaan, zo moet het ook voelen.”
Fout:
door de knie zakken
Risico:
knieproblemen
Tip van de expert: met gestrekte knie landen
Een veelgemaakte fout is ietsje door de knie zakken als je je voorste been neerzet. Vooral mensen met
onvoldoende kracht in de bovenbenen hebben de neiging dit te doen. Je ziet het ook bij langlaufers. Zij
moeten juist wél een licht gebogen knie hebben als ze op hun been staan, omdat ze glijden en niet stappen.
Maar bij Nordic Walking moet de knie gestrekt zijn, zodat je, nadat je je been hebt neergezet, ook krachtiger
kunt afzetten. Doe je dit niet, en zak je dus enigszins door je knie, dan kun je gemakkelijk last krijgen van
overbelaste bovenbenen en knieën. Wie de neiging heeft om toch iets door de knie te zakken, kan het beste
de bovenbeenspieren versterken door oefeningen te doen.
Fout:
voeten/tenen te veel omhoog gestrekt
Risico:
scheenbeenklachten
Tip van de expert: voet/tenen minder actief strekken, ontspanningsoefeningen doen
Veel lopers, en zeker beginnende lopers, hebben last van scheenbeenklachten, ook wel ‘shinsplints’ genoemd.
De oorzaak: de voorvoet en tenen worden te ver opgetrokken wanneer het been naar voren wordt gestrekt
om een stap te zetten. Dat kan komen omdat ze te gespannen zijn en daardoor te veel omhoog wijzen. De
oplossing is dan om voor en na het wandelen wat ontspanningsoefeningen te doen: draaiende bewegingen
maken met de voet. Ook kan de balans tussen de voor- en achterkant van het onderbeen verstoord zijn
wanneer de kuitspieren te kort zijn. Dan is het belangrijk om de kuiten goed te rekken.
Ten slotte kunnen scheenbeenklachten te maken hebben met een zwakke of doorgezakte voet. Een steunzool
(die de voet in een bepaalde stand zet) of een podologische zool (die de spieren prikkelt) kan helpen.
Fout:
te grote armzwaai naar voren
Risico:
overbelasting schoudergewricht
Tip van de expert: armzwaai niet boven navel laten uitkomen
“Zodra mensen stokken in hun handen krijgen, denken ze dat ze er iets mee moeten doen”, is Marco Maas’
ervaring. “Ze gaan een overdreven armzwaai naar voren maken. Dat noem ik geen Nordic Walking meer,
maar ‘wandelen met stokken’. Nordic Walking is een verlengstuk van normaal wandelen, je armbeweging is
niet groter dan normaal. Als je armzwaai uitkomt boven de hoogte van je navel, zit je fout. Daarmee raakt je
schouder overbelast. Je moet een ontspannen armbeweging maken. Loop maar even zonder stok en voel hoe
dat is.”
Fout:
vanuit elleboog de arm bewegen
Risico:
overbelasting elleboog, verkrampte schouders
Tip van de expert: arm vanuit de schouder laten zwaaien
Het andere uiterste is dat mensen een te kleine armbeweging maken. Ze houden de bovenarm te dicht bij
het lichaam en zwaaien hun arm naar voren en achteren vanuit de elleboog. Met als gevolg: een overbelaste
elleboog. Ook draait de romp veel minder mee, waardoor het positieve effect van Nordic Walking op de
souplesse in schouders en rug minimaal is. Sterker nog: de schouders verkrampen.
Fout:
geen armzwaai naar achteren
Risico:
klachten aan onderrug
Tip van de expert: arm actief en ver genoeg naar achteren zwaaien
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Een goede armzwaai naar achteren is essentieel bij Nordic Walking. Anders kun je volgens Marco Maas net zo
goed zonder stokken lopen. “Het gebruik van de poles heeft dan geen toegevoegde waarde. De achterwaartse
armzwaai moet voorbij je heup reiken. Vaak stoppen mensen hun armzwaai bij de heup. Dit is het grootste
probleem bij Nordic Walking.” Bij een te korte armzwaai maak je ook een korte draai met je bovenlichaam en
zet je je bovenlichaam als het ware ‘op slot’. Met als gevolg: last van de onderrug.
Fout:
verkeerde stoklengte
Risico:
overbelaste, verkrampte schouders
Tip van de expert: juiste stoklengte kiezen, afgestemd op lichaamslengte en terrein
Een te lange stok zet de draai van het bovenlichaam op slot (zie boven), waardoor je de normale armbeweging
niet kunt maken. Dat zorgt voor overbelasting van vooral de nek en de schouders. De stoklengte is afhankelijk
van het trainingsdoel dat je kiest, maar ook van de ondergrond (heuvels of vlak, rul zand of asfalt).
Een vuistregel is: de stoklengte is 0,68 x de lichaamslengte. Maar daarvan mag worden afgeweken. “Iemand
die stram en stijf is in de wervelkolom is in het begin misschien beter af met een iets langere stok. De stoklengte
luistert heel erg nauw, want de lengte bepaalt de effectiviteit van de stok. Alleen bij de juiste lengte heb je een
goede krachtoverbrenging op de pole. Vraag je trainer dus om advies”, zegt Marco Maas.
Fout:
poles verkeerd vastpakken
Risico:
onderarmen verkrampen
Tip van de expert: poles (met straps!) alleen vastpakken bij afzet naar achteren
Bij Nordic Walking moet je stokken vasthouden en dat kan leiden tot overbelasting van de onderarm. Zeker bij
poles zonder straps (verstelbare polsriempjes, waardoor de stok aan je hand blijft bungelen als je hem loslaat)
kan dat gebeuren, die moet je immers voortdurend vasthouden. Daardoor kan de spanning in de onderarm
oplopen, waardoor RSI-achtige klachten kunnen ontstaan. Maar vrijwel alle poles hebben tegenwoordig straps.
De kunst is nu om de pole afwisselend vast te pakken en los te laten. “Aan het einde van de afzetbeweging,
bij het naar voren halen van de hand, moet je de stok loslaten en pas vóór weer vastpakken”, adviseert Marco
Maas. “Als je daar moeite mee hebt, probeer dan eens te lopen zonder de stokken vast te pakken. Je zult
merken dat bij de snelle armbeweging naar voren, je hand automatisch weer dichtgaat.”
Bron(nen): Plus Magazine

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

Alles over voetverzorging voor fervente wandelaars
Als wandelaar zijn je voeten je belangrijkste gereedschap. Zij brengen je overal naartoe. Het is dus belangrijk
om goed voor ze te zorgen, maar hoe doe je dat dan?

VOORDAT JE GAAT WANDELEN
Als je veel wandelt, is het belangrijk om je voeten in tiptop conditie te houden, zodat je tijdens en na het
wandelen zo min mogelijk problemen en ongemakken ervaart.
SCHOENEN EN SOKKEN
Zorg voor goed passende schoenen van goede kwaliteit: een zool die tegen een stootje kan, goede vering, en
een voetbed wat je eventueel uit de schoen kunt halen om te drogen of vervangen. Loop nieuwe schoenen
goed in.
Net zo belangrijk zijn je sokken. Draag geen katoenen sokken: die houden vocht vast, wat zorgt voor
schuurplekken en blaren. Kies liever voor wollen of kunststof sokken, die je zweet goed afvoeren. Ten slotte is
er nog een ruime keuze in opties als dik, dun of met extra zachte badstof padding onder de zool (mijn favoriet!).
ZWEETVOETEN
Heb je vaak last van zweetvoeten, dan zijn er een aantal trucjes om die in het gareel te houden. Zweetvoeten
vergroten de kans op blaren en dat willen we natuurlijk niet. Bij veel schoenmakers kun je potjes zinkoxidezalf
kopen (je kunt het ook zelf maken). Zinkoxide is namelijk niet alleen een ingrediënt voor zonnebrandcrème,
maar ook zeer effectief tegen overmatig zweet.
Smeer je voeten een periode 1 à 2x per week in voor het slapen gaan. Je hebt dan vrij lang minder last van
zweetvoeten. Merk je dat je weer meer zweet? Smeer dan weer een paar keer.
TEENNAGELS
In Nederland niet zo’n issue, maar als je van heuvelachtig gebied of zelfs bergwandelen houdt, weet je al
precies waar ik op doel. Wanneer je teennagels te lang zijn, kan dat ontzettend pijnlijk zijn bij afdalen, en op
de lange duur zelfs leiden tot zwarte en afvallende nagels. Yikes. Houd ze kort. Knippen is het makkelijkst
wanneer je net gedouchet hebt.
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PREVENTIEF TAPEN
Weet je van jezelf dat je altijd op een bepaalde plaats een schuurplek of blaar krijgt? Plak die plek dan
preventief af met sporttape. Zo schuurt het minder (en het is een stuk goedkoper dan blarenpleisters). Lastige
hoekjes en tenen kun je het beste afplakken met leukopor, dat papieren tape.
Tijdens het wandelen
LUCHT JE VOETEN
Bij een blokje om van 10 kilometer niet zo van toepassing, maar wanneer je langere tochten loopt, is het
belangrijk om halverwege de dag je schoenen en sokken even uit te trekken en je voeten te laten drogen aan
de lucht. Vochtige huid is gevoeliger voor blaren. Je kunt je sokken aan de lucht laten drogen als je daar de tijd
voor hebt, maar je kunt ook een schoon extra paar meenemen.
TALKPOEDER
Ook voor onderweg is er een hulpmiddel tegen zweetvoeten: talkpoeder! Dit was één van mijn lifesavers
tijdens de Nijmeegse Vierdaagse van 2019. Mijn voeten bleven lekker droog en glad en pas halverwege de
laatste dag had ik mijn eerste blaar. Go talkpoeder! Mijn favoriet is de variant met menthol, lekker fris. Gewoon
te koop bij de drogist.
BLARENPRIKSET
Dit heb ik standaard bij me. Ik ben enorm voorstander van blaren laten indrogen wanneer daar de gelegenheid
voor is, maar bij lange afstanden en trektochten is dit onmisbaar.
In mijn kitje zitten alcohol, gaasjes, naalden en sporttape. Met de alcohol en gaasjes kan ik makkelijk mijn
naald en de omgeving van de blaar ontsmetten. Even prikken, leegdrukken met een schoon gaasje, en dan
superstrak tegen de huid aftapen. Scheelt ontzettend veel pijn en ongemak, en als je de Nijmeegse loopt ook
uren wachten bij een prikpost.
Na het wandelen
Je hebt je voeten flink hard laten werken, nu is het tijd om lief voor ze te zijn en ze te verwennen.
SCHOENEN UIT
Niks is lekkerder dan direct je schoenen uit na een lange wandeling, en je sokken ook direct. Ik vind het heerlijk
om dan op van die zachte, foamy slippers te lopen. Je belast dan net wat andere punten onder je voeten dan je
de hele dag gedaan hebt, en dat is zo’n verademing! Ook kunnen je voeten dan lekker afkoelen en opdrogen.
VOETEN WASSEN
Afhankelijk van je situatie heb je hier een heel scala aan mogelijkheden. Zit je in de middle of nowhere zonder
voorzieningen, maak dan je voeten schoon met babywipes of laat ze lekker in een koude rivier hangen. Let
op: zorg dat er nooit zeep in de rivier of in een meer komt! Wil je je voeten toch écht wassen, haal dan een
pannetje water en was je een flink eind van de waterbron. Zo kan je zeepwater door de grond gefilterd worden
voor het in de rivier komt.
Thuis heb je veel meer opties: heb je een bad, go for it! Zo niet, dan zijn een warme douche of een voetenbadje
in de afwasteil ook ontzettend fijn. Bij de drogist (en ook bij diverse cosmeticamerken) kun je heerlijke
bruistabletten voor voetenbadjes scoren, vaak met lavendel, pepermunt, of magnesiumzout.
INSMEREN
Als laatste stap kun je je voeten insmeren met een heerlijke voetencrème of body butter. Zo houd je de huid
(en je zorgvuldig opgebouwde eeltlaagje) soepel en krijg je minder snel last van pijnlijke kloven. Als bonus is
het direct een lekkere massage.
TEN SLOTTE
Heb je last van rare dingen die je niet zelf kunt oplossen, zoals vreemde uitslag, ontstoken wondjes of constante
pijn in spieren en pezen, ga dan naar de huisarts.

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!

Waar ruim jj ze op!
Prestatie
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?

Van mijn gelopen marathon’s is dit de meest speciale en heeft dan ook een speciaal
plekje aan de muur gekregen!

Ook jouw bijzondere herinnering in de DigiFlits?
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!

7 redenen waarom wandelen in de winter zo gezond is
De voordelen van wandelen in de kou
Duik je in de winter het liefst onder
een dekentje met een grote mok
warme chocolademelk? Dat snappen
we, maar wij dagen je uit om tóch de
deur uit te gaan en een frisse neus te
halen. Dit zijn zeven redenen waarom
wandelen in de kou hartstikke gezond
is.
1. Goed voor je hart en bloedvaten
Als je in de winter een lange tijd achter
elkaar zit, kun je het behoorlijk koud
krijgen. Je herkent het gevoel vast wel
van die ijskoude handen en voeten. Door een wandeling te maken, gaat je hartslag omhoog en gaat je bloed
stromen. Dit zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur stijgt en die kou in je voeten als sneeuw voor de zon zal
verdwijnen.
2. Goed voor de lijn
We hoeven je natuurlijk niet te vertellen dat wandelen goed is tegen overgewicht. Wist je dat een uur stevig
doorlopen bij gemiddeld 5 kilometer per uur kan zorgen voor de verbranding van maar liefst 240 kilocalorieën?
Door dagelijks een wandeling van een uur te maken, kun je wel twaalf kilo per jaar kwijtraken. Daarbij kun je
de kans op obesitas met 50 procent verlagen door dagelijks een uur te bewegen.
3. Goed voor je spieren en botten
Ook in de winter schijnt de zon. Dit zijn de momenten waarop je het beste naar buiten kunt gaan. Zonlicht is
namelijk een belangrijke bron van vitamine D. Deze vitamine helpt bij het versterken van je botten. Daarbij
maakt wandelen de spieren en botten sterker, waardoor de kans op osteoporose of botontkalking verlaagd
kan worden.
4. Goed tegen Alzheimer
Wandelen is niet alleen goed voor je fysieke toestand, maar ook voor je mentale. Uit onderzoek blijkt dat
regelmatig wandelen het risico op dementie en Alzheimer op latere leeftijd kan verminderen.
5. Goed tegen diabetes
Een dagelijkse wandeling verkleint de kans op diabetes type 2. Door elke dag 3500 stappen te zetten, kun je
het risico op diabetes verlagen met maar liefst 29 procent. Ook als je al diabetes hebt, is wandelen heel goed
voor het lichaam. Die conclusie werd getrokken door onderzoekers van het Radboudumc.
6. Goed voor de nachtrust
Wandelen heeft een zeer positief effect op de nachtrust. Zo werkt de spijsvertering beter door beweging,
waardoor je darmen ’s nachts rustiger zijn. Door vijf dagen per week een half uur stevig door te stappen,
kunnen slechte slapers zo’n drie kwartier tot een uur extra slaap per nacht krijgen, schrijven Catelijne Elzes en
Deborah Freriks in het boek Van dit boek ga je beter slapen (en je wordt er knapper van).
7. Goed voor je humeur
De kans op somberheid en depressie is tijdens de donkere dagen groter. Voldoende dag- en zonlicht zijn zeer
essentieel om dit tegen te gaan. Daarom is het belangrijk om overdag een wandeling te maken, bijvoorbeeld
tijdens de lunchpauze. Zo kan 30 minuten wandelen per dag de symptomen van depressie al met 36 procent
verminderen.
Let wel: met een eenmalige wandeling zullen deze voordelen weinig effectief zijn. Pas wanneer je regelmatig
gaat wandelen, bijvoorbeeld wanneer je vijf dagen per week een half uurtje gaat lopen, zul je de positieve
effecten merken. Je kunt er vandaag nog mee beginnen!

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Mijn 2021 > Een bijzonder jaar!
Prestatie
Nieuws

Door de corona perikelen was 2020 voor mij een onrustig jaar. Hardlopen, trainen, schema’s bedenken en met
een groep toegroeien naar de 2021 ALLY Marathon hebben mij op de been gehouden. Sporten, de structuur
en continuïteit hebben een positieve invloed op je mentale humeur. Een geweldige ervaring, die zondag 212-2021

Dat was ook te merken met de SUPRISE PAASTOCHT op de Kemphaan. 60 deelnemers, om de 3 minuten
starten in groepjes van 2 of 4, linksom en rechtsom de route op. Onderweg 2 suprise posten die te leuk
waren om zo door te lopen. Een gezellige sfeer, enthousiaste wandelaars, hardlopers en nordic walkers. Door
de zwaairoutes en dit soort activiteiten blijf je elkaar ontmoeten. Ook al ken je elkaar alleen van gezicht of
verhalen, gewoon leuk om elkaar zo vaak te zien. Ook dat geeft een goed gevoel.
De M.O.A. was er ook eentje om in te lijsten. Lekker lopen en vertier bij de finish. Nog nooit was het zo druk
tijdens finish avond.
Daarna werd het tijd om het trainingsprogramma weer op te starten richting 3-luik ‘’Kustmarathon Zeeland –
Indian Summer Ultra en tot slot de Berenloop’’/marathon Terschelling. Tijdens de vele duurlopen kon ik weer
rekenen op mijn loopmaatjes; de kilometers gaan dan zo veel sneller.

Prestatie
Nieuws
2 oktober 2021, de Kustmarathon
Zeeland, zelf benoemd tot
de zwaarste marathon van
Nederland vanwege 20 km
strand en duinen. Nou, het
zware van dit jaar zat m in het
erbarmelijke weer. Zware wind
5Bft en regen op de kop. Het zijn
deze edities die ik het liefst loop
en ze leveren sterke verhalen
op, haha!

16 oktober 2021 klaar voor de Indian Summer Ultra, 87 km trailen door de kop van Drenthe. S ’morgens om
6 uur start, in het donker, de eerste 2 uur met je lampje op de kop door de bossen bij Rolde. Om de 20 km
goed verzorgde drankposten. Het weer hield niet over, waterkoud en zompige paden. Maar de tocht is goed
verlopen, uitdagend, gezellig, leuke trailmaatjes ontmoet onderweg en ‘’beleven’’ hoe fijn het is om dit te
kunnen. Op het eind vd dag nog een waterig zonnetje en dwars door de schaapskudde gescharreld. Prachtige
dag.

Prestatie
Nieuws

7 november 2021 De finale van dit drieluik was de Berenloop op Terschelling. Ook een zelfbenoemde zwaarste
marathon van Nederland. De eerste 20 km zijn reuze gezellig. Je loopt rechttoe rechtaan van onder naar
boven Terschelling, dwars door alle dorpen die gezellig versierd zijn met beren en slingers, vrolijke muziek en
nog enthousiastere bewoners. Daarna maak je een bocht en loop je via de duinen, starnd en bossen terug
naar de finish. Heel erg jammer dat op dat zwaardere stuk van de marathon het weer enorm lekker begon
te regenen nog harder te waaien, op de kop natuurlijk.. Dat hadden we nog niet gehad hoor!! Maar ook hier,
gezelligheid onderweg, elkaar motiveren en sterkte wensen, samen over de finish. En vooral, om de laatste
200 meter van de finishstraat opnieuw te beleven ga je volgend jaar weer terug, wat een feest, 3 rijen dik
feestende mensen die je toejuichen.
Een mooie finish van het gehele drieluik!!
Mijn jaar eindigt met de SUPRISE tocht op 4 december 2021. Een nog groter aantal deelnemers dan een jaar
eerder en de Paas suprise tocht. Fijn om te zien dat eenieder een leuke ochtend gehad heeft. En dan niet
alleen de deelnemers. Samen met de dames en heren inkoop, suprise posten en in de soepstraat hebben ook
wij veel plezier beleeft aan de suprise tocht. Graag tot in 2022!
En zo eindigt mijn Trim Slim jaar met een grote glimlach!
Rene Langeslag

Olie Bollen Hollen
Algemeen
Nieuws

Wie
Leden van Trim Slim
Wanneer
			
Waar
Inge de Lange
Wijde Blik 46 Almere

31 december 2021
10.00 uur – 12.00 uur

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

Wandelmonitor 2021:
tweederde Nederlanders aan de wandel
(Nordic)
Wandel
Nieuws

Maandag 6 december 2021
In
Nederland
maakte
ongeveer tweederde van alle
inwoners afgelopen jaar een
wandeling van tussen de vijf
en tien kilometer. Dat blijkt uit
de Nationale Wandelmonitor
2021, die Stichting Wandelnet
onlangs overhandigde aan
gedeputeerde van de provincie
Utrecht, Arne Schaddelee.
Met maar liefst zo’n 1,8 miljard
wandelingen en ommetjes en
1,1 miljoen Nederlanders die
op wandelvakantie gaan, groeit
wandelen in alle aspecten.
Sinds de coronacrisis wordt er
nog massaler gewandeld, met name door jongeren. Van de Nederlanders die afgelopen jaar meer zijn gaan
wandelen, wil 83 procent dat na de coronapandemie ook nog blijven doen.
De Nationale Wandelmonitor is een onderzoek dat Wandelnet om de vijf jaar uitvoert. Volgens Ankie van Dijk,
de directeur van Wandelnet, blijkt uit het onderzoek dat het steeds meer wandelen een ‘blijvertje’ is: “Wandelen
is geen hype, maar hip. Het is al jaren een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Ook zien we steeds meer
jonge wandelaars die een community van bloggers en vloggers vormen en hun ervaringen delen op social
media.”
De Wandelmonitor maakt duidelijk dat 70 procent van de jongeren tot 30 jaar meer is gaan wandelen dan vóór
de coronapandemie. Zij vormen de grootste groep als het om dagwandelingen van 10 kilometer of meer gaat.
Economie
Wandelen is niet alleen leuk, gezond en duurzaam, maar heeft ook een positief effect op de economie. De
afgelopen twee jaar is er jaarlijks bijna 2,5 miljard euro uitgegeven aan wandelen. Daarnaast wordt er per jaar
bijna 800 miljoen euro uitgegeven aan wandelvakanties in eigen land.
Gelderland is de populairste wandelprovincie (36 procent), gevolgd door Limburg (27 procent) en Drenthe (24
procent). “Juist in coronatijd hebben onze inwoners wandelen ontdekt als iets dat belangrijk en ontspannend
is”, zegt gedeputeerde Schaddelee. “Dat willen we ook stimuleren in de provincie Utrecht en ik wil daar met
andere provincies dan ook plannen voor maken. Niet alleen vanwege mijn portefeuilles recreatie en toerisme
en mobiliteit, maar zeker ook vanwege de gezondheid.”
Keerzijde
De groeiende populariteit van wandelen brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Vraag en aanbod zijn
niet altijd in evenwicht, op sommige plekken is het erg druk geworden en in met name de stadsrandzones
schort het aan de kwaliteit van de wandelinfrastructuur. Van Dijk: “Het is onze missie Nederland toegankelijker
en aantrekkelijker te maken voor wandelaars.”
De Wandelmonitor 2021 is te bekijken op de website van Wandelnet.
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Ledenadministratie@Trimslim.nl
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dankt iedereen voor
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