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Beste allemaal, 

Er is alweer bijna een jaar voorbij. Een jaar waarin we veel activiteiten gedaan hebben. Veel 

leden ook samen en in kleine groepjes dingen ondernomen hebben.  

Komend jaar staat in het teken van ons 30-jarig bestaan. En nee … we gaan geen feestje 

bouwen. Het plan is dat we, van de activiteiten die we doen, iets extra’s maken.  

Eén van die activiteiten is de busreis naar Renesse. Dat is een aantal jaren geleden goed 

bevallen. Het aardige van dit evenement is dat het zowel een hardloop als wandelgebeuren 

is. Niemand hoeft dus het gevoel te hebben dat zij ‘mee’ mogen: juist niet we gaan samen! 

We gaan meer samendoen: de verplaatsingstrainingen worden, als het 2 februari goed 

bevalt, ook iets om met de hele zaterdag groep te gaan doen. Leuk wandelaars, NW en 

hardlopers eens naar andere gebieden in Almere. 

De starterscursussen gaan we komend jaar ook meer promoten en we stomen iedereen 

klaar voor een bijbehorend evenement: de wandelaars voor de Apenloop en de hardlopers 

voor b.v. de Nobelrun. 

Helaas gaan we komend jaar afscheid nemen van onze penningmeester. Zij kan de 

werkzaamheden niet combineren met haar werk en privéomstandigheden. Kortom we zijn op 

zoek naar iemand die het penningmeesterschap op zich wil nemen. 

Al met al wordt 2019 een ondernemend jaar waarin iedereen gestimuleerd 

wordt ook eigen ideeën op te pakken. Laat het ons weten, maak een plan 

en laten we kijken of we er iets moois van kunnen maken.  

Hele goede feestdagen en op naar een mooi en bruisend jaar. 

Namens het bestuur, 

Barbara K. van Dam, Voorzitter Trim Slim 

Nieuws van het bestuur 



Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 5 januari zal de nieuwjaarsreceptie weer aansluitend aan 

de training van de zaterdag plaats vinden. Op die dag zullen de 

trainingen dan ook maar 60 minuten zijn: dan zijn we allemaal op 

dezelfde tijd op de Draaikolk voor een hapje, een drankje en een toost 

op het nieuwe jaar: ons jubileum jaar. Alweer 30 jaar gelden startte Erik 

Bronkhorst vanuit de Draaikolk met Trim Slim.  

 

Verplaatsingstraining 2 februari 2019 

Op verzoek van de wandeltrainers, en met plezier voldoen we aan dat verzoek, zal er op 

zaterdag 2 februari een verplaatsingstraining voor alle wandelaars, NW en hardlopers zijn op 

de Kemphaan. Op die dag is er dus geen training vanuit de Draaikolk. 

We starten om 09.00 uur en gaan elk ons weg voor 60 min.  

Daarna kan iedereen samen aan de koffie. De koffie is in dit geval voor rekening van de 

vereniging, want juist dit soort initiatieven willen we stimuleren en belonen in het kader van 

30 jaar Trim Slim! 

Nader bericht over de exacte plek waar we starten, en koffiedrinken , volgt nog. 

 

 

 

 

Olie Bollen Hollen 

Wie  Leden van Trim Slim 

Wanneer 31 december 2018 

  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, nordicen of wandelen en daarna ……. 

Niet vergeten Aanmelden via Ingedelange@kpnmail.nl 

 

Evenementen nieuws 

mailto:Ingedelange@kpnmail.nl


Nieuwjaars training en receptie 

Wie Alle leden van Trim Slim 

Wat Na een gezamenlijke warming Up gaat iedere groep op zijn eigen wijze een route 

volbrengen. 

 Om 10.00 uur staan de koffie, chocolademelk, lekkere broodjes en restanten 

oliebollen klaar. 

Waar Vanuit de Draaikolk 

Wanneer Zaterdag 5 januari 2019 

Tijdstip Start om 09.00 uur 

Waarom Samen een sportieve start van het nieuwe jaar! 

 

Verenigingsagenda 2018 

24 december/4 januari Géén Trainingen 

31 December  Oliebollen Hollen 

 

2019 

05 Januari  Nieuwjaars training/receptie 

14 Januari  Start Core Stability 

17 Januari  Bestuursvergadering 

19 Januari  Vrijwilligers etentje 

02 Februari  Verplaatsingstraining alle disciplines 

   Locatie Staatsbosbeheer op de Kemphaan 

12 Mei   Apenloop 

19 Mei   Halve van Renesse / Samen met de bus naar Renesse 

 

 

 

 



Samen, met de bus, naar Renesse 

Wie   Alle leden van Trim Slim 

Wat  Deelname aan het evenement; De halve van Renesse 

  Zowel een wandel als hardloop evenement 

Wanneer Zondag 19 mei 2019 

Kosten  Een plek in de bus kost €10, =. 

  Daarnaast meld jij jezelf aan voor t evenement van keuze. 

Waarom De halve van Renesse is een evenement voor alle disciplines. De gelegenheid 

bij uitstek om alle leden in de gelegenheid te stellen om aan een van beide 

disciplines deel te nemen. Als hardloper kun je natuurlijk ook aan het 

wandelevenement deelnemen, bv als de afstand te ver is om te hardlopen. 

Nadere informatie volgt, maar save de date! 

 

 

 

Sinds vier weken zijn twee hardlopers gestart met de opleiding 

Hardlooptrainer. Geesken en Annemieke zijn enthousiast gestart 

aan de 14 weken durende opleiding. Het kan dus zijn dat zij voor 

praktijkervaring of huiswerk, voor de groep komen te staan om een 

onderdeel te oefenen. Natuurlijk werken wij daar graag aan mee. 

Succes met de opleiding! 

 

De donderdag avond training wordt, vooral in de donkere periode 

van het jaar, niet volop gebruikt door de leden om te gaan trainen. 

Geregeld komt het voor dat de groep qua volume niet groot is, en 

dat er twee trainers ingepland staan om training te geven. Het bestuur heeft derhalve 

besloten om tot april 2019 op de donderdagavond, de A en B-groep samen te voegen, met 

één trainer voor de groep. Dat betekend wél dat de inhoud van de training afgestemd wordt 

op de aanwezige hardlopers van beide groepen. Iedereen moet zich welkom voelen! 

 

Het rondje Noorderplassen Wintereditie gaat niet meer door. Het Rondje Noorderplassen is 

een verenigingsactiviteit voor alle disciplines. De winterse periode in combinatie met 

wandelen en nordic walking is géén goede combinatie. Op 13 december gaan de Hardlopers 

een rondje om het weerwater, start 20.00 uur. Voor iedereen toegankelijk, er wordt 

voldoende ‘’stof gezogen’’!! 

 

Hardloop nieuws 

 



Startcursus Hardlopen; de finale. 

Zaterdag ochtend,1 december, verzamelde de eerste groep van Trim Slim zich om 8 uur bij 

De Beren voor een rondje Weerwater.  

Om 9 uur sloten zij zich aan bij de andere groep en de leden van de startersgroep. Na een 

gezamenlijk warming-up werd met elkaar, ter afsluiting van de startersgroep, de 5 km 

gelopen. Dankzij hun voortreffelijke sportieve inzet en met dank aan de trainster Jennifer 

bracht iedereen deze uitdaging tot een goed eind. 

  

 

 



Interview 

Afgelopen oktober is de startcursus met 8 deelnemers van 

start gegaan. In 10 weken opbouwen naar 5 km 

aaneengesloten hardlopen. 

Kirsten heeft met succes de cursus doorlopen 

Kirsten, ’’Ik heb dinsdag de 5k gelopen in 35:24 en in een 

keer. Vooral dit laatste is voor mij een mooi behaald doel’’.  

- Waarom heb je deelgenomen aan de startcursus?  
 

'Ooit' zou ik de 5 km lopen, het bleef altijd bij die ooit. Vorig jaar heb ik met 

wielrennen mijn elleboog gebroken en had ik geen excuus meer om het niet te doen. 

In de laatste week van de cursus werd ik geveld door een fikse keelontsteking en heb 

ik het niet voor het echt kunnen doen. Na een aantal maanden wielrennen nu weer 

het hardlopen opgepakt en dinsdag 4 december 5 km aaneengesloten volbracht.  

- Hoe heb je de trainingen ervaren?  
 

Leuk, goed opgebouwd qua minuten en veel aandacht voor looptechniek.  

- Welke successen heb je behaald?  
 

5 km aaneengesloten lopen (35 min.), terwijl ik in de eerste week 4 min al zwaar 

vond.  

- Hoe ga je nu verder, wat wordt je volgende succes?  
 

In februari nog een keer de 5 km voor de Après-ski run en misschien uitbouwen naar 

de 10 km?  

- Doe je dat bij trim slim?  
 

Ja.  

Kirsten, gefeliciteerd en veel plezier bij Trim Slim. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Startlocatie 

• sportvereniging Laren `99 

• Schuilkerkpad 2 

• 1251 SC Laren (NH) 

Afstanden en tijden  

• 40 km 9.00 uur 

• 20 km 09.00-10.00 uur 

• Het startbureau sluit om 17.30 uur (tijd wanneer je gefinisht moet zijn) 

Organisatie 

• WS78 

• 06-12613448 

• ws78.info@gmail.com 

• www.ws78.nl 

Inschrijven 

• Het inschrijfgeld is inclusief verzorging 

• Leden van KWBN ontvangen op het inschrijfgeld een korting van: € 1,- 

Voorzieningen 

• De route is bepijld 

• Er zijn rustplaatsen met zitgelegenheid 

• Er zijn mobiele rustplaatsen onderweg 

• Er is EHBO aanwezig 

• Er is een routebeschrijving beschikbaar 

Bereikbaarheid 

• Het startbureau is bereikbaar per bus 

Kenmerken 

• Deze wandeltocht gaat grotendeels door onverhard gebied 

 

 

 

Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws 

 



Beste leden van sportief wandelen en nordic walking. De 

Digiflits is een nieuwsblad voor alle leden van Trim Slim. Als 

samensteller van de Digiflits ben ik op zoek naar nieuws, voor 

NW en SW vaak via internet. Bijdrages vanuit de leden heb ik 

de laatste maanden niet mogen ontvangen. Daarom wordt het 

steeds lastiger om nieuws te genereren en een bijdrage vanuit 

sw/nw in de Digiflits te plaatsen. 

Het is mogelijk dat niet bekend is hoe en wanneer een bericht 

aan de Digiflits gestuurd kan worden. 

• Het mailadres van de Digiflits is digiflits@trimslim.nl 

• De bijdragen kunnen in de eerste week van de maand gestuurd worden 

• Nieuws kan van alles zijn; evenementen, oproepen, ervaringen. 

Het hoeft niet een enorm verhaal te zijn, opgesierd met een foto is al prachtig. 

Laat de Digiflits niet alleen voor hardlopers zijn, we zijn tenslotte één vereniging 

…..help mij mee!! 

 
 

 

 

Trimslim was ook bij de NYC Marathon 
 

Op donderdag 1 november jl. zijn we, Geesken, Gilles en 
Patricia, vertrokken naar New York voor de Marathon welke een 
fantastisch avontuur zou worden. 
 
Vrijdagavond vond de openingsceremonie plaats in Central 
Park. Samen met Geesken mochten we voor de Nederlandse 
delegatie lopen. Het was geweldig om met nog veel hardlopers 
uit (bijna) de hele wereld daar te 
zijn. Elke deelnemer droeg 
kleding uit zijn/haar land wat voor 
mooie en soms hilarische 
momenten zorgde. We hadden 
kleine souvenirs meegenomen 
om uit te delen en onze 

Hollandse klompjes zijn goed in de smaak gevallen. 
 
Na een rustige zaterdag (alhoewel ‘rustig’ een relatief begrip 
is in New York) stonden we zondagochtend, uitstekend 
voorbereid door onze geweldige trainers en hun Souplesse 
Training, vergezeld door ca. 53.000 andere hardlopers, aan 
de start van de New York City Marathon. 10 maanden na de 
inschrijving was het eindelijk zo ver! 
 

Algemeen nieuws 

 



Omdat de wegen afgesloten worden moesten 
we heel vroeg aankomen bij het startterrein in 
Staten Islands. Voor ons was dat al om 6u15 
(!) terwijl we pas om 10u40 zouden starten. 
Tja, dit is lang wachten maar toch viel het 
mee. Wat eten en drinken, 25x naar de WC, 
beetje om je heen kijken, kletsen met je 
maatjes en voor de zenuwlijders onder ons 
kon je nog even knuffelen met honden bij de 
therapy dogs!  
Kort voor de starttijd mochten we ons eindelijk 
bewegen. Op de stem van Frank Sinatra (If 
Ican make it there, I'll make it anywhere) 
werden we geleid naar het startvak. Nadat we 
op een live uitvoering van het Amerikaanse 
volkslied werden getrakteerd, werd het kanon 
afgeschoten en was het GAAN !!!!  
 
Duizenden enthousiaste lopers op de 
Verrazano brug waar we ook een prachtig 
uitzicht op de New Yorkse skyline kregen. 
Vanaf Staten Islands zouden we door de 5 
New Yorkse boroughs rennen. Na de 
Verrazano brug, kwamen we aan in Brooklyn 
en daar stond het befaamde publiek uit New 
York. Een uitzinnig, geweldig publiek. Men zegt dat er 1 miljoen mensen langs het parcours 
staan, en dat geloof ik graag, rijen achter elkaar. Doordat onze voornaam op onze shirt 
stond, werden we hoogstpersoonlijk toegejuicht. Geloof me, daar krijg je echt een speciaal 
gevoel van.  
 

Ongeveer halverwege het parcours, verlieten 
we Brooklyn via een 2e brug en kwamen we 
aan in Queens. Tot zover ging het prima, het 
was genieten. Het publiek was nog steeds zo 
uitbundig. Gelukkig want we zullen het nog 
hard nodig hebben. De Queensboro Bridge 
kwam eraan, de overgang naar Manhattan. Dit 
is de moeilijkste brug van de marathon, een 
lange en steile brug van meer dan 2 km.  
Daar stond geen publiek en we liepen op de 
onderste laag, d.w.z. weinig daglicht. Het werd 
zwaar en iedereen moest geconcentreerd 
blijven.  

 
Eindelijk Manhattan met weer een enorme hoeveelheid aan toeschouwers. Het leek of ze 
steeds harder aan het schreeuwen waren. Daar stond ook “de man met de hamer”. De 
energie raakt op, de benen worden moe en mentaal wordt het ook pittig. Hier ergens zou een 
groep staan van onze reisgezelschap. Helaas heb ik ze niet gezien. De vermoeidheid begon 
voelbaar te worden en steeds meer mensen gingen wandelen. Dit is het moment waar je aan 
de trainingen gaat denken: tempo verlagen, rechtop lopen, focus... opgeven is geen optie! 
Weer een brug, we komen de Bronx in. Deze brug valt mee, nog één te gaan en we kunnen 
beginnen met aftellen. Aftellen… klinkt als muziek in de oren…   
We verlaten de Bronx via de Madison Avenue Bridge en zijn we weer in Manhattan. 5 
bruggen  



geweest, we zijn er bijna! Nog ongeveer 8 km te gaan. We lopen eindelijk op de 5th Avenue, 
er komt geen eind aan. Toch gaan we nu echt Central Park in. 
 Het is bijna 39 km!!! Nog maar 3 km tot ons grote doel, de finishlijn van deze geweldige 
marathon. 
Geesken, Gilles en ik waren elkaar al snel uit het oog verloren tijdens het lopen en deze 
laatste kilometers hebben we allemaal anders beleefd. Eén dingen hadden we gemeen: de 
immense euforie toen we de finish hebben gehaald. Wat een emotie gaat er door jou heen, 
moeilijk om te schrijven.  
Nadat we onze medaille, recovery bag en dekentje hadden opgehaald konden we Central 
Park verlaten en elkaar weer terugvinden. En ’s avonds werd deze memorabele dag verder 
gevierd samen met andere medelopers uit Nederland. 
 
Oh ja, wat New York nog zo bijzonder maakt is Medal 
Monday. De dag na de Marathon loopt iedereen gezellig 
door de New Yorkse straten met zijn/haar medaille om de 
nek! Alweer word je door onbekenden hartelijk gefeliciteerd 
met je prestatie en binnen no time heb je nieuwe vrienden 
gemaakt! 
 
Amper bijgekomen van alle indrukken en emoties was het 
weer tijd om terug naar huis te gaan. Dinsdagavond hebben 
we een regenachtig New York verlaten met ons hoofd vol 
verhalen… en een prachtige medaille om onze nek!  
 
 

Once in your life! Deze NYC-marathon was een 
fantastische ervaring die we nooit meer zullen vergeten, 
ook met dank aan de trainers en onze Trimslim 
medelopers.  
 
Groetjes van Geesken, Gilles en Patricia 
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WELKOM BIJ    

 

 

 

Een tien weeks programma ter versterking van je CORE; 

  

 

Figuur 1het 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 14 januari – 25 maart 2019 

• Elke maandag avond van 20.00 uur tot 21.00 uur 

• Locatie is de Gymzaal aan de Lingestraat 

• Maximaal 30 personen 

• Kosten € 15,00 

 

Aanmelden doe je door een mail te sturen naar cursus@trimslim.nl, én het overmaken van €15,00 

naar     NL84 INGB 0007622417 tnv. TrimSlim ovv CORE 



PRESTATIE WEEK…….KOFFIE-THEE en GEBAK 

    

 



Vacature penningmeester 

Het bestuur is op zoek naar een penningmeester. De werkzaamheden worden samen 

uitgevoerd met medewerking van de 2 leden voor de ledenadministratie. Per week bent u 1 á 

2 uur kwijt aan deze werkzaamheden. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich wenden tot 

voorzitter@trimslim.nl  Bent u nieuwsgierig naar de werkzaamheden, laat u dan informeren 

door een mail te sturen aan penningmeester@trimslim.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Digiteam wenst iedereen 

hele fijne feestdagen en een sportief 2019! 
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MUTATIES m.b.t. 

LIDMAATSCHAP, 

ADRES, 

E-MAIL ADRES, ETC 

SVP MELDEN BIJ 

LEDENADMINISTRATIE@TRIMSLIM.NL 

 

 

DIGITEAM 

dankt iedereen voor 

haar/zijn bijdrage 

aan de digiflits 

Kijk ook regelmatig op; 

Facebook 

www.Facebook.com/trimslimalmere 

 

Website 

www.Trimslim.nl 

Volgende uitgave rond de 10de van januari 2019 
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