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Op 1 oktober 2017 startte de 

inschrijving voor genoemde 

trail. 23 Trim Slimmers 

schreven zich in op de 

verschillende afstanden. Later 

werd een hotel geboekt voor 

18 Trim Slimmers en wederom 

een aantal weken later was 

ook reeds de Pizzeria geboekt! Vervolgens stonden alle trainingen en loopjes in het teken 

van de Cauberg Trail. 

Het mooie weer op vrijdag en zaterdag maakte het feestje compleet. Lunchen aan de Linge, 

terrassen testen in het centrum en voldoende koolhydraten inslaan met lekkere lunches, 

vlaai en pasta! 

Zaterdagochtend, stralende zon, strakblauwe lucht en een goed ontbijt. De groenen uit 

Almere hadden er zin in. 

Hardloop nieuws 



Tja, dan ga je starten en mag je meteen 1.5 km omhooglopen. Dat is even wennen als je uit 

de vlakke polder komt. En zo herbergde de Cauberg diverse verassingen die je in Almere 

moeilijk kunt trainen. En daarom gaan we buiten de polder trailen! 

Na afloop prachtige verhalen en ervaringen, pijnlijke kuiten, stralende gezichten en honger 

naar méér! 

 

Trim Slim verplaatsing trainingen 

Tips voor alle hardlopers om optimaal gebruik te maken van 

Trim Slim verplaatsing trainingen. 

Haast iedere hardloper weet het wel; elke eerste zaterdag 

van de maand wordt er een training op locatie gegeven.  

“Op locatie” wordt mee bedoeld dat deze training niet vanuit de Draaikolk wordt gegeven 

maar gestart op een plek aan de rand van Almere (meestal een natuurgebied). Bedoeld voor 

alle hardlopers, behalve de starters (cursisten). Hoe vind je echter de weg naar deze training 

als je bijv. nieuw lid bent of na de cursus hardlopen graag deze verplaatsing training wil 

meemaken?  

Het werkt als volgt:                                                                                                                                                            

* vanaf januari 2018 wordt elke maand in de Digiflits bekend gemaakt wat in de volgende 

maand de datum van de verplaatsing training is. Maar hoe weet je nou waar deze training 

dan wordt gegeven?  

In de week voorafgaand aan deze verplaatsing training zal de trainer die deze training gaat 

geven via de Facebook/Trim Slim pagina bekend maken op welke locatie je ’s morgens 

wordt verwacht. De training begint steeds om 9 uur (tenzij anders aangegeven). Zorg dus dat 

je rekening houdt met de reistijd naar deze locatie toe.                                                                                                                                             

Mocht je geen vervoer zoals een auto tot je beschikking hebben om op de locatie te komen 

neem dan contact op met de trainer. Die zal kunnen bemiddelen zodat je wellicht met een 

andere hardloper mee kan rijden.   

Mocht je nog andere vragen hebben over de verplaatsing trainingen neem ook dan contact 

op met de trainer. Veel succes en plezier op deze speciale trainingen. 

 

 

De eerstvolgende verplaatsingstraining vind plaats op zaterdag 5 mei 2018. 

Locatie wordt op de facebook-site van Trim Slim geplaatst. 
 

 

 

 



 

 

 

Apenloop 2018 
 

Beste TrimSlimmers  
 
Op zondag 13 mei organiseert TrimSlim - na een jaar van afwezigheid - 
wederom de Apenloop. Ilona van der Meer en Martijn Hommes hebben 
deze aap op hun schouder genomen.  
 
Zij kunnen dit echter niet alleen. Hiervoor hebben we de hulp van 
meerdere TrimSlimmers nodig. Als Ilona en Martijn dit alleen moeten 
doen, zijn ze mooi in de Aap gelogeerd.  

 
Ilona en Martijn zoeken mensen voor verschillende functies:  

 Het vooraf controleren van de beschrijving van de route 
 Het uitzetten van de route 
 Het bemensen van de start- en finish locatie (de kemphaan) 
 Het ophalen van de routebordjes na afloop 

 
Wil je helpen tijdens of voor de Apenloop, meld je dan bij Ilona, Martijn of één van de andere 
TrimSlim trainers  
 
Alvast bedankt voor je hulp! 
 
 

4Daagse wandeltraining 
 

Voor de training voor de 4daagse is er een leuke 

wandelroute uitgestippeld van station Almere Poort 

naar station Amsterdam Centraal. Terug kan met de 

trein. Deze route is ongeveer 25 km met na afloop 

voor de liefhebbers een borrel in een nog te kiezen 

Amsterdams café. 

 

We starten om 10:00 op het plein voor het station 

Almere Poort (bij het busstation, aan de kant van het 

topsport centrum). Uiteraard is deze wandeltocht ook 

leuk voor andere wandelliefhebbers. 

  

 
 
 
 
 
 

Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws 



Wandel agenda 
 
 

februari       

28/29 april LENTE ZONNESTRALEN 
Vliegveld Hilversum 
Fly Inn Noodweg 49 
1213 PW Hilversum 

1 
6/10/15/25/ 

33/40 

mei       

juni      

juli     

augustus     

Zonder 
datum 

 
Door de bossen van Baarn 

Parkeerplaats Hoge 
Vuursche weg Baarn 

2 8 wandelroute 
 nr 410039 

downloaden 

INFO: 

 1 www.wscdeverbinding.nl 

 2 www.route.nl  

Bij sommige wandelingen is de route bij voorinschrijving per GPX track beschikbaar. 
 

 

 

 

 

 

Nieuws over Diana 
 
23 maart 2018 was het dan zover. Diana werd ontslagen uit het revalidatiecentrum: “De 

Trappenberg “ in Hilversum. Eindelijk mocht ze naar huis. Hoe het zover gekomen: een heel 

verhaal. 

Dinsdag 29 Augustus 2017 is Diana getroffen door een herseninfarct. Rond 8 uur een 

bloedprop blijven steken in haar linker hersenhelft. Rond 5 uur ‘s avonds werd Diana 

gevonden door haar partner. In het ziekenhuis werd gevreesd voor haar leven. 

De bloedprop heeft er toe geleid dat er een flink stuk hersenen is afgestorven door 

zuurstofgebrek. Hierdoor is de rechterkant van Diana’s lichaam verlamd geraakt. Ook heeft 

ze haar spraak verloren. 

Na twee en een halve week in het ziekenhuis te hebben gelegen, is Diana vervoerd naar 

revalidatiecentrum “De Trappenberg“ in Huizen.  

In Huizen is direct gestart met een zeer intensief revalidatieprogramma, waarbij Diana alles 

opnieuw moest leren. Maar vooral de logopedisten hebben Diana flink onder handen 

genomen.  

Algemeen nieuws 

http://www.wscdeverbinding.nl/
http://www.route.nl/


In het begin verliep de revalidatie moeizaam. Eigenlijk vooral omdat Diana zich moeilijk kon 

concentreren. Ze was erg afwezig. Maar na verloop van tijd ging het steeds beter, en werd er 

steeds meer vooruitgang geboekt. Vooral lichamelijk ging het goed. 

Diana is een echte doorzetter, maar ook haar uitstekende conditie heeft een zeer positieve 

uitwerking gehad tijdens de revalidatie. “Geef nooit op “ is zeker van toepassing op Diana. 

De vele kaarten en bezoekjes hebben Diana door de moeilijke momenten heen geholpen. 

Vooral het feit dat ze niet vergeten wordt is erg belangrijk. 

In december ging het 

revalidatiecentrum 

verhuizen van Huizen naar 

Hilversum. Dat was lastig, 

maar ook daar heeft Diana 

zich met haar hardlopers 

mentaliteit doorheen 

geknokt. 

En dat alles was niet voor 

niets. Diana kan bijna alles 

weer zelf. Aankleden, 

wassen en ontbijt maken, 

maar ook lopen (met een 

stok) kan ze weer zelf. Ze 

heeft in huis geen rolstoel 

meer nodig. Ook kan ze al 

een eenvoudige maaltijd 

koken. Helaas doet haar 

rechterarm niet meer mee, 

waardoor ze alles met een 

hand moet doen. Dit gaat haar echter al zeer goed af. Alleen praten is een uitdaging 

gebleken. 

Nu Diana thuis is zal de revalidatie niet stoppen. Ze zal poliklinisch verder revalideren.      

Dat gebeurt vooral in het revalidatiecentrum achter het ziekenhuis. Hier zal het zwaartepunt 

vooral liggen op het omgaan met haar beperkingen. Dus zal Diana waarschijnlijk ook leren 

rijden op een scootmobiel. Het lijkt Diana erg leuk om op een dag weer eens mee te gaan 

met een training, maar dan op haar scootmobiel. 

Hans. 

 

 



 

 

 

 

 

De Berenloop, Wegwedstrijd op 3 en 4 november 2018 op Terschelling 

Datum: Zaterdag 3 november 2018 - Kleintje Berenloop - 5 en 10 kilometer. 

 Zondag 4 november 2018 - Berenloop - halve marathon en hele marathon. 
 

Beste leden,  

Met z’n allen toewerken naar een doel! Niets mooiers dan dat. Gezamenlijke inspanningen 

tijdens trainingen, gezamenlijke reis naar de wedstrijd, gezamenlijk de strijd aangaan met de 

omstandigheden en aan het eind de ervaringen delen, na praten, nog maanden daarna. 

Regelmatig heeft u in de digiflits de ervaringen en verhalen kunnen lezen over gezamenlijke 

deelname aan evenementen! 

De Berenloop 2018 wordt ook een gezamenlijk project. Met zoveel mogelijke deelnemers 

van Trim Slim naar Terschelling; samen trainen, samen reizen, samen beleven. 

GA JIJ OOK MEE?? 

De eerste stap is……welke afstand ga ik lopen, welke uitdaging ga ik aan! Bedenk dat je 

voldoende tijd hebt om voor jou uitdaging te trainen, dus neem de volgende stap! 

De tweede stap………… 

De inschrijving voor de Berenloop, Jeugdloop en Kleintje Berenloop opent op vrijdag 20 

april 2018 om 9.00 uur. 

De Berenloop is een enorm aantrekkelijk evenement waarbij plek is voor een bepaald aantal 

deelnemers per afstand. Dat betekend dat je klaar moet zitten om in te schrijven!! Vooral de 

5-10-21 km zitten binnen t uur vol. 

Stap 3 is deelnemen aan de Souplesse trainingen van Trim Slim. Je krijgt ondersteuning van 

onze hardloop trainers om jouw doel te behalen. Gedurende drie maanden wordt de 

souplesse methode toegepast in de trainingen. Daarnaast wordt je ondersteunt met een 

passend schema. Daarover later meer! 

Je staat er dus niet alléén voor; we doen het samen’ Trim Beren Slim! 

Twijfel niet en schrijf je in op 20 april om 9.00 uur. 

Wil je meer weten/horen/ vragen; trainingszaken@trimslim.nl 

http://www.berenloopterschelling.nl/inschrijven/
mailto:trainingszaken@trimslim.nl


Student zoekt Almeerse hardlopers 

Voor zijn afstudeerscriptie op Windesheim doet Lars den Besten onderzoek naar hardlopen 

in Almere; hoe tevreden zijn lopers over Almere, welke faciliteiten vinden ze belangrijk, hoe 

gaan ze om met blessures? Doe mee en ga naar www.hardlopen-in-almere.nl Voor de online 

vragenlijst stuur een email naar lars.den.besten@windesheimflevoland.nl of kijk op de 

Facebook-pagina van Lars.   Het invullen van de enquête duurt circa 10 minuten en is 

anoniem. Als dank maakt u kans op een handige Milestone Pod of een abonnement op een 

hardlooptijdschrift naar keuze. Alvast bedankt. 

Lars 

 

De Parijse-Meisjes liepen de Halve Marathon van… Berlijn 

In het najaar 2016 kwam bij een groepje hardloop dames van Trim Slim het idee om eens 
aan een buitenlandse hardloopwedstrijd mee te doen. Het liefste een halve marathon en 
natuurlijk een leuke stad was een pré. Er werd uiteindelijk voor de Semi Marathon de Paris 
gekozen, die plaatsvond in maart 2017. En zo ontstond “De Parijse Meisjes”, bestaande uit 
Chequita, Geesken, Maaike en Patricia. Hardlopen is het uiteindelijke doel maar plezier en 
gezelligheid gaan boven alles! 

 
Dit Parijse (loop)reisje viel 
toen zo in de smaak dat 
er meteen een 2018 editie 
werd gepland. En terwijl 
Nederland in de ban van 
de Marathon in Rotterdam 
was, stonden er op 
zondag 8 april 4 vrolijke 
dames, gehuld in een 
special ontworpen t-shirt, 
op de Alexanderplatz 
klaar om te starten voor 
de Berliner 
Halbmarathon. 
 
En het werd één groot 
loopfeest: schitterend 
weer met een aangename 
(lees iets te hoge) 
temperatuur, duizenden 

juichende mensen langs de route, muziekbandjes, trommelaars etc. 
Het parcours is redelijk vlak en gaat langs bekende hotspots van Berlijn: zoals o.a. de 
Berliner Dom, Brandenburger Tor, Schloss Charlottenburg, langs de Gedächtniskirche, 
Checkpoint Charlie, over de Potsdammer Platz en terug naar de Alexanderplatz. Je keek je 
ogen uit! 
We liepen alle 4 ons eigen tempo en het weerzien gebeurde bij de  
finish. Daar kregen we onze welverdiende medaille. 
 
Daarna door naar de versnaperingen en voor de liefhebbers werd er (alcoholvrij) bier getapt! 
In de finish zone was er nog gelegenheid om met elkaar en andere deelnemers de 

http://www.hardlopen-in-almere.nl/
mailto:lars.den.besten@windesheimflevoland.nl


ervaringen te delen. Zo hebben we ook afgesproken met een Deense loper om  elkaar weer 
te zien bij de New York Marathon, welke het volgende doel is voor 2 van de Parijse Meisjes!   
 
Deze prachtige dag hebben we eindelijk afgesloten met een diner met 2 Nederlandse dames 
(moeder en dochter) die we vorig jaar tijdens de halve van Parijs hebben leren kennen. Dit 
jaar kwamen ze ook lopen in Berlijn. Dit is de kracht van onze sport: bijzondere mensen 
ontmoeten en vrienden maken. Ook al kennen we elkaar alleen maar in onze loopkleding! 
 
Wat ons betreft een van de mooiste loop-evenementen die we hebben meegemaakt. 
Ondanks de grootsheid van deze internationale loop verliep alles gemoedelijk. Naast het 
bijzonder parcours was alles goed georganiseerd en verzorgd. En het zomerse weer was 
natuurlijk het onverwachtse geschenk voor dit weekend!  
 
De Berliner Halbmarathon 2018 is nog maar net geweest en er wordt al gekeken naar 
verschillende bestemmingen voor onze 2019 editie!  
To be continued… 
 
Groetjes van De Parijse-Meisjes Chequita, Geeskten, Maaike en Patricia 
 
 

Verenigings Agenda 

Apenloop 13 05 2018 Wandelevenement 

Nobelhorst 20 05 2018 Hardloop evenement 

Almere city run 10 06 2018 Hardloop evenement 

Rondje Noorderplassen 21 06 2018 Verenigings evenement 

Senior Challenge 08 09 2018 Zwem-fiets-wandel evenement 

Nationale sportweek 15 09 2018 

Winter Urban Night trail  20 12 2018 Verenigings evenement 

 
 
 

TRENDDAG Trim Slim 2018 
 
Onze klas was 24 maart om 8 uur in de Draaikolk om voorbereidingen te treffen voor de 
Trenddag. De verschillende plekken waar de workshops plaatsvonden werden ingericht en 
spullen gereedgezet. Rene Langeslag was al begonnen met het smeren van krentenbollen, 
dat werd snel overgenomen door Naomi zodat Rene naar de warming up kon. 
 



Om 09:10 uur nodigde Anne alle deelnemers uit om naar de grote zaal te komen voor het 
startsein. 
 

Anne heette alle deelnemers van harte welkom 
met een prachtige Franse tongval. De collega-
trainers uit Zeewolde werden bedankt voor hun 
aanwezigheid en het bestuur van TSA werd 
natuurlijk ook bedankt. 
Hierna startte Leo Neuteboom, een van onze 
docenten, met de warming up op muziek. 
 
Na de warming up ging iedereen richting 
zijn/haar gekozen workshop. 
Er kon gekozen worden uit: bootcamp, interval 
training, verrassingsspel, core stability en UKK 
fittest. 

 
De UKK is een fittest waarbij je 2km aflegt op een gelijkmatig tempo. Je hartslag wordt voor 
en na de test gemeten en in een berekening meegenomen met nog een aantal andere 
waarden. Er waren veel deelnemers voor de UKK en de meeste deelnemers waren blij met 
hun resultaten. 
 
Bij de bootcamp en de core stability ging het om spierkracht. Bij beide workshops heb ik 
naast inspanning gelukkig ook lachende gezichten gezien. 
 

Het verrassingsspel was eigenlijk een estafette 
met boter-kaas&eieren. Twee deelnemers 
moesten zo snel mogelijk naar het B,K&E spel 
lopen (niet rennen) om daar een gekleurde 
doek neer te leggen in het bekende 9-vaks 
speelveld. Ik heb nog nooit een trainer horen 
zeggen dat valsspelen toegestaan was. 
Annemiek was daar duidelijk in: valsspelen 
mag, als zij het maar niet zag. Volgens mij 
heeft er niemand vals gespeeld. 
 
 
 

 
 

De intervaltraining was niet te missen. De 
aanwijzingen die Nelleke aan de deelnemers 
toevertrouwde waren te horen tot in Almere 
Buiten. 
 
Yvonne verzorgde de afsluitende Cooling 
down. Het was een afsluiting van een geweldig 
evenement. 
Het weer zat mee, de workshops werden volop 
bezocht, de deelnemers waren enthousiast en 
er was door TSA ook nog gezorgd voor een 
natje en een droogje. 
  

 



Voor ons, de leerlingen van de opleiding tot 
allround wandeltrainer, was het een zeer 
geslaagde dag. 
Wij willen iedereen die heeft deelgenomen aan 
de workshops, het bestuur van TSA en de 
trainers van TSA die ons ondersteund hebben 
heel hartelijk bedanken voor hun aandeel in ons 
evenement. 
 
 
 
 
 

 
Naomi, Anton, Anne, Tahira, Nelleke, Jacqueline, Annemiek, Yvonne en Ilona 
  
 
 

De marathon in Rotterdam op 8 april 2018, een fantastisch feest!. 

Twee Trim Slimmers; Daniël en Ben  liepen op zondag 8 april de marathon in Rotterdam. 

Hier volgen de belevenissen en impressies van 

Daniël.                                                                                                                              

“Na twee maanden trainen samen met Ben en op 

Gran Canaria tijdens mijn vakantie breekt eindelijk de 

grote dag aan: zondag 8 april. Aangekomen in 

Rotterdam is het al 17 graden dus dat belooft wat. 

Echter, bij lopers en supporters zit de stemming er 

goed in. Het startschot gaat, effe zwaaien naar Lee 

Towers dan beginnen we aan de lange loop van 42 

km en 195 meter. Ho ho, ik loop gelijk te snel het is al 

20 graden intussen. Er zijn (te)veel lopers om mij 

heen, iets te krap om lekker te lopen. Ojee, daar valt 

iemand plat op zijn gezicht, ziet er niet best uit. Na 30 

km slaat de warmte en vermoeidheid toe, door kramp 

moet ik stukjes lopen. Het rijen dikke publiek (en 

anderen) juicht mij toe en dat zorgt ervoor dat ik in 

4.39 over de finish kom.. Moe, maar terugkijkend op 

een prachtige dag”! 

 

Hier volgen de belevenissen van Ben. 

“Toen ik het eenmaal in mijn hoofd had gekregen voor de tweede keer een marathon te 

lopen, informeerde ik bij Trim Slim lopers of er nog iemand van Trim Slim was die dit ook 

wilde doen. Zo vond ik Daniël Rottema die ook nog eens vlak bij mij woont in Tussen de 

Vaarten waar hij in een grote kas Bromelia’s kweekt. Samen hebben we diverse prachtige 

natuurlopen gedaan ter voorbereiding op de marathon. 

 



De race: 

duizenden lopers die in het startvak staan en wachten wanneer Lee Towers klaar is met zijn 

lied: “You never walk alone”. Om 10.30 uur was mijn start en de loop ging direct de 

Erasmusbrug over, wat een uitzicht! Dan begint de race pas echt. Hoe is mijn ademhaling, 

zijn die kleine blessures die ik voor de race had nou echt weg?  

Ik voelde mij goed, deed over elke kilometer steeds 7 minuten. Onderweg was er 

ruimschoots aanbod van water en energiedrankjes. Ook sponsjes werden aangereikt ter 

afkoeling. Na afloop gooiden de lopers de bekertjes en sponsjes weg zodat je door een laag 

drab die op de weg kwam te liggen moest lopen. Het aanvankelijk lekkere zonnetje werd 

steeds meer “een koperen ploert”, zo heet werd het. 

Tussen de 15 en 20 km werden mijn benen zwaarder en moest ik kort pauzeren af en toe. Bij 

20 km zei mijn lichaam: “goed gedaan, maar je moet nou stoppen.” Vanaf 21 km zag je een 

interessant fenomeen ontstaan. Lopers languit op de grond, EHBO-posten met pleisters in 

de weer en ambulances met de sirene aan op weg naar uitgevallen lopers. Ik zag het bordje 

21 km verschijnen. Je voelt je krachten afnemen en dan moet je nog eens 21 km sjouwen! 

Hup, niet zeuren, het Kralingse bos in waar het aantal uitvallers steeds meer opliep. Ikzelf 

kon nog steeds redelijk lopen: goed rechtop, lage hartslag en dito schouders. Gewoon gaan 

met die banaan. Ik kwam het Kralingse bos uit en er waren nog “slechts” 7 km te gaan. Maar 

wat is dat nou? Ik kreeg kramp in mijn rechterbovenbeen die mij dwong abrupt te stoppen. 

Rechterbeen weer gerekt en verhip, kramp was weg. Lekker lopen, hetzelfde gedonder maar 

nu linkerbeen. Ook rekken; weer even wandelen. Ging weer lopen en ja hoor, nu in beide 

benen tegelijk. Enfin, na 2 km wandelen kwam ik bij een EHBO-post. Die hielpen mij 

fantastisch door met stikstof uit een bus mijn twee benen te bespuiten. De laatste 5 km kon 

ik derhalve, “gedragen” door juichende mensen langs de kant in een tijd van  5.47.03 de 

finish bereiken. Met een diep gevoel van intense tevredenheid omdat ik erin geslaagd was 

als oudste deelnemer (78 jaar) deze zeer zware loop succesvol te volbrengen.  

Ben Stuivenberg 

 
  
 
   
 
 
 
 

 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 mei 2018 

http://www.trimslim.nl/

