
 

   DIGIFLITS 

 Februari 2018 

 

 

Vacature Digiflits, 

Met ingang van de maand februari stopt René met zijn werkzaamheden bij de Digiflits. 

Reden daarvan is de uitbreiding van zijn werkzaamheden bij Trim Slim.  

De Digiflits is dus op zoek naar één, maar liefst twee leden, die elke maand de Digiflits in 

elkaar willen knippen, plakken en versturen. Per maand ben je daar maximaal 4 uur mee 

bezig. Ben je met méér, is er automatisch minder werk. De nieuwe Digiflits leden kunnen 

rekenen op ondersteuning tijdens de inwerkperiode. 

Aanmelden bij digiflits@trimslim.nl 

 

Voor startende sporters organiseert Trim Slim twee keer per jaar een 
beginnerscursus voor Hardlopers, Sportief Wandelen en Nordic Walking. 

Deze cursussen zijn bedoeld voor zowel de 
pas beginnende sporter als voor mensen die 
na een lange tijd weer willen beginnen. Het 
doel van de cursus is om in 10 weken tijd op 
een verantwoorde manier conditie en 
uithoudingsvermogen te verbeteren. De 
cursussen zijn recreatief met de slogan 
“lekker verantwoord sporten” en zijn geschikt 
voor iedere leeftijd. 

Het einddoel van de cursus Hardlopen is de 
afsluitende afstand van 5 km. Deze afstand wordt in de 10e les gelopen en de ervaren lopers 
van Trim Slim zullen u hierbij begeleiden. Ook de Nordic Walkers en Sportief Wandelaars 
zullen hun cursus afsluiten met een nog nader te bepalen loop. 

De trainingen bestaan uit oefeningen die te maken hebben met rompstabiliteit, lenigheid, 
coördinatie, loop/wandeltechniek,  techniek oefeningen voor gebruik van de Nordic Walking 
poules. En we gaan natuurlijk het uithoudingsvermogen opbouwen. 

De cursussen bestaan uit 10 lessen van minimaal één uur. De lessen worden gegeven door 
gediplomeerde en ervaren trainers. Gedurende deze cursus bent u lid van Trim Slim en kunt 
u ook deelnemen aan al onze andere trainingen en activiteiten. 

 

Deel dit nieuws in uw netwerk, of tip mogelijke kandidaten. 

Nieuws van het bestuur 

mailto:digiflits@trimslim.nl


 

Kidney run Almere Haven 

De groep Trim-Slimmers die in oktober bij 

TrimSlim zijn begonnen met de starters 

cursus hardlopen, of weer opnieuw mee 

hebben gedaan aan de starters cursus 

hardlopen, hebben gisteren meegelopen 

met de Kidneyrun in Almere Haven.  

Om 18.30 uur starten zij voor de 5 km. Op 

de mooi verlichte dijk hadden ze te maken 

met een felle tegenwind, best heel zwaar! Bij de Velden de wijk door, om toen weer richting 

de Haven te lopen. Iedereen heeft de finish gehaald in prachtige tijden, om heeeeeel trots op 

te zijn. En om 19.30 uur starten er nog meer Trim-slimmer voor de 10 km.  

Er was dus een behoorlijk grote groep Trim-Slimmers aanwezig bij een prachtig, lokaal 

evenement voor het goede doel, de Nierstichting. 

(verslag en foto's van onze trotse trainster Rietje van Opmeer) 

 

 

 

 

Evenementen nieuws 



Verenigingsagenda; 

15 februari  Bestuursvergadering 

3 maart Starterscursus HL, NW en SW 

6 maart Startcursus HL 

19 maart  Algemene Ledenvergadering 

24 maart  HL, NW, SW Trent dag 

16 april  Bestuursvergadering 

12 mei  Apenloop 

31 mei  Bestuursvergadering 

 

 

 

STARTCURSUS 

Overzicht voorjaarscursussen 2018: 

Hardlopen voor beginners 

De cursus begint op zaterdag 3 maart 2018 en de laatste les wordt gegeven op zaterdag 5 
mei 2018. Starttijd is 09:00 uur. 

 Een tweede cursus begint op dinsdagavond 6 maart 2018 en de laatste les wordt gegeven 
op dinsdagavond 8 mei 2018. Starttijd is 20:00 uur. 

De hardloopcursisten mogen als extra training ook met de andere cursus dan waarvoor zij 
hebben ingeschreven meedoen.  

Naast dat u onder begeleiding van onze gediplomeerde trainers maximaal 3 keer per week 
bij ons kan trainen, krijgt u ook nog een Run2day waardebon van 20 euro voor de aanschaf 
van hardloopschoenen. Verder krijgt u bij Run2Day 10% korting op sport artikelen. 

De cursisten worden een kwartier voor aanvang van de lessen in Buurthuis de 
Draaikolk verwacht. 

 

Attentie !  

De eerstvolgende verplaatsing training zal zijn op zaterdag 3 maart ! 

 

 

ZIE ALGEMEEN NIEUWS!! 

Hardloop nieuws 



Trailrunning bij Trim Slim.                                                                                                                          

 Waarom vinden een groot aantal Trimslimmers trailrunning  toch zo leuk? 

In het blad “Pro Run, articels of running” van 1 januari staat een mooi verslag wat trailrunners 

ervaren als ze meedoen met een trail. Ik heb hieronder een citaat van dit verslag 

weergegeven omdat het zo goed beschrijft waarom trailrunning zo leuk is. Het voert te ver 

om het hele verslag hier weer te geven. Ga naar Pro Run en zoek daar het verslag van 

Andrea van Lieshout op. De titel is: “Trailrunning is meer dan lopen alleen”.                                                          

“Dit vind ik één van de fijnste dingen van trailrunnen: het lopen in de 

natuur. Niet via brede gebaande paden, maar via slingerende single 

tracks jezelf mee laten voeren naar plekken waar je anders niet snel 

komt. Je weg zoeken langs de oevers van snelstromende riviertjes, 

in het donker proberen op de been te blijven, wéér genieten van die 

vergezichten, de geur van het bos opsnuivend en met een beetje 

mazzel sta je oog in oog met loslopend wild. ?Omdat veel trails door 

natuurgebieden gaan, is er vaak een limiet aan het aantal 

deelnemers dat deel kan nemen aan de trail. Niet alleen om drukte 

op het parcours tegen te gaan, maar ook om de natuur niet te 

overbelasten. Om gebruik te mogen maken van de natuurgebieden 

moeten organisaties aan veel voorwaarden voldoen, zoals het niet 

bevuilen van de trails. En daar hebben wij als traillopers een heel 

belangrijke rol. Er geldt dan ook een (ongeschreven) regel voor 

trailrunning: alles wat het je mee de trails op neemt, neem je ook mee terug! Gooi dus geen 

afval in de natuur. Nee…. Ook geen gelletjes… Niet alleen slecht voor het milieu, maar door 

dit soort acties, die helaas te veel voorkomen, lopen organisaties het risico niet meer welkom 

te zijn in het natuurgebied.  En wij, trailrunners, dus ook niet”.                                                                                                                  

Tot slot nog enige technische zaken en benamingen uit het trail-

wereldje 

Een trailrunner herken je al van verre. De meeste trailrunners lopen 

met een rugzakje en in de bergachtige gebieden zijn ook de stokken 

geen uitzondering meer. Tel daarbij op de schoenen, met het grove 

profiel, die speciaal voor het trailrunnen ontwikkeld zijn. Maar wat 

bijna iedere trailrunner draagt zijn de “neck gaitors, neck tubes”, of 

beter bekend als buffs. Om de nek, om het hoofd, om de pols. Een 

heel veelzijdig item om de nek of het hoofd warm te houden of om 

met de pols het zweet van het hoofd te vegen. Meestal zijn ze 

bedrukt met het logo van een eerder gelopen trailrun”. 

Einde citaat van Andrea van Lieshout 

En sinds januari heeft Trim Slim ook zijn eigen “trial Shirt”. Het logo is ontworpen door Marcel 

Zikking, de man van Geesken.  De shirt en de bedrukking daarvan komen via Ellie Rover . 

Aanstaande zaterdag 10 februari is de Petzl trail, en je zal zien; het ziet daar straks groen 

van de Trim Slim shirtjes.”                                                                                                

Maaike  

  



Egmond Wandel Marathon 

Zaterdag 27 januari is er een aantal Trim-Slimmers naar Egmond 
geweest om mee te doen aan de wandelmarathon. Ze liepen de 
Noord route, 21 km. De start was vanuit Sporthal De Watertoren in 
Egmond aan Zee. De route ging over het strand richting Bergen 
aan Zee. Daar via de strandopgang door het bos en de duinen 
weer terug naar Egmond. 
 
Deze winterklassieker is dit jaar voor de 15e keer en een mooi 
begin van het wandeljaar. Morgen is de 2e dag en dan lopen we 
de Zuidroute van Egmond naar Castricum aan Zee. 
 
 
 

 
 

 

 

Overzicht voorjaarscursussen 2018: 

 

Nordic Walking voor beginners 

De cursus begint op zaterdag 3 maart 2018 en de laatste les wordt gegeven op zaterdag 5 
mei 2018. Starttijd is 09:00 uur. 

Aanbieding: u kunt gedurende de cursus de poles (stokken) gratis lenen van de vereniging. 

De cursisten krijgen 10% korting op de sportartikelen bij Run2Day. 

 

Sportief Wandelen voor beginners 

De cursus begint zaterdag 3 maart 2018 en de laatste les wordt gegeven op zaterdag 5 mei 
2018. Starttijd is 09:00 uur. 

De cursisten krijgen 10% korting op de sportartikelen bij Run2Day. 

De cursisten worden een kwartier voor aanvang van de lessen in Buurthuis de 
Draaikolk verwacht. 

 

Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws 



 
 
 

februari       

17/18 maart GOOISE LENTE 
Hotel de Drie Dorpen 
Cannenburgerweg 51 
1244 RG Ankeveen 

1 5/10/15/25/ 
33/40 

 

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 

4 8 wandelroute 
 nr 410039 

downloaden 

 

INFO: 

 1 www.wscdeverbinding.nl 

 2 www.zwolle-wandel.nl/blauwvingerwandeltocht 

 3 www.wandel.nl 

 4 www.route.nl    

 5 www.bezoekerscentrumnunspeet.nl 

  

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

 

 

 

http://www.wscdeverbinding.nl/
http://www.zwolle-wandel.nl/blauwvingerwandeltocht
http://www.wandel.nl/
http://www.route.nl/
http://www.bezoekerscentrumnunspeet.nl/


Winterwandelen Oostenrijk 2018 

 
Afgelopen januari ben ik 
een weekje op pad 
geweest om te gaan 
“winterwandelen in 
Oostenrijk”.   
In 2015 was ik al een keer 
mee geweest met 
dezelfde organisatie en ik 
had daar hele mooie 
herinneringen aan 
waardoor ik besloot deze 
winterreis dit jaar 
wederom te boeken.  
Ik verbleef in Posthotel 
Erlerwirt in het pittoreske 
dorpje Erl gelegen in het Kufsteinerland.  
Erl ligt op 12 kilometer afstand van Kufstein in het Noordoosten van Tirol.  
 

Zondag zijn we op onze wandelvrije dag 
een bezoek gaan brengen aan Kufstein. 
Vanaf maandag vertrokken we iedere dag 
om 9:00 uur met de bus naar steeds een 
ander wandelgebied.  
Er waren twee verschillende groepen, zodat 
ieder in zijn of haar eigen tempo kon 
wandelen. Onder leiding van Oostenrijkse 
gidsen maakte we prachtige wandelingen 
door o.a. het Kaisertal, de Hiterhiersee, de 
Chiemsee in Duitsland en het wandelgebied 
rondom het Pillerseetal.  
Ik heb enorm genoten van deze tochten en 
van de uitzichten over de besneeuwde 
bergen. Het was een hele mooie week met 
voldoende sneeuw.  
 

Op woensdag sneeuwde het zelfs de hele dag. Dit was dan ook de mooiste dag vond ik: wat 
een rust en ruimte en uitzicht over de besneeuwde bergen. Kortom het was een prachtige 
ervaring! 
 
Waar moet je opletten en wat doe je eigenlijk het beste aan voor wandelkleding als je gaat 
wandelen in de besneeuwde bergen: 

 Kies uiteraard voor goeie waterdichte wandelschoenen en maak eventueel gebruik 
van z.g. snowsteps (rubber zolen met ijzeren pinnen die je gewoon om je schoenen 
kunt doen) om uitglijden te voorkomen op ijsachtige ondergronden. In vers gevallen 
sneeuw heb je ze waarschijnlijk niet nodig omdat je dan genoeg grip hebt. 

 Trek laagjes kleding aan. Je hebt misschien het idee dat je je niet warm genoeg kunt 
kleden omdat je in de sneeuw gaat lopen, maar uit ervaring weet ik dat het wandelen 
in de sneeuw heel erg inspannend is. Je bent daardoor eerder te warm dan te koud 
gekleed. De eerste laag bestaat uit onder- of thermokleding. Deze laag zal het vocht 
niet absorberen maar transporteren naar de volgende laag. Dit voorkomt dat je het 
koud krijgt als je stilstaat. Als tweede laag kun je ervoor kiezen, afhankelijk van de 
buitentemperatuur voor een shirt met lange mouwen of een fleece vest. Deze laag 
zorgt voor isolatie en warmte.  



 Zorg voor een goed water- en winddichte regenjas. Deze jas moet uiteraard wel 
ventileren. 

 Vergeet niet een goeie warme muts of haarband aangezien er ongeveer 40% van je 
energie via je hoofd je lichaam verlaat. Is het nat buiten door regen of sneeuw? Zorg 
dan voor een waterdichte pet of zet een capuchon op. 

 
 Omdat het wandelen zonder handschoenen fijner is dan met trek daarom niet direct 

je handschoenen aan. In het begin kan het wel wat koud zijn, maar je handen komen 
snel op temperatuur. Mocht het toch niet lukken kies dan voor handschoenen die niet 
knellen, dat remt namelijk de doorbloeding. Wil je onderweg ook nog je smartphone 
of je fototoestel bedienen zijn er zelfs speciale touchscreen handschoenen te koop. 

 Maak gebruik van bergstokken. Ik ben er deze reis achter gekomen dat je toch het 
beste kunt klimmen met behulp van deze stokken en heb in Oostenrijk een set 
gekocht, zodat ik ze de komende bergwandelingen kan gebruiken.  

 
Mocht je nog winter wandelplannen hebben of wie weet valt er nog wel voldoende sneeuw in 
Nederland deze winter wens ik je in ieder geval heel veel wandelplezier! 
Ronneke de Lange,                                                                                                                                                  
(Nordic Walk trainer Trim Slim) 
 

 



 

Beroep: Bromelia’s kweken.                                                                                                                                     

Hobby: hardlopen  

Daniel werd in Amsterdam ( Sloten) geboren. Zijn vader had als 

beroep Bromelia’s kweken en verkopen. Zijn ouders bleven in 

Amsterdam wonen maar Daniel verhuisde In 1989  met zijn 

broer naar Almere waar ze samen een nieuwe Bromelia-

kwekerij zijn begonnen.                                                                        

De vestigingslocatie werd  “de Buitenvaart”. 

Daniel komt uit een gezin van drie kinderen: twee jongens en 

een meisje.  Zijn broer die iets jonger is dan Daniel is ook een 

fervent hardloper. Samen met deze broer runt hij de kwekerij. Na de dood van zijn vader is 

zijn moeder ook in Almere komen wonen. Zijn 82- jarige moeder woont op het terrein van de 

kwekerij in een aparte woning.  Daniel zelf is gescheiden, heeft drie kinderen, de jongste is 

18 jaar, waar hij elke week contact mee heeft.  

Sinds 10 jaar heeft hij een andere relatie, zijn 

vriendin en hij wonen ook in een groot huis op 

het terrein.                                                                                                                          

Opleiding; hobby’s:                                                                                                                                                  

In Aalsmeer volgde Daniel in zijn jonge jaren 

de Tuinbouwschool.                                                                   

Ook vroeger was Daniel al sportief: Zeilen op 

het IJsselmeer en skiën waren favoriet voor 

hem..                                                                        

Sinds 2004 is hij lid van Trim Slim. Hij heeft 

nog Theo Balke als trainer meegemaakt. De 

aanleiding om te gaan hardlopen was het 

gegeven dat hij was gestopt met roken. 

Wegens tijdgebrek bezoekt Daniel 

voornamelijk de dinsdagavondtrainingen. Hij 

beleeft elk jaar veel plezier aan het meedoen 

van de Dam tot Damloop, ook de 

Hasselerronde bij Apeldoorn doet hij graag. In 

2016 nam hij een belangrijke stap: hij liep in 

dat jaar de hele marathon in Rotterdam. Hij is 

voornemens ook dit jaar weer “de hele” te 

lopen in 

Rotterdam, dat 

staat gepland op 8 

april. Ongetwijfeld 

namens alle Trim 

Slim leden wensen wij Daniel heel veel succes met het lopen 

van de marathon in Rotterdam. 

Ben

Algemeen nieuws 



 

De Berenloop, Wegwedstrijd op 4 november 2018 op Terschelling 

Afstanden 21.1 km en 42.2 km wedstrijd 

Afstand 15 km vrije duurloop 

Beste leden, 

De laatste maanden wordt er veel verteld en geschreven over trailen. Hartstikke mooi, maar 

van oorsprong zijn de meeste hardloopleden natuurlijk asfaltlopers. Dus om een leuk 

trainingsprogramma aan de hardlopers te bieden staat het volgende project op stapel: 

Op 4 november gaan Patricia en Geesken de New York Marathon lopen. 

Om hen op dit pad te begeleiden gaan een aantal Trimslimmers op 4 november 2018 de 

hele marathon op Terschelling lopen 

Tegelijkertijd willen wij leden die, eventueel voor het eerst, een halve marathon willen lopen 

uitdagen om op dit ook op 4 november 2018 te doen 

Tevens willen wij leden voor wie genoemde afstanden te ver zijn, uitdagen die dag met ons 

mee te gaan en, onder begeleiding, 15 km over het eiland hard te lopen (dus ook de starters 

van 2017) 

Er wordt voor alle drie de afstanden een trainingsprogramma gemaakt dat jullie , onder 

deskundige leiding van onze trainers, begeleiden naar de afstand die je wilt lopen. De 

trainers gaan gebruik maken van de SOUPLESSE METHODE om iedereen van jullie zover 

te krijgen. Het gebruik van deze methode betekend dat de genoemde afstanden haalbaar 

worden. Over de methode wordt in het maart nummer van de Digiflits geschreven. 

Denk er eens over na, is dit een doel waarvan je zegt; top….hier ga ik voor!! Het 

trainingsprogramma start in augustus 2018. Alle trainingen bij Trim Slim gaan dan volgens 

de  souplesse methodiek. 

Wil je meer weten/horen/ vragen>>>>>m.j.langeslag@kpnmail.nl                                                                       

Wil je mee helpen organiseren>>>>>>>m.j.langeslag@kpnmail.nl 

 

mailto:m.j.langeslag@kpnmail.nl
mailto:m.j.langeslag@kpnmail.nl


Trim Slim Trenddag 

De leerlingen van de opleiding tot allround wandelsport instructeur van de KWBN willen alle 
sporters van Trim Slim uitnodigen om op 24 maart a.s. mee te doen aan de Trenddag.  
Er worden die dag verschillende workshops gegeven door de leerlingen en iedereen mag 
meedoen. 
De Trenddag wordt gehouden in het “clubhuis” van Trim Slim aan de Lekstraat in Almere. 
 
De onderwerpen van de workshops en de exacte starttijd worden later bekend gemaakt. 
Denk bijvoorbeeld aan 

 UKK wandeltest (http://www.conditietesten.nl/ ukkwandeltest.htm) die duurt 
ongeveer een half uur 

 De workshops waaruit valt te kiezen zijn: interval wandelen, een wandelspel, 
core stability training. 

De officiële uitnodiging en het programma ontvangen jullie middels een 

extra digiflits, begin maart 2018. 

Zien we jullie dan? 
 

 

MUTATIES t.a.v. LIDMAATSCHAP,ADRES, E-MAIL ADRES, ETC SVP MELDEN BIJ 

LEDENADMINISTRATIE@TRIMSLIM.NL 

 

 DIGITEAM dank 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 maart 2018 

http://www.conditietesten.nl/ukkwandeltest.htm
mailto:LEDENADMINISTRATIE@TRIMSLIM.NL
http://www.trimslim.nl/

