
 

   DIGIFLITS 

 Januari 2018 

 

 

Beste leden, 

Via deze weg wil ik iedereen, ook allen die niet in de gelegenheid waren om naar de 

nieuwjaarsreceptie te komen een goed 2018 wensen namens ons allemaal. 

We hebben roerige jaren achter de rug en het is de hoop dat we nu in rustiger vaarwater 

komen waarin we elkaar goed kunnen vinden. Wandelaars, de Nordic-ers en de hardlopers. 

We hebben allemaal hetzelfde doel: bewegen in de buitenlucht met anderen. Waar naast 

een prestatie ook de gezelligheid belangrijk is. 

Ik wil graag met jullie een uitdaging aan gaan. Het afgelopen jaar heb ik namelijk gemerkt dat 

wij mensen, ik net zo goed als jullie, geneigd zijn snel een oordeel klaar te hebben zonder 

dat we even vragen wat de ander eigenlijk bedoeld had te doen. Soms hebben we er zelfs 

geen idee van en dan hoor je vaak: dan had er maar beter gecommuniceerd moeten worden. 

Nu heb ik altijd geleerd dat communiceren van 2 kanten komt en dat is nu juist de uitdaging. 

Want soms verwachten we dingen van de andere maar weet de ander helemaal niet dat het 

van hem/haar verwacht wordt. En dat levert dan een communicatieprobleempje op … 

herkenbaar?  

Als we nu in 2018 eens samen proberen eerst duidelijkheid te krijgen in de wederzijdse 

verwachtingen? Gewoon even navragen … dan worden we minder snel teleurgesteld en 

daar worden iedereen dan weer heel blij van. 

Buiten deze uitdaging gaan we een mooi jaar in met veel wandel, Nordic en hardloop 

kilometers, veel plezier en gezelligheid onderling. Samen naar evenementen en samen 

elkaar op de hoogte houden waar je heen gaat via facebook. Ik vind het altijd leuk om te 

lezen waar iedereen heen geweest is.  

 

Namens ons allemaal, 

Barbara K. van Dam, 

Voorzitter Trim Slim 

 

Nieuws van het bestuur 



 

Vacature digiflits, 

Met ingang van de maand februari stopt Rene met zijn werkzaamheden bij de digiflits. Reden 

daarvan zijn 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 meer is er automatisch minder werk. De nieuwe digiflits  leden kunnen 

rekenen op ondersteuning tijdens de inwerkperiode. 

Aanmelden bij m.j.langeslag@kpnmail.nl 

 

 

 

 

Het was een echte wintereditie van het rondje Noorderplassen. De drankpost was in 

een kerstoutfit gestoken en bij terugkomst in de Stek stond de warme glühwein en het 

kerstbrood klaar.  

 

 

 

 

Evenementen nieuws 

mailto:m.j.langeslag@kpnmail.nl


Ook in 2018 "OLIEBOLLEN HOLLEN" !!! 

 

 

Het ‘’Oliebollen hollen’’ voor Hardlopers, Nordic Walkers en Sportief Wandelaars was weer top. 

De traditie gezamenlijk oliebollen hollen (óók NW en SW) op oudejaarsdag is intact gebleven. Na 

10 jaar is er alleen een andere locatie gekomen. Inge de Lange heeft de organisatie op zich 

genomen. Bedankt voor de gastvrijheid en de heerlijke oliebollen. 

 

 

 



Verenigingsagenda; 

20 januari Brunch voor vrijwilligers en trainers Trim Slim 

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 

 

 

 

 

Vacature hardloop trainer/ster 

Trim Slim wil graag het trainerscorps uitbreiden. Ondanks dat Rietje en Eriks zijn 

aangesloten bij de trainersgroep zijn we nog niet op het peil waarop we willen zijn. 

Een kandidaat hardloop trainer gaat zijn opleiding volgen bij Running Holland. De kosten 

daarvan worden door Trim Slim vergoed. Diverse trainers hebben hun opleiding bij RH 

gevolgd, en zijn bereid om je daarover te informeren 

Waarom ben jij een geschikte kandidaat; 

Je motiveert mensen om te hardlopen, je vind het belangrijk dat zij dat op een goede manier 

doen, je vind het machtig om middels diverse technische, kracht en core oefeningen en 

interval methodieken de conditie en loopvaardigheid van de deelnemers te verbeteren. 

Vooral vind je het top om een groep te begeleiden en met hen te werken. 

Beeldvorming; als trainer is het belangrijk om de kennis en informatie goed over te brengen 

aan de deelnemers. Het feit dat je mogelijk ‘’niet snel bent’’, of dat je nooit een halve of hele 

marathon hebt gelopen, van ondergeschikt belang. 

Interesse of vragen > m.j.langeslag@kpnmail.nl 

 

Attentie ! De eerstvolgende verplaatsing training zal zijn op zaterdag 3 februari ! 

Hardloop nieuws 

mailto:m.j.langeslag@kpnmail.nl


Trainingen 

Onlangs zijn de hardlooptrainers/sters bijeen geweest om een aantal zaken te bespreken. 

Natuurlijk komen de training groepen ook ter sprake. Niet de personen natuurlijk, maar op 

welke manier de  groepen zich onderscheiden en op basis waarvan de hardloper een keus 

kan maken bij welke groep men zich wilt aansluiten. 

Dinsdagavond  
A groep 
20.00 uur 

Dinsdagavond 
B groep 
20.00 uur 

Woensdagavond 
gevorderden 
19.30 uur 

Donderdagavond 
A groep 
20.00 uur 

Donderdagavond 
B groep 
20.00 uur 

8 -10 km in t 
uur 

6-8 km in t uur 10 > km in t uur 8 -10 km in t uur 6=8 km in t uur 

Techniek 
Kracht 
Core stability 

Techniek 
Kracht 
Core stability 

Techniek Kracht 
Core stability 

Duurloop Duurloop 

Korte Interval Korte Interval Lange interval Zo mogelijk 
interval 

Zo mogelijk 
interval 

Weinig rust Regelmatig 
rust 

Rust afhankelijk 
van training 

  

Intensief Gemiddeld 
intensief 

1.5 uur  
Intensief 

Gemiddeld 
intensief 

Gemiddeld 
intensief 

 

Dinsdag 
ochtend 
9.00 uur 

Donderdag 
ochtend 
9.00 uur 

Zaterdag 
ochtend 
A groep 
9.00 uur 

Zaterdag 
ochtend B 
groep  
9.00 uur 

Zaterdag / 
Dinsdag C 
groep  
9.00 uur 

Zondag 
ochtend 
9.45 uur 

6 – 8 km in t 
uur 

6 – 8 km in t 
uur 

8 -10 km 
in t uur 

6-8 km in t 
uur 

5 > km in t 
uur 

Inloop 
ochtend 

Techniek 
Kracht 
Core 
stability 

Techniek  
Kracht 
Core 
stability 

Techniek 
Kracht 
Core 
stability 

Techniek 
Kracht 
Core 
stability 

Na 
startcursus 
doorstroom 
naar B-
groep 

30 minuten 
heen en 30 
min terug 

Korte 
interval 

Korte 
interval 

Korte 
Interval 

Korte 
Interval 

In 6 weken Mogelijkheid 
tot 45 min 
heen en 45 
min terug 

Regelmatig 
rust 

Regelmatig 
rust 

Weinig 
rust 

Regelmatig 
rust 

 Niet intensief 

Gemiddeld 
intensief 

Gemiddeld 
intensief 

Intensief 
1.5 uur 

Gemiddeld 
intensief 

  

 

Trim Slim streeft ernaar om elke zaterdagochtend en dinsdag-,donderdag avond zowel een 

A als B groep te trainen. Leden van de vereniging weten hebben dan keuze in welke groep 

zij willen trainen en wat zij kunnen verwachten. Bij uitval van een trainer wordt binnen de 

bestaande trainersgroep gevraagd om herbezetting, via de APP. 

In het geval er maar 1 trainer aanwezig is, worden de groepen samengevoegd. Het niveau 

van de B-groep is dan uitgangspunt van de training. 



Zaterdag 2 december. De afsluiting van de najaarscursus voor de hardlopers. Het was 

best koud en behoorlijk mistig. De groep enthousiaste lopers was groot en allemaal hebben 

ze de 5 km gelopen. Super gedaan, iedereen heeft het fel begeerde certificaat gekregen. Op 

naar nieuwe uitdagingen! 

 

 

Bedankje is op zijn plaats 

Met veel plezier kijk ik terug op zaterdag 16 december. Ik had mijn afscheid als trainer niet 

mooier kunnen voorstellen. 

Bij deze mijn grote dank aan iedereen die daar bij was! 

Ben                                        

     

aandenken waar ik blij mee ben door gladheid was alleen op het fietspad te trainen 



Night Trail Training 

Op zaterdag 10 februari neemt een groep Trim Slimmers deel aan de Petzl Night trail. Om 

het hoe en wat te ervaren in het donkere bos hebben er twee belevenis avonden 

plaatsgevonden; de 1ste keer in het Beatrix park en de 2de keer in het natte modderige 

donkere en stormachtige Kromslootpark. Met recht weet iedereen nu waar hij/zij aan toe is! 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Nieuws van NW-trainersgroep 

Nadat Astrid, Ellen, Ingrid en Ans onlangs besloten te stoppen hebben we Marjan Dijkstra en 

Roel Heijser bereid gevonden om aan de Nordic Walking trainersgroep training te geven.  

Vanaf januari zullen zij naast Arie en Ronneke meedraaien in het rooster van de NW 

trainingen. Daarnaast zal Ilona van der Meer ook een aantal stagelessen geven. Ilona volgt 

sinds september jl. de AWI 3 opleiding bij de KWBN en heeft al enige ervaring in het geven 

van trainingen. Op 26 mei zal ze examen doen. Don Snel blijft invaltrainer.  

We zijn blij dat we hiermee het trainerskorps weer op orde hebben en wensen de Nordic 

Walkers een mooi trainingsjaar. Uiteraard bedanken we Astrid, Ellen, Ingrid en Ans voor hun 

jarenlange inzet en wensen we Roel Marjan en Ilona veel succes.  

Ronneke de Lange 

 
 

 
 
 
 
De cursisten van het 
nordic wandelen en het 
sportief                       
wandelen tijdens de laatst 
les (foto van Roel) 

 

 

 

 

Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws 

https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/a.612239915526017.1073741825.356081341141877/1479809385435728/?type=3
https://www.facebook.com/trimslimalmere/photos/a.612239915526017.1073741825.356081341141877/1479809385435728/?type=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW in de sneeuw - op zoek naar de mooiste sneeuwpop 

 

Fjoertoer Egmond  

Wij, Ans, Astrid, Bianca, Hélène, Janny, 

Rianne en Ronneke, hebben op 25-11-

2017 de Fjoertoer gelopen. Voor een 

aantal van ons de vijfde keer! We hebben 

gekozen voor de 19 km omdat we 

onderweg rustig alles wilden bekijken en 

daar voldoende tijd voor te hebben.  

Na een heerlijke maaltijd in hotel 

Zuiderduin starten we met veel plezier; we 

vallen duidelijk op met onze hoedjes. 

Onderweg zijn er veel lichtevenementen, 

in Egmond aan de Hoef is het sfeervolle 

kerkje open en is de ruïne verlicht met waxinelichtjes.  



Er is muziek, veel vuurkorven en iedereen is vrolijk, de bevolking doet erg hun best om ons 

te vermaken. De verzorgingsposten zijn prima, de verkeersregelaars zijn talrijk en zorgen 

voor veiligheid bij het oversteken, erg fijn. Er is een schaapsherder met zijn verlichte 

schapen en hond, mooi in het donker.  Er is muziek onderweg, er lijken een soort snaren 

vanuit de bomen te komen met harpspel erachter.  

Op het strand lopen paarden waarvan de contouren verlicht zijn, er is een boot verlicht, 

Neptunus staat dit keer in een tentje, er zijn vliegers in de lucht die een soort aquarium 

vormen. Het waait behoorlijk, op het strand hebben we de wind schuin achter, en dat zorgt 

voor veel golven, prachtig om te zien in het maanlicht. We genieten volop van deze tocht. 

We hebben maar een paar buitjes gehad, verder erg getroffen met het weer. Om 22.00 uur 

zijn we weer binnen, net voor een hagelbui. We doen nog mee met de afterparty, even 

dansen op vrolijke muziek.  

Het was weer een topavond!  

 

Janny Nooij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Een “stukkie” Nunspeet! 

 

Ik heb het in de Digiflits van November jl. reeds vermeld!! 

Een wandeling in de bossen rond Nunspeet. Even opfrissen? Arie Koole heeft deze 

wandeling eind oktober gemaakt, geloof ik, en hij was razend enthousiast! 

Reden voor mij om voor te stellen om deze wandeling ergens in de week tussen Kerst en 

Nieuwjaar te gaan doen om de verzamelde kerstcalorieën  te verbranden! 

Helaas kreeg ik alleen Roelie mee om donderdag 28 dec jl. om te gaan “stappen” aldaar. 

Arie stond te trappelen, maar moest helaas, door omstandigheden, verstek laten gaan. 

 

          

 

Zoals u kunt zien was het weer uitstekend voor de maand december, een graad of 4 maar 

geen wind, heerlijk! 

Dat het toch wel koud was die dag, getuige deze foto van een vennetje, met zich net 

vormende ijskristallen. 

 



De Zandenboswandeling, want zo heet ‘ie, was een heerlijke wandeling van ±7 km. 

Eventueel uit te breiden naar 12 km door halverwege een extra rondje van 5 km te doen. 

Dit extra rondje hadden wij echter niet nodig, want doordat het eerder in december slecht 

weer was geweest en er een redelijk aantal bomen omgewaaid en over de wandelpaden 

waren gevallen, hebben we ongezien 3 km meer gelopen!  

Op onze schreden teruggekeerd, vonden we het paaltje wel. De boom lag er keurig 

overheen onzichtbaar vanuit onze initiële looprichting. Gelukkig weer op de juiste route. 

Na ruim 2,5 uur waren we weer terug bij het bezoekerscentrum van Nunspeet! 

Nog een paar sfeerplaatjes, genomen tijdens  onze tocht. 

                

 
 
 

“Lichtjeswandeling Paris” – “Le Rallye Paris Tour Eiffel.  
 
Ronneke de Lange, Janny Nooij, Ellen Boonstra en Ans Weverling hebben gisteren 
meegelopen met de Ralleye Paris Tour Eiffel. Deze tocht is 23 km lang en loopt dwars door 
het centrum van Parijs! De wandeling begon om half 3 's middags waardoor ze een groot 
gedeelte van de route in een mooi verlicht Parijs liepen. Prachtige tocht. Hele mooie 
ervaring. (foto's en verslag van Ronneke) 
 
 
 



      
 
 
 
 

 

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 februari 2018 

Algemeen nieuws 

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

