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Het zal niemand ontgaan zijn dat er vanaf 25 mei een andere wetgeving rondom de privacy 
is gaan gelden. Van veel bedrijven krijg je mailing en verklaringen. Daar ontkomen wij helaas 
ook niet aan. Waarom: om de privacy van de mensen te waarborgen die hun gegevens in 
vertrouwen gegeven hebben. Om die reden krijgt iedereen een brief per mail waarin 
uitgelegd wordt welke gegevens we bewaren, wie in die gegevens kan kijken en om welke 
reden. Maar ook of je toestemming geeft voor het gebruik van foto’s die gemaakt zijn tijdens 
onze activiteiten. Geef het vooral aan als je dat echt niet wilt! Iedereen mag vragen zijn/haar 
eigen gegeven te laten verwijderen en dat mag je ook nog komen controleren. 

Sinds afgelopen week liggen er weer nieuwe inschrijfformulieren in de kist. Na goed 
overdenken zijn er dingen uitgehaald. 

Wil je alles nog eens goed nalezen: dat kan op onze vernieuwde website. Daar staat het 
privacy reglement van Trim Slim op. 

Verder zijn we altijd heel nieuwsgierig waar iedereen heen gegaan is wat betreft wandelen 
en hardlopen. Het is leuk als je daar een klein stukje over schrijft op facebook en voor de 
digiflits. Maaike, Martijn en Barbara kunnen het voor je plaatsen. 

Verder is er gesproken met de trainers van het wandelen en Nordic walken. Helaas heeft 
Ronneke haar trainersfunctie neer gelegd om heel verklaarbare redenen dus er ontstaan 
trainersproblemen. Er wordt gezocht naar een oplossing die uiteindelijk voor iedereen wat op 
levert. 

Wat betreft de trainers is het blijkbaar bij iedereen op het netvlies gekomen dat Piet per 1 
januari 2018 gestopt is als trainer. Mede omdat hij meer gaat reizen. Ben had als trainer al 
afscheid genomen maar is nu ook verhuist buiten Almere. 

Barbara K. van Dam 

Voorzitter Trim Slim 

  

Nieuws van het Bestuur 



Beste Nordic Walk leden, 

Donderdag 7 juni 2018 heeft op initiatief van het bestuur een bijeenkomst plaatsgevonden 
met de trainers Nordic Walk en Sportief Wandelen. Reden was de ontstane situatie bij NW. 
Het huidige trainersbestand bij het NW is nijpend geworden nu een aantal trainsters en 
begeleidsters niet meer beschikbaar zijn.  Er is constructief gesproken met elkaar, ideeën 
uitgewisseld, wat moet er op korte en lange termijn gebeuren ten aanzien van het rooster 
voor trainingen, werven van leden en trainers, bekendheid geven over NW. Het bestuur gaat 
met de besproken ideeën aan de slag en blijft jullie informeren via de digiflits. 

Echter het, gezamenlijk overeengekomen, korte termijn besluit wil het bestuur met u delen; 

 Als er voor de NW-training 1 trainer beschikbaar is, worden de groepen ‘’Easy 
Going’’ en de ‘’Algemene Training groep’’ samengevoegd. 

 Is een inval trainer beschikbaar dan kan er in 2 groepen getraind worden. 
 Is er, onverhoopt, géén trainer beschikbaar dan wordt de ochtendtraining een ‘’instuif 

ochtend’’, waarbij de aanwezigen zelf afspreken om b.v. een rondje te Nordic Walken. 
 

Het bestuur dankt de aanwezige trainers voor hun bijdrage en vraagt begrip bij de NW leden. 
Het bestuur komt binnenkort na de training bij u langs om eventuele vragen te 
beantwoorden. 

Nogmaals, verdere plannen en ideeën worden middels de digiflits met u gedeeld. Heeft u ten 
aanzien van bovenstaande zelf ideeën of interesses dan kun u deze mailen aan 
trainingsszaken@trimslim.nl 

René Langeslag 

 

Bezetting vakantieperiode 

De vakantieperiode loopt van 22 juli tot 2 september 2018. Tijdens de avond trainingen 
hardlopen wordt dan één trainer ingezet en de A en B-groep samengevoegd. Reden is dat 
vanwege de vakantieperiode veel leden op vakantie zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Workshop Reanimatie voor Trainers en begeleiders HL-SW en NW 

Elke 18 maanden vindt de workshop 
reanimatie plaats voor het trainersgilde. 
Henk Jan Westenberg 
(verpleegkundige) is een bekende van 
Trim Slim. Samen met zijn collega geeft 
hij vooral veel praktijklessen, 
waaronder oefenen op een 
reanimatiepop. Daarnaast kunnen de 
trainers vragen stellen rondom EHBO-
zaken. 

De workshop vindt plaats op: 
29 september 2018. 
Aanvang 10.15 uur in de Draaikolk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Souplessemethode voor hardlopers. 

Beste Trimslimmers, 

Enige tijd geleden heeft Rene (Langeslag) de term 
'souplessemethode' al eens hier en daar laten vallen. Op het 
prikbord staat de term al zwart op wit in combinatie met de 
komende uitdaging voor velen van jullie, namelijk de 
Berenloop (Halve) Marathon op Terschelling op zondag 4 
november a.s. 

Op dezelfde dag zijn er ook een aantal Trimslimmers die aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan hun geluk (be)proeven door aan de New York Marathon deel te nemen. 
Al met al fantastische uitdagingen, waarbij een goede en juiste voorbereiding 
doorslaggevend is.  

Hardloop nieuws 



Mede hierdoor hebben we als team van trainers besloten om iedereen die de uitdaging 
aangaat hierbij te helpen. Uiteraard geldt dit ook voor alle andere Trimslimmers die zelf rond 
deze tijd ergens anders een uitdaging aangaan. Wat en waar dat dan ook moge zijn. De term 
souplessemethode hebben we al in de eerste zin van bovenstaande alinea laten vallen. 
Deze methode gaan wij als trainers mede gebruiken om iedereen klaar te stomen voor de 
betreffende uitdaging begin november. Het woord 'mede' omdat wij ook vinden dat geen 
enkele methode zaligmakend is. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden... Uiteindelijk ben 
jij als loper zelf verantwoordelijk voor je voorbereiding, maar we willen je wel heel graag 
hierbij helpen. De methode zal ergens in augustus starten. Juiste informatie, data, etc. zal zo 
spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Programma's worden nu opgesteld en zullen te 
zijner tijd gecommuniceerd worden. 

De souplessemethode is 
een methode die een 
aantal toplopers in de jaren 
tachtig hebben gebruikt om 
aan hun toptijden te 
komen. De essentie van de 
methode is om een groot 
deel van de lange 
duurlopen te schrappen en 
lichter te trainen! Deze 
twee factoren zullen een 
groot deel van de lopers 

aanspreken 😉, maar daar 
zit zoals jullie zullen begrijpen ook gelijk de crux. Er zal toch een bepaalde fysieke hardheid 
moeten worden gecreëerd. Dus daar gaan wij als trainers, bij het opstellen van de 
programma's, extra op letten. Naast de twee bovenstaande aspecten van de methode gaat 
deze ook uit, hoe kan het ook anders, van een continu ontspannen loophouding, het trainen 
van de spieren in hun reactiviteit (lees: lekker stuiteren), een goede rompstabiliteit, een 
relatief hoge frequentie van aantal trainingen en zoveel mogelijk wedstrijdjes inpassen 
binnen het schema.  

We hebben er als team van trainers veel zin in om hiermee aan de slag te gaan. Hopelijk zijn 
jullie ook enthousiast en maken we er een prachtige voorbereiding van. Het is voor ons ook 
een uitdaging, dus graag zoveel mogelijk feedback en interactie, zowel voor, tijdens als na 
de trainingen. Samen voor het beste resultaat voor iedereen!! 

Met een sportieve groet, 

Het Trainersteam  

 



Trim Slim verplaatsingstrainingen 

Tips voor alle hardlopers om optimaal gebruik te maken van 
Trim Slim verplaatsingstrainingen. 

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 verplaatsingstraining 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 verplaatsingstraining is. Maar hoe weet je nou waar deze training 
dan wordt gegeven?  

In de week voorafgaand aan deze verplaatsingstraining 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 verplaatsingstrainingen neem ook dan contact 
op met de trainer. Veel succes en plezier op deze speciale trainingen. 

 
De eerstvolgende verplaatsingstraining vind plaats op zaterdag 7 juli 2018. 
Locatie wordt op de Facebook-site van Trim Slim geplaatst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hardlooptraining op de ochtend 

Het is even strijden als de 
wekker gaat, maar het gevoel na 
een ochtendtraining maakt alles 
goed. Echt waar. 

Natuurlijk is het helemaal oké 
om in de avonduren te sporten, 
maar een training in de vroege 
uurtjes heeft ook zeker 
voordelen. Hier zijn zes goede 
redenen om morgenochtend je 
standaard snooze-momentjes te 
verruilen voor een training. 

 

 

Hoe/waarom word je een ochtendsporter? 

#1 JE ONTWIJKT DE DRUKTE 
Over het algemeen is het in de vroege uurtjes veel minder druk dan later op de dag.  

#2 JE VUURT JE VETVERBRANDING OP HET JUISTE MOMENT AAN 
Je geeft je stofwisseling een behoorlijke boost door de dag te beginnen met sporten. Je 
metabolisme draait daardoor vanaf de ochtenduren al op volle toeren. Resultaat: je verbrandt 
gedurende de hele dag meer dan wanneer je langer op één oor zou blijven liggen. 

#3 JE ZET EEN GEZONDE TOON VOOR DE REST VAN DE DAG 
De endorfinerush die je voelt na een fijne training van Inge of Ria heeft een positief effect op 
zowel je energielevel als je gemoedstoestand. De kans is ook kleiner dat je door deze 
superhealthy state-of-mind later op de dag zwicht voor fastfood, snoep of vette snacks. ‘Je 
voelt je na een ochtendtraining meestal zo goed, dat je je energievoorraad alleen met 
gezond eten wilt aanvullen.’ 

#4 JE KAN JE BETER FOCUSSEN 
De kans dat je wordt afgeleid is ’s ochtends vroeg veel kleiner dan later op de dag. Je bent 
nog niet omringd door nieuwe e-mails, binnenkomende belletjes of app’jes. Alles en iedereen 
slaapt nog, zelfs Instagram en Facebook. 

#5 JE HOEFT NIET VROEGTIJDIG AF TE TAAIEN OP DE BORREL 
Als je ’s ochtends al in actie bent gekomen, hoef je niet de partypooper te spelen op de 
kantoorborrel of tijdens het happy hour met vrienden in de kroeg. Jouw training zat er om 10 
uur vanmorgen al op, daardoor hoef je het er nu niet bij eentje te laten. Cheers! 

 

 



#6 JE HOEFT ECHT NIET ZOVEEL VROEGER OP TE STAAN 
Kost het je meer energie om naar Trim Slim te gaan dan dat het je oplevert? Drink dan na de 
training gezellig een kopje koffie met de medelopers. Gezelligheid geeft gratis energie!!!! 

Dinsdag en donderdag ochtend van 9.15 – 10.15 uur, vanuit de Draaikolk. 

Trainsters Inge en Ria staan wekelijks klaar om trainingen te geven. Leden die onregelmatig 
werken, de kinderen naar school hebben of een dagje vrij zijn, zijn van harte welkom om 
deze trainingen te bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

Senior Challenge  

Korte afstand: 20 minuten zwemmen - 25 km fietsen – 6,5 km wandelen 
Lange afstand: 20 minuten zwemmen - 35 km fietsen – 10 km wandelen 

In het weekend van 7 t/m 9 september 2018 staat Almere in het teken van de  
CHALLENGE ALMERE-AMSTERDAM. Op vrijdag 7 september 2018 vindt de Challenge4All 
plaats: een recreatieve triatlon (de Senior Challenge )voor Senioren (55+). We dagen je uit 
om mee te doen met deze unieke triatlon! 

  

Algemeen nieuws 



Senior Challenge 

De Senior Challenge is voor Almeerders, Flevolanders en niet-Flevolanders. Kortom, voor 
iedereen! 

Het zwemonderdeel vindt plaats bij zwembad Van Rheenen Sport op sportpark Fanny 
Blankers Koen (FBK). Na het zwemmen gaan de deelnemers verder op de fiets over een 
route door Almere die eindigt op het Challenge terrein op de Esplanade in het centrum van 
Almere. Na een lunch wordt het derde en laatste onderdeel van de triatlon voltooid: het 
wandelen. Deze start en finisht op het Challenge-terrein in het centrum. 

Deelnemers van buiten Almere adviseren we de auto te parkeren op Sportpark FBK. Van 
ons ontvangen de deelnemers een gedetailleerde routebeschrijving om vanaf de finish in het 
centrum van Almere, terug te fietsen naar Sportpark FBK. 

De korte afstand bestaat uit: 
20 minuten zwemmen 
25 km fietsen met ongeveer 15 km/u 
6,5 km wandelen met ongeveer 5 km/u 

De lange afstand bestaat uit: 
20 minuten zwemmen 
35 km fietsen met ongeveer 17 km/u 
10 km wandelen met ongeveer 6 km/u 

Bij de inschrijving is een lunch in het VIP gebied inbegrepen. Kosten voor deelname zijn 
EUR 10. Je krijgt hiervoor een sportieve, gezellige dag, een finisher-shirt, een bidon, fruit, 
koffie en thee bij ontvangst, een lunch, een medaille en een borrel bij de finish. De 
begeleiding wordt verzorgd door vrijwilligers van verschillende Almeerse sportverenigingen. 

Let op! Er is plaats voor maximaal 120 deelnemers, dus wees er snel bij. VOL = VOL. Voor 
vragen kunt u terecht bij Tom Sloetjes van Sportservice Flevoland via sloetjes@sportflevo.nl 

 

Inschrijven; https://forms.start-2-finish.nl/caa/nl/challenge4all 

 

NOOT VANUIT BESTUUR TRIMSLIM; 

Het bestuur zoekt in totaal 6 vrijwilligers voor het begeleiden van 2 wandelgroepen korte 
afstand en 1 wandelgroep Lange afstand. Info en opgave graag aan 
trainingszaken@trimslim.nl 

 

 



 

 

 

 

 

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 hebben jullie 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 opende 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 snel moet inschrijven!! Vooral de 5-10-21 
km zitten snel vol. 

Stap 3 is deelnemen aan de souplessetrainingen van Trim Slim. Je krijgt ondersteuning van 
onze hardloop trainers om jouw doel te behalen. Gedurende drie maanden wordt de 
souplessemethode 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 snel in. 

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



Rondje Noorderplassen nieuwe stijl, 

Beste leden, 

Op donderdag 21 juni 2018 vind het Rondje Noorderplassen plaats. In de winter werd er over 
de dijk gelopen, en in de zomer onder langs het water. Ook was er een ruime starttijd 
waardoor iedereen zelf kon beslissen hoe laat te starten. Uit evaluaties is gebleken dat het 
tijd is om de vorm aan te passen en de nadruk te leggen op een sociaal 
verenigingsevenement. 

Wat gaan we nu anders doen. 

Startlocatie is kinderboerderij de Stek, Rie mastenbroekpark 8. 

Het Rondje Noorderplassen telt vier starttijden; 

 18.30 uur voor de groep Nordic Walkers en Sportief Wandelaars 
 19.30 uur voor de C-groep; 8 km p/u 
 19.45 uur voor de B-groep; 9 km p/u 
 20.00 uur voor de A-groep; 10 km p/u 

 
Het doel van dit evenement is om gezamenlijk, als groep, de ronde af te leggen. Vandaar de 
groepen met de verschillende looptempo’s, zodat je weet in welke groep te starten. 



Natuurlijk zullen er in de groep ook wel kleine verschillen plaatsvinden, dat is op te lossen 
om op b.v. 2 plekken (Blocq van Kuffeler en de drankplaats) op elkaar te wachten. 

Tevens is een bezemfietser beschikbaar voor het geval dat….. 

Het Rondje Noorderplassen onderlangs telt 13,3 km vanaf de Stek. Het Rondje mag tevens 
door duo’s gelopen worden. Terwijl je maatje loopt, fiets jij mee. Wisselen mag wanneer je 
dat maar wil. Op deze manier kan iedereen deelnemen. 

Na afloop gaan we gezamenlijk een hapje en een drankje doen. 

Wij zoeken vrijwilligers voor:  

 De drankpost 
 De bezemfiets 
 Verzorgen van natje en droogje na afloop 

 

AANMELDEN ALS LOPER OF VRIJWILLIGER KAN VIA cursus@trimslim.nl 

 

Je mag introducés meenemen, zij betalen EUR 2.  

 

Marikenloop 2018 

Zondag 27 mei 2018.  

De Marikenloop in Nijmegen is meer dan alleen 
een hardloopwedstrijd. Het is een 
hardloopfestival. Beleving, daar draait het 
om…. We gaan het beleven! 

“Zet het behalen van een record of een goede 
tijd uit je hoofd”. Deze waarschuwing werd 
vooraf gegeven, want de temperatuur kon 
oplopen naar 30 graden. 

Dus lekker luchtig gekleed, vanaf station 
Parkwijk om 08:44 samen met de trein naar 
Nijmegen, ruim 2 uur reizen voor 5 km 
hardlopen… we lijken wel gek! 

Hoe dichter bij de eventlocatie we komen, hoe 
drukker het wordt met vrouwen die ook 
meelopen. Dit geeft een leuke sfeer! 

Vanaf station Heyendaal lopen we in een lange 
stoet van vrouwen naar Park Brakkenstein. 



Vrolijke muziek, shops, foodtrucks en workshops. Genoeg te zien en te doen. Veel 
gezelligheid en heel veel vrouwen! 

Eerst even in de rij bij de koffiefoodtruck voor een heerlijk kopje cappuccino, om daarna ons 
t-shirt op te halen en tassen af te geven. We zijn er klaar voor! 

“Laat maar schudden, die billen” schalt het vanaf het podium, maar we slaan de warming-up 
even over deze keer.  

Om 12:30 uur is het zover, we staan aan de start van de Marikenloop 2018. Eigenlijk start 
kleur oranje pas om 12:50, maar een beetje ondeugend proberen we langs een streng 
controlerende vrijwilliger te komen, en yes dit lukt. 

Hop, daar gaan we! 

Vanuit Park Brakkenstein, lopen we de 
woonwijk Brakkenstein in waar veel mensen 
ons toejuichen, hoe leuk! 

Naar Heumensoord waar we tussen de bomen 
genieten van de koelte. De verschillende 
muziekbandjes geven een gezellige sfeer en de 
omgeving is mooi. 

En voor we het weten, is daar de finish in Park 
Brakkenstein en wordt onze medaille 
omgehangen, wat is deze mooi! 

Bij binnenkomst hebben we gezien dat er de 
mogelijkheid bestaat om je te laten masseren, 
die kans laten we natuurlijk niet liggen …. 
heerlijk! 

Jammer genoeg begint het te regenen, het 
komt met bakken uit de lucht. We zijn kletsnat 
als we in de trein zitten. 

Door wat verwarring bij het overstappen missen we de trein, maar dit moet zo zijn want de 
trein hierna doet er een halfuur korter over.  

Om zes uur staan we in het stralende zonnetje 
op station Parkwijk en fietsen we terugkijkend 
op een bijzondere dag naar huis. 

De Marikenloop… Wat een belevenis!! 

Jacqueline en Marian 

 

 

 



    

 

Dag van de Architectuur 

Wat hebben hardlopen en architectuur met elkaar te maken 

Sinds 2 juni, De dag van de Architectuur, weten wij dat bij Trim Slim wel . 

Om 08.45 uur opende het KAF (voorheen de Schouwburg) gastvrij de deuren voor de leden 
van Trim Slim.Ook de groep  hardlopers van Run2Day sloten aan.  

Odette Breijinck van het KAF én lid van Trim Slim, verwelkomde de deelnemers. Na een 
groepsfoto in de hal van het KAF gingen Willem en Jennifer met een groep van ca 40 
hardlopers naar buiten. Martijn kreeg met zijn wandelaars een gids mee en de Nordic 
walkers met Arie mochten ook de stad verkennen met een gids. Alles met elkaar ruim 70 
deelnemers. 

De groepen liepen verschillende routes om de stad eens op een andere manier te 
ontdekken. Veel was al bekend, maar er werd ook stilgestaan bij punten die toch nog, of 
weer nieuw of er met de nodige toelichting weer anders uitzagen. De hardlopers deden bij de 
architectonische hoogtepunten ook nog oefeningen. Zij zijn met de hele groep de Bibliotheek 
door gerend naar de 4de etage! 



Na ruim een uur 
kwamen de groep 
weer enthousiast 
binnen. Er stond 
water klaar en 
iedereen kreeg een 
muntje om een 
kopje koffie of thee 
te halen. Er werd 
uitgebreid 
nagepraat over de 
bijzondere, maar 
leuke combinatie 
van sport en 
architectuur. 

In het Kaf staat een 
grote maquette van 
Almere. De hele 

stad nagebouwd van witte Legosteentjes. Daar stonden weer mensen klaar om de kleine 
stad toe te lichten en uitleg te geven over het tot stand komen van de maquette en de 
verschillende gebouwen en plaatsen. 

 

Al met al een verplaatsingstraining die wij niet snel zullen vergeten! 

 

 

 



Leiden 2018 

Was het een bijzondere editie? 

De warmte hield iedereen en alles bezig tijdens de 28e Leiden Halve-Marathon op zondag 
27 mei. Uiteindelijk werd het een schitterende hardloopzondag waar het publiek voor een 
prachtige sfeer, veel extra water en douches langs de kant zorgden.  

Iedereen had het zwaar. Het 
ging nu even niet om de tijd, 
maar om het grote genieten. Net 
voordat Patricia en ik naar het 
startvak gingen kwamen we 
Rietje en Gerrie nog tegen. We 
hebben elkaar vlug succes 
gewenst maar helaas daarna 
elkaar niet meer gespot. 

Na een km of 3 zijn Patricia en ik 
individueel verder gaan lopen 
omdat het vanwege de warmte 
niet te doen was om elkaars 
looptempo aan te houden. 

Na de finish hadden Patricia en 
ik allebei onze medaille vrij snel 
na elkaar omgekregen en zijn 
we naar de Pieterskerk gegaan 
waar een kleine sport Expo was 
ingericht. Daar hoorde we dat er 
diverse hulpdiensten uit 
moesten rukken en zich van hun 
allerbeste kant hebben laten 
zien doordat er veel mensen 
onwel waren geworden. 
Gelukkig hebben we daar niets van gemerkt. Uiteindelijk zijn we tevreden met ons 
loopresultaat naar Almere terug gegaan.  

Groet Geesken 

  



Rondje Weerwater op 10 juni 2018 

In de Draaikolk was de opkomst van 
hardlopers minimaal vandaag. Gilles, die 
gelukkig ook kwam opdagen, wist mij te 
vertellen dat dit o.a. kwam door de Cityrun 
Almere die vandaag wordt gehouden. 

Dit gegeven inspireerde ons tweeën om samen 
een rondje Weerwater te doen. Met lekker koel 
weer liepen we derhalve eerst dit rondje en 
lieten ons fotograferen om 11 uur voor de 
finish. Aldus beschouwden wij ons als de 
lopers die gewonnen hadden. We hadden geen 
tijd meer om de start van de Cityrun (de 
Kidsrun) bij te wonen. 

Deze maand juni hoop ik nog enkele malen 
mee te lopen met de “zondagsploeg” van Trim 
Slim. Daarna woon ik in Utrecht de Meern 
maar hoop wel in contact te blijven met mijn 
ouwe cluppie Trim Slim. 

Ben 



Agenda 

 

 

2018    

Juni    

10 HL City Run www.almerecityrun.nl 

21 HL-NW-SW Rondje Noorderplassen  

    

Juli    

09  Bestuursvergadering  

    

Augustus    

6-10 HL-NW-SW M.O.A.  

    

September    

07  Senior Challenge www.challenge-almere.com 

10  Bestuursvergadering  

15  Nationale Sportweek www.nationalesportweek.nl 

29 HL-NW-SW Reanimate cursus trainers  

30 HL 30 van Almere www.start-2-finish.nl 

    

Oktober    

22  Bestuursvergadering  

    

December    

06  Bestuursvergadering  

13 HL-NW-SW Winter Urban Night Trail  

    

2019    

Januari    

17  Bestuursvergadering  

19  Vrijwilligers Etentje  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 10 juli 2018. 


