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Trainingszaken 

Startcursus 

Op zaterdag 5 Mei en dinsdag 8 mei vonden de laatste trainingen plaats van de startcursus. 

Vanouds betekend dat 5 km achtereen lopen. Deelnemers van de startcursus ontvangen een 

certificaat. 

Starters krijgen daarna, op de zaterdagen en dinsdagen, vier weken ondersteuning van de 

trainer om aan te sluiten bij de B-groep van de zaterdag en dinsdag. Wij hopen hen als lid te 

verwelkomen bij onze club. 

 

Bezetting vakantieperiode 

De vakantieperiode loopt van 22 juli tot 2 september 2018. Tijdens de avondtrainingen 

hardlopen wordt dan één trainer ingezet en de A en B-groep samengevoegd. Reden is dat 

vanwege de vakantieperiode veel leden op vakantie zijn. 

 

Evenementen voor HL-NW en SW 

Er bestaan in Nederland evenementen waarbij alle disciplines actief kunnen zijn. Bv de 

Halve van Renesse, dat is een wandel en hardloop evenement. 

Weet ij ook zo’n evenement, laat het ons weten. We kijken dan of we daar als Trim Slim aan 

deel kunnen gaan nemen, als verenigingsevenement. Ideeën kun je opsturen naar 

trainingszaken@trimslim.nl 

 

Nieuws van het Bestuur 

mailto:trainingszaken@trimslim.nl


 

 

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 2 juni 2018. 

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

 

 

 

 

 

 

Hardloop nieuws 



 

 
 

Wandel agenda 
 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws uit Trim Slim loopland: 

Op woensdagavond 6 juni vindt er een zg Ploggenloop plaats. Dat houdt in dat lopers tijdens 

het lopen tevens  bezig zijn met afval rapen (en deponeren) in vuilniszakjes die een ieder 

meeneemt tijdens de loop. Dit initiatief is bedoeld om de leefomgeving in de Waterwijk e/o 

schoner te krijgen, een regelrecht moedige en noodzakelijke daad om een bijdrage te 

leveren aan een schoner en beter milieu.                                                                       

Precieze tijd en locatie worden binnenkort via het prikbord in de Draaikolk bekend gemaakt. 

 

 

 

Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws 

Algemeen nieuws 

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


Hongarije 

Na drie weken internet loos (niet 

echt gemist) zegt deze foto 

wellicht meer dan woorden. Die 

goudkleurige Saucony's, anno 

1999, zijn museumstukken, net 

zoals de bioscoopstoelen (die wij 

vonden in een bijgebouw).  

Ik heb hier nog niet gelopen, veel 

getuinierd, uiteraard veel 

gewandeld met Paula en aardig 

wat kilometers gemaakt op de 

racefiets.  

Die oude Saucony’s hang ik op 

als 'reminder' want Hardlopen blijft 

Numero Uno. 

met donderdagmiddaggroet, 

Steven Poolman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor het vijfde jaar “Het rondje Weerwater” 

 

Op zaterdag 5 mei stonden om 8 uur de volgende lopers 

klaar om het bekende rondje Weerwater te lopen: Patricia, 

Eddy, Annemiek, Jennifer en Ben. 

Vijf jaar geleden vonden diverse lopers uit de 

zaterdagmorgen A-groep hardlopen dat 5 km de 

diplomalopers begeleiden om hun felbegeerde diploma te 

halen wel leuk was, maar een beetje weinig qua aantal 

kilometers. Om hun daarin tegemoet te komen bood ik aan 

voorafgaand aan deze 5 km eerst een rondje Weerwater te 

lopen en vervolgens door te lopen naar de Draaikolk om de 

cursisten te begeleiden. Derhalve lopen we sindsdien voor 

de liefhebbers zowel in het voor-en najaar eerst het 

Weerwaterrondje a 7 km en dan nog eens 5 km vanuit de Draaikolk. Vanmorgen was het 

perfect weer en liepen wij derhalve een zeer genoeglijk rondje. Voor mij de laatste keer dat ik 

meeloop omdat ik per 1 juli in Utrecht woon. Bij deze doe ik een oproep aan trainers en 

lopers om deze traditie erin te houden elk jaar!  Wie weet ben ik zelf ook van de partij de 

volgende keer. Dus tot ziens bij het Weerwater in najaar 2018 

Ben, 5 mei 2018 

 



 

 

 

 

 

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


Afsluiting beginnerscursus 

Na 9 lessen die begonnen in de 

Siberische kou 🙄, was het 

vandaag (zaterdag 5 mei) in een 

zeer aangename temperatuur 

alweer tijd voor de afsluitende 5 

km. Samen met de geoefende 

lopers, en geholpen door het 

zonnetje was dit een fluitje van een 

cent. Complimenten en certificaten 

voor de nieuwe hardlopers waren 

dan ook wel verdiend! 

 

(foto's en stukje van Willem Vlam, 

trainer) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Verenigings Agenda 

 

Nobelhorst 20 05 2018 

Almere city run 10 06 2018 

Rondje Noorderplassen 21 06 2018 

M.O.A. 06-10 08 2018 

Senior Challenge 08 09 2018 

Nationale sportweek 15 09 2018 

30 van Almere 30 09 2018 

Winter Urban Night trail  20 12 2018 

 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 juni 2018 

http://www.facebook.com/trimslimalmere
http://www.trimslim.nl/

