
 
 

september 2013 

OPROEP KANDIDAAT BESTUURSLEDEN! 

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit 5 leden. Daarnaast zijn er                           
bestuursondersteuners om de taken te verlichten. Volgens de statuten verdelen de 
gekozen bestuursleden met elkaar de taken, waarbij functie-onderdelen uitwisselbaar 
zijn. Daardoor kan men zich inzetten voor die onderwerpen waar men affiniteit mee 
heeft; dat maakt het bestuurswerk een stuk aangenamer. Eveneens volgens de 
statuten zijn de bestuursleden vrijgesteld van contributie en ontvangen zij een vaste 
vrijwilligersvergoeding. 
 

Het bestuur is nu met spoed op zoek naar kandidaat bestuursleden! 
 
De hoogste prioriteit is het vinden van een Penningmeester. Een kandidaat kan zich 
het beste al deze maand oriënteren en daardoor een afgewogen besluit nemen over 
wel of niet definitief kandidaat te zijn. De Penningmeester kan de beschikking krijgen 
over een boekhoudkundig systeem (software pakket).  
 
Kandidaten kunnen informatie inwinnen bij Piet Glazer (bestuurslid trainingszaken) of 
Roel Heyser (secretaris). Vriendelijk verzoek: als je nu al weet dat je belangstelling 
hebt, neem dan snel contact op en stel het niet uit tot de ALV in november. 
 
Namens het bestuur:                                                                                                                                   
Roel Heyser 

de Ankeveense plassentocht gelopen. 

Met rustig nazomerweer vertrokken 
zondagmorgen op 25 augustus vanaf station 
Bussum Zuid  13 Trim Slim lopers om naar 
Weesp te lopen. De te lopen afstand: 21 km. De 
loop past in een schema om Maaike {zie de foto 
hieronder waar Maaike met een paars loopshirt 
opstaat} te helpen de hele marathon in New York 
op 3 november te volbrengen. Rene Langeslag 
maakte dit schema. Rob Eijkmans zorgde ervoor 
dat we met GPS de route konden volgen. 
 
De lopers die meededen: Rene, Ellie, Rene,Rob, 
Richard, Ben, Chiquita, Maaike, Diana, Peter, 
Jan, Gilles, Ralph. Op de bovenste foto is te zien 

hoe smal de paadjes soms waren om te lopen. Alles ging gelukkig goed en moe maar 
voldaan dronken we na de loop de koffie die Maaike vanuit haar auto ons serveerde.  
Ben 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jubileumjaar openingsfeest 

Datum: Vrijdag 27 september 2013 
 
Plaats:  
De Draaikolk 
Lekstraat 2  
Almere Waterwijk 
 
Tijd: 20.00 uur tot 24.00 uur 
 
Inschrijven: tot uiterlijk 15 september 2013 ivm catering 
via:  inschrijfformulier in de Draaikolk of via astrid.lammers@trimslim.nl 
     
De feestavond begint om 20.00 uur met koffie/thee, wat lekkers en het 
welkomstwoord van onze voorzitter. 
 
De hele avond worden we vermaakt door de band ‘In the Pocket’. Dat nodigt uit om 
ook weer eens te dansen.  
 
Het feest wordt des te gezelliger als u allen komt! Neem gerust uw partner of een 
introducé mee. Ook als u niet ingeschreven heeft en onverwachts toch mee wilt 
vieren bent u van harte welkom. 
 

!! Iedereen is welkom - Vier mee – Schrijf in !! 

Wijziging aanvangstijd zaterdag training 

Vanaf zaterdag 5 oktober zullen de zaterdagtrainingen om 9 uur beginnen. Let op dit 
is dus een halfuur later dan normaal! 
 
 

mailto:astrid.lammers@trimslim.nl


Rennen achter een gele ballon 

 
Voor 17 november heb ik (weer) ingeschreven voor de Zevenheuvelenloop in 
Nijmegen. Als testloopje om te kijken hoe het is gesteld met mijn loopvermogen op 
dit moment schreef ik in voor de Ten Miles in Tilburg. Mijn te lopen afstand: 10 km. 
 
Welgemoed stapte ik 1 september bij station Oostvaarders in de Sprinter die mij naar 
Utrecht ging brengen. In Utrecht overgestapt in de volgende Sprinter op weg naar 
Tilburg. Intussen had ik graag een sanitaire stop gemaakt maar ja die Sprinters 
hebben geen toiletten, dus moest ik wachten tot in Tilburg. Met “dank“ aan de NS. 
 
De race: zo gauw ik in een  startvak sta gaat de adrenaline stromen. Wachten op het 
startschot was geen straf, er was een stralend blauwe hemel. In het startvak stonden, 
behalve zo’n 900 lopers, ook drie “hazen”. Hazen, ook wel pacers genoemd zijn 
lopers die ballonnen dragen waarop de tijd staat die je wilt gaan lopen. Ik sloot aan 
bij de haas met ballon “50”. Daar viel het startschot! Nou heb ik altijd moeite om van 
meet af aan een straf tempo vol te houden. De zuurstofvoorziening moet nog op 
gang komen. Inlopen van te voren doe ik ook niet omdat ik bang ben dan al mijn 
energie te verspillen aan het inlopen. Tegenvaller: mijn mond werd kurkdroog, ik had 
water nodig. Gauw een bekertje gepakt bij de eerste waterpost.  Daarna opnieuw 
dorst, totaal nam ik 2 bekertjes water en drie sponzen om een beetje in vorm te 
blijven. Ik ging er nu van uit de race in 53 minuten te volbrengen. Daar was een 
bordje: “nog 5 km“.  
 
Een eind verder zag ik “mijn“ ballon dansen in de wind. Na al dat water voelde ik mij 
steeds beter en met aanmoedigingen uit het publiek ging ik sneller lopen. Bij 3 km 
voor de finish had ik mijn haas ingehaald. De mensen schreeuwden: “hup Ben” en de 
orkestjes langs de weg gaven mij ook vleugels. Opeens kreeg ik een idee.  



Op 1 km voor de finish zou ik de haas passeren en zodoende onder de 50 minuten 
eindigen. Bij bordje: “nog 1 km“ versnelde ik. De reactie van de haas was: krijg nou 
wat, die heeft energie over”. De laatste 1000 meter; mijn benen werden zwaar, ik was 
er bijna. De dag kon niet meer stuk voor mij, mijn netto eindtijd was 49.24. 
Ik kijk nu al uit naar de Zevenheuvelenloop! 
Ben 

Verslag Nijmeegse Vierdaagse 2013 

Uit het verslag:  
 
“Maandag 15 juli (Lunch) 
 
Vandaag komen Marjolein en Simon naar de camping. Zij hebben ook Marjan mee 
genomen, die voor het eerst op de camping is. Ook komen Anne-Mieke en Jan Carel 
even op de camping kijken. In de loop van de ochtend gaan mijn vrouw en kinderen 
weer terug naar Almere. Samen met Kruimel en zijn hok past het net in de auto. 
Met Marjolein, Simon en Marjan fiets ik naar de stad en laat ze de juiste fietsroute 
zien van de camping naar de stad en de fietsenstalling. Daarna schrijven Marjolein, 
Simon en Marjan zich in. Om half één verzamelen we met de hele club van TrimSlim 
bij `de beeldjes` en maken we een groepsfoto. Dan verstrekken we naar Sid en Liv, 
de lunchroom waar we welkom zijn. Het is een beetje krap aan tafel, maar het eten is 
lekker en de bediening is prettig en ongedwongen. Een aanrader voor volgend 
jaar….”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vlnr: staand: Simon, Marjan, Els, Ans, de beeldjes met daar tussen in Jan, Rob, Inge, Anne-Mieke, 
Rinus en Marjolein 
zittend : Martijn en Geesken 
Niet op de foto: Annemiek, Peter,Michel en zoon van Geesken 
(de meneer op de foto met het grijze overhemd hoort er niet bij.) 
Links is het monument tbv de overleden wandelaars in 2006 nog te zien 
 



Deze groep is van 10 t/m 20 juli weg geweest om deel te nemen aan de Nijmeegse 
vierdaagse. Zij hebben het daar en op de camping zeker naar hun zin gehad. Lees 
het complete verslag door hier te klikken. 

In Gesprek met Jan wolt 

Jan is nu bijna 78 jaar, hij heeft ongeveer 15 jaar lang voor Trim Slim de 
bestuurstaak als Penningmeester behartigd. Officieus is hij per 1 juli  met deze taak 
opgehouden, officieel per 1 september 2013. Een goed moment om samen met Jan 
de ins en outs van deze stap door te nemen en tevens Jan te vragen hoe hij verder 
zijn rol ziet bij Trim Slim. Jan is afgetreden als penningmeester wegens verschil van 
mening met het overige bestuur rondom de afhandeling van een financiële kwestie. 
Op zich jammer want Jan had nog best door willen gaan als penningmeester, hij 
vindt het leuk zulk werk te doen. Tijdens zijn werkzame periode deed hij veel ervaring 
op met bankzaken, hij was bankdirecteur en heeft  diverse kantoren gegrondvest. Die 
moesten vaak door hem van de grond worden opgezet. Daarnaast deed Jan veel 
ervaring op met oplossingen van fraudegevallen, ook niet zo gek als je zo met je 
neus in de financiën zit. 

 
Jan zijn sportcarrière bij Trim Slim: Jan is begonnen als hardloper bij Trim Slim in 
1990 en heeft dit volgehouden tot 2011, een hele tijd dus. Het keerpunt kwam toen 
Jan de Lenteloop bij AVA ( 10 km ) liep in 2010. Hij was niet vooruit te branden, 
voelde zich niet helemaal oké en ging naar de dokter. De dokter vertelde Jan dat hij 
in feite met een longontsteking de AVA loop had gedaan, tevens werd een 
verminderde hartwerking geconstateerd. Hij kreeg daarom een pacemaker om het 
hartritme te ondersteunen. In 2011 werd Jan trainer Sportief Wandelen. Trots vertelt 
Jan mij dat hij de snelste wandelaar was toen hij begon. Hieraan kwam een eind toen 
een andere wandelaar ( Herman Hens ) nog sneller bleek te lopen. Jan is tot de dag 
van vandaag erg actief als trainer Sportief Wandelen, hij doet graag samen met de 
wandelaars oefeningen. Spontaan springt Jan op in horecagelegenheid Le Baron, 
waar we samen praten en doet de Pelgimspas voor aan mij. Drie stappen vooruit, 
dan even zwaaien met een been en dan wisselen.  

http://www.trimslim.nl/uploads/documenten/Verslagen/Digiflits%20verslagen/verslag_N4d_2013.pdf


Helemaal snappen doe ik het niet maar het ziet er wel goed uit. Tevens neemt Jan 
regelmatig de wandelaars mee naar het bos vlakbij de Draaikolk om daar de 
trimtoestellen te gebruiken. Evenwichtsbalk, jezelf optrekken aan een stang etc. Als 
anekdote moet niet onvermeld blijven wat ik meemaakte met Jan toen hij nog deel 
uitmaakte van mijn loopgroep. Jan wilde nl graag een “vogelnestje” laten zien in de 
ringen die ook bij dat circuit horen. Aldus gebeurde; erg knap vond iedereen. Jan 
heeft dit echter wel met een behoorlijke spierpijn moeten bekopen maar het 
vogelnestje kon hij nog. Uit alles bleek mij tijdens het gesprek dat Jan nog volop in 
het Trim Slim leven staat met trainingen geven en andere bezigheden. Wel moet er 
nog effe een andere penningmeester worden gevonden. De wens is gerechtvaardigd 
te hopen dat het net zo’n goeie penningmeester wordt als Jan is geweest. 
Ik sluit af met Jan nog vele actieve en prettige jaren bij Trim Slim te wensen. 
Ben 
 
 
Trainingsschema Trim Slim Almere: 

Trainingstijden  
 

hardlopen 
sportief 
wandelen nordic walking 

Maandag ochtend  x 09.15 x 

  avond  x  x x 

Dinsdag ochtend 09.15 09.15 x 

  avond 20.00 20.00  x 

Woensdag ochtend  x 09.15 09.15 

  avond 19:30 19.30  x 

Donderdag ochtend 09.15 09.15  x 

  avond 20.00  x  x 

Vrijdag avond x  x  x 

Zaterdag ochtend 08.30 08.30 

08.30 *1e 
zaterdag v/d 
maand ook op 
locatie in Almere 
Haven 

Zondag 
duurloop* ochtend 09.45 09.45 09.45 

*De duurloop op zondag is bedoeld voor hardlopers, nordic walkers en 
sportief wandelaars. 

 
Kijk voor informatie over de betreffende trainingen: www.trimslim.nl  
 
Aanmeldingen en wijzigingen van gegevens over uw lidmaatschap kunt u  
doorgeven aan de leden administratie: secretaris@trimslim.nl  
 
De volgende digiflits verschijnt rond de 10e van de volgende maand. 
 
Nieuws en verslag(en) kunt u mailen naar ons e-mailadres: digiflits@trimslim.nl  
 
Agenda 
 
September    27 Jubileumjaar Openingsfeest 
 
Oktober    05 Start Beginnerscursussen 

http://www.trimslim.nl/
mailto:secretaris@trimslim.nl
mailto:digiflits@trimslim.nl

