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Trimslim en 2016 

Als voorzitter is aan mij de eer om terug te kijken wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben, 

maar vooral wil ik jullie een blik geven in de toekomst. De afgelopen twee jaar hebben we 

veel voor elkaar gekregen als vereniging. De Apenloop bleef voortbestaan, de 30 van Almere 

is (met medewerking van Start2finisch) weer terug en we mogen voor de derde de keer de 

Via4daagse start dag voor de Wandelbond organiseren. Ook mogen we een 

trainingsprogramma organiseren voor de Nijmeegse 4daagse lopers.  

Hiermee organiseren we niet alleen leuke evenementen voor verschillende doelgroepen, 

maar zijn we ook aantrekkelijker geworden voor leden. Dat blijkt wel uit de toename van 

aanmeldingen voor de beginnergroepen. Veel deelnemers uit de beginnergroepen worden 

aansluitend lid aan de cursus van Trimslim. Dit zorgt er voor dat ons ledenaantal langzaam 

weer stijgt. Dit is tegen de landelijke trends in, waarbij verengingen steeds minder leden 

krijgen.  

Ook het rondje Noorderplassen konden we weer in ere herstellen door het verplaatsen van 

de start en finishplek naar de Stek in de Kruidenwijk. De opkomst was veel groter dan 

verwacht en volgend jaar staat dit ook zeker weer op het programma.  

Onze penningmeester heeft ons ledenbestand fors opgeschoond, zodat we weer zeker 

weten dat leden ook echt leden zijn en gebruik maken van ons aanbod. Onze financiën zijn 

weer gezond en goed op orde. Dit was beslist een klus, na alle wisselingen en het invoeren 

van de IBAN.  

Als vereniging zijn we druk in de weer. Buiten de door het bestuur aangestuurde activiteiten 

zijn er ook steeds meer leden die zaken organiseren. Een voorbeeld is SLIM, een nieuw 

lifestyle programma, waar Inge en Patty zich heel erg voor ingezet hebben. Daar starten we 

half februari mee. Dit weekend ontvangt u daar bericht over.  

Maar ook Marjan gaat een informatieve wandeling organiseren en zijn er initiatieven voor 

lange weekenden weg met de diverse groepen. Zoals naar Ameland maar ook het lopen van 

verschillende 4daagsen of marathons door een groep Trimslimmers. Ook zijn er plannen 

voor een wadloop in augustus en gaan we voor een hardloop- en wandel evenement weer 

naar Renesse op 5 juni. Alles bij elkaar genomen zijn we een organisatie waar we trots op 

kunnen zijn en dat ben ik dan ook. 

Nieuws van het bestuur 



Ik wil deze gelegenheid ook gebruiken om onze vrijwilligers namens alle leden te bedanken. 

De trainers die iedere week weer klaar staan om twintig trainingen per week te geven. We 

hebben vijfentwintig trainers die dit samen mogelijk maken. Dit is krap. Niet iedereen kan 

elke week en soms is iemand ziek of op vakantie. We kunnen dus nog mensen gebruiken die 

de trainersopleiding willen doen.  

Waar ik ook trots op ben is dat wij weer een actief leerbedrijf zijn geworden. We hebben twee 

keer een AWI 1 (wandelbegeleider) cursus verzorgd afgelopen jaar en we gaan een cursus 

EHBW geven (Eerste Hulp bij Wandelletsel). We leiden twee trainers op voor resp. 

hardlopen en sportief wandelen.  

We hebben natuurlijk ook dit jaar weer vrijwilligers nodig voor de Apenloop en de 30 van 

Almere. Graag bij mij aanmelden, met mailadres, telefoonnummer en wat je leuk zou vinden 

om te doen. 

Ik hoop jullie dit jaar ook weer vaak in de Draaikolk en daarbuiten te zien. We gaan er weer 

een sportief, uitdagend en gezellig jaar van maken. 

Annemiek Huisbrink 

 

 

WE STARTEN WEER!!!!!!!!!!!! 

Ook dit voorjaar 2016 starten we weer met een 

nieuwe reeks cursussen. Wees er snel bij want door 

het succes van de najaarscursussen is de 

belangstelling groot. We trainen met kleine groepen 

voor optimale aandacht, dus vol is vol! De prijs van de 

cursus is 45 euro voor 10 lessen. De jeugd van 14 t/m 

17 jaar krijgt 20 euro korting op de cursusprijs. Na 

afloop van iedere cursusdag is er gratis koffie of thee. 

Overzicht voorjaarscursussen 2016: 

Hardlopen voor beginners 

De cursus begint op zaterdag 12 maart en de laatste les wordt gegeven op zaterdag 14 mei. 

Starttijd is 09:00 uur. Een tweede cursus start op dinsdag 15 maart en eindigt op dinsdag 17 

mei. Starttijd is 20:00 uur. 

De hardloopcursisten mogen als extra training ook meedoen met de andere cursus dan 

waarvoor zij hebben ingeschreven.. Ook is er gedurende de cursusperiode mogelijkheid om 

op donderdagavond 20:00 uur een "training light" te volgen. Hier zijn geen extra kosten aan 

verbonden. 

Behalve dat u onder begeleiding van onze gediplomeerde trainers maximaal drie keer per 

week bij ons kan trainen, krijgt u tevens een Run2day waardebon van 20 euro voor de 

aanschaf van hardloopschoenen. Verder krijgt u bij Run2Day 10% korting op sportartikelen. 



Nordic Walking voor beginners 

De cursus begint op zaterdag 12 maart en de laatste les wordt gegeven op zaterdag 14 mei. 

Starttijd is 09:00 uur. 

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

Sportief Wandelen voor beginners 

De cursus begint op zaterdag 12 maart en de laatste les wordt gegeven op zaterdag 14 mei 

Starttijd is 09:00 uur. 

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

We starten vanuit buurtcentrum de Draaikolk, Lekstraat 2 in Almere-Waterwijk 

De cursisten worden een kwartier voor aanvang van de lessen in het buurtcentrum verwacht. 

Ga naar onze website www.trimslim.nl/cursus voor meer informatie en om u in te 

schrijven. 

Voor verdere vragen kunt u mailen naar trainingszaken@trimslim.nl 

Deel dit bericht met uw familie, vrienden en bekenden! 

 

 

 

Duurlopers liggen op koers. 

Komende weken komen, voor oa de deelnemers aan de 

Rotterdam marathon, de serieuzere afstanden aan bod. 

Dan gaan we 25 km verder… 

Het enthousiasme is onverminderd aanwezig en dat 

maakt dat de afstanden, in de beleving van de groep, goed te verteren. 

 

Hardloop nieuws 

http://www.trimslim.nl/cursus


Kidneyrunalmere uitslagen 

5 KM     

113 Rikie van Halteren 00:30:43 

122 Barbara van Dam 00:31:00 

151 Jacqueline Bouwmeester 00:32:38 

152 Geesken Zikking-dommerholt 00:32:38 

175 Mariette Hensen 00:33:59 

177 Marian Bollebakker 00:34:02 

179 Brice Smelt 00:34:15 

203 Jennifer Bijzet 00:35:52 

202 Dennis van Ratingen 00:35:51 

207 Ellen Weteringe 00:36:13 

208 Sieta Dijkstra 00:36:12 

221 William Siemons 00:38:00 

229 Jacqueline Walraven 00:38:52 

231 Michelle Grevelt 00:38:56 

      

10 KM     

15 Jesse van der Tak 00:42:29 

189 Marjanne Toepoel 01:12:21 

190 Irma Leutscher 01:17:18 

 

 

 



'Samen hardlopen door de natuur, voor de natuur!' 

Meestal beoefenen de Trimslim hardlopers hun sport in Almere en 

omgeving. De Redactie Digiflits ontdekte echter een leuke site waarin 

de mogelijkheid wordt geboden om                     “ergens anders” in 

Nederland mee te doen aan een Natuurloop.  

Informatie hierover kun je vinden   op http://www.prorun.nl/runtogether/                                                         

Met Runtogether- Nature Runs kom je onder leiding van een voorloper 

op de mooiste plekjes van een natuurgebied. Het is een gezamenlijke duurloop waarbij het 

uitgangspunt is: “samen uit, samen thuis”  De loopsnelheid ligt tussen 8- 10 km p/u en de 

afstand varieert van 10 tot 15 km. Deelname is gratis maar je kan evt. ten gunste van 

Natuurprojecten een bijdrage  van € 2,-- geven. 

 

 

 

Wandelmarathon van Egmond 

 

Zaterdag 23 januari , om 7.00 uur zitten we al in de auto op weg 

naar Egmond. 

De avond ervoor hebben we allemaal in onze kledingkast gekeken wat we allemaal aan 

moesten doen. Tenslotte had het de hele week al gevroren en was het erg koud. En we 

weten uit ervaring dat het erg koud kan zijn 

op het strand. 

Om 8.30 uur eerst koffie met een 

stroopwafel en gezellige muziek in de 

sporthal, dan met acht meiden op pad. Maar 

wat blijkt? Het is vandaag 9 graden boven 

nul, de zon schijnt lekker en bijna geen wind. 

Overbodig dus alle warme kleding. We 

kunnen zelfs onze jas uit doen, zo warm is 

het.  

 

Na alle jaren dat wij hier al wandelen kennen wij de route goed. Maar ook nu is het weer 

mooi, gezellig en leuk.  

Heerlijk dat strand en daarna de duinen. Onderweg krijgen we lekkere koffie en fruit van de 

organisatie, we boffen maar. Op het laatste stuk gaat het met Rianne wat minder, De paden 

op en neer door de duinen , en helaas vinden haar heupen dit niet zo prettig. Om 15,30 uur 

zijn we weer bij de sporthal, ook nu gezellige muziek en vooral veel bier. ( wij natuurlijk niet). 

Nordic Walking nieuws 

http://www.prorun.nl/runtogether/


Thuisgekomen allemaal douchen , thee en wat 

eten en......., De volgende dag  weer om 7.00 uur 

in de auto. Helaas moest Rianne afhaken, door 

haar klachten werd de loop te zwaar voor haar. Wij 

hebben haar medaille opgehaald en in de middag 

bij haar thuis afgegeven met een bosje “ troost 

bloemen “ van ons. 

 

 

 

De zondag was het weer minder, we zijn 

begonnen met regen en wind. Maar…. ook 

in de miezerige regen lopen is heerlijk, 

Velen van ons hadden na het vorige 

avontuur in Egmond een mooi en goed 

regenpak gekocht, Dus dit keer geen 

problemen ( was natuurlijk ook niet zo nat 

als de vorige keer). Voldaan kwamen we 

om 15.00 uur aan in de sporthal. Een mooie 

grote medaille was onze beloning. 

 

We hebben de loopkoorts weer te pakken, op zaterdag 19 maart is de 30 van Zandvoort! Als 

er nog mensen met ons mee willen? Je kan nog inschrijven via  le Champignon. 

Ellen, Janny, Ans, Ronneke, Helene, Bianca,  Rianne en Astrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eerste hulp bij…. 

Zaterdag 30 januari hebben verschillende trainers een 

cursus gevolgd. Allereerst kregen we theorie over 

schaafwonden en blaren en hoe te handelen.  

Daarna gingen we met de voetjes bloot. Uitgebreid  

hebben we geoefend op elkaars voeten .Dat valt nog niet 

mee!! Hele voeten werden er ingetaped wegens een z.g. 

kleine blaar op de hiel.  

 

Na een lekkere lunch zijn we weer verder gegaan met 

theorie en vooral veel oefenen.  

Nu een tape onder de bal van de voet en de grote teen 

intapen, Een heel gepriegel, maar het is iedereen gelukt. 

We zijn weer een ervaring en diploma rijker.  

Mochten er wandelaars zijn met problemen. Jullie kunnen nu terecht bij ons voor advies en 

eventueel tapen. Annemiek, Ellen, Ans, Jan, Patty,  Arie en Astrid hebben nu de volledige 

kennis.  

Groet Astrid 

 

 

 

 

Sportief Wandel nieuws 



De eerste Trimslimmers 

hebben zich al 

ingeschreven voor de 

(100e!)Vierdaagse 

Nijmegen of hebben zelfs 

een startbewijs 

gewonnen!  

Tijd voor een foto met de 

vierdaagse vlag en een 

reden voor champagne! 

Het e-mailadres meerdaagse@trimslim.nl staat open voor alle Trim 

Slimmers die voornemens zijn ook aan de Nijmeegse of een 

andere 4daagse deel te nemen! 

 

 

 

 

 

De Zondag Ochtend Inloop 
 
De zondagochtend is van oudsher een inloop 
voor Hardlopers, Sportief Wandelaars en 
Nordic Walkers. 
Er wordt om 09.45 uur verzameld in de 
Draaikolk. Elke discipline vertrekt om 09.45 uur 
waarbij de deelnemers zelf een route bepalen. 
 
Er wordt een “ heen en weer “ route gelopen 
van 60 tot 90 minuten. Dat betekent dat na 30 
minuten gekeken wordt wie er terug gaat en 
wie nog wat langer doorloopt.  
 
Vanwege het heen en weer karakter van de 
ochtendloop ben je nooit alleen en word je altijd 
opgepikt.  
Bij terugkomst in de Draaikolk staat er water klaar en is er de mogelijkheid voor een bakkie 
koffie/thee. 

 

 

 

 

 

Algemeen nieuws 

https://www.facebook.com/VierdaagseNijmegen/
https://www.facebook.com/VierdaagseNijmegen/


Elke eerste zondag van de maand vind het ‘’Ommetje Almere’’ plaats gelopen bestemd voor 

wandelaars en Nordic Walkers. Steeds wordt op deze eerste zondag van de maand een 

andere route gelopen van ongeveer 13 km. 

 

Graag zien wij dat er mensen, die geen lid zijn, 

eens meelopen om de sfeer te proeven. Voor 

velen is  “een keertje meelopen” een opstap 

geweest om lid te worden.Nodig derhalve actief 

sportieve mensen uit om eens mee te lopen, 

wie weet. 

 

 

 

 

 

Cursus Core Stability 

De core stability is halverwege. 

 Op de foto zien we de leden in actie om 

uiteindelijk de ‘’one minute plank’’ te realiseren. 

 

 

 

 

Ga jij deze uitdaging aan? 

Over enkele weken is het zover: de Scheveningen Zandvoort Marathon op zondag 13 
maart. De enige echte strandmarathon van Nederland. Je loopt de klassieke marathon 
afstand in één rechte lijn over het strand omringd door zee en duinen.  



De natuur is hier de baas, dus elke editie is weer uniek. We starten bij Culpepper in 
Scheveningen en de finish is bij Rapa Nui in Zandvoort. 

Je kunt de marathon individueel lopen of in estafettevorm met zijn tweeën of in een team (3-
7). Dit wordt gegarandeerd jouw leukste zondag van 2016?! 

Ga de uitdaging aan en schrijf je direct in. 

 

Liever wandelen? Kies dan voor de Wandelmarathon 

Dit jaar is de Scheveningen Zandvoort Marathon verrijkt met een schitterende 
wandelmarathon. Geniet met deze mooie wandeling nog langer en intenser van de 
betoverende Nederlandse kust. Je start bij zonsopkomst in Scheveningen en loopt door de 
prachtige duinen en over het strand naar Zandvoort, waar iedereen in de loop van de middag 
finisht. 

Wil jij meedoen met deze bijzondere eerste editie van de Wandelmarathon? 

Schrijf je dan direct in via deze link. 

 

Inleverdatum kopij digiflits voor 6 maart 2016 

 

 DIGITEAM dank iedereen voor haar/zijn bijdrage aan de digiflits 

Kijk ook regelmatig op; 

Facebook  www.Facebook.com/trimslimalmere 

Website  www.Trimslim.nl 

http://t.ymlp19.com/usymqaraemwjeacamyhaiamwqqy/click.php
http://t.ymlp19.com/usymyafaemwjeagamyhatamwqqy/click.php
http://www.trimslim.nl/

