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Nieuws van de bestuurstafel

Samenstelling bestuur: 
Onze nieuwe penningmeester Herma Heibrink is om privé redenen gestopt. Zij heeft zich de 
afgelopen tijd vooral bezig gehouden met het opzetten van het Incasso proces wat nogal wat
voeten in de aarde had omdat de bank dit proces niet meer ging ondersteunen. We moesten 
hiervoor uitwijken naar een extern programma en verder was voor de invoering van het IBAN
nummer een conversie slag nodig in onze administratie.
Ook heeft zij een deel van de financiële administratie bijgewerkt. Daar was door de 
wisselingen in deze functie achterstand in ontstaan. Gelukkig hebben we een nieuwe 
penningmeester kunnen vinden. Bob Grondman, die jarenlange ervaring heeft met het 
penningmeesterschap in diverse verenigingen, heeft het stokje van Herma overgenomen.
Het bestuur wenst Bob heel veel succes en bedankt Herma voor al het werk wat zij de 
afgelopen tijd heeft gedaan.

Verder heeft Ronneke de Lange aangegeven te stoppen met de functie van secretaris. 
Ronneke heeft zich vele jaren ingezet in een aantal functies binnen het bestuur. Om privé 
redenen moet ze nu even een stapje terug doen. Haar functie is inmiddels overgenomen 
door Ellen Weteringe. Ook Ronneke heel erg bedankt voor haar inzet en Ellen, veel succes.

Hiermee heeft het bestuur er voor gezorgd dat alle werkzaamheden die nodig zijn 
gecontinueerd worden. Uiteraard moeten de door het bestuur voorgedragen bestuursleden 
nog via de ALV formeel aangewezen worden, maar het bestuur heeft er alle vertrouwen in 
dat dit geen probleem zal zijn.

Clubevenementen: 
De busreis naar Renesse op 2 mei a.s. gaat door. Er zijn nog plaatsen in de bus. Wilt u mee 
met dit gezellige uitstapje naar het mooie Renesse, maak dan snel 15 euro over op rekening 
NL84INGB 000 7622 417 tnv TrimSlim Almere ovv Renesse.

Trainingszaken:
Zaterdag 14 maart is de cursus  “hardlopen voor beginners” weer begonnen. Deze cursus 
wordt door veel leden ook gebruikt om na een periode van inactiviteit weer op te starten om 
zo aansluiting met de reguliere groepen te krijgen. Dit keer hebben we al 22 deelnemers, 
waarvan 10 niet-leden. De cursus hardlopen die donderdag 19 maart start heeft nu 3 
deelnemers, maar in de praktijk komen daar altijd cursisten van de zaterdag bij.
De cursus Sportief Wandelen is ook gestart met 9 deelnemers.

De cursus Nordic Walking is niet doorgegaan doordat er te weinig deelnemers waren.

Vrijwilligers gevraagd voor de Apenloop 2015: 
17 mei a.s. zal Trim Slim de Apenloop 2015 organiseren. Wil je meehelpen geef je dan op bij
Astrid Lammers of Annemiek Huisbrink: informatie@trimslim.nl 

ROC oproep:
De opleiding Sport en Bewegen van het ROC Flevoland zoekt mensen die een cliënt willen 
spelen met een sportblessure op woensdag 25-03-2015 om 10.30 uur. Je krijgt eerst een 
kop koffie en uitleg. Dan krijg je een blessure toebedeeld en ga je met een leerling in 
gesprek over je klacht. Zij moeten dit doen voor hun opleiding. We zoeken 12 vrijwilligers. Je 
kunt je opgeven bij Annemiek, voorzitter@trimslim.nl 

mailto:informatie@trimslim.nl


Texel Trail 14 februari 2015

Zaterdag 14 februari, 5.30 uur….de wekker gaat. Wassen,scheren, sportkloffie aan en hup 
naar de keuken. Het bordje brinta doet me denken aan vroeger….mmmmm..lekker veel 
suiker erin want we gaan naar TEXEL.
Zaterdag 14 februari, 06.30 uur….Loopmaat Ralph staat voor de deur…’t is vroeg … dat is 
een understatement.
Zaterdag 14 februari, 08.30 uur…..De boot brengt ons naar de overkant…Texel. Daar 
aangekomen wacht de bus van de organisatie, die brengt ons rechtstreeks naar de Koog. 
Service of hebben we daarvoor betaald!
Zaterdag 14 februari, 10.00 uur…..de Texeltrail begint. Uit de menukaart van 14,5-25-39,5 
of 50 km hebben wij gekozen voor de 39,5 km.
Zaterdag 14 februari, 14.15 uur…..de finish gepasseerd. Wat een mooie, zware, tocht. 
Uitblazen, douche zoeken, eten en drinken.
Zaterdag 14 februari, 15.30 uur…..de bus brengt ons naar de boot, de boot brengt ons naar
de overkant en Ralph zet mij weer veilig af in Almere.
Zaterdag 14 februari 18.00 uur…..VALENTIJNSDAG kan beginnen.

René Langeslag

Leuke plaatjes

We komen allemaal wel eens iets leuks tegen als we bezig zijn onze trainingskilometers te 
maken. René Langeslag stuurde ons deze foto:

Komt u ook iets leuks tegen en heeft u een fototoestel of smartphone bij u? Maak dan een 
foto en stuur die naar de redactie van de Digiflits.



Wandeltocht door Oud-Amsterdam (15 maart)

De merels zingen en bijna heel Nederland draait zich nog een keer om. Het regent zachtjes. 
Op diverse stations in Almere staan er Trim Slimmers op de trein richting Amsterdam te 
wachten. De trein komt keurig op tijd de stations binnen rijden. Het is `gratis met het 
Boekenweekgeschenk in de trein zondag, maar het is niet druk in de trein. In de trein regelen
we een gemeenschappelijke pot, waaruit we de inschrijvingen en versnaperingen onderweg 
betalen. Na een vlotte overstap in Weesp (daar liepen we vorige week!) komen we in 
Amsterdam Centraal aan. 
Vanaf het Centraal is het 2 km lopen naar de startlocatie. Op het Damrak zien we een rare 
transactie. We voelen ons wel een beetje als `mensen uit de provincie`, wat we feitelijk ook 
zijn. Langs de duiven op de Dam en het beroemde Koninklijke Paleis steken we de vier 
grachten (Singel, Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht) over en lopen dan langs de 
Prinsengracht de Elandstraat in. We zijn nu in de Jordaan. Daar is de startlocatie. De 
vlaggen hangen al uit.

In de start locatie zijn een aantal oude bekenden van de Vierdaagse camping. Na het 
inschrijven en een koffie (betaald uit de zojuist gevulde pot!) gaan we op weg. We komen 
langs het gebouw van Eyeworks. Daar bespreken we de `kwaliteit` programma’s van 
Eyeworks en Talpa.

Via een aantal bruggen komen we in 
het welvarende deel van onze 
hoofdstad. We steken eerst het 
Vondelpark en daarna de PC 
Hooftstraat (in Almere is ook een PC 
Hooftstraat, maar die ziet er iets 
anders uit) over. Aan de linkerkant 
komen we eerst langs het van Gogh 
museum en zien daarna de badkuip 
van het Stedelijk museum. Niemand 
wil echter in bad, omdat het nogal lang
duurt voordat dit bad is volgelopen.

Aan de overkant – aan de rechterkant 
- zien we het Concertgebouw. Op het 
dak staat de gouden harp. Links is het 

Amerikaans consulaat en daarachter staat gebroederlijk het Russische zusje.

We passeren het Museumplein, met in de verte het Rijksmuseum. De verwachting is – op 
basis van vorige jaren - dat we daar tijdens deze tocht nog wel langs komen. Deze 
verwachting zal onjuist blijken. Via wat kades komen we in duur Amsterdam. We lopen over 
de Apollolaan, waar we proberen te raden wat voor soort bomen er staan. Langs het Apollo- 
hotel komen we langs Toomler, het stand-up comedy café van Raoul Heertje. Deze 



achternaam doet een heleboel herinneringen aan de economie lessen op school naar boven 
komen. 

Via een opgebroken Koningslaan bereiken we de rand van het Vondelpark en komen we aan
bij de Vondeltuin. Daar worden de schoenen nog even goed geschikt en het toilet bezocht. 
Deze is nogal bijzonder, omdat de muur en het plafond volgeplakt zijn met het servies.

Na een korte stop – op de teller staat 6 km – steken we de Schinkel over en komen op het 
Surinameplein. Deze ronden we voor de helft en stiefelen de Hoofdweg op. Door De 
Baarsjes lopen we langs de Admiraliteitsgracht naar het Erasmus park. Na dit park bereiken 
we het Westergasfabriek terrein. Het is daar kermis, maar deze is gesloten; het ziet er een 
beetje doods uit. Na de kermis komen we langs de studio’s van De Wereld Draait 
Doorrrrrrrrrrr. Een aantal van ons vindt het jammer dat je lid moet zijn van de VARA om een 
uitzending bij te wonen (ik heb het na de tocht nog even opgezocht. Je hoeft geen lid te zijn, 
maar leden krijgen wel korting!)
Aan de andere kant van het Westergasfabriekpark bereiken we het Haarlemmerplein met de 
bekende Haarlemmerpoort. Onder het spoor door komen we in de Spaarndammerbuurt. Bij 
Café Mads (dat spreek je uit als Mets ;-) ) op het Zoutkeetsplein bestellen we soep; Bij dit 
café zijn we het jaar ervoor ook al geweest. We zijn hier – qua afstand – net over de helft.
Door de houthavens bekijken we de economie van Amsterdam: er liggen schepen aan wal 
om geladen en gelost te worden. We vinden echter de cultuur van de stad leuker dan de 
economie. Deze lus had van ook van ons niet gehoeven. Twee mannen van de douane 
maken een foto van een schip wat geladen wordt, maar wij staan er ook op. Onze koffie is 
zuiver. Na de industrie gaan we de Staatsliedenbuurt westwaarts in. Bij de Centrale Markt 
wordt het toilet van restaurant Graceland bezocht. Elvis was helaas niet aanwezig (he just 
left the building). Via de Van Galen buurt komen we bij het Mercator plein, waar een 
merkwaardig bord hangt met allerlei verboden. 

Via de Kinkerstraat lopen we terug naar de Jordaan, waarbij 
we een heleboel eettentjes passeren. Ook zien we hier een 
van de eerste supermarkten die we onderweg tegenkomen 
die geen Albert Heijn is. Vijf en half uur nadat we vertrokken 
zijn, bereiken we weer de startlocatie aan de Elandstraat. 
Bij het afmelden vraagt de dame achter de tafel of de lange 
rechte stukken ons goed zijn bevallen. Dit heeft de 
organisatie gedaan omdat ze vorig jaar moppers heeft 
ontvangen dat men geen `kilometers kon maken`. Onze 
reactie is dat we het jammer vonden zo weinig van het echte 
oude Amsterdam te zien was en dat mensen die kilometers 
willen maken, maar een andere tocht moeten gaan lopen. Na
het afmelden nemen we een biertje met daarbij de 
traditionele borrelnoten.

Dan wacht ons nog een wandeling naar het Centraal Station.
In de Spuistraat helpen we een toeriste rechtop. Ze is gevallen met haar fiets om een 
bezemwagen te ontwijken. Even verderop zien we een andere attractie van Amsterdam: de 
prostituees die naar ons lonken. Op het Centraal is er even verwarring waar onze trein staat, 
maar uiteindelijk komen we in de trein die ons rechtstreeks naar de stations in Almere 
brengt.



Zie hier de gelopen route. Wilt u meer weten over dit soort wandelingen, neem dan contact 
op met Martijn Hommes.

Honger naar uw loopschoen(en)? deel 1

Echte lopers snakken soms naar hun loopschoenen. Is de loop achter de rug en de “honger” 
bevredigd kan je er weer een poosje tegen. Ik zelf heb dit hongergevoel de laatste maanden 
sterker dan voorheen. Dit hangt samen met mijn besluit op 12 april de hele marathon in



                                                          
Rotterdam te willen lopen. Via andere lopers die al eens één of meer hele marathons liepen 
krijg ik steeds te horen dat ik moet trainen, trainen en nog eens trainen.
In januari jl begon ik mijn voorbereiding voor deze koningsafstand.  Ik las diverse boeken 
hierover om te weten te komen hoe en wat je moet trainen. De meningen lopen nogal uiteen 
over dit onderwerp. Er zijn gerenommeerde marathonlopers die bezweren dat je toch 
minsten één,liever twee keer de hele marathon gelopen moet hebben. Dat ga ik dus niet 
doen, van tevoren al 42 km lopen. Andere “kenners” melden dat maximaal 30 km in de 
voorbereiding voldoende is. Dat spreekt mij meer aan echter mijn langste afstand tot nu toe 
is 26 km. Ook mooi toch?  Ik vind het fantastisch zulke mooie lange duurlopen te doen maar 
ben tegelijk bang om voor de 12e april blessures te krijgen. Zeker nadat ik had gelezen dat 
oudere lopers een veel grotere kans maken op blessures. Dit hangt samen met het ouder 
wordende lichaam waarbij spieren, aanhechtingen, pezen en banden van mindere kwaliteit 
zijn dan bij jonge lopers. Logisch natuurlijk. In de Digiflits van april laat ik weten of het lopen 
van de marathon is gelukt. 

Ben

Word vervolgt.......

Looptip Maart 2015

L  o  o  p   –tip 

je (trim)slim kleden tijdens je lopen.
Het was een koud weekend, de wind kwam uit de Oosthoek. Ik was te dun gekleed op dit 
gure weer. “Had ik nou maar een thermoshirt meegenomen”, dacht ik nog derhalve. Een 
thermoshirt heeft immers de eigenschap de warmte vast te houden omdat de 
lichaamstranspiratie direct wordt doorgegeven aan de tweede kledinglaag. Het is derhalve 
een open deur te vermelden dat bij koud weer het dragen van een thermoshirt sterk wordt 
aangeraden. Draag je in de winter een katoenen  T-shirt dan blijft de transpiratie in het shirt  
“hangen” en koel je teveel af.  Zijn er ook situaties dat het eigenlijk wel oké is om direct op je 
lijf een katoenen T-shirt te dragen?  Ja.                                                                                     
Tijdens het lopen bij (erg) warm weer onttrekt de transpiratie in het intussen nat geworden
T-shirt warmte aan je lichaam, dit werkt derhalve afkoeling in de hand. Afkoeling is precies 
wat je op dat moment nodig hebt, voila!

Ben

Op zoek naar een sportmasseur?

Veel leden weten niet dat er in onze vereniging een aantal trainers zijn die het diploma 
sportmasseur bezitten. Deze trainers bieden hun diensten speciaal voor de leden extra 
voordelig aan. Deze trainers kunnen u goed informeren als u een blessure heeft. Zij weten 
als trainer en als ervaringsdeskundige (zij beoefenen zelf de sport) veel van blessures. Ook 
omdat dit een onderdeel is van hun sportmassage-opleiding.  

Op onze website www.trimslim.nl/  “wie zijn wij” “even voorstellen” kunt u deze trainers 
vinden.                                       

http://www.trimslim.nl/

