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Nieuws van het bestuur
Beste leden,
Op 5 januari hebben we samen het nieuwe jaar
ingeluid. Het was fijn om weer zoveel mensen bij
elkaar te zien en dat er ook leden speciaal voor de
bijeenkomst gekomen waren.
We zijn dit jaar gestart zoals we graag willen dat het
hele jaar zal gaan: als Trim Slimmers met elkaar
bewegen. Ongeacht de discipline waar je aan deel
neemt. Zo was de warming up met de nieuwjaarsloop
een gezamenlijke warming up. En die was best
spannend zo met elkaar want we waren met erg veel!
Het ging fantastisch!
Trim Slim bestaat in 2019 30 jaar. In 1989 is Erik
Bronkhorst op de Draaiklok gestart met het sportief
wandelen. En wat bijzonder is: ik heb in die periode
ook een starterscursus gedaan bij die zelfde club!
Ik woonde toen op het Walvisplein en dat is bijna
om de hoek. We gaan dit 30 jarig bestaan niet met
1 groot feest vieren: we willen graag iedereen zo
veel mogelijk laten genieten van dit feestje het jaar
rond. Om die reden gaan we dingen die we toch al
deden een wat feestelijker tintje geven. Heb je een
leuk idee: laat het ons weten en we ondersteunen je
bij het uitvoeren en kijken hoe we daar iedereen bij
kunnen betrekken.
Voorbeelden: de volgende verplaatsingstraining zal
niet alleen voor de hardlopers zijn; de wandelaars en
Nordic walkers zijn van harte uitgenodigd. Mogelijk
dat we dit ook vaker gaan doen.
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Het dagje Renesse is ook een prachtig voorbeeld, een
van oorsprong wandeltocht waar een hardlooptocht
aan toegevoegd is. Leuk want dan kunnen we samen
gaan met de bus!
Kortom we gaan ons 30 jarig bestaan samen vieren
met de kleine dingen die leuk zijn: doen jullie mee?
Zoals elke club zijn er hoogte en diepte punten. In
mijn korte speech afgelopen zaterdag heb ik daar
kort bij stil gestaan. We lijken nu voorzichtig uit een
dal te komen. De uitdaging voor 2019 is om het
wandelen en Nordic Walken meer onder de aandacht
te brengen. We gaan mede daarom weer adverteren
via de krant. Al blijft de mond op mond reclame toch
altijd het sterkst.
Dat is wat mij betreft een opdracht aan ons allemaal.
Vertel je omgeving het belang van bewegen en dat
je bij trim Slim op vele niveaus laagdrempelig kunt
bewegen onder leiding van ervaren en gemotiveerde
trainers.
Ik wens alle leden van trim Slim een heel goed en
soepel (wandel, nodic, trail en hardloop) jaar waarin
we elkaar veel ontmoeten en genieten van elkaars
enthousiasme voor onze sport.
Namens het Bestuur,
Barbara K. van Dam,
Voorzitter Trim Slim Almere
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Algemeen nieuws

Wat gebeurde er in de Winterstop?
31/10/2018

Oliebollen hollen bij Inge.
Lekker bewegen en genieten van de versgebakken oliebollen en appelflappen
van Johan.

Night Trail Experience
Donderdag avond 3 januari 2019

Trailen in het donker, dat ziet er altijd
spectaculair uit.
Veel gezelligheid met een bakkie soep
achteraf.
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Nieuwjaars training /receptie drukbezocht.
Maar liefst 65 leden kwamen af op de eerste training van 2019.
Een gezamelijke warming up gevolgd door een ludieke training voor hardlopers en de SW/NWgroep. De voorzitter beloofde om precies 10.00 uur terug te zijn in de Draaikolk, en dat lukte
(bijna).
Na de speech was er tijd om met elkaar de goede voornemens te bespreken onder het genot van
prosecco, warme chocomelk, koffie en vele lekkernijen.
Een toffe aftrap van het 30-jarig bestaan van Trim Slim. Vrijwilligers en trainers bedankt!
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TRIM SLIM VERENIGINGS EVENEMENT
Op 19 mei 2019 wordt een busreis verzorgd naar Renesse.
Er wordt deelgenomen aan de

‘’Halve van Renesse’’
Dat is óf 21 km wandelen, óf 21 km hardlopen.
Tevens Trail Marathon by the Sea

Bekend is dat vele hardlopers óók sportieve wandelaars zijn
•
Kosten Bus €10,00 (het bestuur betaald 60% van de bus kosten)
•
Kosten hardlopen €24,00 (zie website sportpromotion)
•
Kosten Wandelen €14,00 ( zie website sportpromotion)
Alle informatie vindt u op;
https://www.sportpromotionzeeland.nl/evenementen/halve-van-renesse-2019/
Concept Programma 19 mei 2019;
•
8.00 uur
		
Vertrek bus vanaf sporthal waterwijk
•
10.00 uur aankomst Renesse
		
Start wandelaars, nordic walkers
•
11.00 uur
		
Start Trail marathon
•
12.00 uur
		
Start hardlopers
•
15.00 uur
		
Iedereen gearriveerd
•
17.00 uur
		
Vertrek bus naar Almere
•
19.00 uur
		
Aankomst Almere
AANMELDEN
Voor een zitplaats in de bus stuurt u een mail aan cursus@trimslim.nl en maakt u €10,00 over naar
NL84 INGB 0007622417 tnv. TrimSlim ovv Renesse

Aanmelden voor deelname aan het evenement regelt u zelf
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De inschrijving
is reeds geopend.
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Verenigingsagenda 2019

2019
14 Januari		

Start Core Stability

17 Januari		

Bestuursvergadering

19 Januari		

Vrijwilligers etentje

02 Februari		
			

Verplaatsingstraining alle disciplines
Locatie Staatsbosbeheer op de Kemphaan

12 Mei			

Apenloop

19 Mei			

Halve van Renesse/ Samen met de bus naar Renesse

Beleef de Après-Ski Run in Almere!
Alle feestdagen zijn voorbij. De trainingen starten deze week weer op de reguliere tijden (zie de
website). Een aantal mensen gaat trainen voor de Apres Skirun op zaterdagavond 2 februari in
Almere Haven. Wil je mee doen schrijf je dan in. En train lekker met ons mee!
Gezelligheid, sfeer, DJ’s die après-ski muziek langs het
parcours draaien, dweilorkesten, foute schlagersongs en
natuurlijk hardlopen: dit zijn de voornaamste ingrediënten
voor de nieuwe Après-ski Run die op 2 februari 2019 in Almere
Haven wordt gehouden. De loopprestatie staat niet centraal,
de beleving en de ervaring des te meer. Gezelligheid staat
voorop. Daarmee is de Après-ski Run een Fun Run in hart en
nieren. In de avond, in het donker, met muziek en natuurlijk
een biertje, glühwijntje of flügeltje na afloop!
Voor meer info kijk je op: https://start-2-finish.nl/apresskirun
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Hardloop nieuws

Een goede 5K of 10K lopen……Dát is het DOEL!
Sportieve vrienden,
Onderstaand
treffen
jullie
een
aantal
hardloopschema's aan. Ons als hardlooptrainers
is het de afgelopen periode namelijk goed
bevallen (en ook de terugkoppeling van de
leden was over het algemeen positief) om
de trainingen enigszins te baseren op een
gemeenschappelijke doelstelling. Niet alleen
zijn de trainingen dan beter opgebouwd wat leidt
tot relatief minder blessures maar tevens zijn de
trainingen meer divers wat weer leidt tot meer
plezier in het lopen. En dat is uiteindelijk het doel
van ons allemaal. Het is toch heerlijk om een
lekkere 5K of 10K te lopen?
In het algemeen stellen we dat de schema's
voor de 10K gebruikt zullen worden voor de
A-groep en het schema voor de 5K voor de
B-groep. Iedere trainer kan naast de 'structurele'
training de training aanvullen zoals het hem of
haar uitkomt. Wat ons betreft dus een echte winwin situatie. De trainingen volgens bijgaande
schema's zullen eind januari (week 4) starten en
dus zullen we eind maart (week 12) een loopje
plannen (binnen de club of extern). Dit om de
trainingen van de betreffende periode om te
zetten naar het beoogde resultaat. De juiste
informatie volgt zodra e.e.a. bekend is.
Zo te horen hebben voor de komende periode
velen van jullie alweer een aantal loopjes
gepland. Of het nu via de club (Ameland,
Renesse, etc.) of individueel is gedaan, trail of op
de weg, goed om te horen dat het enthousiasme
groot is en dat er dus veel animo is om lekker
te lopen. Voor de 5K en de 10K kun je dus de
schema's erbij pakken.
De meesten van jullie hebben de trainers wel
eens gehoord over het 'in zones' lopen.
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De zones zijn voor eenieder weer anders want
wat voor de een als een lichte inspanning
wordt beoordeeld kan voor de ander als zwaar
worden bestempeld. We hebben de zones
in de schema's zo omschreven dat eenieder
het zal begrijpen. Of je nu loopt met of zonder
hartslagmeter, aan beide type lopers is gedacht.
Zonder meter loop je per zone op de mate van
inspanning waarbij je langdurig tot niet kunt
praten. Zie de kenmerken van de zones in het
schema. Met een hartslagmeter zie je per zone
de MHF (Maximale Hart Frequentie) minus het
betreffend aantal hartslagen wat je moet lopen.
Je zult dus wel eerst je MHF moeten bepalen.
Dit kun je via looptesten doen maar grofweg kan
je zeggen dat dit 220 minus je leeftijd is.
Voor de duurlopers onder ons die wat verder
gaan (halve - of hele marathon) zijn alleen de
schema's uiteraard niet voldoende. Je zult
dan gedurende de week maar met name in
het weekend extra kilometers moeten maken.
Uiteraard zijn wij er als trainers voor jou om je
hierbij te ondersteunen. Of het nu om een extra
programma gaat of een gezamenlijke extra
training, schiet ons even aan. We vinden het
alleen maar leuk.
Hartelijk groet van het trainersgilde!
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Streeftijd in min.
10K : trainingsomvang en -tempo
59.00
54.00
49.00

Trainingen per week
4
4
Trainingen per week
Ca. km/week
4

Ca. km/week
38
46 Joggen
49 tijd/km

Joggen
Duurloop
tijd/km
tijd/km
Tempoloop tijd/km
07:20
06:50
06:30
07:00
06:30
06:00
Duurloop
Wedstrijdtempo
tijd/km
tijd/km
tijd/km
06:30 Tempoloop
06:10
05:30

Streeftijd in min.
59.00
4
38
07:20
06:50
06:30
54.00
4 moeten lopen. Zie onderstaand
46 de verschillende zones
07:00met de betreffende
06:30
06:00
Om je inhoud
te vergroten zul je in verschillende zones
kenmerken.
49.00
4
49
06:30
06:10
05:30

Zone 1

Zeer lichte inspanning

Lange gesprekken zijn mogelijk

MHF -/- 50

Zone 3

Middelmatige inspanning

Praten kan met korte zinnen

MHF -/- 30

05:55
05:20
04:51

Wedstrijdtempo
tijd/km
05:55
05:20
04:51

Om je inhoud te vergroten zul je in verschillende
zones moeten lopen.Lichte
Zie onderstaand
zones met zijn
de betreffende
Zone 2
inspanningde verschillende
Gesprekken
mogelijk kenmerken.
MHF -/- 40
Zone 1
Zone 2
Zone 3

Zeer lichte inspanning
Lange gesprekken zijn mogelijk
MHF -/- 50
Geen behoefte aan praten maar
Lichte inspanning
Gesprekken zijn mogelijk
MHF -/- 40
kan net. Kortaf.
Zone 4
Zware inspanning
Middelmatige inspanning
Praten kan met korte zinnen
MHF -/- 30
Zone 5
Zeer zware inspanning
Geen behoefte aan praten.
Geen behoefte aan praten maar
kan net. Kortaf.
MHF -/- 20
Zone 4
Zware inspanning
VersterkenZone
van5spieren om de kans op blessures
verminderen. Geen behoefte aan praten.
Zeer zwareteinspanning
MHF -/- 10

MHF -/- 20
MHF -/- 10

Drie keer per week, na een warming-up, tweemaal het volgende circuit afwerken: buikspieroefeningen (30), opdrukken (15), squats (30) en uitvalspassen (2 x 20)

Rust
één àom
twee
uit tussen
twee series. Na drie weken training uitbouwen naar drie series.
Versterken van
spieren
de minuten
kans op blessures
te de
verminderen.
Drie keer per week, na een warming-up, tweemaal het volgende circuit afwerken: buikspieroefeningen (30), opdrukken (15), squats (30) en uitvalspassen (2 x 20)
Rust één à twee minuten uit tussen de twee series. Na drie weken training uitbouwen naar drie series.
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week 8
Trainingsschema 10K - Streeftijd 59.00 min
Trainingsschema 10K - Streeftijd 54.00 min
ma
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TrainingsschemaRustige
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di
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wo
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za
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zo
Langzame, lange duurloop 90 min - zone 2
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2
Rustige duurloop 50 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 90 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2

week 7
ma
di
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6x400m in 2:07 min (200m joggingpauze)
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Rustige
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do
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3
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60 min - zone
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Rustige
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Trainingsschema 10K - Streeftijd 49.00 min
Trainingsschema 10K
- Streeftijd
49.0060
min
Rustige
duurloop
min - zone 3

Trainingsschema 5K

Rustige duurloop 60Tempoloop
min - zone 36 km - zone 4

Duurloop 4500m - zon

Tempoloop 6 km - zone
4 duurloop 60 min - zone 3
Rustige

3x1500m - 4 min herst

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2

Rustige duurloop 45 m

Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2

5x400m in 1:55 min (200m joggingpauze)
5x400m in 1:55 min (200m joggingpauze)

Duurloop 4500m - zon

Tempoloop 6 km - zone 4

3x1500m - 4 min herst

Tempoloop 6 km - zone 4

Rustige duurloop 60 min - zone 3
duurloop 120 min - zone 2
Rustige duurloop 60Langzame,
min - zonelange
3
Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

3x1000m in 4:50 min (400m joggingpauze)

3x1000m in 4:50 min (400m joggingpauze)

Tempoloop 6 km - zone 4

Rustige duurloop 45 m

4x1200m - 4 min herst

Tempoloop 6 km - zone 4

Duurloop 4500m - zon

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

Rustige duurloop 60 m

3x1000m
in 4:50 min (400m joggingpauze)
3x1000m in 4:50 min
(400m joggingpauze)

4x1200m - 4 min herst

Tempoloop
6 km - zone 4
Tempoloop 6 km - zone
4

Duurloop 4500m - zon

duurloop
60 min - zone 3
Rustige duurloop 60Rustige
min - zone
3
Langzame,
lange
duurloop
120 min - zone 2
Langzame, lange duurloop
120 min
- zone
2

Rustige duurloop 60 m

4x1000m in 4:50 min
(400m joggingpauze)
4x1000m
in 4:50 min (400m joggingpauze)

4x1200m - 4 min herst

Tempoloop 6 km - zone
4
Tempoloop
6 km - zone 4

Duurloop 4500m - zon

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

Rustige duurloop 60 m

4x1000m in 4:50 min (400m joggingpauze)

6x800m - 3 min herste

Tempoloop 6 km - zone 4

3x1500m - 3 min herst

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Rustige120
duurloop
60 min
Langzame, lange duurloop
min - zone
2 - zone 3

Rustige duurloop 75 m

5x1000m in 4:50 min (400m joggingpauze)

6x800m - 3 min herste

Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

week 3

ma duurloop 60 min - zone 3
Rustige

4x1000m in 5:20 min (400m joggingpauze)

di
Rustige duurloop 60 min - zone 3
4x1000m in 5:20 min (400m joggingpauze)
wo
3x1000m
in 5:55 min (400m joggingpauze)
Tempoloop 6 km - zone 4
do
3x1000m in 5:55 min (400m joggingpauze)
Tempoloop 6 km - zone 4
vrij
Rustige
duurloop 50 min - zone 3
Rustige duurloop 60 min - zone 3
za
Rustige
duurloop
50-min
3
duurloop
min 2- zone 3
Langzame,
lange
duurloop
90 min
zone- zone
2
Langzame, langeRustige
duurloop
105 min60
- zone
zo
Langzame, lange duurloop 90 min - zone 2
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2
week 2

Rustige
ma duurloop 60 min - zone 3

5x1000m in 5:20 min (400m joggingpauze)

di
Rustige duurloop 60 min - zone 3
5x1000m in 5:20 min (400m joggingpauze)
4x1000m
in 5:55 min (400m joggingpauze)
Tempoloop 6 km - zone 4
wo
do
4x1000m in 5:55 min (400m joggingpauze)
Tempoloop 6 km - zone 4
Rustige
duurloop 50 min - zone 3
Rustige duurloop 60 min - zone 3
vrij
Langzame, lange duurloop 75 min - zone 2
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2
za
Rustige duurloop 50 min - zone 3
Rustige duurloop 60 min - zone 3
zo
Langzame, lange duurloop 75 min - zone 2
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2
week 1
8x400m in 2:07 min (200m joggingpauze)
ma
di
8x400m
in
2:20
min
(200m
joggingpauze)
2:073min (200m joggingpauze)
Rustige duurloop 40 min - zone 3
Rustige duurloop8x400m
45 min in
- zone
wo
do
Rustige
40 min - zone 3
Joggen
20 min
- zone duurloop
2
Joggen 20 min - Rustige
zone 2 duurloop 45 min - zone 3
vrij
Wedstrijd
10.000 mtr (streeftijd 59 min)
Wedstrijd 10.000 mtr (streeftijd 54 min)
za
Joggen 20 min - zone 2
Joggen 20 min - zone 2
zo
Wedstrijd 10.000 mtr (streeftijd 59 min)
Wedstrijd 10.000 mtr (streeftijd 54 min)

8x400m in 2:20 min (200m joggingpauze)
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4x1000m in 4:50 min (400m joggingpauze)
Tempoloop 6 km - zone 4

Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

5x1000m in 4:50 min (400m joggingpauze)

Tempoloop 6 km - zone 4

Tempoloop 6 km - zone 4

3x1500m - 3 min herst

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2

Rustige duurloop 60 m

8x400m in 1:55 min (200m joggingpauze)

Duurloop 2500m - zon

in 1:55
Rustige duurloop 458x400m
min - zone
3 min (200m joggingpauze)

3x1500m - 4 min herst

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2

duurloop 45 min - zone 3
Joggen 20 min - zoneRustige
2
Wedstrijd 10.000 mtr (streeftijd 49 min)

Joggen 20 min - zone 2
Wedstrijd 10.000 mtr (streeftijd 49 min)
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Wedstrijd 5.000 mtr

e2

)

e2

e)

e2

e)

e2

e)

e2

e)

e2

e)

e2

)

Zeer lichte inspanning
Lichte inspanning
Middelmatige inspanning

Zone 4
Zone 5

Zware inspanning
Zeer zware inspanning

Lange gesprekken zijn mogelijk
Gesprekken zijn mogelijk
Praten kan met korte zinnen
Geen behoefte aan praten maar
kan net. Kortaf.
Geen behoefte aan praten.

MHF -/- 50
MHF -/- 40
MHF -/- 30
MHF -/- 20
MHF -/- 10

Versterken van spieren om de kans op blessures te verminderen.
Drie keer per week, na een warming-up, tweemaal het volgende circuit afwerken: buikspieroefeningen (30), opdrukken (15), squats (30) en uitvalspassen (2 x 20)
Rust één à twee minuten uit tussen de twee series. Na drie weken training uitbouwen naar drie series.

)

min
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Zone 2
Zone 3
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Trainingsschema
Trainingsschema
10K5K
- Streeftijd 59.00 min

Trainingsschema 10K - Streeftijd 54.00 min

Trainingsschema 10K - Streeftijd 49.00 min

Trainingss

Rustige
duurloop
60 min
- zone
Duurloop
4500m
- zone
2 3

Rustige duurloop 60 min - zone 3

Rustige duurloop 60 min - zone 3

Duurloop

Tempoloop
- zone
4
3x1500m5-km
4 min
herstelpauze
- zone 3

Tempoloop 6 km - zone 4

Tempoloop 6 km - zone 4

3x1500m

Rustige
duurloop
50 min
- zone
3 1
Rustige
duurloop
45 min
- zone
Langzame, lange duurloop 90 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2

Rustige du

Rustige
duurloop
60 min
- zone
Duurloop
4500m
- zone
2 3

6x400m in 2:07 min (200m joggingpauze)

5x400m in 1:55 min (200m joggingpauze)

Duurloop

6x400m
in 2:20
joggingpauze)
3x1500m
- 4 min
min (200m
herstelpauze
- zone 3

Tempoloop 6 km - zone 4

Tempoloop 6 km - zone 4

3x1500m

Rustige
duurloop
50 min
- zone
3 1
Rustige
duurloop
45 min
- zone
Langzame, lange duurloop 100 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

Rustige du

Rustige
duurloop
60 herstelpauze
min - zone 3 - zone 4
4x1200m
- 4 min

3x1000m in 5:20 min (400m joggingpauze)

3x1000m in 4:50 min (400m joggingpauze)

4x1200m

Tempoloop
km - zone
4 2
Duurloop6 4500m
- zone

Tempoloop 6 km - zone 4

Tempoloop 6 km - zone 4

Duurloop

Rustige
duurloop
50 min
- zone
3 1
Rustige
duurloop
60 min
- zone
Langzame, lange duurloop 100 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

Rustige du

Rustige
duurloop
60 herstelpauze
min - zone 3 - zone 4
4x1200m
- 4 min

3x1000m in 5:20 min (400m joggingpauze)

3x1000m in 4:50 min (400m joggingpauze)

4x1200m

Tempoloop
km - zone
4 2
Duurloop6 4500m
- zone

Tempoloop 6 km - zone 4

Tempoloop 6 km - zone 4

Duurloop

Rustige
duurloop
50 min
- zone
3 1
Rustige
duurloop
60 min
- zone
Langzame, lange duurloop 100 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

Rustige du

Rustige
duurloop
60 herstelpauze
min - zone 3 - zone 4
4x1200m
- 4 min

4x1000m in 5:20 min (400m joggingpauze)

4x1000m in 4:50 min (400m joggingpauze)

4x1200m

3x1000m
in 5:55
min-(400m
Duurloop
4500m
zone 2joggingpauze)

Tempoloop 6 km - zone 4

Tempoloop 6 km - zone 4

Duurloop

Rustige
duurloop
50 min
- zone
3 1
Rustige
duurloop
60 min
- zone
Langzame, lange duurloop 90 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

Rustige du

Rustige
duurloop
min - zone 3- zone 4
6x800m
- 3 min60herstelpauze

4x1000m in 5:20 min (400m joggingpauze)

4x1000m in 4:50 min (400m joggingpauze)

6x800m -

3x1000m
in 5:55
minherstelpauze
(400m joggingpauze)
3x1500m
- 3 min
- zone 3

Tempoloop 6 km - zone 4

Tempoloop 6 km - zone 4

3x1500m

Rustige
duurloop
50 min
- zone
3 1
Rustige
duurloop
75 min
- zone
Langzame, lange duurloop 90 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 120 min - zone 2

Rustige du

Rustige
duurloop
min - zone 3- zone 4
6x800m
- 3 min60herstelpauze

5x1000m in 5:20 min (400m joggingpauze)

5x1000m in 4:50 min (400m joggingpauze)

6x800m -

4x1000m
in 5:55
minherstelpauze
(400m joggingpauze)
3x1500m
- 3 min
- zone 3

Tempoloop 6 km - zone 4

Tempoloop 6 km - zone 4

3x1500m

Rustige
duurloop
50 min
- zone
3 1
Rustige
duurloop
60 min
- zone
Langzame, lange duurloop 75 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2

Rustige duurloop 60 min - zone 3
Langzame, lange duurloop 105 min - zone 2

Rustige du

8x400m
in 2:20
min (200m
Duurloop
2500m
- zone joggingpauze)
2

8x400m in 2:07 min (200m joggingpauze)

8x400m in 1:55 min (200m joggingpauze)

Duurloop

Rustige
duurloop
40 herstelpauze
min - zone 3 - zone 3
3x1500m
- 4 min

Rustige duurloop 45 min - zone 3

Rustige duurloop 45 min - zone 3

3x1500m

Joggen 20 min - zone 2
Wedstrijd
10.000
mtr
(streeftijd 59 min)
Wedstrijd
5.000
mtr

Joggen 20 min - zone 2
Wedstrijd 10.000 mtr (streeftijd 54 min)

Joggen 20 min - zone 2
Wedstrijd 10.000 mtr (streeftijd 49 min)

Wedstrijd

DigiFlits | TrimSlim | Almere

Januari 2019

Verslag Ropa-trail Huizen
Na twee kerstdagen met eten kwam dan eindelijk de derde kerstdag. Voor een aantal
TrimSlimmers de dag dat er een hele mooie trail in de buurt van Huizen op het programma stond.
De begeleide trail begon bij het landgoed “Oud Bussem” vlak bij de A1 afslag Bussum, dus bijna
een thuiswedstrijd.
De tocht ging voornamelijk over de hei,
maar er waren ook drie heuse bergen in
het parcours opgenomen. De Sijsjesberg,
de Tafelberg en e Trapjesberg. Dus voor
ieder wat wils. Omdat het een begeleide
run was en we ons hadden aangesloten bij
de twee groep de zogenaamde Genieters,
lag het tempo niet te hoog en was het echt
genieten van de omgeving.
Ropatrail organiseert nog meer van deze
trailruns, dus zeker de moeite waard om
eens op hun website te kijken.
Groeten
Willem
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Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws

Egmond Wandel Marathon tegen reuma
ZATERDAG 26 JANUARI 2019 EN ZONDAG 27 JANUARI 2019 - EGMOND AAN ZEE
Wandel over het Noordzeestrand en door het Noord-Hollands Duinreservaat tijdens de Egmond
Wandel Marathon. Met je deelname aan deze 'klassieker op de wandelagenda' steun je bovendien
het Reumafonds.
Winterserie Amsterdam Recreatiewandeling
ZONDAG 27 JANUARI 2019 - AMSTERDAM
Dit is de tweede wandeling van onze winterserie van drie recreatietochten (de 1ste was op 16-1218). Deze keer gaat het richting de Watergraafsmeer. Bekijk de route op Afstandmeten.nl via onze
website www.delat.nl
Zwientjestocht
ZATERDAG 23 FEBRUARI 2019 EN ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 - APELDOORN
Ben je een natuurliefhebber en houd je van een afwisselende route? Dan is de Zwientjestocht een
aanrader. Je komt langs bijzondere natuur en cultuur in de omgeving van Apeldoorn.
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SVP MELDEN BIJ
Ledenadministratie@Trimslim.nl
DIGITEAM
dankt iedereen voor
haar/zijn bijdrage
aan de digiflits
Kijk ook regelmatig op;
Facebook
www.Facebook.com/trimslimalmere
Website
www.Trimslim.nl
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