DIGIFLITS
2020

JANUARI

Nieuws van het bestuur
Trim Slim wenst u een sportief en vitaal

Óók in 2020 blijft Trim Slim een actieve vereniging voor iedereen die sportief en ongedwongen wil
sporten/bewegen.
Trim Slim verzorgd;
•
2 Nordic Walken trainingen
•
8 Sportief Wandel trainingen
•
6 Hardloop trainingen
Daarnaast kennen we de zondag Instuif voor alle disciplines.
Ook verzorgd Trim Slim 2 maal per jaar de startcursus en ieder jaar de cursus Core Stability.
Nieuw in 2020 de cursus Wandel Bootcamp, daarover later meer.
Na de busreis naar Teutoburgerwaldlauf en Renesse gaan we dit jaar, 29 augustus, naar de
Monnikentocht in Bourtange, Groningen, daarover later meer.
Terug van weggeweest het Rondje Noorderplassen in Juni. Oud en vertrouwd de Apenloop op 3 mei
en in de vakantieperiode de M.O.A. Tot slot natuurlijk de 8 verplaatsingstrainingen op locatie.
Allemaal dankzij een enthousiast bestuur, bekwame trainers/sters, fijne vrijwilligers en natuurlijk
dankzij onze 180 leden.
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Algemeen nieuws

Verenigingsagenda 2020
Januari

4
Nieuwjaars-training en -receptie
13
Bestuursvergadering
13
Start Core Stability
20
Core Stability
27
Core Stability
		
Februari
1
Verplaatsingstraining
1
Via4daagse meeting
3
Core Stability
10
Core Stability
17
Core Stability
24
Bestuursvergadering
24
Core Stability
		
Maart
2
Core Stability
7
Verplaatsingstraining en
		
Start Voorjaarscursus
9
Core Stability
16
Laatste Core Stability
30
Algemene Leden Vergadering
		
April
4
Verplaatsingstraining
20
Bestuursvergadering
		
Mei
2
Verplaatsingstraining
3
AAP LOOP
		
Juni
6
Verplaatsingstraining
8
Bestuursvergadering
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Hardloop nieuws

Finale startgroep Hardlopen, zaterdag 7 december 2019
Spanning ten top, ga ik de 5 km wel halen, in één keer wel te verstaan??
De startgroep, bestaande uit herintreders én nieuwe leden hebben de afstand met verve afgelegd.
Traditioneel ondersteund door de zaterdag A en B-groep hebben zij hun certificaat verdiend.
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Een grote begeleidingsgroep voor de starters.
Een aantal waren zelfs om 8.00 uur gestart
vanuit de Beren, in het centrum, van de Stad.

Óók in december een fantastische
winkelcentrumtraining. Een mooie uitdagende
versierde omgeving om de hardloop skills te
trainen
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Tot Slot in December; het Oliebollen Hollen voor alle disciplines bij Inge!!
30 leden waren oudejaarsdag, om 10 uur, bij Inge verzameld om
nog even gezellig met elkaar het jaar uit te bewegen. Wat opviel die
ochtend…de bollen waren Héérlijk en de gezelligheid énorm!!

En dat brengt ons meteen naar de start van 2020, op zaterdag 4 januari. Eerst traditioneel
op de foto, daarna lekker trainen en dan, samen met 60 leden, proosten op het sportieve
nieuwe jaar.
De organisatie had gezorgd voor champagne zónder alcohol, lekkere broodjes en chocola,
chocolademelk en wafels. Top geregeld!
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WELKOM BIJ

Een tien weeks programma ter versterking van je CORE;

Figuur 1het belang van rompstabiliteit
De core-stability - ook wel kern- of rompstabiliteit genoemd - is afkomstig uit de revalidatietraining
en is pas later uitgegroeid tot reguliere trainingsvorm. Grofweg wordt met core-stability de functie
van de diepe spieren van de romp (buik- en rugspieren, het middenrif en de bekkenbodem) bedoeld,
maar de kern is eigenlijk de hele torso inclusief de interne organen.
Het belang van een stevige kern
Het corset van spieren in je romp is dus de basis waaruit (bijna alle) bewegingen plaatsvinden en je
hebt dus baat bij een goede kern bij praktisch alles wat je doet. Een stevige core draagt ook zeker bij
aan de sportprestaties. Bij sport is het van belang om te zorgen voor een optimale krachtoverdracht
van de romp en het bekken naar de armen en benen. Dat vraagt om een goede balans en aansturing
vanuit de romp.
•
•
•
•
•
•
•

Voor alle leden van Trim Slim
In de periode 13 januari – 16 maart 2019
Elke maandag avond van 20.00 uur tot 21.00 uur
Locatie is de Gymzaal aan de Lingestraat
Maximaal 30 personen
Kosten € 15,00
Barbara van Dam en Rietje van Opmeer zijn de trainers

Aanmelden doe je door een mail te sturen naar cursus@trimslim.nl, én het overmaken
van €15,00 naar NL84 INGB 0007622417 tnv. TrimSlim ovv CORE
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Mutaties
m.b.t. lidmaatschap | adres gegevens | E-mail adres | etc
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
Volgende uitgave rond de 10de van december 2019

