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Nieuws van het bestuur

Beste allen,
Eerder hebben we laten weten dat als gevolg van de aanvullende maatregelen van het RIVM in
de aanpak van het coronavirus ook Trim Slim Almere vanaf 15 maart 18.00 geen trainingen meer
zal verzorgen tot 6 april a.s. Dat geldt voor alle trainingen die uit de naam van Trim Slim gegeven
worden.
Op 23 maart heeft het kabinet verdere maatregelen afgekondigd, zoals het verbod op alle
samenkomsten en ook groepsvorming (al of niet toevallig) in de publieke ruimte. Tenslotte, dat de
maatregelen uiterlijk op 28 april worden heroverwogen.
Als bestuur hebben we daarop de navolgende besluiten genomen:
•
•
•
•
•
•
•

Afgelasting van de Apenloop (reeds gepubliceerd op Facebook)
Afgelasting van de verplaatsingstraining (april 2020)
Afgelasting van de algemene ledenvergadering (30 maart as.)
De contributie over het 2e kwartaal 2020 zal niet worden geïnd
Aanbieden van virtuele trainingen (via Facebook)
Aanpassing van de website/Facebookpagina
Communicatie van deze besluiten o.a. in de DigiFlits en per email

Ons eerste doel als vereniging is het organiseren en faciliteren van trainingen. Onze trainingscoördinator
ziet mogelijkheden en gaat met onze trainers voortvarend aan de slag om binnenkort ‘virtuele’
trainingen te verzorgen. Let op aankondigingen op Facebook!
Door de coronacrisis bespaart de vereniging ook geld, zoals bijvoorbeeld de trainersvergoeding. Wij
vinden het redelijk deze kosten ‘terug te geven’ aan de leden en zullen de contributie voor het 2e
kwartaal 2020 niet innen. Mocht u de vereniging toch financieel willen steunen, dan is uw vrijwillige
bijdrage op bankrekeningnr. NL84 INGB 000 7622 417 t.n.v. Trim Slim Almere uiteraard meer dan
welkom.
De algemene ledenvergadering kan vanwege het samenkomstverbod op 30 maart a.s. niet
plaatsvinden. Het bestuur plant een nieuwe vergadering wanneer de mogelijkheid zich voordoet.
Wij vinden het belangrijk nog eens op te merken dat zolang je geen ziekteverschijnselen hebt, je
wel zelf kunt hardlopen en wandelen. Neem daarbij echter de maatregelen in acht: dus niet met een
groep, houd afstand en als je wel klachten hebt: ga niet!
Zorg goed voor je zelf en je omgeving en dan zien en spreken we elkaar weer als alles achter de rug
is. Wees bedacht op nepnieuws, dus neem de berichtgeving van het RIVM als richtlijn.
Met vriendelijke wandel en hardloop groet,
namens het bestuur,
Barbara K. van Dam
Voorzitter Trim Slim Almere
Hardlooptrainer
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Hardloop nieuws

De Opmaat naar de Salland Trail maart 2020
Rene en Trudy hadden het plan opgevat om in maart de 50k
Salland Trail te bedwingen. Fantastische omgeving in Nijverdal;
bos, heide, veel heuvels en veel kilometers. Daar is natuurlijk
enige voorbereiding voor nodig. Dus een plan werd gesmeed.
3 keer in de week trainen en op zondag de lange duurloop…..
Het werd een schema om nooit te vergeten.
De eerste lange duurloop was van Lelystad naar Almere; van
station naar station 27k. Samen met Erik en Jennifer gingen wij
op pad. Met de trein naar Lelystad en dan hup….naar Almere.
Helaas hadden we een blok aan het been, genaamd CIARA
(storm). Regen en tegenwind teisterde deze duurloop. We waren tevoren van de omstandigheden
op de hoogte…maar wat in de kop zit……(herkenbaar?)
Onze tweede lange duurloop was met Richard en Ralph
(oud trim slimmers). We reden naar Montfoort om daar
de ToppenTrail te lopen, 30K. Dat is geen evenement
maar een uitgezette route door een prachtig natuur
grensgebied bij Doetinchem. Deze keer hadden we
DENNIS (storm) aan onze benen hangen. Regen en
regen en regenstromen die van de heuvels naar benden
liepen….géén droge voeten dus!! Tussen de bossen door
liepen we door kleine dorpen die, vanwege het carnaval,
mooi versierd waren, maar door het slechte weer zag het
er desolaat uit.
Bij onze derde duurloop werden wij vergezeld door Erik en Ralph. Dit werd onze laatste
voorbereidingsloop, 40k, en waren dus blij met de aanwezigheid van beide mannen. Dit keer was
ELLEN (storm) onze metgezel. De route bewust gekozen; 10 k richting Hollandse brug-wind tegen
/ 20k over de dijk richting Oostvaardersplassen -wind in de rug / 10 k richting huis-wind tegen. Die
wind in de rug was heerlijk om te beleven. We gingen voor de wind, haha.
En toen…….toen was daar Corona, géén storm,
maar een drama in wording. Maar wat doe je als je
helemaal klaar bent om een 50k trail te lopen maar
niet doorgaat?
We hebben besloten om een duo loop te gaan doen.
Zaterdag in Hilversum het Voetstappenpad gelopen
27 k en zondag naar Langervelderslag, 20k waarvan
de laatste 10 over dat fantastische strand.
Dat was de overwintering van 2020. Bijzonder door
alle meteorologische omstandigheden én de start
van wat later een pandemie zou worden.
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Whats app [tot 5/4/2020]
Hoe komen Trim Slim leden deze tijd door…..zonder elkaar…maar toch ook weer met elkaar!!
Trainingsschema van de trainer, duootjes die hun kilometers maken, evenementen die niet doorgaan,
terugkomen van een blessure of ondertussen stiekem een halve marathon lopen.
Met Whatts App houden we elkaar op de hoogte, vier de kilometer en elke prestatie die je levert….
samen kijken we naar elkaar om, samen staan we sterk!!
Groepen, toen het nog kon!

											De DUOOTJES
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Twee Trim Slimmers, Celita en Rob, die elk hun eigen Halve Marathon hebben gelopen.
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En de “Enkeltjes”
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Natuurlijk de route op de GPS
De trainster

Boom knuffelen

Hoeveel? Anderhalve meter!!

En kan je niet... Kijk dan naar
Olga... Heel Nederland beweegt!
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Momenteel zitten we in een periode waarin wandelen ons niet makkelijk wordt gemaakt.
Wandelevenementen zijn afgelast en je mag niet meer in groepen wandelen. Maar dat betekent niet
dat we stil moeten gaan zitten. Bewegen is gezond en ook in deze periode is het belangrijk om fit te
blijven. Wij geven tips om je wandelconditie te behouden, zodat je fit bent op het moment dat er weer
wandelevenementen kunnen plaatsvinden.
Ga zelf op pad (maar houd je wel aan de maatregelen)
Zolang er geen sprake is van een volledige lockdown kunnen we nog
naar buiten om te wandelen. Houd je hierbij wel aan de maatregelen
die gelden (blijf binnen als jijzelf of een huisgenoot ziek is, wandel in
je eentje, houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte). Zoek uitsluitend
rustige gebieden op.
Bedenk alvast een doel voor na de coronacrisis
Blijf jezelf nieuwe doelen stellen, zo hou je jezelf gemotiveerd en heb
je iets om naartoe te trainen. Op onze website staan meer tips om je
wandeldoel(en) te bepalen. Welk evenement zou je dit najaar of in de winter willen lopen? Of wil je
een mooie route gaan lopen? Op Wandel.nl kun je jouw wandelbucketlist voor ná de coronacrisis
invullen.
Ga klussen
Wandelen is niet de enige manier om fit te blijven. Elke vorm van
beweging waarmee je spieren aan het werk zet en waar je hartslag
van omhoog gaat, zijn geschikt. Het perfecte moment dus om die
klusjes in en rondom het huis op te pakken. Ga lekker tuinieren of
start een grote voorjaarsschoonmaak, je hebt er dubbel profijt van.
Blijf thuis in beweging
Wil je liever niet naar buiten of is schoonmaken niet jouw ding? Er zijn
genoeg andere manieren om ook thuis in beweging te komen. Start
je dag bijvoorbeeld met een kwartiertje Nederland in Beweging op NPO 2. Of volg een van de lokaal
opgezette programma’s zoals Gelderland in Beweging op Omroep Gelderland. Er zijn ook veel losse
oefeningen die je thuis kunt uitvoeren. Denk hierbij aan: traplopen, kniehef, squat, lunges, planken
of een wall-sit. Hier vind je meer oefeningen om je wandelbenen te trainen.
Ontvang beweegtips in de Wandel.nl app #keepwalking
In de Wandel.nl App geven we je de komende weken tips om dagelijks voldoende te blijven bewegen
en te wandelen. In de gratis app geven we je drie keer per week een tip om in beweging te blijven.
Zorg goed voor jezelf
Ook nu er geen wandelevenementen zijn, is het belangrijk om goed
voor jezelf te zorgen. Voeding en nachtrust hebben grote impact
op hoe fit je bent. Zorg ervoor dat je zo gezond mogelijk blijft.
Eet gezond (onder andere voldoende groente en fruit) en zorg
voor voldoende nachtrust. Op die manier ben je fit op het moment
dat er weer wandelevenementen zijn.
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Gezien op Facebook

Zaterdagmorgen-wandelaar aan de wandel

Zaterdagmorgen-wandelaars troffen bij de
Noorderplassen deze kudde Schonebekers aan.
Jonkies en wij genoten van het zonnetje!
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Wandel nieuws

Trainen voor

Toelichting
Dit is het trainingsschema ter voorbereiding voor de vierdaagse in 2020.
- Aan het begin van het seizoen maken we een pot.
- De coördinator in 2020 is Martijn Hommes:
e-mail: wandelcoordinator@trimslim.nl / martijnuitalmere@live.nl
gsm / whatsapp: +31 6 - 55 38 38 97
- De tochten waarover afgelopen jaren veel enthousiasme uit de groep was, zijn gehandhaafd. Dit
schema is echter niet heilig. Indien een aantal van de deelnemers een beter idee heeft voor een
tocht in een bepaalde week, dan kan er altijd van het schema worden afgeweken. Wel moet ruim
van tevoren dit in overleg geschieden met de groep en coördinator. Voorgaande geldt natuurlijk
niet voor de Apenloop.
- De kolommen `weeknummer`, `datum`, `Wandeltocht` en startlocatie` spreken voor zich.
- De kolommen `Afstand` geven de te lopen afstand aan bij de te lopen afstand op de
meerdaagse.
- De kolom `Verzamelen, Start` geeft aan hoe laat er verzameld wordt op de verzamellocatie
en de tijd dat de tocht begint. In sommige gevallen is de starttijd van de verschillende te lopen
afstanden dermate verschillend, dat er ook verschillende verzameltijden zijn. In deze gevallen
zijn de tijden cursief weergegeven.
De standaard verzamellocatie is – tenzij anders aangegeven - het parkeerterrein van de Gamma
Almere Poort (Editiestraat 20, 1321 NG Almere)
- De gele `tochten` zijn meerdaagse; bij sommige meerdaagse is het mogelijk minder dagen deel
te nemen. Dit staat dan in de opmerkingen kolom
- In sommige weken is er zowel een tocht op zaterdag als op zondag gepland.
- Het verdient aanbeveling bij nat weer een plastic hoesje mee te nemen voor de
routebeschrijving van de tocht. De ervaring leert dat niet alle tochten goed zijn gepeild.
- We rijden per toerbeurt van/naar de startlocatie. De eigenaar van de auto ontvangt € 0.10 per
km. Dit wordt uit de pot betaald.
- Zoveel mogelijk worden de vertrektijden op de verzamelplaatsen aangehouden. Mocht je het net
niet reden, bel dan even met de coördinator of een andere deelnemer. Dan wordt er even op je
gewacht. Uiteraard vertrekken we niet eerder dan de geplande tijd.
- Indien gewenst is het mogelijk om ipv een tocht een rondje Gooimeer (Almere –Stichtse brug Huizen – Naarden – Hollandse brug – Almere) te lopen. Dit is vanaf Almere Haven ongeveer 36
kilometer. Deze route heeft op zondagen weinig open horeca (vooral in Huizen). Op zaterdag
wel.
- Alle deelnemers die zich hebben aangemeld bij de coördinator, ontvangen op donderdag
voorafgaand aan de tocht een bericht met de exacte locatie en de verzamellocatie en tijdstip.
Het zou fijn zijn wanneer de deelnemers doorgeven of hij/zij wel / niet meegaat.
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Za 1 feb

5.
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Zo 15 maart

Za 28 maart

Za 14 maart

11.

13.

Zo 8 maart

10.

Za 21 maart

Clubgebouw Ons Genoegen

Zo 1 maart

9.

12.

Wandeltocht door ‘Oud Amsterdam’

Za 22 feb

8.

Burgemeester van Alphenstraat 108, 2041 KP ZANDVOORT

Circuit Park Zandvoort

Vereniging Le Champion

30 van Zandvoort

Fluitpolderplein 3, 2262 ED LEIDSCHENDAM

sportcafé restaurant De Fluit

Stichting Randstad Serie ‘80

400e Wandeltocht RS80 nr. 10

Elandstraat 101, 1016 RX AMSTERDAM

https://www.ns.nl/dagje-uit/wandelen/hierdense-poort.html

NS wandeling Hierdense poort

https://afstandmeten.nl/index.php?id=2553621

Almere Centrum → Naarden – Bussum

Sportpark Orderbos 13, 7313 HN APELDOORN

CSV Apeldoorn

18

15

15

20

19

15

Zwientjestocht

Int. Wandelsportvereniging “W.S.V. DES-Ugchelen”

14

10

20

Zandvoort light walk

Radioweg 89, 1098 NG AMSTERDAM

Chris Berger atletiekbaan AV ‘23

Sportvereniging De Lange Afstand Tippelaars

Zo 16 feb

7.

Winterserie Amsterdam sv de LAT Recreatiewandeling

Via 4daagse bijeenkomst

Startlocatie

Datum

Nr

6.

Wandeltocht

Wk

18

25

20/25

20

19

15

14/18

10

30

30/35

25

20/25

20

19

15

14/18

10

40

S: 9:00

O: Het thema van 2020 is Museau

S: In overleg

S: In overleg

S: 9:00

S: 9:30

13:00-17:00

Opmerking

Starttijd

18/30/35 S: 8:00

25

20/25

20

19

15

14/18

10

50

Verzamelen

Trainingsschema ter voorbereiding voor de vierdaagse in 2020
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18.

17.

16.

15.

14.

Haagse Wandelsportvereniging De Vierdaagsche

Zo 29 maart

Wandelsportvereniging Steeds Voorwaarts Hoofddorp

Zo 5 April

clubgebouw Vires et Celeritas

2e paasdag

Wandelsportvereniging Purmerend en Omstreken

Zo 19 april

Zo 3 mei

Zwolse Wandel Verenigingen

Zo 16 apirl

Kemphaanstraat 3, 1358 AD ALMERE

terras van Dubbelop tegenover St. Aap

TrimSlim

16e Apenloop

Tolhuisweg 5, 7722 HS DALFSEN

café-restaurant Madrid

Bos- en Weidetocht

Za 25 april

Koemarkt 45, 1441 DB PURMEREND

party-centrum Concordia

Bloesemwandeltocht

Deilseweg 7, 4191 NX GELDERMALSEN

Veilingterrein Koninklijke Fruitmasters

Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht

28e Rode Kruis Bloesemtocht

Za 18 april

Za 18 april

Wandelsportvereniging Door Eendracht Sterk

Ma 13 april

Calslaan 91, 2804 RT GOUDA

65e Goudse Paaswandeltocht

Za 11 april

IJweg 1155, 2133 MJ HOOFDDORP

s.v. Hoofddorp

42e Dik Tromloop

Za 4 april

Madesteinweg 10, 2553 EC ‘S-GRAVENHAGE

Sportcomplex GDA

Groene Stadstocht/ jubileumtocht 90 jaar

Za 28 maart

20

20

15/23/25

15

15

20

30

30

23//25

25

25

20/25

40

40

40

25/40

25

25/30

40

40

40

40

25

25/30

S: 9:00 (20)

S: 8:00

S: 7:00

S: 9:00 (15)

S: 7:00

S: 9:00 (15)

S: 8:00 (25)

S: 7:00 (40)

S: 8:00

S: 8:30

Trainingsschema ter voorbereiding voor de vierdaagse in 2020
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22.

21.

20.

19.

Wandelsportcentrum De Verbinding

Zo 10 mei

Za 30 mei

Do 21 mei –
Zo 24 mei

Do 21 mei –
Zo 24 mei

Do 21 mei –
Zo 24 mei

Do 21 mei

Wandelsportvereniging Volendam

Zo 17 mei

S: 9:00 (15)

S: 6:00 (50)

Rembrandtlaan 2, 3904 ZK VEENENDAAL

40/50

Ook 1 dag mogelijk

S: 8:00 (25)

40

4 x 40

4 x 40

Rembrandt College

25

4 x 30 4 x 40

4 x 30 4 x 40

4 x 40

S: 7:00 (40)

15/25

4 x 20

4 x 20

4 x 30 4 x 40

S: 7:30 (33)

S: 7:30

S: 7:30

S: 8:00

Stg. Community Service v.d. Rotary Club Veenendaal

Heuvelrug wandeltocht

IJsbaanlaan 4A, 2024 AV Haarlem

Kennemer Sportcenter

Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland

Wandel4daagse Haarlem

Simonsplein 25, 7001 BM DOETINCHEM

Catharinakerk, Simonsplein (centrum)

Stichting De Achterhoekse Wandelvierdaagse

Torenweg 20, 7873 BP ODOORN

vierdaagseterrein

Stichting Drentse Wandelvierdaagse

32e Drentse Wandelvierdaagse Odoorn

Westerplein 6, 1901 NA CASTRICUM
4 x 20

33

40

33

40

S: 8:30 (21)

33

40

33

40

Huis van Hilde

28

25

25

25 / 40

S: 8:00 (28)

21

15

15

15 /25

Vereniging Le Champion

Oer ij expeditie

Wester Ven 43, 1131 RC VOLENDAM

Tafeltennisver. Victory 55

18e Zuiderzeewwandeltocht

Za 16 mei

Zevenlindenweg 4, 3744 BC BAARN

Allurepark De Zeven Linden

Lente Zonnestralen

Marijkeweg 23, 6709 PE WAGENINGEN

Sportaccomodatie Het Binnenveld

Stichting Recreatie Veluwe & Vallei

Capitulatie Bevrijdingswandeltocht

Za 9 mei

Za 9 mei

Trainingsschema ter voorbereiding voor de vierdaagse in 2020
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25.

24.

23.

Wandel Stichting Voorwaarts Haaglanden

Zo 7 juni

Wandelsportvereniging Waalwijk ‘82

Zo 7 juni

Stichting Wandelvierdaagse het Gooi

Za 13 juni

IJsvereniging Vinkeveen

Zo 14 juni

Za 20 juni

Vereniging Le Champion

Za 20 juni

Stationsstraat 125, 3881 AC PUTTEN

Café-Cafetaria De Oude Deel

Café-Cafetaria De Oude Deel

9e Wandeltocht voor Duchenne

Terborchlaan 301, 1816 MH ALKMAAR

sportcentrum De Meent

Plus wandel4daagse Alkmaar

Wo 17 juni -

Kerklaan 32, 3645 EV VINKEVEEN

dorpshuis De Boei

40e weide natuurwandeling

Za 13 juni

Schuilkerkpad 2, 1251 SC LAREN NH

sportcomplex de Laarder Engh

12e Wandel4daagse het Gooi

Wo 11 Juni-

Willaertpark 2 A, 5144 VM WAALWIJK

buurthuis Zanddonk

38e Halve Zolen wandeltocht

Za 6 juni

Schaapweg 22, 2285 SP RIJSWIJK ZH

Sportpark Irene

23e Haaglanden Wandeldagen

Rijnplein 17, 2405 DB ALPHEN AAN DEN RIJN

grandcafé de Zaak

Lionsclub Rijnwoude

Omloop van het groene hart

Doctor van Noortstraat 154, 2266 HC LEIDSCHENDAM

brasserie De Bles

IJsclub Nut en Vermaak

9e Rondom Stompwijk

Za 6 juni

Ma 1 juni

Zo 31 mei

25

4 x 20

20

4 x 20

20

15

25

20

40

25

40

40

40

25

40

4 x 30 4 x 40

30

4 x 30 4 x 40

30

25

25

30

40

4 x 40

40

4 x 40

40

25

40

40

S: 7:00

gelopen worden

Kan ook twee dagen

S: 7:30

gelopen worden

Kan ook 1, 2 of 3 dagen

S: 8:00

S: 7:00

S: 7:00

S 8:30 (20km)

S: 7:30

Trainingsschema ter voorbereiding voor de vierdaagse in 2020
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37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

Di 21 juli –

30.

Vr 24 juli

Di 14 juli – Vr 17 juli

Wandelsportvereniging Jong en Vrolijk

Zo 12 juli

104de Nijmeegse 4 daagse lange afstand marsen

67ste editie 4Daagse van Apeldoorn

Laan van Chartroise 166, 3552 EZ UTRECHT

Geuzenkwartier

31e Recreatietocht

Za 11 juli

Stationsplein 2, 1601 EN ENKHUIZEN

-

4 x 20

20

30

4 x 30 4 x 40

4 x 30 4 x 40

25

4 x 50

4 x 50

30

S: 8:30

S: 10:00 (15)

S: 8:00 (40)

S: 8:00 (20)

S: 7:00

S: 8:00

S: 9:00 (25)

25/40

40

40

stationsrestauratie NS Enkhuizen

25/40

40

40

Wandelsportvereniging “De Haringstadters”

25

30

30

Zo 5 juli

15

20

20

Drommedariswandeltocht

Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW ARNHEM

Oranjekazerne

Stichting Falcon Walk

Falconwalk

Thomaslaan 8 A, 6712 CM EDE GLD

clubhuis Blauw Wit

Wandelsportvereniging Blauw-Wit

Bostocht

3632 AJ LOENEN AAN DE VECHT

Za 4 juil

Za 4 juli

Z0 28 juni

S: 8:00 (25)

Rijksstraatweg 178

sportpark de Heul

S: 6:30 (50)
S: 7:30 (33 / 40)

50

Stichting Wandelsportcentrum De Verbinding

40

Zo 28 juni

33

25

29

Stichtse Vecht en Plassen

29

Za 27 juni

29.

28.

27.

26.

29

29

Almere Poort → Amsterdam Centraal

Zo 21 juni

Trainingsschema ter voorbereiding voor de vierdaagse in 2020
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Za 17 okt
42.

41.

40.

39.

38.

Za 19 sept

AMSTERDAM City Walk

Dam tot dam wandeltocht

Trainingsschema ter voorbereiding voor de vierdaagse in 2020

DigiFlits | TrimSlim | Almere

April 2020

Hardlopen tijdens de crisis

De Kalverstraat is nu zelfs een hardlooproute
We zijn massaal gaan hardlopen en wielrennen nu de sportaccommodaties zijn gesloten. Experts
raden wel aan niet te intensief te trainen. En bij voorkeur solo.
Leestijd 6 minuten
Hardlopers blijken tijdens de coronacrisis
steeds vaker doordeweeks actief te zijn,
ook in de duinen rond Haarlem.
Een rondje Urk gaat als volgt: eerst een
stuk door het Urkerbos, dan over de
Westermeerdijk langs het IJsselmeer
richting de vuurtoren, erlangs naar
de haven, daar een lusje maken en
vervolgens terug naar huis. Een rondje
van 6 tot 8 kilometer – heerlijk, vindt de
40-jarige Jeannette van de Berg het.
„Stukje inlopen, dan snel, dan weer rustig
uitlopen, echt een intervaltraining. En
maar hopen dat het flink waait langs de
dijk. Daar vol tegenin gaan, dat vind ik het
allerlekkerst.”
Sinds kort rent Van de Berg twee keer per week deze route met een vriendin. Normaal gesproken
staat ze drie keer in de week in de sportschool, maar die is gesloten vanwege de maatregelen tegen
het coronavirus. „Ik mis de sociale component van sporten in een klasje heel erg en ik wil fit blijven.
Dus ga ik hardlopen, en wandelen.”
Nu sportaccommodaties zijn gesloten, zijn er – naast de denksporten – twee te beoefenen sporten
over: hardlopen en wielrennen. Dat doen mensen massaal. NRC analyseerde data van Strava, een
populaire app voor sporters om afgelegde afstanden te registreren. Onder de hardlopende Stravagebruikers was in de laatste week van maart een toename te zien van bijna 60 procent ten opzichte
van de gemiddelde activiteit dit jaar. Onder wielrenners was de toename nog sterker: 120 procent.
Mogelijk is sprake van onderschatting van de toegenomen drukte bij hardlopen. Strava wordt meer
gebruikt door wielrenners dan hardlopers en mensen die nu beginnen met hardlopen zijn niet direct
fanatieke Strava-gebruikers.
Het voorjaar is traditiegetrouw het seizoen waarin meer mensen beginnen met fietsen en rennen,
omdat het weer beter wordt en de dagen langer. Maar niet alleen de Strava-data geven een
indicatie van de toegenomen activiteit. „Ik denk dat we twee tot drie keer meer bezoekers naar onze
website trekken dan normaal”, zegt Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runner’s World Nederland.
Ook in hardloopwinkels is de toegenomen interesse te merken, zegt Jordy Hindriks, sales- en
marketingmanager bij de keten Run2Day. „We hebben onze omzet de afgelopen weken met 30 tot
40 procent zien stijgen.”
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Fietstrainers uitverkocht
Matthijs van Bon, eigenaar van wielerzaak Van Bon Sport in Apeldoorn, zegt dat er een gigantische
run is op één specifiek product: de fietstrainer. Een apparaat waar wielrenners hun racefiets in
kunnen hangen om binnen te fietsen: „Normaal verkopen we die vooral in de winter, nu is er een
wereldwijd tekort. Ik vrees dat ik veel klanten moet teleurstellen.”
Voor Gilbert Verboom (59) uit Woerden is het te riskant om nu op de weg te trainen: „Ik val in een
risicocategorie, met een milde vorm van COPD en astma.” Hij zou normaal gesproken zo’n twee
per week naar z’n werk in Haarlem fietsen: 46 kilometer heen, 46 kilometer terug. En dan nog de
toertochten met z’n club WTC Woerden in het weekend. Verboom: „Ik moet wel in conditie blijven,
dus ik fiets alleen nog maar thuis, op de hometrainer. Drie, vier keer per week.”

Foto Olivier Middendorp
Verboom maakt daarbij gebruik van de app Zwift. Daarop kun je in je eentje of met anderen virtuele
routes en wedstrijden rijden. De app past de weerstand van je hometrainer aan waardoor je ook
beklimmingen kunt simuleren. Verboom: „In de winter doe ik het veel, maar nu houdt de app het
fietsen enigszins leuk.”
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Lees ook:De Grote Thuiswerkgids: alles wat je nodig
hebt om het thuisblijven te overleven
Zwift is populair onder profs en amateurs nu ze
thuis moeten zitten. In de afgelopen tijd is het
gebruik behoorlijk gestegen, laat de ontwikkelaar
desgevraagd weten, zonder exacte getallen van de
gebruikers bekend te willen maken. Het recordaantal
fietsers dat tegelijkertijd de app gebruikte steeg op
24 maart van 16.000 naar ruim 24.000.
Mengelmoes van doelgroepen
Het zijn uiteenlopende type mensen die de coronacrisis aangrijpen om te gaan hardlopen. „We zien
een mengelmoes van drie doelgroepen naar onze winkels komen”, zegt Hindriks van Run2Day.
„Mensen die normaal in de sportschool zitten of naar yogales gaan, mensen die in groepsverband
sporten zoals voetbal of hockey, en veel beginners.” Dat kan Heimel van Runner’s World beamen.
„De artikelen die het meest worden aangeklikt zijn hardlopen in coronatijd en stukken over beginnen
met hardlopen.”
Voor het wielrennen geldt dat minder. „Het is geen hobby waar je zomaar even aan begint”, zegt
Van Bon. Met een racefiets alleen ben je er niet, je moet ook soms prijzige accessoires aanschaffen
als schoenen en een helm. „Daarnaast doen veel fysieke fietsenwinkels vanwege de afstandsregels
geen bikefittings, maten opnemen om iemand de juiste maat fiets te verkopen.”
De data van Strava laten meer interessante ontwikkelingen zien. Zo blijken hardlopers normaal
vooral in de weekenden te lopen, maar nu steeds vaker ook doordeweeks. Voor wielrennen is de
grootste drukte nog altijd zichtbaar in het weekend. Maar de weekdagen zijn drukker dan normaal
nu mensen moeten thuiswerken en ook de kinderen niet naar school kunnen.
Peter Brouwer (44) loopt in deze periode hard met zijn oudste zoon Ruben (10). „Ze zitten nu
toch thuis. We hebben bovendien drie kinderen en twee laptops, dus het is ook een manier om de
laptoptijd een beetje te verdelen.” De coronamaatregelen waren voor Brouwer aanleiding om weer
te gaan lopen na een lange blessure. „Ik heb twee jaar niet kunnen rennen, maar hoewel ik alweer
een tijdje fit ben, bleef ik het maar uitstellen. Ruben sport normaal gesproken tien uur per week: hij
turnt op redelijk hoog niveau en zit op voetbal, die moet zijn energie kwijt. Dus hebben we besloten
samen te gaan rennen.”
Vader en zoon maken twee keer per week een rondje door het centrum van Winsum en de omliggende
Groningse weilanden. „We lopen vijf kilometer binnen een half uur. Geen geklets, hardlopen is een
bezigheid, geen gezelligheid”, zegt Brouwer. Ze hebben plannen om hun hardlooprondje uit te
breiden naar tien kilometer, zodat ze na de coronacrisis samen aan georganiseerde wedstrijdloopjes
kunnen meedoen.
Groepjes wielrenners
Meer dan hardlopen beoefen je wielrennen in groepsverband. Niets zo lekker als bij iemand ‘in het
wiel hangen’ om uit de wind te blijven. Maar op dit moment wordt wielrenners gevraagd alleen te
rijden. Met het motto #ridesolo roepen wielerbond KNWU en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en
Veiligheid, CDA) mensen op niet meer in groepjes te fietsen.
Een flink aantal wielrenners slaat dat advies nog altijd in de wind, zo blijkt uit de Strava-data. In
de laatste week van maart reden dagelijks gemiddeld ruim tweehonderd groepjes rond op de
onderzochte trajecten. Wel minder dan in de weken ervoor en in gemiddeld kleinere groepjes.
„Wij zeggen tegen onze leden: volg de richtlijnen van de KNWU. Dat gebeurt voor zover ik weet ook”,
zegt Matthijs de Vries (39), voorzitter van wielervereniging De Friesche Leeuw uit Leeuwarden. Zelf
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fietst De Vries af en toe met een vast fietsmaatje: „We zijn recent ook samen op trainingskamp naar
Mallorca geweest, dus dat durf ik wel aan.”
Ivo Hegge (29), voorzitter van wielerclub Team Brabant 2000, komt op zijn trainingstochten – in
z’n uppie – nu en dan groepjes van twee of drie wielrenners tegen. „Je weet natuurlijk niet of dat
partners zijn, of huisgenoten. Onze leden hadden er in het begin moeite mee om niet in groepjes te
rijden, maar nu houden ze zich er netjes aan.”
Andere routes
Hardlopers en wielrenners vertellen ook andere routes te lopen en fietsen dan anders. De
Amsterdamse Kalverstraat is ineens onderdeel van een hardlooproute. „Een luxe”, noemt Rishma
Moennasing het dat ze een paar keer per week door het centrum van Amsterdam kan rennen. „Het
is overal zo stil, dat nodigt uit om elke keer een andere route te rennen. Je bent een toerist in eigen
stad, de mooie dingen vallen nog meer op nu je er in je eentje van kan genieten. Een mooie ervaring.”
Ook Ivo Hegge past z’n trainingsrondjes aan. „Ik vermijd fietspaden zo veel mogelijk, omdat je daar
toch dichter langs elkaar rijdt. Als het kan, rij ik nu op brede polderwegen waar het vrij rustig is.”
ONDERZOEKSMETHODETWEEHONDERD HARDLOOP- EN FIETSSEGMENTEN BEKEKEN
De analyse van de data in dit artikel is uitgevoerd op basis van een steekproef van Strava-segmenten
in en rond de twintig grootste Nederlandse gemeenten. NRC bekeek zowel tweehonderd fiets- als
tweehonderd hardloopsegmenten. Een segment is een deel van een route waarop gebruikers een
snelheidsrecord kunnen vestigen, bijvoorbeeld een park, een stuk dijk, of een heuvel. De data zijn
verzameld over de periode van 1 januari tot en met 31 maart.
Voor Moennasing is het hardlopen een uitlaatklep nu ze thuis moet werken. „Het is heel hectisch,
dus sport is een manier om alles even los te laten. Je bent geneigd in deze tijd je conditie te
verwaarlozen. Dat wil ik niet laten gebeuren.” Hetzelfde geldt voor Matthijs de Vries: „Mijn vrouw en
ik werken allebei thuis en geven ook nog thuisonderwijs aan onze drie kinderen, dat is best intensief.
’s Ochtends gaat m’n vrouw vaak een rondje hardlopen en ik stap ’s middags een of twee uurtjes op
de fiets om toch even de deur uit te zijn.”
Niet te gek
Wel is het zaak om niet te hard van stapel te lopen – of te fietsen. Experts raden aan niet te intensief
te trainen, omdat zware training een negatieve invloed kan hebben op je immuunsysteem. Ivo
Hegge: „Maak het niet te gek, onderhoud vooral je conditie.” Pas op dat je niet overbelast raakt,
zegt ook Olivier Heimel van Runner’s World. „Zelfs als je conditie goed is omdat je een andere sport
doet, dan kun je door veel hard te lopen last krijgen van je pezen. Die zijn de belasting niet gewend.”
Nu het kabinet de maatregelen heeft verlengd tot zeker 28 april, zijn sportievelingen nog wat langer
veroordeeld tot hardlopen en wielrennen. Jeannette van de Berg is zeker niet van plan te stoppen,
ze wil zelfs meer gaan doen. Als het warmer wordt, gaat ze ook wielrennen. Daar is ze vorig jaar al
mee begonnen. „De hoop om snel weer naar de sportschool te kunnen, is vervlogen. Dan kun je wel
bij de pakken neer gaan zitten, maar je hebt geen keus”, zegt ze. Voorlopig blijft ze stug het rondje
Urk rennen.
Met medewerking van Stef Tervelde.
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Sportief wandel nieuws

De sportief Wandeltrainsters zetten de groepen aan het werk.
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Natuurlijk ook de nieuwe brug bij de Noorderplassen bezocht!

Juiste uitvoering van de oefeningen.
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Op de foto...
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De fotografe
gefotografeerd.
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