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DIGIFLITS

Nieuws van het Bestuur
Beste allemaal,

Nieuws
van het
Bestuur

We beginnen met een paar foto’s. Deze foto’s geven weer waarom het bestuur graag zijn werk doet en zijn
verantwoordelijkheden neemt. Trainers in de gelegenheid stellen hun “werk’’ goed en verantwoord uit te kunnen
oefenen. Zorgen voor het in stand houden van het ledenbestand. Uitdragen dat Sportief en Ongedwongen de
standaard is binnen onze vereniging. Activiteiten organiseren waarbij de leden elkaar ook op andere manieren
of in een andere omgeving ontmoeten. Zo blijft het leuk en prikkelend om lid te zijn van deze vereniging. Soms
is het ook lastig, of veel, of vervelend……….. Dan hebben we de foto’s ……..en gaan weer glimlachend door!
Op 11 April 2022 vindt de Algemene ledenvergadering plaats in de Draaikolk. Jullie doen het bestuur een groot
plezier om deel te nemen aan deze vergadering.
Graag tot dan!

Verenigingsagenda 2022
April

11 Algemene ledenvergadering
16 SUPRISE tocht
		
Mei
7 Verplaatsingstraining
9 Bestuursvergadering
15 Voetstappenpad
		https://voetstappenpad.nl
22

De Apenloop
Zie digiflits
Juni
4 Verplaatsingstraining
30 Rondje NoorderPlassen
		
Augustus 1 / 5 M.O.A.

MAANDAG > ZWAAIROUTE > APP GROEP
De maandag training wordt, i.v.m. het trainerstekort, ingevuld door de bekende zwaairoute.
Deze wordt gedeeld met de deelnemers. De NW en SW-trainers hebben een app groep
waarin deze mededelingen en Zwaai routes worden gedeeld.
Behoort u niet tot een app groep maar wilt u daar wel deel van gaan uitmaken, meld u dan
bij betreffende trainer of mail naar trainingszaken@trimslim.nl

APP GROEP Trim Slim HARDLOPEN
Deze App groep wordt gebruikt, voor en door leden, om elkaar op de hoogte te brengen
van trainingen en deelname aan activiteiten, absoluut geen discussie app. Behoort u niet
tot een app groep maar wilt u daar wel deel van gaan uitmaken, meld u dan bij betreffende
trainer of mail naar trainingszaken@trimslim.nl

Algemeen
Nieuws

Apenloop 2022
Algemeen
Nieuws

Zoals jullie allemaal weten organiseren wij - Trim Slim - op zondag 22 mei de Apenloop. Hopelijk komen er op
deze mooie mei dag veel wandelaars genieten van Almere.
Om deze dag een succes te laten zijn, hebben we jullie hulp nodig. Op de wandeldag zijn we op zoek naar
een drie- a viertal personen die de start finish locatie kunnen bemannen; dit kan uiteraard ook door elkaar af te
wisselen.  Ook kan je op de dag zelf lekker het parcour langs fietsen om te kijken of alles goed gaat.
In de dagen voorafgaand aan de Apenloop zoeken we vrijwilligers om de bordjes van de route op te hangen.
Dit is natuurlijk ook mogelijk in duo’s.
En als je geen mogelijkheid ziet om te helpen, nodigen we jullie allemaal uit om op de dag zelf gezellig mee te
lopen. Een deel van de opbrengst van de Apenloop gaat naar stichting Aap
Zie je mogelijkheid te helpen, stuur dan een e-mail aan wandelcoordinator@trimslim.nl of spreek mij even aan
bij een Trim Slim training.
Groeten
Martijn

Apenloop 2022
Na een afwezigheid van twee jaar gaat Trim Slim in 2022 weer de
apenloop organiseren.
Op zondag 22 mei 2022 – de week voor Hemelvaartsdag – is het
mogelijk om 10, 15, 20, 30 of zelfs 40 km te lopen.
Een deel van de opbrengst gaat naar stichting Aap.
Alhoewel het nog vier maanden duurt tot de apenloop, vragen we jullie
deze al jullie agenda’s te noteren.
En alle hulp is welkom!
wandelcoordinator@trimslim.nl

SURPRISE TOCHT
De suprise tocht is een ‘’alternatieve’’ training, met verassingen, voor alle leden van TrimSlim
Wanneer
Start
Startlocatie
Afstanden

Zaterdag 16 april 2022
9.00 uur
P Zilverstrandweg Almere
NW en SW en HL 6 km > Route van P1 naar P2 en dan naar P1
HL groep 10km > Route van P1 naar P2 naar P3 naar P1

Bij vertrek ontvangt u een kaart van het Kromslootpark. Het staat u vrij een route te kiezen van P1 naar P2 en
terug.
Aanmelden voor 10 april 2022 (en vragen) via cursus@trimslim.nl
Geef daarbij aan welke discipline je beoefent!
Reguliere trainingen vanuit de Draaikolk vervallen die dag.
Na aanmelding volgt nadere informatie

Algemeen
Nieuws

Els Stoffers
(Nordic)
Wandel
Nieuws

In 2022 gaat Trim Slimster Els Stoffers voor de 5e keer de Nijmeegse 4daagse lopen. Dat doet ze niet alleen
voor haar zelf. Els wil haar wandelprestatie ook graag inzetten om geld in te zamelen voor een goed doel. In
haar geval is dat de Parkinson Vereninging. De Parkinson Vereniging is dé belangenbehartiger voor ongeveer
63.500 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naasten. Deze vereninging is dé gids
naar betrouwbare informatie en maakt ontmoetingen met gelijkgestemden mogelijk. Ook vertegenwoordigt ze
de stem van mensen met parkinson(ismen) in wetenschappelijk onderzoek naar parkinson en parkinsonismen.
Els’ echtgenoot - Johan - heeft al 12 jaar Parkinson. Deze ziekte is niet alleen zwaar voor de patient, maar ook
voor de partners en andere gezinsleden.
Het zou fijn zijn als een heleboel Trim Slimmers Els ondersteunen, door een donatie te doen voor haar
wandelprestatie. Dat kan via de link https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/actie/els-stoffers
Groeten,
Martijn

Nijmeegse 4Daagse 2022
Ook in 2022 gaat een groep enthousiaste Trim Slimmers weer meedoen met de (Nijmeegse) 4daagse. Zij
gaan de komende maanden flink trainen om deze succesvol te kunnen afronden. Het trainingsschema is
in deze Digiflits achterin toegevoegd.
Omdat het aantal inschrijvingen voor de Nijmeegse 4daagse het maximum nog niet bereikt hebben, is het
vanaf 4 april 10.00 mogelijk nog in te schrijven. (www.4daagse.nl) Wie durft?
Groeten
Martijn

Na de winterstop
Zo pak je de draad weer op na een winterstop.
Zodra de winter ten einde loopt, wil je het liefst zo snel mogelijk weer naar buiten. Met deze checklist van
Wandel.nl en handige tips wandel je fris en fit het voorjaar in.

Check 1: Wandeluitrusting
Voor je op pad gaat, is het verstandig om eerst een korte stop te maken bij je kleding- en schoenenkast. Kijk
voordat je je vertrouwde paar wandelschoenen aantrekt of de schoenen nog in orde zijn. Zitten ze nog prettig,
of zijn ze wat versleten? En hoe staat het met het profiel van de buitenzool? Eventueel kun je deze bij een
schoenmaker laten vervangen. Doe dit alleen als de rest van je schoenen nog in orde is.
Loop daarna ook je wandelkleding eens goed na. Zit je wandeloutfit nog comfortabel (niet te los, maar ook
niet te strak)? In het voorjaar is de kans op zonnige dagen groter, maar niet voor niets wordt er gesproken van
maartse buien. Bescherm jezelf dus tegen kou, regen en (soms) een al best fel zonnetje met laagjeskleding,
een waterdichte jas en goede hoofdbescherming. Een goed excuus om een nieuw (en fleurig) kledingstuk aan
je wandelgarderobe toe te voegen
Check 2: Bouw rustig op
Het prettige aan wandelen is dat je het altijd en overal
kunt doen. Het is dus vooral een kwestie van de voordeur
uitstappen. Merk je dat je door de winterstop iets hebt
ingeleverd op je wandelconditie, bouw dan rustig op en
neem tussen twee wandelingen door een dag rust om je
lichaam goed te laten herstellen.
Check 3: Wandel met iets extra’s
Aan je fitheid kun je ook werken door deze stevige
wandelroutes over heuvels, wallen, duinen te lopen. Ook
zijn er verschillende sportieve wandelvormen waarbij
aan het wandelen extra oefeningen worden toegevoegd,
zodat je niet alleen je benen traint, maar ook je romp en armen. Natuurlijk kun je ook van je eigen wandeling
een echte work-out maken. Gebruik flesjes water als gewicht of loop over bruggen, trappen en heuvels als
hindernissen.

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Waterlandse Dorpentocht
Wandelcomité Buiksloot

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Voor al onze wandeltochten geldt:
Een goed bepijld parcours, geschikt voor Nordic Walkers, honden aangelijnd toegestaan.
Bij de START krijgt u altijd een routebeschrijving met informatie over de bezienswaardigheden.

Zaterdag 23 en zondag 24 april 2022
Waterlandse Dorpentocht
Wandel langs eeuwenoude dijken, door de polder en ontdek de charme van dorpen zoals Zunderdorp, Ransdorp,
Durgerdam en Broek in Waterland. Het Waterland is één van de oudste originele landschappen van Nederland,
niet bedorven door grootschalige ruilverkaveling. Het Waterland heeft een oudere bewoningsgeschiedenis
dan Amsterdam. Wel werd het gebied eeuwenlang geteisterd door overstromingen van de Zuiderzee.
De Dieën en Breken zijn overblijfselen van die overstromingen. Dat leidde er ook toe dat dorpen verplaatst
werden of … verdwenen, zoals Poppendam en Sosendam. Let op de palen waarop je kunt zien dat het
gebied sinds het jaar 1000 zo’n 7 meter gezakt is. Hier en daar zijn nog percelen akkerbouw, de overwegende
agrarische activiteit is veeteelt.
De korte afstanden verkennen Zunderdorp, Ransdorp en Durgerdam. De 20 en 30 km gaan naar Holysloot,
Zuiderwoude en Broek in Waterland, het mooiste dorp van Nederland.
Afstanden en starttijden
30 km: 9.00 - 11.00 uur		
15 km: 10.00 - 13.00 uur
Startbureau:
Startplaats:
Inschrijfgeld:

20 km:		
5 en 10 km:

9.00 - 12.00 uur
10.00 - 14.00 uur

geopend 8.45 – 17.00 uur. De kantine is open om 8.30 uur.
Friendship Sports Centre, Beemsterstraat 652, 1027ED Amsterdam
Gratis parkeren bij het Friendship Sports Centre.
Met herinnering € 5,=, zonder herinnering € 4.=
Leden van KWBN , SGWB en gebruikers van FSC krijgen € 1, = korting.

Informatie:
www.wandelcomitebuiksloot.nl
		075-6128628/ 06-17223216

Trailrun
Nieuws

Trail du Grand Ballon in Le Markstein (8 - 22 - 32 - 48 - 70km).
De Trail du Grand Ballon gaat voor de 4de maal door in het skidorpje
Le Markstein op 1183m hoogte aan hotel Op zondag 1 mei 2022 is het
zover; dan lopen 10 Trim Slimmers de trail Grand Ballon. Zoals in de
vorige digiflits te lezen viel,gaan de dames en heren niet over 1 nacht
ijs.
Op You Tube zijn video’s gevonden van de trail, zodat we bv het terrein
bekijken, de ondergrond en kledingkeuzes geven ook belangrijke
informatie. Ook belangrijk is om te zien welke extra meterialen je
verplicht bij je moet hebben in je rugtas zoals bv een ehbo setje en een
reddingsdeken, een volle telefoon en noodnummers. Ook wordt vaak
een medisch attest gevraagd.
Daarnaast natuurlijk elke maandag avond extra krachttraining en
natuurlijk testen of dat toegevoegde waarde heeft. Bijvoorbeeld door
20 x de helling bij BeterBed te beklimmen of….10 keer de Cirkelberg.
Steeds meer krijgt de groep het besef te werken aan een mooie en
haalbare ervaring die we samen gaan beleven.

Bloesemtocht
Prachtige fotos vanuit de wandelgroepen; genieten van de bloesemtocht.

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Wandeltrainer
OPROEP AAN TRIM SLIM EN ANDERE GEINTERESSEERDEN;
Opleiding: Allround Wandel Trainer in 2022
De opleiding Allround Wandel Trainer duurt 5 dagen en omvat de volgende disciplines.
Sportief Wandelen — Nordic Walking — Wandel-Bootcamp en de organisatie hoe een UKK 2-km wandeltest te organiseren. De totale opleiding tot AWT omvat 36 opleidingsuren en minimaal 3 verplichte stage-uren,
verspreid over de diverse onderdelen.
Trainers i.o. (in opleiding) wordt aangeraden om meer uren training te volgen bij een ervaren “wandelsporttrainer”.
Introductie- /kennismaking dag
Vrijdagmiddag 29 april
13.00 – 17.00 uur
Kennismaking
Structuur opleiding/ inzage cursusmateriaal/ Praktijkles Wandel Bootcamp.
Lesdagen
Zaterdag 30 April
09.00 – 17.00 uur
Zondag 15 Mei
09.00 – 17.00 uur
Zondag 22 Mei
09.00 – 17.00 uur
Zaterdag 11 Juni
13.00 – 17.00 uur
Zaterdag 18 Juni
09.00 – 17.00 uur.

Basis Sportief wandelen/ Veiligheid & organisatie/ Intro Nordic Walking.
Trainingsleer/lesgeven+ praktijk Sportief wandelen en Nordic Walking.
Wandelbootcamp Theorie en praktijk.
Wandelbootcamp Lesgeven.
Videoanalyse/ testen en meten/ Methodische reeksen Sportief Wandelen en
Nordic Walking.

Kosten; deze zijn voor de rekening van Trim Slim
De kosten voor de opleiding: Allround Wandel Trainer € 395,00 p.p.
Het bedrag is inclusief cursusboeken Wandel Bootcamp, Sportief Wandelen, Nordic Walking en een stage
boek. Er is ook een DVD over Nordic Walking van LEKI. De cursist kan bij de stichting Sportwandelschool
een stageplaats krijgen/zoeken in Noord-Holland. De opleiding gaat door bij minimaal 8 aangemelde cursisten.
Boeken
Opleiding Sportief Wandelen. (Uitgave Sportwandelschool/SportAction)
Opleiding Nordic Walking. (Uitgave Sportwandelschool/SportAction)
Opleiding Wandel Bootcamp. (Uitgave Sportwandelschool/SportAction)
De volgende wandeldisciplines komen binnen de opleiding kort aan de orde: Beweeg Mee, Powerwalk, en
Fitwalk. Meldt u zich aan per e-mail: info@sportwandelschool.nl, dan wordt u de verdere informatie met
aanmeldformulier teruggemaild.
Licentiepunten
Trainers die al een licentie bij de Atletiek Unie hebben kunnen een aanvraag doen voor extra licentiepunten
als ze deze opleiding hebben gevolgd.
Trainersopleiding
De stichting Sportwandelschool actief in Noord-Holland Noord met Sportief Wandelen, Nordic Walking,
Wandel Bootcamp en Beweeg…Mee, roept geïnteresseerden op, die trainer willen worden. U kunt opgeleid
worden tot allround wandeltrainer.
Belangrijk is te weten dat de opleidingen worden georganiseerd en gecertificeerd door de Sportwandelschool
en alleen gelden voor de clinics, cursussen en trainingen, die worden georganiseerd door de Stichting Sportwandelschool Hoorn/West-Friesland. Het certificaat heeft dus geen civiel effect buiten de Stichting Sportwandelschool, maar heeft wel dezelfde uitstraling. Aangezien er geen wet is, die zegt dat er een diploma’s nodig
is om een wandelgroep te begeleiden kan iedereen initiatief daartoe nemen. Een opleiding wordt natuurlijk
aanbevolen.

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Opleiders
De opleiding Allround Wandel Trainer wordt georganiseerd door de stichting Sportwandelschool Hoorn/WestFriesland en wordt gegeven door docent Mette van der Ven met assistentie van Jan Tonneman en eventueel
versterkt door trainers als stagebegeleiders van de stichting Sportwandelschool Hoorn/West-Friesland.

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Cursuslocatie en plaats.
De atletiekaccommodatie van Hollandia, gelegen op de Blauwe Berg aan het Keern in Hoorn. Adres: Blauwe
Berg 2, 1625 NT HOORN (0229) 23 54 36. De accommodatie is gelegen op 7 minuten loopafstand van het
treinstation Hoorn Centraal. Met de auto vanaf de A7: Afslag Hoorn Centrum (Afslag McDonald’s). Na de
tweede rotonde gaat u bij de tweede stoplichten linksaf. Dan de weg rechtdoor vervolgen einde linksaf en
dan weer aan het einde het Keern oversteken.
Verdere informatie Allround Wandel Trainer
Organisatie van de cursus
De opleiding Allround Wandel Trainer wordt georganiseerd door de Stichting Sportwandelschool Hoorn/
West-Friesland. Deze cursus gaat door wanneer zich 8 kandidaten voor deelname aan de opleiding hebben aangemeld. De opleiding duurt 5,5 dagen. De techniek en houding bij de verschillende wandelvormen
worden behandeld en diverse speelse wandelopdrachten komen zowel theoretisch als praktisch aanbod.
Op de eerste dag krijgt u huiswerk mee, te weten het samenstellen van lessen Sportief Wandelen en een
cursusreeks Nordic Walking.
Daarnaast worden er per wandeldiscipline twee lessen door de cursist geobserveerd en minimaal 2 stagelessen gegeven. Er wordt geen examen afgenomen. Leidinggeven, didactiek, anatomie, fysiologie trainingsleer wordt kort behandeld. Verdere informatie en toelichting staat in de cursusmappen.
Doel
Het doel van de opleiding is de cursisten voor te bereiden op de taak van het verantwoord leidinggeven aan
trainingsgroepen Sportief Wandelen, Wandel Bootcamp en Nordic Walkers.
Inhoud van de Cursus
De opleiding (zonder vooropleiding) omvat 30 lesuren verdeeld over 4,5 dagen.
Inhoud: Gedurende twee dagdelen wordt aandacht besteed aan de “juiste” wandeltechniek en wandelhouding, de methodiek en de opbouw van een lessenreeks. Daarnaast komen de specifieke anatomische en
fysiologische aspecten van de verschillende wandelvormen aan de orde.
Deelnemersvoorwaarden
Voor deelname aan de cursus Trainer Sportief Wandelen is geen vooropleiding vereist. Wel wordt verwacht
dat men over een goede conditie beschikt en affiniteit heeft met de wandelsport en de doelgroep. Om aan
de cursus mee te kunnen doen en succesvol afronden is het noodzakelijk zelf goed te kunnen Wandelen,
maar ook op de hoogte te zijn van de verschillende wandelvarianten om ze later beter te begrijpen en uit te
kunnen leggen aan anderen.
Certificaat
Deelnemers die deze opleiding met succes hebben doorlopen, ontvangen het certificaat Allround Wandel
Trainer.
Interesse
neem dan contact op met rene Langeslag via trainingszaken@trimslim.nl

Trim Slim Clubshirt
Bent u al in het bezit van het Trim Slim Clubshirt?
Bestellen kan via trainingszaken@trimslim.nl
Een lekker zittend dry fit shirt
Passen is mogelijk
De kosten bedragen €10,-

Algemeen
Nieuws

Almere City Run
Met Trim Slim naar de Almere City Run 26-06-2022

Hardloop
Nieuws

Trainen voor jou favoriete afstand, of voor je eerste officiële afstand. Je eerste 4 of 10 mijl, je snelste tijd of
gewoon de finish halen.
Dat kan met de trainingen van en bij Trim Slim.
Wij gaan jou trainen voor jou doel, tijdens de reguliere trainingen.
Wat de trainers willen weten;
• Voor welke afstand ga jij en met welk doel
• Wij maken daar een passend schema op en coachen jou tijdens de reguliere trainingen
• Die zijn natuurlijk afgestemd op jouw doel en die van anderen
Stuur een mail naar trainingszaken@trimslim.nl en geef aan waar jij voor wilt trainen. Dan komen wij erop
terug!

Inschrijven doe jezelf.
De inschrijving van de Almere City Run is geopend. De 11e editie vindt plaats op 26 juni 2022.
https://www.almerecityrun.nl
Afstanden
• 4 Mijl (3436 meter)
• 10 km
• 10 Mijl (16.1km)

Trainingsschema Nijmeegse 4Daagse
Wk

Datum

14

zo 10 apr

15

za 16 apr

16

ma 18 apr

za 23 apr
zo 24 apr

17
18

za 30 apr
zo 1 mei
5-5-2022

za 7 mei

19

za 14 mei

20
21

zo 22 mei
do 26 mei

za 28 mei

22

zo 29 mei
Za 4 jun
Zo 5 jun

Wandeltocht
Startlocatie
Alternatieve Bloesemtocht
Station Geldermalsen
Stationsplein 5, 4191 LD Geldermalsen
VVV-NSL Bloemenwandeling
Atletiekvereniging Noordwijkerhoutse Strandlopers
Dorpsstraat 8
2211 GC NOORDWIJKERHOUT
66e Goudse Paaswandeltocht
Wandelsportvereniging Door Eendracht Sterk
clubgebouw Vires et Celeritas
Calslaan 91, 2804 RT GOUDA
Waterlandse Dorpentocht
Stichting Wandel Comité Buiksloot
Friendship Sports Centre
Beemsterstraat 652, 1027 ED AMSTERDAM
Almere Poort → Amsterdam
Bevrijdingstocht
Stichting Wandelsport Dordrecht e.o.
kantine vv GSC
Groenezoom 50, 3312 AM DORDRECHT
Capitulatie-Bevrijdingswandeltocht
Stichting Recreatie Veluwe & Vallei
sportaccomodatie Het Binnenveld
Marijkeweg 23, 6709 PE WAGENINGEN
Veluwe Wandeltocht Nijkerk
Stichting Veluwe Wandeltocht Nijkerk
manege Luxool
Luxoolseweg 25 a, 3862 WH NIJKERK GLD
Apenloop
Oer-IJ Expeditie
Vereniging Le Champion
station Castricum
Stationsweg 4, 1901 AA CASTRICUM
Heuvelrug Wandeltocht
Stg. Community Service v.d. Rotary Club Veenendaal
Rembrandt College
Rembrandtlaan 2, 3904 ZK VEENENDAAL
IVN rondje Lelystad
Gelderse Poort Wandeltocht
Stichting Recreatie en Toerisme Rijnwaarden
café-zaal De Dijk
Kerkstraat 6, 6911 AG PANNERDEN

30
27

Afstand
40
27

50
27

Opmerkingen
S: starttijd
https://afstandmeten.nl/index.php?id=3194576

20

30

30

S: 09.00

25

25

25

S: 08.00

20

30

30

S: 09.00

25

25

25

https://afstandmeten.nl/index.php?id=3194576

25

25/35

25

40

40

S: 08.00

30

40

40

S40: 07.30
S30: 09.00

30
26

40
32

40
32

25

40

25

42
40

25/35 S35: 08.00
S25: 08.30

S32: 08.00
S26: 08.30

40/50 S50: 06.00
S40: 07:00
S25: 08.00
42
40

https://www.ivn.nl/afdeling/lelystad/ommetje-rondom-lelystad
S: 07.00

(Nordic)
Wandel
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Trainingsschema Nijmeegse 4Daagse
Hardloop
Nieuws

23

ma 6 jun

za 11 jun

zo 12 jun

24

Wo 15-

Drie Provinciën Wandeltocht
Stichting "Malden Wandelt"
Austria Sport
Rijksweg 209, 6581 EK MALDEN
Kippenloop Katwijk
Stichting Katwijk Wandelmarathon
jongerencentrum Scum Katwijk
Buitensluisstraat 19, 2225 AH KATWIJK ZH
Tuurtoren Tocht Zeewolde
Zeewolde Atletiek
Kluunpad 21, 3891 EW ZEEWOLDE
14e Wandel4daagse Alkmaar

za 18 juni
za 18 jun

25
25

26

27
28
29

Wandeltocht Zoetermeer
Stichting Netwerk Zoetermeer
SnowWorld
Buytenparklaan 30, 2717 AX ZOETERMEER
Wo 22 jun- Wandelvierdaagse Gooi
Zat 25 jun
za 25 jun
Lange afstandstocht Ede voorheen de Bostocht
Wandelsportvereniging Blauw-Wit
clubhuis Blauw Wit
Thomaslaan 8 a, 6712 CM EDE GLD
zo 26 jun
Rondje Gooimeer
Start parkeerplaats Kernplaats (Zilverstrand)
Za 2 jul
Drommedariswandeltocht
Zo 3 jul
Wandelsportvereniging "De Haringstadters"
stationscafé Enkhuizen
Stationsplein 2, 1601 EN ENKHUIZEN

Di 19 jul
Vr 22 jul

Nijmeegse 4daagse

25

30/42

30/42 S: 07.00

25

25

25

Inschrijving start 4 april
LET OP! GEEN 42 KM

30

30

30

S: 09.00

2/4x20 2/4x25 2/4x25 Evt ook als tweedaagse 17-18 juni te lopen
2/4x40
2/4x40
25
40
40
S40: 07.00
S24: 08.00

2/4x30 2/4x40 2/4x40 Evt. ook per dag te lopen
30

40

40

S: 08.00

35

35

35

https://afstandmeten.nl/index.php?id=2763775

25

25/40

25/40 S40: 08.30
S25: 09.00

4 x30

4 x 40

4 x 50

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
Facebook
www.Facebook.com/trimslimalmere
Website
www.Trimslim.nl
Volgende uitgave rond de 10de van mei 2022

