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Nieuws van het bestuur

Beste Trim Slimmers,
Hadden jullie dat ook, 6 mei, tijdens de
persconferentie van het Kabinet: Yes, we
mogen weer! Ik in elk geval wel, en met mij
ook de trainers. Het bestuur heeft er toch
een nachtje over geslapen. Want welke
beslissing we ook nemen; het brengt best de
nodige verantwoordelijkheid met zich mee.
Donderdagavond hebben we als bestuur de
mogelijkheden overwogen en dan blijkt dat het
toch iets minder eenvoudig is dan het lijkt.
We hebben de trainers gevraagd om input:
daar is gebruik van gemaakt en de toon van
hen is aan de voorzichtige kant: zij voelen zich
verantwoordelijk en geven de voorkeur voor
kleine stapjes. Vooral omdat er nog veel onduidelijk is en zij zelf eerst goed samen willen kijken wat
er kan en mag. Kortom, veel vragen en helaas beperkte antwoorden. Hoe zien de afspraken er in
de praktijk uit? Hoe gaan we dat dan doen. Training geven op 1,5 meter afstand, hoe is dat voor de
trainers, wat doen we met de materialen? Hoe organiseren we het uitvragen van de gezondheid?
Wat als er meer dan 10 mensen komen? Hoe is het met de Draaikolk?
We weten dat er een stappenplan bij de gemeente ligt voor het ontsluiten van de buurtcentra. Eerder
kunnen we geen gebruik maken van de faciliteit en mogen we dat ook niet doen. Want uiteindelijk
is het beleid dat in de Draaikolk gaat gelden ook voor ons leidend. Als het goed is komt er nog deze
week een akkoord en dan weten we onder welke condities we weer gebruik mogen maken van de
Draaikolk.
Vervolgens kwam er op 8 mei vanuit de gemeente Almere het bericht dat er een lokale noodverordening
toegepast gaat worden. Die noodverordening bepaald dat we een plan moeten indienen, op basis van
de instructies van NOC*NSF en de vereniging Sport en Gemeenten, hoe we het sporten buiten gaan
organiseren met in acht neming van de gestelde eisen. De noodverordening gaat naar verwachting
14 mei in. Vervolgens moeten we wachten of ons plan goedgekeurd wordt voor we van start mogen
met de reguliere trainingen.
Alles bij elkaar heeft het bestuur geconstateerd dat we niet per direct weer met de trainingen van
start te gaan. Wat doen we wel:
• We wachten het akkoord en de condities van de Draaikolk af (volgende week).
• De trainers komen bijeen om te ontdekken wat er wel en niet kan binnen die 1,5 meter en meer
(week 21-22).
• We dienen een plan van aanpak in hoe wij met de accommodatie om gaan, en hoe we de
trainingen gaan uitvoeren met inachtneming van de 1,5 meter afstand en de behandeling van
materialen.
• We wachten de toestemming van de gemeente af of we mogen starten.
• De trainers verzorgen de komende tijd de trainingen nog op papier zoals de afgelopen weken.
• De training kun je vanaf 11 mei a.s. wel in een (klein) groepje afspreken en doen.
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• Voel je uitgenodigd om met kleine groepjes te gaan wandelen, NW en hardlopen (vanaf 11 mei
a.s.).
• In navolging op het initiatief van afgelopen zaterdag zal er de komende periode elke zaterdag een
route zijn die gedeeld wordt via Facebook en de apps. Je kunt de routes helemaal of gedeeltelijk
lopen. Het is bedoeld om elkaar (wandelaars, NW-ers, hardlopers) te ontmoeten op de route
met dezelfde condities als afgelopen zaterdag: even een praatje, zwaaien en weer door. Met
inachtneming van de 1,5 meter gaat dat helemaal lukken.
• Bij gezondheidsklachten van neusverkoudheid, niezen, keelpijn, lichte hoest blijf je thuis. Het kan
niet zo zijn dat dit de verantwoordelijkheid van een ander (zoals de trainer) is/wordt. We spreken
elkaar er ook op aan!
Het bestuur realiseert zich dat het feit dat we nog niet volop met de trainingen starten een domper
kan zijn voor onze leden en trainers. Echter we willen de trainers de gelegenheid geven om zich
goed voor te bereiden. Verder willen we graag antwoord op een aantal onzekerheden voor we weer
vol in bedrijf gaan.
Laten we echter kijken naar wat wel kan: weer vrij buitensporten in kleine groepjes. Elkaar weer
ontmoeten. Dat is veel waard.
Het virus is nog niet verdwenen en we kunnen er samen voor zorgen dat het beheersbaar blijft. Pas
goed op jezelf en je omgeving. Laat je niet verleiden tot nepnieuws. Houdt de richtlijnen van het
RIVM aan.
WE GAAN DIT SAMEN DOEN!
Zodra er meer duidelijkheid is, komen we bij jullie terug!
Namens het bestuur,
Barbara K. van Dam,
Voorzitter Trim Slim
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Hardloop nieuws

Twee onderzoeken verklaren waarom hardlopen tijdens een
lockdown zoveel zwaarder aanvoelt
Stress en eenzaamheid eisen meer van je dan je zou denken.
Door RICK PEARSON
30/04/2020
Thuisonderwijs. Voortdurend handen wassen.
Sociale onthouding. De afgelopen maanden
waren ingrijpend genoeg om een zenboeddhist
afgeleid te krijgen. Dus als je looptrainingen
zwaarder dan normaal heeft gevonden, is dat
begrijpelijk.
Onderzoek naar stress en hardlopen.
Volgens een nieuwe studie in Medicine & Science in Sports & Exercise kan slechts 45 minuten
stress de daaropvolgende hardloopprestaties meetbaar kan beïnvloeden. In het onderzoek
moesten de deelnemers twee taken uitvoeren: het voltooien van een mentaal vermoeiende
computertest en het kijken naar een ontspannende documentaire. Na elke taak namen ze deel aan
een loopbandtest (tot uitputting).
Invloed van stress op hardlopen
Het resultaat: na de mentaal vermoeiende taak werden daalden de loopprestaties gemiddeld
met zes procent bij de vrouwen en met drie procent bij de mannen. Met andere woorden: stress
maakte de deelnemers langzamer.
Als je alleen loopt ben je langzamer

Een andere studie, gepubliceerd in het International Journal of Sports Physiology and
Performance, biedt een nog een reden om te denken dat lopen in een lockdown misschien
moeilijker aanvoelt dan normaal. Deze keer werd gekeken naar de psychologie van het alleen
lopen.
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In de studie werden 14 mannelijke deelnemers gerekruteerd om twee 10 kilometerwedstrijden te
lopen: één tegen/met andere lopers; de ander alleen tegen de klok. Het resultaat? De lopers waren
aanzienlijk sneller in de groepswedstrijd (de gemiddelde eindtijden: 39:32 om 40:28).
Somberder van alleen hardlopen
Hoewel de deelnemers hun inspanningsniveau (RPE) in beide wedstrijden min of meer gelijk
inschatten, voelde ze zich tijdens de solo-race steeds negatiever over de uitslag. Met andere
woorden: ze zagen het somberder in.
Schrik dus niet als het lopen momenteel wat zwaarder aanvoelt. Ten eerste word je minder snel
van stress - en de meesten van ons zijn nu behoorlijk gestrest. Ten tweede voelt hardlopen
zwaarder als je alleen loopt – wat de meesten van ons ook moeten doen momenteel.

DigiFlits | TrimSlim | Almere

Mei 2020

Wandel nieuws

Trim Slim op z’n best
Sportieve Wandelaars op pad.
Sportieve Wandelaars van Trim Slim ontmoeten elkaar dagelijks in een whatsapp-groep. De één
vertelt over zijn wandelingen in de polder en de ander vertelt over de broedende zwaan bij hem of
haar in de buurt. Ook worden foto’s gedeeld van rood-wit-blauwe tijdens Koningsdag. Er g gezellig
allemaal en het verbindt ons in deze tijd dat groepsvorming niet is toegestaan. Tijdens Koningsdag
ontvingen we van Karen en Patty het navolgende bericht:
Te midden van het feestgedruis hierbij een suggestie voor een zwaaiwandeling voor morgen (dinsdag
9:15 u). De route (5,7 km) gaat door Waterwijk en Noorderplassen.
Het is een individuele wandeling, met inachtneming van de 1,5 m regel. Groepsvorming is uiteraard
niet toegestaan. Je kiest je eigen startpunt! Linksom of rechtsom wandelen, dat bepaal je zelf. En als
je een collega-wandelaar tegenkomt... Zwaaien!!  
Aan deze oproep werd gevolg gegeven door een groot aantal
wandelaars. En inderdaad zwaaien en op gepaste afstand een
praatje maken. Het werd erg gezellig en we voelden ons met
elkaar verbonden. Uit de reacties op whatsapp kwam naar voren
dat we hebben genoten van de wandeling.
Complimenten Patty, Karen.

Hieronder wat foto’s:
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Naar ik begrijp blijft het hier niet bij. De volgende
wandeling staat al weer op stapel. Een goed
initiatief wat naar mijn idee navolging verdient.
Rob Wegert.
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Evenementen nieuws

Sportwereld tegen corona: Stichting 40 Mijl maakt met de
Coronamars de weg vrij voor ‘het nieuwe wandelen’

De coronacrisis zorgt voor bizarre taferelen. Competities liggen stil en clubhuizen blijven leeg.
Gelukkig ontstaan er binnen de sportwereld ook tal van geweldige initiatieven om in beweging en in
contact te blijven, of anderen te helpen. Iedere werkdag lichten we een van die mooie initiatieven uit.
Vandaag: Stichting 40 Mijl met de organisatie van een solo wandelevenement voor alle wandelaars
van Nederland.
Tot september zijn grootschalige evenementen van de baan. Stichting 40 Mijl is een van de partijen
die hier merkbaar last van heeft. Evenementen als de Lauwersmeer Marathon en de Kennedymars,
die normaal door Stichting 40 Mijl georganiseerd worden, zijn gecanceld. De stichting heeft
zich gebogen over mogelijke alternatieven en riep een solo wandelevenement in het leven: De
Coronamars. Vandaag spreken we oprichter en initiatiefnemer Johan Broesder over het concept.
Digitaal evenementgevoel
In eerste instantie klinkt het als een doodnormale wandeltocht, maar Broesder legt uit waar de
Coronamars verschilt van een normaal ‘blokje om’. “Je loopt samen maar toch apart. Deelnemers
kunnen bij aanmelding zelf hun route bepalen en daarmee het aantal kilometers wat ze lopen.
Iedereen in heel Nederland kan hierdoor meedoen, waar ze zich ook bevinden.”
De deelnemers zijn wél gebonden aan een aantal data en starttijden. Immers blijft het een ‘evenement’
en Broesder geeft ze dat gevoel graag mee. “Er worden drie edities van het solo wandelevenement
georganiseerd, allen in juni: de Coronamars en de Corona-4daagse op de zaterdagen en de Avond4daagse van 8 juni tot en met 11 juni. Wanneer de wandelaars mogen starten krijgen ze via een
speciale app een livestream te zien en lossen we ‘digitaal’ het startschot. Via diezelfde app kunnen
deelnemers met elkaar chatten, foto’s delen en elkaars route volgen. Na afloop, wanneer ze volgens
de app ‘gefinisht’ zijn, krijgen ze per post een medaille thuisgestuurd. Zo proberen we het échte
evenementgevoel te creëren!”
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Foto: Mari Smits
Verantwoord naar buiten
Evenement of niet: afstand houden blijft de norm en dus pleit Broesder voor een veilig verloop van
de wandelingen. “Mensen gaan toch wel naar buiten. Op deze manier kunnen we een verantwoorde
wandeltocht alsnog faciliteren.” Broesder legt uit: “We adviseren deelnemers actief over de route die
ze willen gaan lopen. We geven mee dat ze drukke natuurgebieden het beste kunnen vermijden en
vragen ze met niet meer dan twee personen te gaan wandelen. Tevens raden we deelnemers aan
de lat niet te hoog te leggen, aangezien er onderweg geen EHBO- of drankposten zijn. Ofwel: blijf
dicht bij huis.”
Op deze manier kunnen we een verantwoorde wandeltocht alsnog faciliteren
Het nieuwe wandelen
Het aantal aanmeldingen voor de Coronamars loopt gestaag door, maar hoeveel deelnemers er
uiteindelijk mee zullen doen blijft een schatting: “Het evenement is uniek in zijn soort en dat maakt
de organisatie heel bijzonder.”
De Coronamars is hoogstwaarschijnlijk dan ook geen eenmalige editie. “We hopen hier, in
samenwerking met de wandelbond, een vervolg aan te kunnen geven ná de coronatijd.” Iets wat in
een anderhalve meter samenleving nog niet eens zo’n slecht idee lijkt, vertelt Broesder: “Het is in
ieder geval de moeite waard om wat meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van dergelijke
evenementen en de benodigde technologie. Wie weet wordt dit wel het nieuwe wandelen.”
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/sportwereld-tegen-corona-stichting-40-mijl-maakt-met-decoronamars-de-weg-vrij-voor-het-nieuwe-wandelen
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Loopreizen.nl | de eerste Marathon reis aanbieder met een
eigen on-line radio station.
Loopreizen Radio !!!!!
Na onze test periode is het tijd voor de kick-off van ons Radio station.
Deze kick -off vindt plaats op 11 mei 2020 en wel om 12 uur in de middag.
Tijdens de lancering geven wij ook het startschot voor onze virtuele Run.
De Loopreizen Radio Virtual Run!!!!!
https://inschrijven.nl/form/2020051109009-nl
Een deel van opbrengst gaat naar het goede doel!!!
Wanneer:
Waar:
Wat krijg ik:

welke afstand
moet ik lopen
(hardlopen of wandelen):
wanneer krijg ik mijn medaille:

van 11 mei t/m 25 mei
bij jou thuis, jouw omgeving ,social distance
* Een waanzinnige unieke 7 cm grote special edition medaille
* kans op loopreizen cheque,medaillehangers,schoenentassen,
bol.com cadeaukaarten
* kans om live in de uitzending te komen
Kids:1,5 km - volwassenen 1,5 km x zoveel als je wilt.
Binnen 3 wkn na sluiting inschrijving

Het allereerste radio station met een eigen run en de allereerste run met een radio station.
Live on air,in de uitzending-jouw naam horen,prijzen winnen dat is loopreizen radio run
Loopreizen radio is voor HarTlopend Nederland ,ren of wandel maar loop !!!!!
De virtual loopt van is 11 mei tot 25 mei en bevat een kidsrun van 1,5 km en een volwassenen run
van 1,5 km x zoveel als je wilt dus 1,5-3-4,5-6 km enz
Leg zo vaak je kunt tussen 11 en 25 mei de 1,5 K af.
Bij 1000 deelnemers verloten wij op 25 mei om 12:00 uur op loopreizen radio een loopreizen cheque
twv €250,- !!
En onder de kids een cadeacheque van bol.com van €25,Ennnnn als je wint kom je live in de uitzending !!!
Ook zullen wij van 11 mei tot 25 mei diverse prijzen onder de deelnemers verloten zoals:
Elke week 5 medaille hangers
Elke week 5 schoenentassen
Dus zorg dat je er vanaf het eerste moment ingeschreven staat!!!!
Stuur je foto van je run via de mail naar info@runningfriendscompany.nl of pb loopreizen radio virtual
run en we plaatsten ze allemaal op de site, ook zullen sommige deelnemers gebeld worden en kom
jij mss wel in de live uitzending van loopreizen radio.
Organisatie Loopreizen radio virtual run
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Wat te doen bij een natuurbrand?
Bij droogte neemt de kans op natuurbranden
toe. Wat moet je doen als je tijdens je wandeling
een brand opmerkt? En hoe kun je de kans op
natuurbranden helpen te verkleinen? Wandel.nl
geeft advies.
Vorige week verwoestte een felle natuurbrand
een groot deel van natuurgebied De Deurnsche
Peel. Driekwart van het gebied ging uiteindelijk
in vlammen op. In droge perioden neemt de kans
op natuurbranden toe. Zeker als er wind staat,
kan het vuur razendsnel om zich heen grijpen.
Natuurbranden worden vaak veroorzaakt door
de mens. Wat kun je als wandelaar doen om
de kans op natuurbranden te verkleinen en wat
moet je doen als je tijdens je wandeling een
brand opmerkt?

Wanneer is er een verhoogde kans op natuurbranden?
Als er een langere periode geen regen valt, worden de grond en planten als bomen en grassen
steeds droger. Er is dan een verhoogde kans op natuurbranden. Behalve bossen, kunnen ook
heidevelden en veengebieden worden getroffen door brand. Wil je weten of er in het gebied waarin
je gaat wandelen sprake is van een verhoogd brandgevaar? Op de site www.natuurbrandgevaar.nl
kun je via een kaart met kleuren en getallen zien of er verhoogd risico op natuurbranden is.

Schakel de hulpdiensten in
Merk je tijdens je wandeling een beginnende
brand op? Schakel dan altijd zo snel mogelijk de
hulpdiensten in via 112. Breng jezelf in veiligheid
door van het vuur af te bewegen en het gebied zo
snel mogelijk te verlaten. Let op de windrichting
en op de rookontwikkeling. Blijf zoveel mogelijk
op de hoofdroutes en paden om te voorkomen
dat je verdwaalt of je richtingsgevoel kwijt raakt.
In natuurgebieden heb je niet altijd bereik met
je telefoon. Zoek dan een veilige plaats op waar
je wel bereik hebt en schakel alsnog zo snel
mogelijk de hulpdiensten in.

Meld verdachte situaties
Veel natuurbranden worden aangestoken, dus schakel de politie in als je ziet dat mensen met vuur
(van barbecueën of een kampvuur maken tot vuurwerk) bezig zijn in een natuurgebied.
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Rook niet
In de meeste natuurgebieden geldt bij droogte niet voor niets een rookverbod. Het kleinste vonkje
of een na smeulende sigarettenpeuk kan dan al een grote bosbrand veroorzaken. Rook dus nooit in
een natuurgebied.

Gooi geen afval weg
Afval moet je natuurlijk nooit in de natuur achterlaten, maar al helemaal niet bij droogte. Glas kan
brand veroorzaken doordat het kan werken als een vergrootglas. Schijnt de zon langere tijd in glas,
dan kan het in combinatie met droog gras of droge takken een brand veroorzaken. Zie je tijdens je
wandeling glas in de natuur liggen? Probeer dit dan (zonder jezelf te verwonden uiteraard) weg te
halen.
Parkeer je auto niet in hoog gras
Zet je auto niet in hoog gras (let ook op bij randen van parkeerplaatsen). Een nog hete katalysator
kan droog gras bij de auto in brand steken, waarna het vuur snel om zich heen kan grijpen.
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JOIN A VIRTUAL RACE:
STIMULATING AND CHALLENGING
Virtueel hardlopen
Ik kwam alternatieven tegen voor de hardloopwedstrijden zoals we die ‘uit het verleden’ kennen:
Virtual Runners; Net even een stukje extra motivatie, een stok achter de deur.
Lekker lopen in je eigen vertrouwde omgeving. Bepaal zelf je tempo. Scoor die onwijs gave medailles!
https://www.virtualrunners.nl/  
Hoe werkt virtueel hardlopen?
Een virtuele hardloopwedstrijd werkt eigenlijk hetzelfde als een normale hardloopwedstrijd. Voordelen
van een virtuele hardloopwedstrijd zijn; race waar je maar wilt, in elk tempo, binnen (loopband) of
buiten. Het enige wat je moet doen is meedoen aan en bewijzen dat, je het hebt gedaan door middel
van een screenshot. THATS IT!
Virtuele races zijn een geweldige manier om het hele jaar door fit en actief te blijven, en te worden
beloond met een geweldige medaille voor je deelname.
https://virtueelnl.nl/  
En er zijn nog meer soortgelijke virtuele wedstrijden,
eventueel ook voor het goede doel.
Met dank aan
Ria de Wolde
Global Running Day 3 juni 2020
Hoe de hardloopwereld er woensdag 3 juni ook uitziet: dat de hardloopschoenen aangaan, is een
zekerheid! Dat er op 3 juni massaal over de hele wereld (virtueel of niet) wordt hardgelopen, is een
feit! Het maakt niet uit hoe hard je loopt en hoe ver je loopt: iedere kilometer telt. We zijn alleen, maar
tóch samen en op 3 juni vieren we dat een beetje extra.
Je loopt alleen, maar toch zijn we samen!
Hardlopen is gelukkig nog steeds één van de weinige sporten die we buiten kunnen doen. Helaas
moeten we het momenteel nog even zonder loopmaatje doen en moeten we ook onze route misschien
wat aanpassen. Toch kunnen we concluderen dat we juist in deze moeilijke periode niet alleen zijn!
Wij hardlopers voelen meer verbondenheid dan ooit; we lopen alleen, maar toch zijn we samen!
Global Running Day Club
Global Running Day komt snel dichterbij. En hoewel de clubs voor
volwassenen nog gesloten zijn, staan we niet stil. Onder hardlopers is
meer verbondenheid dan ooit. Om met zoveel mogelijk mensen op 3 juni
in beweging te komen, zijn Champ en Hardlopen.nl de Global Running
Day Club gestart: een online club voor iedereen die op Global Running
Day de hardloopschoenen aantrekt. Meld je aan voor deze club, zodat
iedereen weet dat jij in beweging komt op 3 juni; op die manier inspireer jij
weer andere lopers! Met elkaar zorgen we voor de perfecte voorbereiding:
slimme tips, trainingsschema’s en toffe challenges waaraan je mee kunt
doen. Want je doet het niet alleen: samen met alle clubleden brengen we
op 3 juni heel Nederland in beweging!
Ga naar globalrunningday.nl en meld je aan!
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Whatts UPP

ZOEK DE VERSCHILLEN; foto is op dezelfde locatie genomen, op hetzelfde tijdstip, alléén……….

POLDERLAND
GARDEN
OF
LOVE
AND FIRE
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Willem is vaak in de natuur
te vinden.
Deze keer in de....

Gilles heeft zijn rondje Noorderplassen erop zitten.
Wat is het toch fijn dat de brug gereed is!!

Barbara ging op zondag, met begeleiding,
een rondje Oostvaardersplassen.
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Diverse leuke ontmoetingen tijdens
BEESTACHTIG weer!!
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UNO.DUO..TRIO…
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De Verzamelaars!!
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De Ontmoetingsloop!!
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Whatts UPP

WAAR vind deze training plaats??
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GOED GEWERKT DAMES EN HEREN.
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EN DE OPLOSSING VAN DE
TRAININGSLOCATIE IS…….
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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
Facebook
www.Facebook.com/trimslimalmere
Website
www.Trimslim.nl
Volgende uitgave rond de 10de van juni 2020

