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DIGIFLITS

Nieuws van het Bestuur
Beste leden,

Nieuws
van het
Bestuur

Voor u ‘’ligt’’ een propvolle Digiflits. Verschillende leden zijn de afgelopen periode volop actief geweest en
willen de verhalen graag met u delen. Ook bij de verenging zelf zijn velen actief geweest; verplaatsingstraining,
SUPRISE tocht met Pasen en de ledenvergadering. Ik zeg t vaker; Trim Slim is een levendige vereniging.
Ook voor de komende maanden staan er weer diverse activiteiten op stapel; de Apenloop, Rondje
Noorderplassen, de M.O.A. en ja, er wordt ook nog trainingen gegeven hoor!!
Speciale aandacht voor de Busreis naar de Teutolauf in Lengerich, Duitsland. In 2018 een regelrechte topper
waar Wandelaars, Nordiccers en Hardlopers een fantastische dag beleefd hebben. Dat begint al met de kaffee
und küche die er verzorgd worden. Er wordt een touringcar gehuurd waarbij, op de terugweg, allerlei lekkers
onder elkaar gedeeld wordt. Je kunt deelnemen aan het evenement of zelf in de omgeving een route lopen.
Verderop in de Digiflits staat daar meer informatie over beschreven. De eerste aanmeldingen zijn al gedaan
kan ik u zeggen.
Het Digiteam wenst u veel plezier met de mei uitgave. Daarnaast de tip aan wandelaars en nordic walkers om
niet te schromen jullie mooie verhalen met ons te delen.

Verenigingsagenda 2022
Mei
22
		

De Apenloop
Zie digiflits

Juni

Verplaatsingstraining
Rondje NoorderPlassen

4
30

Oktober
15 Teutolauf Duitsland (Zie volgende pagina voor details)
		
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

Zaterdag 15 oktober 2022
Wandel & Hardloop evenement
Lengerich, Duitsland
Hardlopen
Starttijd

12 km
14.10 uur

29 km
13.50 uur

Nordic Walking/ Sportief Wandelen
Starttijd

12.5 km
14.20 uur

6 km
14.20 uur

Vervoer
Trim Slim huurt een touringcar voor de heen en terugreis.
- Bus naar Lengerich vertrekt om 09.30 uur.
- Om 19.00 uur gaan we terug richting Almere.
Het bestuur betaald 60 % van de buskosten. Dat betekent dat u voor €15,00 een zitplaats kunt reserveren
in de bus. Daarnaast verzorgt u zelf uw inschrijving van het onderdeel waaraan u wilt deelnemen. Ook is het
mogelijk om een introducé mee te nemen! Als de busreis definitief is (minimaal 30 deelnemers) ontvangt u een
betaalverzoek van onze penningmeester.
Aanmelden tot 15 juni 2022 voor een zitplaats in de bus via cursus@trimslim.nl
Aanmelden voor deelname aan het evenement regelt u zelf via de website:
https://my.raceresult.com/199609/registration
Voor het huren van de touringcar is een minimale deelname vereist van 30 leden.
Na 1 augustus ontvangt u nader bericht.

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
Zaterdag 16 april 2022 werd er verzameld bij het
Zilverstrand voor de surpriseloop van Trim Slim. Ruim
80 leden van alle disciplines waren er weer. We startten
met bewolking en een windje. Al snel brak de zon
door. Op eigen inzicht naar de posten voor drinken.
Bij terugkomst was er een bekertje met een eitje en
koffie of thee. En de verrassing: een perkplantje. Tja en
dan zijn er heel veel foto’s ter ondersteuning van deze
fantastische start van de dag en het paasweekend.
Deze keer dank aan Barbara, Martin, Johan, Wilma, Wendy en Annemieke

Algemeen
Nieuws

Trail du Grand Ballon
Trailrun
Nieuws

Afgelopen vrijdag (29 april)
was het dan zo ver. Om
07:00 uur vertrokken wij
met z’n allen naar Frankrijk
in de gehuurde bus.
Na zo’n 8 uur onderweg te
zijn geweest kwamen we
aan bij ons hotel.
De volgende dag zijn
we gaan kijken bij de
start en hebben we ons
startnummer opgehaald.
Ook werden de
kledingrekjes geplunderd!
Aan het eind van de
middag begon het te
regenen en te hagelen.

Zondag was het dan zo ver. We vetrokken s’ochtends ietwat nerveus richting de start. Muziek van Snollebollekes
werd afgespeeld en de sfeer zat er goed in. Het weer zat ook mee: geen regen of hagel, maar een lekker
zonnetje.
We maakten nog even een groepsfoto vooraf de wedstrijd, toen we er nog fris en fruitig uitzagen:

Onderweg werden er veel mooie foto’s gemaakt en werd er genoten van het uitzicht. Het waren 32 zware
kilometers, maar de gezelligheid met elkaar en de mooie omgeving maakte een hoop goed.

Hieronder zie je een schema van het hoogteprofiel.

Trailrun
Nieuws

Op naar de grand Ballon!
Na 32 km was het einde dan in zicht en dat leverde mooie onderweg- en finishfoto’s op:

Vader(Rene) en dochter (Noa)samen over de finish.

Wilma

Patricia

Eddy

Trailrun
Nieuws

Rene & Erik

Celita

Jennifer

Geesken

Genieten van het uitzicht

Trailrun
Nieuws

De prestatie moest natuurlijk gevierd worden dus we zijn nog lekker uiteten geweest met z’n allen.
De volgende dag begonnen we aan de terugreis naar Nederland en kwam ons avontuur van 4 maanden
trainen en trailen dan toch echt aan een eind.
Noa Overduin

Een week niet sporten
Wat een week niet sporten met je gezondheid doet!

(Nordic)
Wandel
Nieuws

Merk jij dat je minder goed in je vel zit als je een paar dagen niet beweegt? Dat is niet gek, want stilzitten
heeft een negatieve impact op je mentale gezondheid. Dit is voor het eerst aangetoond in de Mind Race, een
experiment van ASICS waarbij sporters hun sportroutine een week lang pauzeerden.
Wanneer je een week niet traint, zal je niet direct je spierkracht en conditie verliezen. Wat een grotere impact
heeft, zijn de gevolgen voor je mentale gezondheid. Dat merk je namelijk direct!
Misschien herken je het wel, dat onrustige gevoel als je een paar dagen niet loopt. Je stressniveau is hoger
en je energieniveau waarschijnlijk lager. Waar een rondje hardlopen ervoor zorgt dat je beter in je vel zit, heeft
een paar dagen stilzitten juist het tegenovergestelde effect.
ASICS Mind Race
Professor Brendon Stubbs, onderzoeker op het gebied van beweging en de mind, onderzocht de mentale
gesteldheid van gezonde deelnemers die hun reguliere fitness routine één week lang onderbraken. Voor dit
onderzoek zijn 58 sporters uit 21 verschillende landen gevolgd, die normaal gesproken meer dan 150 minuten
per week sporten. De gemoedstoestand werd onder andere vastgelegd met de ASICS Mind Uplifter.
Na slechts één week van fysieke inactiviteit bleek zowel het cognitieve als het emotionele welzijn verslechterd.
De gemiddelde score in de ASICS Mind Uplifter daalde van 68 naar 55 uit 100. Wanneer actieve mensen
stopten met bewegen, daalde het energieniveau gemiddeld met 23 procent en verminderde het vermogen
om met stress om te gaan met 22 procent. Ook het zelfvertrouwen werd 20 procent minder, de positiviteit
daalde met 16 procent en piekeren nam toe met 23 procent. Deze effecten zijn te vergelijken met een week
slaapgebrek.
15 minuten bewegen
Ben je druk, gestrest of moe? Des te meer reden om je hardloopschoenen aan te trekken! En volgens het
onderzoek van ASICS is 15 minuten en 9 seconden al voldoende om de positieve effecten op je mentale
gesteldheid te ervaren. Die investering van een kwartier levert je de rest van de dag meer energie, ontspanning
en een goed gevoel. Kleine moeite, groot plezier!

Help… een tekenbeet!
Als de natuur in volle bloei is, loert ook weer het gevaar van de
tekenbeet. Hoe kun je een tekenbeet voorkomen? Wat zijn de
symptomen van Lyme? En hoe verwijder je een teek?
Jaarlijks worden meer dan een miljoen mensen gebeten door
een teek en dit aantal neemt de laatste jaren verder toe. In de
meeste gevallen is een tekenbeet onschuldig, maar neem een
tekenbeet wel altijd serieus. Eén op de vijf teken is besmet met
de ziekte van Lyme. Word je door zo’n besmette teek gebeten,
dan kun je besmet worden met deze zware ziekte. Wees daarom
na een wandeling in de natuur, met name in het voorjaar en in de
zomer, altijd alert op teken.
Hoe herken je een teek?
Een teek lijkt op een plat zwart/bruin spinnetje. Het beestje is slechts 1 tot 3 millimeter groot en daardoor
slecht zichtbaar.
Ben je net gebeten? Dan lijkt de teek op een zwart puntje in je huid.
Heeft de teek zich al volgezogen met bloed? Dan zwelt hij op en verandert hij in een bruin/grijs balletje ter
grootte van een erwt.

Waar kun je teken tegenkomen?
Teken zitten het liefst:
•
•
•

in schaduwrijk hoog gras;
in takken van bomen en struiken (beide tot 1 meter hoogte);
tussen dode bladeren dicht bij bomen en struiken.

Ze komen voor in alle mogelijke wandelgebieden, zoals bossen, duinen, weilanden en op de hei. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, vallen teken niet uit bomen. Overigens kunnen teken ook leven in
parken en zelfs in je eigen tuin.
Check de tekenactiviteit in je omgeving met een app
Met de Nature Today-app kun je checken wat de tekenverwachting is bij je in de buurt is. De app geeft een
overzicht van de tekensituatie in heel Nederland. De tekenverwachting bij jou in de buurt of op de plek waar
je wilt wandelen, krijg je door je eigen locatie of elke willekeurige andere locatie in Nederland te selecteren.
De app geeft aan of het aantal teken minimaal, gering, middelmatig, hoog of zeer hoog is. Klik op deze link
om meer informatie over de app Nature Today te bekijken en om de app te downloaden. De app is de eerste
maand gratis, daarna kost deze 2 euro per maand.

Algemeen
Nieuws

Welke voorzorgsmaatregelen kun je nemen?

Algemeen
Nieuws

Als (natuur)wandelaar loop je altijd risico op een tekenbeet. Wel kun je de kans op een tekenbeet verkleinen.
Wandel je in natuurgebieden waar je met je bovenlichaam en hoofd boven de 1 meter hoge takken en
bossages uitkomt, dan hoef je alleen je onderlichaam te beschermen:
•
•
•
•

draag dichte schoenen;
draag een lange broek;
stop je broekspijpen in je sokken;
spuit je kleding in met het insectenwerende middel ‘deet’ of draag kleding geïmpregneerd met het
insectenwerende middel permetrine.

Wandel je in natuurgebieden waar je met je bovenlichaam en hoofd wél in aanraking komt met takken en
bossages onder de 1 meter? Bescherm dan naast je onderlichaam ook zeker je bovenlichaam:
•

draag lange mouwen. De lichaamsdelen die tijdens het wandelen toch ontbloot blijven, kun je insmeren met deet.

Hoe controleer je op teken?
Een tekenbeet is niet altijd te voorkomen. Controleer dan ook altijd je lichaam en dat van je medewandelaars
na een natuurwandeling.
Beruchte lichaamsdelen
Teken bijten zich vast over het gehele lichaam, maar verstoppen zich het liefst op warme, vochtige plekken.
Check dan ook vooral:
• oksels;
• knieholtes;
• liezen;
• bilnaad;

•
•

achter de oren;
de haargrens van de nek.

Controleer naast de bovengenoemde risicogebieden ook de rest van het lichaam, zoals het haar, en gebruik
zo nodig een lampje of vergrootglas.
Kleding
Controleer ook zeker je kleding en verwijder losse teken. Tip: op witte kleding vallen teken beter op! Bevat je
kleding veel teken die zich hebben vastgebeten? Was de kleding dan minimaal 30 minuten op 60 graden of
stop de kleding in de droger. Teken overleven dit niet.
Hoe verwijder je een teek?
Verwijder de teek zo snel mogelijk (liefst binnen 24 uur). Je verkleint daarmee de kans op besmetting met de
ziekte van Lyme of andere ziekten.
Een teek verwijderen doe je zo:
•
•

•

gebruik géén ontsmettende middelen als jodium en alcohol vóórdat je de teek verwijdert (dat kan
namelijk de kans op besmetting vergroten);
gebruik een puntig pincet. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid met het pincet vast en trek hem
voorzichtig los. Je kunt ook andersoortige tekenverwijderaars gebruiken, zoals een tekentang (te koop
bij onder andere drogisterijen). Lees de gebruiksaanwijzing die hier bij zit. Er zijn ook speciale tekenkaarten verkrijgbaar, waarmee je een teek kunt verwijderen. Deze kun je in je makkelijk in je portemonnee of telefoonhoesje stoppen.
na het verwijderen van de teek gebruik je een ontsmettend middel, zoals jodium of alcohol.

Naar de huisarts?
Houd vooral de eerste drie maanden na een tekenbeet je huid goed in de gaten. In deze periode kunnen de
eerste uitingen van de ziekte van Lyme optreden. Noteer de datum waarop je gebeten bent en/of de teek
hebt verwijderd en let op:
•
•
•

verkleuringen op en/of rond de bijtplek. Een rode verkleuring is normaal. Maar worden de verkleuringen binnen enkele dagen groter of zijn ze ringvormig, ga dan naar de dokter;
klachten als gewrichts- en spierpijn en koorts vooral in de eerste weken na de beet;
gewrichtsklachten, huidklachten, hartklachten en zenuwklachten.

Bezoek bij een of meer van bovenstaande symptomen de huisarts. Ze kunnen duiden op de ziekte van
Lyme. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat er blijvende schade ontstaat! Raadpleeg bij vragen of
twijfels over een tekenbeet altijd de huisarts! Die kan bepalen of behandeling gewenst is.
Meer informatie over teken en de ziekte van Lyme
Bezoek voor meer informatie over teken en de ziekte van Lyme de website van het RIVM.

Algemeen
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Een Marathon om van te genieten.
Hardloop
Nieuws

Het was 3 weken voor de Marathon van Rotterdam dat ik me definitief heb ingeschreven. Dit houdt overigens
niet in, dat ik maar z’n korte tijd heb voorbereid. Vanaf begin dit jaar train ik al mee met de trailgoep. We lopen
dan langere afstanden, vaak op locatie waar heuvels zijn. Dit heeft niet alleen mij maar ook de gehele groep
sterker gemaakt. De Utrechtse Heuvelrug was een favoriete plaats om een aantal uren door te brengen. Ook
het weekend in Gulpen was heel nuttig en vooral gezellig.
Binnen de groep was ik de enige, die nog geen marathon had gelopen en daar werd ik nog wel eens aan herinnerd. Eerdere pogingen vorig jaar zijn niet doorgegaan vanwege Corona en een ongelukje. Op 20 maart heb
ik meegedaan aan de Lenteloop van de AVA. Ik liep daar de 30 km en dat gaf mij veel vertrouwen om ook de
Marathon met succes te kunnen volbrengen.
Bij deze 30 km waren lopers die de Marathon van Rotterdam gingen lopen en ik werd daardoor enthousiast. Ik
had mezelf een doel gesteld alleen de marathon te lopen, als ik ook kans heb dat binnen de 4 uur te kunnen
volbrengen. Dat was voor mij het moment om me te gaan focussen op de Marathon van Rotterdam. Ik ben
bovendien goed getraind en zit in de flow. Dus op Marktplaats maar even kijken of er nog startbewijzen zijn.
Dat was geen probleem. Nog wel even René gevraagd of het verstandig is. Hij gaf aan dat ik een lange, vooral
rustige, duurloop van ongeveer 35 km nog wel even in de benen moet hebben. Dus 2 weken voor de marathon
een rondje Almere uitgestippeld. Vanaf Haven naar Buiten en over de dijk naar Poort en weer terug naar huis.
Dat ging opzich goed, maar het rustige tempo was wel even wennen, evenals een langere tijd van bijna 4 uur
achtereen te hardlopen.
Een week voor het grote moment heb ik nog meegedaan aan de Hilversum City run. Dit had ik al eerder afgesproken met mijn werk. De 10 km heb zelfs 2 minuten sneller gelopen, dan mijn beste tijd. Ik voelde me klaar
voor het grote werk. De week voorafgaand nog een rustige training gedaan van 9 km woensdag en vrijdag nog
3 km. Daarnaast goed eten, drinken met voldoende nachtrust.
Om zo weinig mogelijk stress te hebben voor de wedstrijd ben ik nog op zaterdag naar Rotterdam gegaan om
het startnummer op te halen en een stukje van de sfeer te kunnen proeven.
En dan is de dag aangebroken.
Niets vergeten en dan op weg naar Rotterdam en
gesteund door al mijn kinderen. Ze stonden op verschillende plaatsen van het parcours om me aan te
moedigen en te voorzien van eten. Ik was mooi op
tijd en getuige van Lee Towers met zijn “You never
walk alone”.
En dan maar op weg naar mijn startvak 3. Ik was op
zoek naar de vlag van 4 uur, maar daar kon ik niet bij
komen.
En dan valt om 10:15 het startschot. Ik ging weg
met het idee om rustig te beginnen met een tijd van
5:40 m/km. Al snel merkte ik dat een tempo van 5:25
beter liep. En dan over de Erasmusbrug met aan
beide kanten grote hoeveelheden publiek om je aan
te moedigen. Ik merkte dat ik door veel lopers werd
ingehaald en heb me daar niet door laten leiden en
me volledig gericht om mijn eigen tijd.
Al na 10 km stond 1 van de kinderen klaar met een
banaan. Elke 5 km was een drinkpost, die heb ik ook
allemaal gebruikt. Tot aan de halve marathon mijn
eerste mijlpaal ging het vrij soepel, daarna vergde
het wat moeite om het tempo van de eerste deel aan
te houden.

Bij 27 km ging de route weer terug over de Erasmus brug gesteund door weer heel veel publiek en muziek langs de kant. De
brug op ging zonder problemen wel met wat kortere passen. Bij
de start was het nog wat fris en ik had 2 shirts aan. Later werd
het zonnig en zelfs wat aan de warme kant. Al lopend heb ik toen
maar een shirt uitgedaan.
En dan op weg om de Kralingse plas en bij 35 km begon het al
een beetje te kraken. Op dit gedeelte was het ook wat rustiger.
De hele route heb ik geen moment stilgestaan en heb in 1 stuk
doorgelopen tot aan de finish.
En bij 39 km was ik over de dip heen en ging ik me richten op de
eindstreep. Het publiek werd uitbundiger en de muziek luider en
mijn naam werd voortdurend geroepen. De eindstreep was nu in
zicht en moest veel lopers voorbij zijn gegaan, die meer moeite
hadden met de laatste kilometers. En dan de laatste bocht naar
de Coolsingel en op weg naar de finish, nog 500 m te gaan.
En dan onder de boog met de finish. Het zit er op en het geeft een
heel goed gevoel, met een super tijd van 3:46:10 ver binnen door
mij gestelde doel van 4 uur. Volgens mijn horloge was de afstand
zelfs een paar honderd meter meer. Uiteindelijk ben ik gefinisht
als 4.087e en de 15e in mijn leeftijdscategorie.

Het was één groot feest.
Een trotse Trim slim loper
Eddy

Hardloop
Nieuws

Wist u dat...
Hardloop
Nieuws

Sebastiaan Leutscher (ons jongste
lid?), 16 jaar, afgelopen Paas suprise tocht zijn eerste 10Km heeft
volbracht?
In Oktober begonnen met de Starterscusrus (als ondersteuning voor
zijn vader :-)) en door de trainers
klaargestoomd voor de 5Km.
In Maart meegedaan met de Lenteloop (5K) en daar netjes gefinished.
Volgende loopje wordt de Nobelrun
(ook 5K) en dan de Almere City Run
(10K)??
Dit gaat hem vast en zeker lukken!
Met vriendelijke groet,
Erik Leutscher

Voeding
Voeding voor, tijdens en na wandeltochten
Inleiding
• Met juist samengestelde dagelijkse voeding kan je je sportprestaties verbeteren.
• Het voordeel van speciale sportvoeding is dat het, afhankelijk van het toepassing, in de juiste verhouding koolhydraten (brandstof), vetten (brandstof en bouwstof), eiwitten (bouwstof), vitaminen (zo is bij
een hoog energieverbruik meer B complex en C nodig) en mineralen (bij duursporters is de behoefte
aan ijzer, magnesium en zink groter) bevat. Bovendien is speciale sportvoeding vaak gemakkelijker in
gebruik en beter verteerbaar.
• Eten en drinken voor, tijdens en na het wandelen is afhankelijk van veel factoren. Als inleiding hierbij
voorbeelden om rekening mee te houden. Tijdens een lange duurtraining. Voor het werk wandelen of
s’avonds voor het slapen. Na afloop van een zware intervaltraining. Voor of na een wandeltocht. Op een
warme zomerdag hartje zomer.
• Voor een overzicht van bekende merken sportvoeding: Duursportvoeding.nl.
Voor een wandeltraining
• Het gebruik van voeding voor een wandeltraining is afhankelijk van de soort training dat je gaat doen en
gevoeligheid van je maag en darmstelsel.
• Wanneer je maag en darmstelsel gevoelig is: gebruik dan twee uur voor je training geen uitgebreide
vaste maaltijd.
• Als je ‘s avonds gaat trainen: kan je het beste voor de wandeltraining iets lichts (rijst, boterham met jam,
yoghurt, ect) gebruiken en pas na de training de warme maaltijd.
• Wanneer je op een warme dag een lange duurtraining gaat doen kan je het beste voor de training extra
drinken. Je maag kan per kwartier ongeveer 250 ml (een groot glas water) verwerken.

Voor een wandeltocht
• Drink (vooral op warme dagen) meer. Door het gebruik van extra koolhydraten kan je sowieso meer
vocht vasthouden.
• Gebruik geen alcohol de avond voor een wandeltocht. Helemaal niet als het warm weer kan worden.
Zelfs een beetje alcohol s’ avonds voor een wandeltocht vermindert het vermogen om in warm weer te
wandelen.
• Gebruik zeker twee uur voor een wandeltocht geen vet. Een hoog vetgehalte in het bloed belemmert het
gebruik van koolhydraten. Vetverbranding levert per liter zuurstof minder energie dan koolhydraatverbranding. Per liter zuurstof leveren koolhydraten 5 kcal en vetten 4,7 kcal. Vooral bij langdurige inspanningen is dit verschil (zo’n 7%) niet onbelangrijk.
• Gebruik een half uur voor de start van een wandeltocht sterke bak zwarte koffie: cafeïne stimuleert
vetverbranding. Tip: ga de weken voor de tocht na of je maag koffie kan verdragen tijdens een zware
inspanning.
• Koolhydraatstapeling.
		 Deze methode gebruik je bij de voorbereiding van stevige wandeltochten waarbij de koolhydraatvoorraad (of glycogeenvoorraad) in je spieren en lever grotendeels verbrand gaat worden. Voor uitleg en
tips: Wandeltocht voorbereiding.
• Koolhydraatrijk voedsel: pasta, rijst, aardappelen, fruit (bananen!), brood, suiker, vruchtensappen, frisdrank, zoet beleg, ontbijtkoek.
• Koolhydraatarm voedsel: kaas, vis, kwark en vlees.
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Tijdens een wandeltocht
• Tijdens een zware training of op een warme dag kan het vochtverlies oplopen tot een liter per uur. Bij
een vochtverlies van 2% van het lichaamsgewicht (dat is 1,5 liter voor iemand van 75 kg) gaat het
prestatievermogen duidelijke achteruit. Drink daarom voor, tijdens (per kwartier 100-250 ml) en na het
sporten voldoende. Voor meer informatie: Rekenmachine vochtverlies.
• Bij een hoge omgevingstemperatuur en een hoge vochtigheidsgraad en slechte ventilatie is het vochtverlies hoger dan een liter per uur.
• In je spieren en lever zit 300 tot 700 gram glycogeen opgeslagen. Deze voorraad is voldoende voor
ongeveer anderhalf uur intensieve inspanning. Het lichaam kan maximaal circa 80 gram (320 kcal)
koolhydraten per uur opnemen uit de voeding. Gebruik daarom tijdens langdurige inspanningen extra
koolhydraten (40 - 60 gram per uur) om de glycogeenvoorraad te sparen. Gebruik daarbij ook voldoende vocht (500 - 750 ml per uur).
• Gebruik ook niet te veel koolhydraatrijke Sportdranken: je maag kan niet meer dan 60-80 gram koolhydraten per uur verwerken.
• Experimenteer niet met sportvoeding en sportdrank tijdens wandeltochten.
Na afloop van een wandeltocht of zware training
• Eet na afloop van een wandeltocht of zware training flink wat koolhydraten. Hoe eerder, hoe beter dat
is voor het herstel. Probeer na afloop per half uur zo’n 40 gram gemakkelijk verteerbare en goed opneembare koolhydraten te gebruiken. Denk hierbij aan: pasta, rijst, aardappelen, bananen, brood, suiker,
zoet beleg en koolhydraatsupplementen. Probeer per kwartier ook kwart liter te drinken. Normaal is op
deze wijze binnen 48 uur de energievoorraad herstelt.
• Geen trek? Probeer dan toch wat te eten. Door langdurige inspanningen wordt het hongergevoel verminderd.
• Probeer eens een hersteldrankje bestaande uit 70% eieren en 30% melk of 50% melk en 50% aardappelen.
• Voor meer informatie: Sneller herstellen.
Algemeen
				
• Speciale sportvoeding kan je prima gebruiken de uren voor en tijdens wandeltochten en na afloop om
het herstel te versnellen. Als sporters moet je ook je dagelijkse voeding aanpassen. Ook voor niet sporters is het verstandig hun eetgewoontes in de gaten te houden: vaak wordt er te veel vet gebruikt.
• Verhouding koolhydraten, eiwitten en vetten
		 Omdat duursporters veel koolhydraten verbruiken moeten ze koolhydraatrijk eten. De geadviseerde
voedingspercentages voor duursporters is: 60% koolhydraten, 15 % eiwitten en 25 % vetten. Vaak wordt
er door sporters te veel vet en te weinig koolhydraten gegeten. Zorg ook voor voldoende eiwitten. Een
tekort aan eiwitten gaat ten koste van spiermassa. Het eiwitaandeel in de totale energiewaarde van de
maaltijd mag echter ook niet te groot worden: nooit meer dan twintig procent.
• Rekenmachine calorietabel
		 Met de Rekenmachine calorietabel kan je bovengenoemde voedingspercentages bepalen. Het is niet

•
•
•
•
•

nodig om vaak aan de slag te gaan met deze tabel. Om een goede schatting te krijgen van de voedingspercentages bepaal je deze op enkele gemiddelde dagen. Hetzelfde doe je op een caloriearme en
calorierijke dag. Je kunt ook tijdens een normale week je totale calorieverbruik en de daarbij behorende
percentages bepalen en dan delen door zeven. Hierna heb je een betrouwbaar inzicht in je dagelijkse
calorie inname en voedingspercentages.
Drink minstens 1,5 liter vocht per dag. Koffie, thee en alcoholische dranken (niet meer dan twee per dag)
mag je ook meetellen, ondanks dat je wat vaker naar de toilet moet.
Hoe rijper een banaan is hoe meer enkelvoudige koolhydraten deze bevat. Hierdoor is een rijpe banaan
een snelle energieleverancier. Een nog groene banaan bevat veel meer samengestelde koolhydraten.
In ontbijtkoek zit weinig vet en veel koolhydraten. Dus heel geschikt voedsel voor duursporters. Voedingswaarde per 100 gram: vet 1 gram, koolhydraten: 70 gram en eiwit 2.5 gram.
Bij isotone sportdrank is de concentratie hetzelfde als in het bloed. Isotone sportdranken worden daarom het snelst door het lichaam opgenomen en dus het meest geschikt als sportdrank.
Bij duursporters is vooral een vitamine B1 en B2 tekort mogelijk, wegens een hoog energieverbruik.
Vitamine B is nodig bij de afbraak van koolhydraten: bij elke 1000 kcal opgenomen door koolhydraten
moet 0,5 mg B1 en 0,7 mg B2 worden gebruikt.

• Bij wandeltochten zie je soms bij de finish bananen en sinaasappels liggen. Dat is niet opvallend: energierijk voedsel (bananen) en sinaasappels zijn vitamine C rijk.
• Ook zie je soms na afloop winegums liggen: zijn gemaakt van het eiwitrijke en energierijke gelatine.
• Bruin bier is ook goed voor het herstel. Een pilsje kan je beter niet gebruiken: het onttrekt vocht uit je
lichaam.
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Trainers trailrunning
Trailrun
Nieuws

Onlangs hebben Jennifer Bijzet en Rene Langeslag de opleiding TrailRunning Trainer gevolgd via Hardlopers NL.
De opleiding TrailRunningTrainer–basis, oftewel TRT1, biedt een basis om
lopers voor te bereiden op alle facetten die om de hoek komen kijken bij
trailrunnen binnen Nederland. De opleiding staat bijvoorbeeld stil bij didactiek, het lopen en klimmen in heuvelachting terrein, bochtentechniek,
oog-voet-coördinatie en uiteraard veiligheid.
•
•
•
•

De opleiding wordt gegeven door een gerenommeerde opleider
De opleiding is erg praktijkgericht
De opleiding is in eigen beheer ontwikkeld
De opleiding is gecertificeerd door de Atletiekunie

Inhoud van de opleiding
Steeds meer hardlopers maken een overstap naar trailrunning. Het aantal evenementen groeit sterk. Trainers
krijgen steeds meer vragen over specifieke training. Trailrunning vraagt dan ook om extra kennis. De opleiding
TRT1 springt hierop in.
De aspecten die onder andere tijdens de opleiding aan
de orde komen zijn: veiligheid, trailkleding- en materialen, trailtechnieken, klimmen, dalen, anticiperen op veranderende ondergrond, voeding, didactiek en specifieke
oefeningen voor het trainen van bijvoorbeeld de core stability.
Onder leiding van een gerenommeerde opleider krijgen
deelnemers alle fijne kneepjes van het vak TRT1 onderwezen. Na het volgen van de twee opleidingsdagen en
bestudering van de theorie, word je geacht het volgende
te kunnen:
• Het adviseren van lopers op trailvlak;
• Het ontwerpen van een trailtraining;
• Het uitvoeren van een trailtraining als trailtrainer.
Jennifer en Rene hebben de opleiding met succes afgesloten.

Nordic- en Sportief wandelgroep
Sportief wandelen, Nordic Walking, mooi weer, enthousiaste trainers, vriendelijke leden en dus mooie foto’s!!
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Marathon van Boston
Hardloop
Nieuws

Op 15 april zijn René Vermeeren en ik naar Boston
vertrokken voor de marathon. Voor mij geen marathon maar René had zich in Rotterdam gekwalificeerd om 2e paasdag de 126e Boston marathon
te mogen lopen. Voor de zaterdag ervoor hadden
we ons samen ingeschreven voor de 5 km, een opwarmertje voor velen voor de marathon.
Alle dagen in Boston stonden in teken van de marathon. In het vliegtuig worden de lopers al succes
gewenst, evenals bij de strenge douane. Tijdens
het opstaan voor de start denk je dat je de enige in het hotel bent die vroeg ontwaakt maar met
ons nog vele andere lopers. Heel leuk om andere
mensen te spreken, ze komen allemaal uit verschillende werelddelen.
De 5 km was leuk om te lopen maar het gaat in
Boston natuurlijk om de marathon. Die dag was het
superdruk. Overal op de route staan mensen die de
hele dag de lopers aanmoedigen. De sfeer is heel
gezellig. Iedereen is vrolijk.
Een onbekende meneer die naast mij stond begon René uit volle borst toe te juichen toen René passeerde.
René vond de marathon zwaar. Die heuvels kan
je in Nederland moeilijk trainen en als toetje ook
nog de ‘Heartbreak Hill’, deze voelde, volgens
René, echt zo. René heeft genoten van deze loop
en voor ons wat het een hele belevenis om dit in
Boston mee te mogen maken. Met ons ook vele
anderen; na 3 dagen zag je nog steeds lopers
door de stad en ook op het vliegveld trots met
hun medaille paraderen.

Voor de 5 km hadden 8000 lopers zich ingeschreven
voor de hele marathon waren er 25.000 gekwalificeerd.
Groeten,
Annemarie (en René)
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