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Nieuws van het bestuur

Wandelbond
Bericht van de Wandelbond,
Zoals jullie wellicht weten is onze vereniging lid van
de Koninklijke Wandelbond Nederland (kWbn). Dit
lidmaatschap brengt met zich mee, dat leden van
TrimSlim zich via TrimSlim als lid kunnen aanmelden
bij de Wandelbond. Het voordeel hiervan is dat je niet zelf lid hoeft te worden van de bond en
toch kunt profiteren van kortingen op evenementen en wandelproducten, het magazine Wandel.
nl (5x per jaar wandelinfo en tips) én de evenementenjaargids van de Wandelbond. Bovendien
worden er door de Wandelbond ten behoeve van onze wandeltrainers informatiebijeenkomsten en
nascholingsdagen georganiseerd.
Als je je aanmeldt voor een lidmaatschap via TrimSlim betaalt TrimSlim per lid een gereduceerd
contributiebedrag (€ 16 per jaar), die TrimSlim jou vervolgens in rekening brengt. Het voordeel
hiervan is, dat jij minder contributie betaalt, dan als individueel lid (afhankelijk van gekozen pakket €
16,50 tot € 28,50 per jaar; zie ook: https://www.kwbn.nl/pagina/wandelaars/persoonlijk-lid-kwbn). Dit
lidmaatschap is ook interessant voor leden die nu persoonlijk lid zijn van de kWbn.
Het bestuur stelt de verlenging van het verenigingslidmaatschap echter afhankelijk van het aantal
TrimSlim-leden dat zich aanmeldt en neemt hierover in september 2019 een beslissing. Voor dit tijd
kun je – uiterlijk voor 1 augustus as. – je belangstelling voor het ‘organisatielidmaatschap’ kenbaar te
maken aan de penningmeester, penningmeester@trimslim.nl. Van je inschrijving bij de Wandelbond
ontvang je te zijner tijd bericht.
Martijn Hommes, coördinator Wandeltrainers
Rob Wegert, penningmeester
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Trim Slim verenigings evenement

Door consumentenorganisaties wordt meestal afgeraden om producten of
diensten op afbetaling te kopen.
Er is echter één uitzondering: de marathon op afbetaling (kort: MOA).
Bij de MOA loopt, rent, wandelt, of nordic walkt u 4 dagen 5.225 meter of 10.549 meter, waardoor
u aan het einde van de week, wanneer u deze afstand heeft afgelegd, een halve of hele marathon
heeft gelopen.
De reguliere avondtrainingen zullen deze week vervallen.
Van maandag 5 tot vrijdag 9 augustus heeft u tussen 18:30 en 21:00 de mogelijkheid om vanuit de
draaikolk een marathon af te betalen. Bij de draaikolk zijn de routes beschikbaar. De swingende
barmannen zullen ook weer acte-de-precense geven.
U komt toch ook?
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Route Noorderplassen
Wanneer

27 juni 2019

Voor

Hardlopers, Nordic Walkers en Sportief Wandelaars

Doel

in groepsverband 10 km afleggen

Startlocatie Kinderboerderij & Manege de Stek
		
Rie Mastenbroeksportpark 8, 1314 AZ Almere
Start
		
		
		

19.00 uur Nordic Walking en Sportief Wandelaars
19.30 uur Hardlopers groep C (8km p/u)
19.45 uur Hardlopers groep B (9 km p/u)
20.00 uur Hardlopers groep A (10km p/u)

Finish

21.00 uur

Daarna een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
Svp opgeven via cursus@trimslim.nl
ROUTE
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Algemeen nieuws

Verplaatsingstraining Muiderberg
Ondanks de warmte genoeg enthousiasme om
vanuit Muiderberg een rondje hard te lopen langs en
over de oude Zuiderzeedijk.
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Oproep Nijmeegse 4daagse lunch
Het zal u niet ontgaan zijn: op dinsdag 16 juli aanstaande gaat het
grootste wandelevenement ter wereld (!) - de Nijmeegse 4daagse
(N4d) - van start.
Een traditie is dat we met Trimslimmers welke deelnemen aan de N4d
(en hun supporters) de maandag voorafgaand aan de N4d met z’n
allen in Nijmegen gaan lunchen. Ook dit jaar gaan we deze traditie
weer voortzetten. Mochten er dit jaar TrimSlimmers zijn die toevalling
in Nijmegen zijn, dit evenement wel eens van dichtbij willen zien, of
die een andere goede reden hebben om op dat moment in Nijmegen
te zijn, dan worden ze van harte uitgenodigd om bij de lunch aanwezig
te zijn
Graag wil ik gaan inventariseren wie er mee wil lunchen; even kort:
maandag 15 juli, 13:00 . Stuur uw e-mail aan martijnuitalmere@live.nl

Apenloop
Op zondag 12 mei jl. organiseerde TrimSlim - net als in voorgaande
jaren - de Apenloop. De dagen vooraf hebben een aantal TrimSlimmers
in een soort ploegendienst met passie de beroemde Apenloopbordjes
in Almere aan diverse lantaarnpalen, bomen en andere verticale
objecten bevestigd.
Op de vroege zondag stonden de eerste TrimSlimmers al om zes uur
(geen tikfout) bij de Kemphaan om de eerste wandelaars te ontvangen.
Om 7:00 gingen de eerste wandelaars van start. Een klein bui-tje
rond 11:00 was zo lokaal, dat een deel van het apenparcours niet nat
is geworden.
Ondanks dat het moederdag was en de snelweg was afgesloten,
hebben ruim 150 wandelaars de Apenloop volbracht. Alle deelnemers
die gestart zijn, hebben (zonder moeite) de finish gehaald.
De afgetankte redingshelicopter heeft werkeloos op het dak van de Kemphaan staan wachten, maar
was niet nodig. (Voor degene die omhoog hebben gekeken; vanaf de straat kon je de helicopter nét
niet zien)
Bij het einde van de dag is de bar van de brouweij op de kemphaan nog speciaal voor de wandelaars
geopend; er is daar ook goed gebruik van gemaakt.
Binnenkort zal TrimSlim een cheque overhandigen aan stichting Aap met een deel van de opbrengst.
In 2020 wordt de apenloop niet meer op moederdag georganiseerd, maar een week eerder: zondag
3 mei.
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MOA
Net als vorige jaren organiseert TrimSlim in de eerst volle week van augustus
(5 t/m 9 augustus ) de MOA. Door diversei consumenten organisaties wordt
meestal afgeraden om producten of diensten op afbetalng te kopen. Er is
echter één uitzondering: de marathon op afbetaling (kort: MOA). Bij de MOA
loopt, rent, wandelt, of nordic walkt u 4 dagen 10.549 meter, waardoor u
aan het einde van de week, wanneer u deze afstand heeft afgelegd, een
marathon heeft gelopen.
Van maandag 5 tot vrijdag 9 augustus heeft u tussen 18:30 en 21:00 de
mogelijkheid om vanuit de draaikolk een marathon af te betalen. Bij de
draaikolk zijn de routes beschikbaar. U komt toch ook?
De reguliere avondtrainingen zullen deze week vervallen.
Omdat de swingende barmannen dit jaar beperkt beschikbaar zullen zijn ivm
vakantie en werk, zoeken we hulp. Voor de bemanning (m/v) van de draaikolk
zou het fijn zijn wanneer er twee TrimSlimmers per avond beschikbaar zijn
en ook op het keerpunt zoeken we nog hulp. U kunt u aanmelden als hulp via
trainingszaken@trimslim.nl of bij uw trainer

Verenigingsagenda 2019
2019
Juni

17
27

Bestuursvergadering
Route Noorderplassen

Juli

6

Verplaatsingstraining

Augustus

5-9

MOA

September

16

Bestuursvergadering

Oktober

5
21

Verplaatsingstraining
Bestuursvergadering

November

2
2- 7
11 of 18

PRESTATIE-training Special
‘’Vier de Prestatie’’ week
Algemene Ledenvergadering

December

2
7
23 - 3 jan.

Bestuursvergadering
Verplaatsingstraining
Winterstop, geen trainingen
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Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws

Het weekendje Renesse
Eindelijk was het zover! Wij, de Nordic groep, hadden er lang
naar uitgekeken, want de 21 km lopen, dat was het toch wel!
Niet dus, wij gaan alleen met de bus mee en we vermaken ons
wel op Schouwen-Duiveland.
Het begon al de dag ervoor, onze trainer Don, begon al aan de
voorbereidingen voor onze wandeling aldaar.
Want de conditie moest gewoon goed zijn, toch?
Zondag om 7:45 uur verzamelen bij de sporthal Waterwijk, om klokslag 8 uur de rit aan te vangen
naar Renesse. Onderweg begon het een beetje te regenen, dat hadden we NIET besteld!!
Na ruim. 1,5 uur reden we Renesse binnen. De sportieve wandelaars mochten gelijk starten, want
de officiële start was al om 9 uur.
Wij, oerNordic-ers Bep, Louis, Joke, Don, Inge, Henk,
Roelie, Hannah, Gerda, Maartje, Rob en Ehard, begonnen
onze wandeling zoals het hoort, met een kop koffie met een
appeltaartpunt!
Daarna toch maar de stoute schoenen aangetrokken en gaan
lopen.
Met z’n twaalven op stap! Dat kon niet goed gaan. En zo
geschiede!
Wij verbrokkelden tot drie groepen, die wel gelijk startten en
een stuk van de route gingen lopen. De snellere lopers Don,
Roelie en Henk waren al snel uit het zicht verdwenen.
Onderweg kwamen we toch wel vreemdsoortige wezens tegen!
Normaliter zien we alleen tegen de kerst, alleen wat kaler!
Na een klein stukje afgesneden te hebben van de
oorspronkelijk uitgezette route van 21 km, kwamen we na
6,5 km weer bij de finish aan, waar we bijna nog medailles
omgehangen kregen ook!
Ondertussen was het al langzaam begonnen met regenen en
dat werd steeds erger!
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Het was ondertussen lunchtijd, dus op zoek naar de
rest van de ploeg. We vonden er 8 in een eetcafé,
waar we gezellig gezamenlijk gegeten hebben.

En oja, de regen!
Zo zag de
finish er uit in
de middagvlak
voor de laatsten
binnen kwamen
rennen/lopen.

Na een heerlijke lunch en even gewacht te
hebben tot het droog was, hebben we kaarten
gekocht voor de achterblijvers, onze ongelukkige
trainer Arie en erelid Herman, om hun een hart
onder de riem te steken.
Nog even de laatsten van onze groep opgezocht
en gevonden. Deze diehards waren stug door
de regen door blijven lopen en zagen er redelijk
verzopen uit, in ieder geval een aantal van deze
groep. Maar ze hadden wel een 10 km achter de
kiezen!
Toen, dat hoort er toch bij, Renesse
verkennen(shoppen dus!)
Op ééntje na dan, Roelie!
Zij had daar geen zin in en, aangezien we nog
ruim in de tijd zaten, voordat de bus weer richting Almere ging, besloot zij het eerder gelopen
rondje nog een keer te lopen. (Let wel 80 jaar oud!)
De terugreis was, zoals we van TrimSlim gewend zij, oergezellig met al die, door ons gemaakte/
gekochte lekkernijen!!
Henk van Groenigen
PS: Petje af voor diegenen, die de 21 km wél helemaal gedaan hebben, rennend of lopend!
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19 mei was de dag van de
halve van Renesse.
De bus vertrok vroeg op de zondagochtend
met een gemengde groep van wandelaars,
hardlopers en nordic walkers naar Renesse.
Het heenreis verliep rustig; iedereen was aan het
opstarten voor de dag.
Wij kwamen aan om 10:00 uur en zijn onze
startnummers met shirts gaan ophalen bij de
start.
Rustig liepen wij naar de start. Het weer was grijs
met een beetje motregen maar de humeur was
goed.
Eerste stop voor de wandelaars na circa 9 km
aan het strandpaviljoen. Daarna begon het echte
werk.
Door modder, hoge duinen en natte grond en
tussen de hardlopers die op zoek waren naar
stabiele grond, hebben wij met alle krachten die
wij hadden het parcours gelopen.
Het was best wel pittig maar voor de meerdaagse
deelnemers een mooie kans om de heuvels te
oefenen. Het weer helaas slecht voor een plaats
in Nederland waar de meeste dagen per jaar de
zon schijnt.
Na de finish zijn wij natuurlijk de kroeg
ingedoken en lekker van een, en twee en
nog …….veel meer borrels genoten.
Om 17:00 uur vertrokken wij weer met de
TS bus naar Almere. Wat was het gezellig
en wat hebben wij heerlijk gesmuld van de
hapjes van ……….
Ik had na jaren het gevoel dat ik weer met
de schoolbus op stap was.
Al met al een zeer geslaagde dag die wij
volgend jaar met hopelijk meer deelnemers
gaan herhalen.
Lila Chatziangelaki

Maandagochtend...
Wat je al niet tegen kunt komen op een maandagochtend wandeltocht.
1. een grijze en witte reiger die rustig zitten te genieten op de brugleuning
2. Een kat op strooptocht nabij de Boathouse. Zou er een muisje tussen het hout zitten ?
3. de schaapskudde van Almere op de achtergrond en de deelnemers op die bewuste maandag
die er van getuige waren.
Met sportieve groet,
Marjan Dijkstra
(wandeltrainer AWI 3)
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Hardloop nieuws

Johan Cruijff loop
Samen met Chantal, Diana, Celita en Eline hebben wij de Johan Cruijff loop gelopen,
voor mij en ook de anderen was het de eerste keer.
Het was voor mij een super leuke loop waarbij we langs menig plekje kwamen die voor
mij heel herkenbaar waren vooral uit mijn jeugd.
Wat toch wel indruk heeft gemaakt was de binnenkomst in de Arena, geweldig! We hebben ons
bijna allemaal verbaasd over de tijd die we hebben gelopen.
Het volgende evenement is Renesse daarna Kika en dan even rust.
Groetjes,
Margo
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Mijn eerste halve marathon…de Nobelrun
Daar was die dan mijn eerste halve marathon. Na weken van voorbereiding; elke woensdagavond
mee met de 1,5 uur groep, elke zondag een duurloop met Wilma, was ik er dan eindelijk klaar voor.
Zondag 19 mei, het weer was nog onvoorspelbaar. Redelijk zenuwachtig gingen we naar
Nobelhorst, daar aangekomen, zag het er erg gezellig uit. Samen met mijn maatje Wilma gingen
wij het startvak in. Eenmaal daar begon het zonnetje te schijnen en die bleef ook aanwezig.
Na het startschot gingen we van start, de eerste 10 km gingen goed, daarna werd het zwaarder.
De zon bleef schijnen en er was weinig verkoeling. Toen ik de 18 km passeerde kreeg ik het echt
zwaar en het was flink afzien.
Maar eindelijk na 2 uur en 19 minuten haalde ik super trots de finish. Ik had het gehaald, YES! Wat
ben ik trots op ons dat wij het samen hebben gehaald. Een jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik
dit zou doen.
Ik weet zeker dat ik vaker ‘een halve’ ga lopen dit jaar.
Maar eerst naar de 10 EM tijdens de Almere City run.
Groet,
Wendy
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Celita in Renesse
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor de Digiflits.
Mijn naam is Celita Beernink, moeder van 3 kinderen, getrouwd met Jan Beernink en 57 jaar jong.
Sinds voorjaar 2016 ben ik lid van de harloopclub Trimslim.
Net als velen van jullie ben ik begonnen met de Trimslim hardloopcursus.
Dit beviel mij zo goed dat ik lid ben geworden.
Door de aanmoedigingen van zowel trainers als medelopers ben ik gaan deelnemen aan wedstrijden.
Mijn eerste echte loopwedstrijd was de 10 km lenteloop van 2017.
Velen zouden nog volgen.
Na een gedegen training onder leiding van onze enthousiaste trainers heb ik op 19 mei 2019 j.l mijn
eerste halve marathon gelopen op het strand en in de duinen van het prachtige Renesse Zeeland.
Met een groep van ca. 40 Trim-slimmers (hardlopers en wandelaars) vertrokken wij die ochtend per
bus naar Renesse. Het weer werkte die dag niet mee (kou en regen) maar dat mocht de pret niet
drukken. Na 2 uur en 26 minuten kwam ik voldaan over de finish en kreeg ik een prachtige medaille
omgehangen.
Een tegenvaller tijdens de wedstrijd
waren de enorme krampaanvallen
in de laatste 7 km. Oorzaak was te
weinig drinken onderweg. Toch heb ik
de finish op karakter gehaald.
Een meevaller waren de vele
aanmoedigingen van het publiek en
de medelopers onderweg.
Uiteindelijk zijn alle lopers en
wandelaars van Trim slim op tijd
gefinisht. Dit succes is op de terugweg
op gepaste wijze gevierd met hapjes
en drankjes.
Gesterkt door het succes van Renesse
heb ik mij inmiddels ingeschreven
voor de 20 van Parijs (13-10- 2019)
en de halve marathon van Berlijn (504-2020).
Binnenkort staan de Almere Cityrun,
de 30 van A’dam Noord en de Dam tot
Damloop op mijn lijstje.
Groet,
Celita
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Mutaties
m.b.t. lidmaatschap | adres gegevens | E-mail adres | etc
SVP MELDEN BIJ
Ledenadministratie@Trimslim.nl
DIGITEAM
dankt iedereen voor
haar/zijn bijdrage
aan de digiflits
Kijk ook regelmatig op;
Facebook
www.Facebook.com/trimslimalmere
Website
www.Trimslim.nl
Volgende uitgave rond de 10de van juli 2019

