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DIGIFLITS

Nieuws van het bestuur

Beste allen,
Zaterdag 29 mei 2021 hebben we massaal de zwaairoute uitgezwaaid bij Poort Dok.
Maandag 31 mei, heb ik samen met Rietje, de laatste Core Stability training via Zoom gegeven.
Eigenlijk staat die training symbool voor hoe we samen het afgelopen jaar omgegaan zijn met de
Corona en de bijbehorende maatregelen.
Mmm het kan niet zoals we het gewend waren … zou het ook anders kunnen? En ja we bleken in
staat met ons allen het een beetje anders te kunnen doen. Want trainingen waren niet mogelijk maar
bewegen weer wel. Dus hebben de zwaairoutes ons door heel Almere gebracht. We hebben bijna
alle staddelen aangedaan. Het is zelfs zo succesvol dat er gedacht wordt om dit toch vaker met de
groepen te doen. Het was ook erg leuk elkaar in alle diversiteiten van het bewegen tegen te komen.
Helaas hebben we niet iedereen kunnen bereiken met die routes: want ja uiteindelijk moest je wel
zelf of in een klein gezelschap op pad. Ja de initiatieven zijn juist ook door de wandelaars, hardlopers
en Nordic walkers zelf genomen. Om die reden hebben we helaas toch van de nodige leden afscheid
moeten nemen en dat is jammer.
Verder zijn er ook nog bijzondere wandelingen geweest: rond de Sinterklaas en Pasen die goed
bezocht zijn en waar we veel plezier gehad hebben.
Vanaf 1 juni, staan de trainingen weer centraal: er komen opstap/beginnerstrainingen. Tijdens de
training zal bekeken worden hoe het niveau is en we de trainers gaan zich daaraan aanpassen. Want
bijna zonder uitzondering heeft de looptraining en de intervaltraining enige aandacht nodig. Dat geldt
ook voor onze sportief wandelaars die weer uitgedaagd gaan worden net die extra inspanning te
geven, waar de Nordic Walkers al voorzichtig de training opgepakt hebben.
Kortom we mogen weer en dat is ongelofelijk fijn.
Voor alle duidelijkheid nog even: de basismaatregelen blijven nog steeds van kracht: 1,5 meter
afstand houden, handen wassen, mondkapje binnen en het belangrijkste: met klachten kom je niet
trainen.
Rest mij iedereen heel veel plezier te wensen met de nieuwe trainingsmogelijkheden, geniet ervan
en van elkaar. Blijf bewust en hou elkaar in de gaten.
En dank aan allen die zicht tijdens de COVID periode hebben ingespannen om de club ‘’levend’’ te
houden door bv het bedenken van trainingen, GPX routes, de communicatie up to date te houden
en de leden te informeren, ………..!
Namens het bestuur,
Barbara K. van Dam
Voorzitter Trim Slim Almere
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Wanneer wordt er getraind
		

Hardlopen

Nordic Walking

Sportief Wandelen

Maandag			

Zwaai Wandeling

Dinsdag

09.15 – 10.15 uur		

09.15 – 10.15 uur

		

20.00 – 21.00 uur		

20.00 – 21.00 uur

Woensdag		

09.15 – 10.15 uur

09.15 – 10.15 uur

		

19.30 – 21.00 uur		

19.30 – 21.00 uur

Donderdag

09.15 – 10.15 uur		

09.15 – 10.15 uur

		

20.00 – 21.00 uur		

Vrijdag			
Zaterdag

09.00 – 10.00 uur

09.00 – 10.15 uur

09.00 – 10.00 uur

Zondag
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Clubinformatie
LEDENBESTAND
In 2020
In 2021
Stand van zaken op
Stand van zaken op

26 leden opgezegd
11 leden opgezegd
1-1-2020
1-7-2021

In 2020 15 nieuwe leden
In 2021 1 nieuw lid
187 leden
152 leden

CONTRIBUTIE
2020
2e kwartaal 2020
geen contributie geïnd
2021
Jan. en feb. 2021
geen contributie geïnd
Ondanks verlies aan contributie financieel gunstig resultaat door minder uitgaven
(trainersvergoedingen, huur Draaikolk enz.).
TRAININGEN tijdens de Lock Downs;
-

12 weken lang hebben trainers 14 trainingen per week bedacht en via de Digiflits verspreid
22 weken lang hebben trainers 5 GPX tochten per week bedacht en via Digiflits en Whatts App
groepen verspreid
22 weken digitale Core Stability
Er zijn 2 Surprise wandelingen georganiseerd waar 60 leden aan hebben deelgenomen
In juni 2020 heeft het Rondje Noorderplassen plaatsgevonden
In augustus 2020 vond de MOA plaats
Surprise wandeltocht met Sinterklaas 2020 en Pasen 2021

COMMUNICATIE
-

Gedurende 53 weken is wekelijks de Digiflits aan u verstuurd
Op de website is continue de meest recente informatie geplaatst
Tweemaal heeft er een digitale ledenvergadering plaatsgevonden
Het bestuur heeft om de 6 weken vergaderd
Er zijn diverse digitale trainersbijeenkomsten georganiseerd

DigiFlits | TrimSlim | Almere

Juni 2021

Algemeen nieuws

Verenigingsagenda 2021
Juni

21
Bestuursvergadering
24
Rondje Noorderplassen
		
Juli
3
Verplaatsingstraining
		
Augustus
2-6
MOA
23
Bestuursvergadering
		
September
4
Verplaatsingstraining
		
Oktober
4
Bestuursvergadering
		
November
6
Verplaatsingstraining
15
Algemene Leden Vergadering
		
December
4
SUPRISE TRAINING

BESTE LEDEN > GEBRUIK DRAAIKOLK
In de maand JUNI 2021 kunnen wij nog GÉÉN gebruik maken van de Draaikolk, behalve het gebruik
van het toilet.
Er is GÉÉN gelegenheid voor Trim Slim om gebruik te maken van de koffiebar. Ook binnen verzamelen
kán niet.
Mocht je naar het toilet moeten; mondkapje en handen wassen bij betreden van de Draaikolk.

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
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UITZWAAI Hardloop-nordic - wandel ochtend
Op zaterdag 29 mei hebben een groot aantal TrimSlimmers de (deels) opgeheven COVID-maatregelen
uitgezwaaid. Dit was de laatste zwaairoute, maar ook meteen de eerste reguliere training.
In de keuken van de secretaris van Trim Slim was al heel vroeg in de ochtend veel bedrijvigheid; de grote
Trim Slim koffiemachine stond zich enorm in het zweet te werken. De thermoskannen lieten zich één voor
één vollopen met verse koffie
Op de dijk bij poort Dok stonden stipt om negen uur vele TrimSlimmers met gestrikte veters klaar. Via een
smal paadje door het oerwoud van Almere Poort werden de duinen van Almere bereikt. Via ‘het lijkt hier
wel Benidorm’ ging de route over de Spanjelaan, waarschijnlijk geen toeval.
Na een cirkel langs net gebouwde huizen, de hoge torenflats aan de Markermeerdijk en het strand, stond
de `Trim Slim koffiekraam` klaar.
Niet alleen de maatregelen waren versoepeld, maar ook de spieren.
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We zijn weer van start
Dinsdag 1 juni zijn de trainingen van Trim Slim Almere na een lange Covid pauze herstart. Op ludieke
wijze werd dit gevierd door een lint door te knippen.

Maandag 31 mei 2021
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Rondje Noorderplassen 2021
Beste leden,
Op donderdag 24 juni 2021
vindt het Rondje Noorderplassen plaats.
Startlocatie:
PARKEERPLAATS BOATHOUSE
Het Rondje Noorderplassen telt 4 start tijden;
-

18.30 uur voor de groep Nordic Walkers en Sportief Wandelaars
19.30 uur voor de C-groep; 8 km p/u
19.45 uur voor de B-groep; 9 km p/u
20.00 uur voor de A-groep; 10 km p/u

Het doel van dit evenement is om gezamenlijk, als groep, de ronde af te leggen. Vandaar de groepen
met de verschillende looptempo’s, zodat je weet in welke groep te starten.
Natuurlijk zullen er in de groep ook wel kleine verschillen plaatsvinden, dat is op te lossen om op bv
2 plekken (blok van Kuffeler en de drankplaats) op elkaar te wachten.
Ook is een bezemfietser beschikbaar voor het geval dat….
Het Rondje Noorderplassen onderlangs telt 12 KM. Het Rondje mag ook door duo’s gelopen worden.
Terwijl je maatje loopt, fiets jij mee. Wisselen mag wanneer je dat maar wil. Op deze manier kan
iedereen deelnemen.
Voor wie 12 km te ver is hebben we een alternatief Noorderplassen Route van 5 en 8 km.
Deze starten om 19.45 uur.
Na afloop nuttigen we gezamenlijk wat lekkers te eten en drinken met elkaar.
Wij zoeken vrijwilligers voor;
-

De drankpost
De bezemfiets
Verzorgen van natje en droogje na afloop

Aanmelden als loper of vrijwillger kan via cursus@trimslim.nl
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Net als vorige jaren organiseert Trim Slim in de eerst volle week van augustus (2 t/m 6 augustus)
de MOA. Door diverse 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 10.549 meter, waardoor u aan het einde
van de week, wanneer u deze afstand heeft afgelegd, een marathon heeft gelopen.
Van maandag 2 tot vrijdag 6 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.
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ICE - In Case of Emergency
Ondanks dat sportief wandelen geen risico volle sport is, kan er altijd wat gebeuren. Ook bij hardlopers
kan er altijd wat gebeuren. Bij een normale training is altijd een trainer van Trim Slim aanwezig die
kan ingrijpen wanneer er toch iets misgaat.
Nu we echter de reguliere trainingen zijn vervangen door de
zgn. zwaaiwandelingen, is er niet altijd een trainer in de buurt.
Daarom wat richtlijnen bij incidenten
• Wanneer een van de mede TrimSlimmers onwel wordt, laat
het slachtoffer nooit alleen. Indien noodzakelijk, bel 112; zij
kunnen je helpen, ook bij een eventuele reanimatie!
• Wanneer het incident zodanig is dat het slachtoffer met de
ambulance mee wordt genomen, is het aanbevelenswaardig
dat er een andere Trim Slimmer als passagier mee gaat.
Dan raakt het slachtoffer nl. niet `kwijt`. (Het komt voor dat
een ambulance naar een ander ziekenhuis rijdt dat dat wij
verwachten)
• Programmeer een ICE (In Case of Emergency) nummer in
je telefoon. Een ICE-nummer is een contact waarvan je wilt
dat hij/zij wordt gewaarschuwd wanneer je iets is overkomen.
Door te googelen op ‘ICE-nummer instellen’ kun je vinden hoe
je een ICE-nummer kan instellen op je telefoon.
Voor 112 is GEEN toegangscode nodig voor de mobiele telefoon, op het scherm waar de toegangscode
van een mobiele telefoon gevraagd wordt, zit ook een knop ‘noodroepen’, waarna 112 gebeld kan
worden. Ook is er geen toegangscode nodig voor het kiezen van ICE-nummers op de telefoon!
Uiteraard hopen we dat we bovenstaand verhaal nooit nodig zullen hebben.
Groeten,
Martijn
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Vacatures

Trim Slim is op zoek naar een redacteur.
Een redacteur is iemand die samen met een groepje mensen van
Trim Slim verantwoordelijkheid neemt voor het verbeteren van de
naamsbekendheid van Trim Slim. Die naamsbekendheid is onder
andere nodig om meer leden aan te trekken/ evenementen te
ondersteunen/ contacten te onderhouden met gemeentelijke instanties
enz. enz.
Waaraan wordt gedacht:
Vorming van een commissie of een werkgroep die zich bezig gaat
houden met het verbeteren van naamsbekendheid van Trim Slim.
Het onder de aandacht brengen dat het leuk is, in de buitenlucht
onder begeleiding van gediplomeerde en vakbekwame trainers in groepsverband met individuele
aandacht, te sporten.
Verbeteren van naamsbekendheid kan op vele manieren worden bereikt. Gedacht wordt hierbij
aan (volgorde willekeurig):
• Het benaderen van lokale dag- en nieuwsbladen,
• Ontwikkelen en investeren in promotiemateriaal
• Door ontwikkelen inzet sociale media
In deze commissie is ook plaats voor een redacteur. Iemand die beschikt over enig netwerk en de
commissie of werkgroep kan ondersteunen bij het maken een (beperkt) plan van aanpak waarin is
opgenomen het
• Doel van de promotie
• Antwoord geeft op de vraag hoe je dat het beste kunt bereiken
• Welke mogelijkheden kunnen worden gebruikt
• Risico’s
• Wanneer het doel hebt bereikt
• Welke budget daarvoor nodig is.
• Secretaris van het bestuur neemt deel aan de werkgroep/ commissie.
Aanmeldingen worden gaarne tegemoet gezien bij de secretaris
van onze vereniging; secretaris@trimslim.nl
Na aanmelding wordt persoonlijk contact met je opgenomen. Met je belangstelling wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden.
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Trim Slim is op zoek naar een trainer/trainster.

Trimslim, de vereniging voor hardlopen, nordic walking en sportief wandelen in Almere, zoekt
enthousiaste sporters die hun passie willen delen met anderen als;
• Trainer/ster
• Trainer/ster in opleiding
Vind jij het leuk om voor een groep te staan?
Vind jij het leuk jouw kennis over te brengen aan anderen?
Vind jij het belangrijk om samen met anderen doelen te behalen?
En dat zou willen doen bij een sportieve en gezellige vereniging met het motto: “Sportief en
Ongedwongen”?
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden door een mail te sturen
aan trainingszaken@trimslim.nl
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Wandel nieuws
Drie geweldige apps voor wandelaars

Ook als je graag wandelt met een goede wandelkaart of een wandelboekje, is het handig om je
smartphone mee te nemen tijdens het wandelen. Door deze drie wandelapps te downloaden met je
sim only-abonnement heb je namelijk altijd de mooiste wandelroutes bij de hand en weet jij precies
waar je je bevindt.
Klompenpaden-app
De Klompenpaden-app is een gratis app voor iOs en Android. Met deze applicatie op je smartphone
heb jij toegang tot wandelroutes over landgoederen, boerenland en historische paden in de provincies
Gelderland en Utrecht. Er staan meer dan 100 verschillende Klompenpaden in de app. Deze variëren
in lengte van 3,5 tot 17 kilometer, waardoor er voor iedere wandelaar een geschikte route bij zit. Je
kunt in de app eenvoudig filteren op de lengte van de wandelroute, de nabijheid van het pad of de
naam. Door op een route te klikken krijg je meer informatie over onder andere het startpunt van de
route, waar je kunt parkeren en hoe je hier komt met het openbaar vervoer. Vervolgens krijg je een
kaart te zien met daarop de ingetekende route en informatiepunten. Wist je trouwens dat er slechts
één internationaal klompenpad bestaat?
Strava
Vind jij het leuk om je sportieve prestaties te tracken en de afstand, tijd, je gemiddelde tempo en het
hoogteverschil in je route bij te houden? Dan is Strava een uitstekende app. Wellicht ken je deze app
al van het fietsen of hardlopen, je kunt namelijk uiteenlopende sportieve bezigheden registreren met
de app. Niet alleen kun je bijhouden hoever je hebt gewandeld en hoe lang je hier over hebt gedaan,
maar de resultaten zijn ook met een druk op de knop te delen met je vrienden. Als je meer informatie

DigiFlits | TrimSlim | Almere

Juni 2021

wil over je hartslag en het aantal calorieën die je hebt verbrand, is een sporthorloge of smartwatch
waarschijnlijk een goede investering. Deze kun je vervolgens weer aan de app koppelen om de data
te delen.

Wandelen-app
Wil jij op ontdekkingstocht binnen Nederland? Download dan de Wandelen-app om eenvoudig
diverse wandelroutes te vinden, zowel voor korte als lange afstanden. Met behulp van de filters filter
je onder andere op afstand en locatie, waardoor je iedere keer een geschikte route vindt bij jou in
de buurt. De app geeft bovendien aan of je jouw hond mee mag nemen. Niet alleen wandelingen
door de natuur zijn opgenomen in de app, maar ook interessante en mooie stadswandelingen. De
Wandelen-app is beschikbaar voor Android en iOS en is gratis te downloaden. De gratis versie biedt
honderden wandelingen aan. Je kunt ervoor kiezen om extra routes bij te kopen per provincie of
thema.
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Focus najaar 2021! Wat wordt jouw doel?
We staan voor een nieuw hardloop half jaar. Wat wordt je eerste doel in het najaar 2021? Waar richt
jij je focus op?
DEEL JOU FOCUS MET JOU TRAINER!
Waarom doelen?
Voor looptraining is het stellen van doelen belangrijk. Waarvoor ga je trainen? Het is voor elke
sporter nodig eigen doelen te formuleren.
Waarom?
1.

2.
3.

Doelen leggen de basis voor je trainingsprogramma. Immers, ‘de marathon binnen 3 uur’
vraagt iets heel anders dan ‘lekker in conditie blijven’ (principe van specificiteit). Als je wilt
trainen moet je simpelweg weten ‘waarvoor’ en op basis daarvan kun je bepalen ‘wat’, ‘hoe’ en
‘hoeveel’.
Doelen maken evaluatie en feedback mogelijk. Alleen als je weet wat de meetlat is, kun je
meten. Doelen maken sportprestaties meetbaar en daardoor evalueerbaar. Doelen stellen,
trainen, doelen realiseren en evalueren is de basis van het proces van beter worden.
Doelen geven mentale en psychologische kracht. Je vastleggen op een doelstelling scherpt de
motivatie. Je weet waarvoor je werkt. Je kunt je focus concreet richten. Je hebt een ambitie.

Daarom is het van belang dat een hardloper heldere doelstellingen bepaalt. Wat het doel is, is
minder van belang, als er maar een concreet doel is. Sommigen lopen om lekker fit en in conditie te
blijven. Geen wedstrijden of prestatielopen. Anderen gaan voor een bepaalde wedstrijd. De een voor
een snelle tijd, de ander voor het uitlopen en genieten van de ambiance.
Welke doelen?
Doelen lopen sterk uiteen en verschillen qua focus en niveau.
• Ik wil 10 kilometer binnen de 40 minuten lopen.
• Ik wil bij de eerste tien in mijn categorie finishen.
• Ik wil mijn looptechniek verbeteren.
• Ik wil naar de Olympische Spelen.
• Ik wil leren een wedstrijd vlak en snel te lopen.
• Ik wil gewoon lekker in conditie blijven.
• Ik wil ooit de marathon van New York uitlopen.
• Ik wil 5 kilo afvallen.
• Ik wil de marathon binnen de 3 uur lopen.
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Doelen kunnen dus gericht zijn op verschillende aspecten van looptraining.
1.
Op concrete resultaten of prestaties. Bijvoorbeeld 10 kilometer binnen de 40 minuten lopen.
Of bij de eerste tien in mijn categorie finishen. Of de marathon binnen de 3 uur.
2.
Op (leer)processen, bijvoorbeeld looptechniek verbeteren. Of leren een wedstrijd vlak en snel
te lopen. Of mentaal goed geconcentreerd een wedstrijd kunnen lopen.
3.
Het kunnen zelfs dromen zijn. Ooit naar de Olympische Spelen willen. Ooit de marathon van
New York uitlopen.
4.
Of meer afgeleide doelen die indirect met het hardlopen te maken hebben. Bijvoorbeeld 5 kilo
afvallen. Of lekker in conditie blijven.
SMART
Een eenvoudig hulpmiddel bij het opstellen van doelen is het SMART-principe. De letters van SMART
staan voor Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdgebonden.
• Specifiek: een doel moet concreet en duidelijk zijn. Vaak zijn in de sport, en zeker in het
hardlopen, doelen specifiek. Een wedstrijd uitlopen of een bepaalde tijd halen.
• Meetbaar: een doel moet goed te meten zijn, duidelijk moet zijn wanneer een doel is bereikt.
Ook dit is bij het hardlopen vaak niet moeilijk. Er kan weinig misverstand ontstaan over een
gelopen tijd.
• Acceptabel: een doel moet voor de sporter acceptabel zijn. Het moet wel iemands eigen
doel zijn. Niet aan een halve marathon beginnen, terwijl je er eigenlijk niet klaar voor bent,
maar omdat je loopgroep het gaat doen.
• Realistisch: een doel moet haalbaar zijn. Wees reëel. Als je vandaag de 10 kilometer in een
PR van 52 minuten hebt gelopen, ga je over een maand dezelfde afstand waarschijnlijk niet
binnen de 40 minuten brengen.
• Tijdgebonden: duidelijk moet zijn wanneer en waar een doel bereikt is. Maak met een
concrete afspraak, díe wedstrijd, díe dag, díe tijd.
Droomdoel in stappen
Er is overigens niks mis met droomdoelen. ‘Ooit de marathon van New York uitlopen’. Maak dan als
duurloper gebruik van de techniek van de stapsgewijze benadering. Bijvoorbeeld: je loopt nu twee
keer per week een half uurtje. Als je naar New York wilt en het verstandig opbouwt, ga je de volgende
tussenstappen zetten.
1.
2.
3.
4.

Eerste halfjaar: training uitbreiden naar 3 keer per week en 30 kilometer per week. Afsluiting
een wedstrijd van 15 kilometer lopen.
Tweede halfjaar: 3 keer blijven trainen, afstand per week verder uitbreiden naar 40 kilometer
per week. Als afsluiting een halve marathon lopen.
Derde halfjaar: zelfde aantal trainingen en trainingsafstand vasthouden, tegelijk meer accent op
snelle intervallen. Als afsluiting: snellere halve marathon.
Vierde halfjaar: 4 keer per week gaan trainen. Aantal
kilometers uitbouwen naar 60 tot 80. Uiteindelijke doel:
the Big Apple! Relaxed uitlopen.

Dus als je een droomdoel hebt, werk die dan uit in een serie
stappen en tussendoelen. Stapsgewijs proberen hogere doelen
te bereiken
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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 15de van juli 2021

