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Nieuws van het bestuur

Beste allen,
Voor de meesten van ons zit de zomervakantie er weer op, zo ook voor het bestuur. Het was een
mooie zomer waarin het soms bijna te warm was om te sporten en dat je goed moest bedenken hoe
pak ik dit aan.
Velen hebben wel de intentie gehad door te trainen maar is het er toch niet van gekomen. Anderen
hebben juist heel veel gewandeld en hard gelopen.
In elk geval zijn de trainingen weer vol begonnen. Op 5 oktober gaan de starterscursussen weer van
start: laat het je omgeving weten. Vertel er over en like en deel de advertentie van de starterscursus
van facebook.
Want we hebben zeker belangstellenden die momenteel komen mee (hard)lopen. We zijn ook leden
kwijt geraakt door verschillende redenen, waarvan toch best een aantal i.v.m. langdurige blessures.
Dat is altijd jammer.
Leden hebben we wel nodig om samen de activiteiten te kunnen doen die we willen doen. Dus leden
werven is een taak en opdracht aan ons allemaal.
Om toch te kunnen doen wat we momenteel willen doen is helaas een contributieverhoging niet
te voorkomen. Aan de andere kant: we kunnen niet terug vinden wanneer de laatste contributie
verhoging is geweest. En als het op de ALV, van 11-11-2019 (mooie datum he?) een akkoord van de
leden komt zijn we nog altijd de goedkoopste in de omgeving.
Op die ALV zullen we ook een voorstel voorleggen om sponsorgeld te genereren. We zijn erg
benieuwd wat jullie van dat voorstel gaan vinden!
Verder gaan we verder met ons jubileumjaar. Dus op 5 oktober gaan we weer gezamenlijk verplaatsen
(Nobelhorst). De 1e week van November hebben we de prestatieweek: want iedereen heeft in een
jaar wel grenzen verlegt, grote en soms is juist die kleine grens bijzonder. Dus we vieren alle verlegde
grenzen.
Verder vragen we aandacht voor de veiligheid tijdens het (hard)lopen. Er is al jaren een stilzwijgende
afspraak om met de groep rechts te lopen en met 2 mensen naast elkaar: dus niet verspreid over
het hele fiets/voetpad. Alleen loop je altijd tegen de richting in. Ga in elk geval allemaal aan dezelfde
kant lopen, anders weten mede weggebruikers niet wat zij kunnen verwachten. En … vergeet vooral
de komende maanden geen verlichting om te doen: zorg dat je zichtbaar bent!
Veel (hard)loop plezier de komende tijd.
Namens het bestuur,
Barbara K. van Dam,
Voorzitter en trainer Trim Slim Almere
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Waar loop je op de weg?
Er is al een lange afspraak binnen Trim Slim dat we in de bebouwde kom met de groep rechts
lopen en bij voorkeur niet alleemaal naast elkaar maar 2 aan 2. Dan hebben andere weggebruikers
de gelegenheid langs ons te bewegen.
Verder is het van groot belang dat iedereen denkt aan verlichting nu het weer donker wordt.

Zorg dat je gezien wordt door de mede weggebruiker.

Niet op deze manier dus:			
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Algemeen nieuws

Verplaatsingstraining zaterdag 5 oktober 2019
Verzamelen om 9.00 uur bij Smullen & Spelen		
Na afloop van de training staat er koffie/thee en cake op u te
wachten.
Tevens staat er een potje klaar voor een kleine bijdrage. Het
bestuur vult de overige kosten aan.
Route/ Navigatiesysteem
Neem afrit 6 vanaf de A6. Volg de borden
Nobelhorst/Pannenkoekenhuis Smullen.
Wanneer uw navigatiesysteem ons adres (nog) niet
kent, kunt u het beste Vinkweg 15, Almere invoeren.
Wij zitten daar tegenover.
Adres
Enrico Fermistraat 30
(Nobelhorst)
1341 CB Almere Hout Noord
036-7200 902

Verenigingsagenda 2019
2019
Oktober

5
12
21

Verplaatsingstraining
Reanimatie voor trainers
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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Vier de prestatie week
Zaterdag 2/11/19 t.m. donderdag 6/11/19
Doel is aandacht schenken voor de prestatie die
jij levert! Van het bezoeken van de training tot
deelname aan een evenement, een persoonlijk
record, etc.
We vieren dat je trots mag zijn op dat wat je
presteert. En dat doen we die week ná elke
training.
Daarom is er zaterdag 2 november géén
verplaatsing training, maar vieren we na afloop
van de reguliere training, jouw prestatie in de Draaikolk, vanaf 10.00 uur. Misschien hebben de
trainers wel wat speciaals in petto!!
Dus als je normaliter niet op zaterdag komt is het héél interessant dan wel te komen.

Wandel & hardloop-trail La Soupe
Om de drukke december maand te doorbreken vindt er in België een prachtig wandel en hardloop
evenement plaats. Dat rij je niet op een dagje heen en weer.
Het idee is;
Zaterdags ernaartoe, hotelletje pakken, zondag lopen, en dan weer naar huis.
Diegene die zich een extra dag kan veroorloven kan natuurlijk ook later naar huis.
Voor diegenen die interesse hebben is een app groep; stuur een bericht naar 0655049568.
Trail & Walk de La Soupe,
Op zondag 8 december 2019 met start en finish te La
Roche-en-Ardenne.
Lopers kiezen uit afstanden van 9km, 20km, 28km of
de ultra 45km
Wandelaars hebben de keuze uit 2,5km, 5km of 9km.
Bij aankomst staan er verschillende soepstandjes te
wachten waar jullie naar hartenlust kunnen proeven.
Info en opgeven; https://www.larssie.com/nl-soupe
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Startcursus Hardlopen, Sportief Wandelen en Nordic Walking
Vanaf zaterdag 5 oktober gaan de startcursussen weer van start. Alle informatie daarover is te
vinden op de website; www.trimslim.nl. Mogelijk zijn er in jullie omgeving/netwerk mensen die je
hierop attent kunt maken.
Bij Sportief Wandelen en Nordic Walking gaan de starters deel uit maken van de reguliere
trainingsgroep. Bij het hardlopen start een startersgroep.
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De zomer volgens FACEBOOK

Zaterdagmorgentraining sportieve wandelaars.
Martijn heeft een oefening bedacht om de
loophouding van de wandelaars
te verbeteren.

Dag een van de 5-10 km rond de Leeghwaterplas.
Een prachtige avond in mooi Almere. Er waren 9
enthousiastelingen. Hoewel vier rondjes van 2,5 km best saai
lopen is, was het wel weer leuk om iedere keer langs het
startpunt te komen. Iedereen bleef sportief wachten tot de
jarige Jacqueline binnen kwam. Zij zette een mooie tijd neer
als training voor de halve marathon tijdens de triatlon. Verder
allemaal mooie tijden neergezet tijdens een leuke avond.

We zijn klaar voor de Nijmeegse 4daagse
GEFELICITEERD ALLEMAAL!
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Marathon op Afbetaling in beeld!
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Kleding inzameling
Lieve hardloopvrienden-innen
Maanden geleden heb ik een inzameling
gehouden voor iemand uit Zeeland. Theodoor
Braaksma neemt in zijn vrije tijd lopers van
AZC de Antilopen mee hardlopen, zowel
volwassenen als jongeren. De atleten stellen
zich bijzonder tevreden met sportkleding,
hardloopschoenen.
Graag willen wij deze actie herhalen en vragen
wij jullie; heb je sportkleding of schoenen die
je niet meer draagt stel deze dan beschikbaar voor de jongeren en volwassen atleten van AZC de
Antilopen.
Kleding kun je achterlaten in een afgesloten zak bij de kist in de Draaikolk.
De Sportkleding Inzameling vindt plaats in de week van 23 tot en met 4 oktober!
Hartelijk dank
Margo
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Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws

Geachte Trim Slim Bestuur en S.W.-wandelmaatjes,
3 april jl. had ik samen met een oud Trim Slim lid een groep SW-wandelaars van Atletiek
Vereniging Pijnenburg uit Soest naar Trim Slim uitgenodigd. Samen met Trim Slim S.W.wandelaars hebben we een leuke wandel training georganiseerd. Het was heel gezellig
en bijzonder succesvol. De gasten waren heel erg onder de indruk van de schoonheid van
de Waterwijk en de Noord plassen in Almere en ook de warme gastvrijheid van Trim Slim
wandelmaatjes. Voor ze weg gingen hebben de 2 trainers en hun wandelaars ons in de herfst
uitgenodigd. Het is zover…ze willen ons graag naar Soest graag laten komen om met z’n allen
daar te gaan wandelen.
Hieronder zie jullie de foto’s van de sportieve sfeer. Het was geweldig!!!

AV Pijnenburg heeft meer dan 900 leden en ligt in een prachtige bosrijke omgeving waar men zeer
plezierig kan lopen. Toevallig, heb ik daar ook ooit een training voor SW en NW gegeven en is mijn
diploma in CIOS als All Round WI-3 trainster o.a. in Soest gepasseerd. Na bijna 10 jaar, zitten er
nog steeds wandelaars die door mij toen zijn getraind. Het was een verrassing om hun weer te
zien en ja hoor, het is echt waar dat door het wandelen blijf je er jong uitzien en blijf je fit!!
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Op woensdag 25 september as. Ochtend gaan wij een groep SW-wandelaars verzamelen en
naar Soest om samen met hun te lopen. Bij deze wil ik jullie graag oproepen. Iedereen die graag
een sportieve wandeling in Soest wil meemaken is van harte uitgenodigd. Alle trainingen duren 1
uur en 15 minuten.
Wij gaan samen bij de Draaikolk verzamelen en dan met de auto naar Soest en evt. samen
terugrijden.
De verzamel gegevens zijn:
Datum:
Woensdag 25.09.2019
Verzamelen plaats:
Almere Draaikolk
Verzamelen tijd:
08:20 uur ’s ochtend (rij tijd: 30 – 45 minuten)
Training ’s duur:
75 minuten.
AV Pijnenburg locatie: Wieksloterweg O.Z. 10, 3766 LS Soest.
De geïnteresseerden graag s.v.p. bij Patty Zitman email: zitman4u@xs4all.nl of Tel. 0621.548.948
melden. Om zitplaatsen te coördineren, geef a.u.b. aan of u met eigen auto komt en of u ook evt.
andere wandelaars mee kan nemen? Zo ja, over hoeveel vrije zitplaatsen beschikt uw auto?
Het wordt heel gezellig en ik hoor graag jullie reactie.
M.v.g.
Patty Zitman
Trim Slim S.W. trainer

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 Trim Slim zich via Trim Slim 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 Trim Slim betaalt Trim Slim per lid een gereduceerd
contributiebedrag (€ 16 per jaar), die Trim Slim 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
Trim Slim-leden dat zich aanmeldt en neemt hierover in september 2019 een beslissing. Voor dit
tijd kun je voor 18 september 2019 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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Het Soester wandelweekend.
Één van de evenementen tijdens de, ruim een week durende, Soester GildeFeesten is het
Soester Wandelweekend.
Dit evenement is dit jaar voor de tweede keer georganiseerd door “Le Champion” en “Rotary
Soest”.
Le Champion is één van de grootste sportverengingen in NL met ongeveer 20.000 leden!
Zij organiseren vele fiets en wandeltochten o. a. de van dam tot damloop.
De Rotary is een internationaal opererende club, die veelal plaatselijke activiteiten op allerlei
vlakken organiseert en sponsort, zo ook dit evenement.
Je kunt op zaterdag in de Soester duinen (waaronder ook over de voormalige vliegbasis
Soesterberg) en op zondag in de Baarnsche bossen lopen. Te kiezen afstanden voor beide dagen
10, 20 en 30 km. Op zondag is er ook een rolstoelvriendelijke afstand van 3.5 km te lopen.
Een afvaardiging van de TrimSlim Nordic afdeling, t. w. Hannah, Liesbeth, Inge en Henk besloten
dit jaar mee te lopen. De dames kozen voor de 3.5 km en Henk “deed” de 10 km.
De 3.5 km werd “opgeleukt” door allerlei activiteitjes, zoals klompendansen, accordeon muziek,
het uitdelen van krentenbollen, snoep tomaatjes etc.
De dames hebben zich tijdens deze wandeling dus PRIMA vermaakt!
De route van 10 km liep door de gegoede buurt van Soest door de Baarnsche bossen en via de
paleistuin van paleis Soestdijk terug naar de startplaats.
De 20 en 30 km routes liepen verder door Hoge en Lage Vuursche.
Hieronder een foto impressie van onze dag in Soest!
Waar nodig
werden
verkeersregelaars
ingezet.
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In de verte paleis
Soestdijk.

Stempelpost met
krentenbollen.
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Een perfect georganiseerde wandeling met heel mooie, uitstekend bepijlde routes!
Verdwalen is onmogelijk!
Een aanrader voor volgend jaar tijdens het weekend van 22 en 23 augustus 2020! Noteer deze
data in uw agenda!!
Henk van Groenigen
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Op naar de Wallen!
We schrijven 10 augustus jl.
Het is bekend geworden, dat woensdag 14 augustus de
draaikolk i.v.m. vloerwerkzaamheden gesloten zal zijn.
Dit betekent intern overleg binnen het Nordic team!
Na heftige en verhitte debatten valt het besluit:
WE GAAN NAAR DE WALLEN!
Aldus geschiede. Zelfs onze teamleider Arie gaat mee!
Woensdag om half tien verzamelen bij Hannah en dan
op reis.
Eindelijk aangekomen bij de, te kleine, parkeerplaats bij Naarden-Vesting, rap de vestingwallen op.
Na een kleine 5 km (want meer is het niet)
over de vestingwallen gelopen te hebben,
met af en toe heel leuke uitzichten op de
vestingwallen en de natuur daarbuiten,
gaan we, zoals het hoort binnen ons
team, de vesting in om een koffie met
appeltaart(+slagroom) te scoren.
Naast de Grote Kerk vonden wij bij “De
Kapschuur” een terras in de zon en laafden
wij ons aan de koffie of thee.
Hé, het is bijna lunchtijd, zullen we maar
een hapje gaan eten ook??
Zo gezegd, zo gedaan!
Een onverwacht gezellige dag en
wandeling!!
Henk van Groenigen
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Hardloop nieuws

RFR Purple Pain Trail
Zaterdag 31 augustus 2019 nam ik deel aan de Hondsrug Trail, georganiseerd door Run Forest
Run.
Na 165 kilometer autorijden arriveerde ik bij Staatsbosbeheer in Odloo, Drente. Bij aankomst was
de temperatuur al 25 gr. Doel deze dag was het lopen van de Hondsrug Trail; 43 km. Nu ben ik niet
bekend met dit stuk van Nederland dus was ik bijzonder nieuwsgierig naar dit stukje natuur.
De route liep, gelukkig vanwege de temperatuur, door mooi bosrijk gebied afgewisseld met toch
grote PAARS BLOEIENDE heidevlaktes en dorre zandvlakten. Dat en de temperatuur maakte
deze trail tot een avontuur. Verrassend waren de hunebedden die op de route lagen. Tijdens het
bezichtigen ervan maar even eten en heel veel drinken en dan weer door.
De Hondsrug is zeker een bezoek waardig. Maar de volgende keer op de fiets.
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Lopen in het donker
De dagen worden korter en
de nachten worden langer.
Hardlopen in het donker kan
heerlijk zijn maar soms ook
gevaarlijk. Door de volgende
drie tips helpen we jou om veilig
hard te lopen in het donker.
Zodat jij je kunt concentreren
op je volgende kilometers en
wedstrijden.
Samen lopen voor veiligheid
en gezelligheid
Samen hardlopen is naast dat
het super gezellig is ook nog
eens veiliger tijdens de donkere
dagen van het jaar. Er zijn
namelijk over het algemeen
minder mensen op straat
wanneer het donker is. Dus
dan kunnen jullie nu op elkaar letten wanneer je op rustige plekken wilt hardlopen. Daarnaast zal
je merken dat je training een stuk sneller voorbij zal gaan wanneer je al kletsend de kilometers
verslindt! Loop jij meestal samen of alleen? Laat het weten in een reactie.
Reflectie
Met het juiste reflectiemateriaal of led-lampjes ben je beter zichtbaar in het donker. Automobilisten
zien je van verder af aankomen wanneer ze je tegemoet komen door de reflecterende elementen
op de reflectievesten. Naast dat je beter zichtbaar bent kun je zelf ook je gedrag in het verkeer
aanpassen aan de donkere dagen. Loop bijvoorbeeld altijd tegen het verkeer in wanneer je op een
autoweg loopt. Maar pas op bij scherpe bochten naar links, dan moet je even naar de andere kant
van de weg zodat je tegenliggers goed aan ziet komen.
Hardloopschoenen en kleding met reflecterende details
Hardlopen in het donker doe je natuurlijk op hardloopschoenen. Sommige hardloopschoenen
hebben reflecterende details zodat je beter zichtbaar bent! Hierbij kun je denken aan de Lite
Show hardloopschoenen van ASICS maar ook verschillende andere merken hebben reflecterende
details. Daarnaast hebben de meeste lange hardlooptights en hardloopshirts met lange mouwen en
hardloopjacks reflecterende details.
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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 november 2019

