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Beste leden,

Verenigingsagenda 2022

Van het bestuur.

Oktober

Op het moment van schrijven regent het pijpenstelen. Drie weken geleden vielen de mussen nog van het dak
vanwege de warmte en nu water-water-water. En als er regen in de lucht zit, is het meteen ook zo donker. Het
is trouwens tegenwoordig al om 20.00 uur donker. En dat vraagt het een en ander van de loper-wandelaar;
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Najaar! Wees zichtbaar.
Er zijn vele manieren van zichtbaar zijn; armlampje, hoofdlampje maar die geven, naar mening van de trainers,
schijnveiligheid. Je bent alleen van de voorkant zichtbaar en niet van de achterkant. De voorkeur van de
trainers gaat uit naar een
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APP GROEP Trim Slim HARDLOPEN

						of een
We kunnen natuurlijk in niemands portemonnee kijken, maar de trainers denken dat je met dit materiaal zowel
in groepsverband als wel wanneer je individueel op pad gaat, beter beschermt/zichtbaar bent.
Verplaatsingstrainingen….. maar waar?
Het wordt elke keer wat lastiger om een leuke horeca locatie te vinden om vandaaruit de verplaatsingstraining
te starten. Reden is dat de locatie vaak eerder open moet als anders en na een aantal keren doen ze dat liever
niet meer. Wat zijn dan de alternatieven? Elke keer zelf voor koffie en thee zorgen? Iedereen vragen zelf koffie
mee te nemen? Welke leden hebben een leuk idee w.b. de verplaatsingstrainingen? Zet ze op de mail aan
trainingszaken@trimslim.nl
Ledenvergadering najaar 2022
Op maandag 14 november 2022 vindt de ledenvergadering plaats. U ontvangt daar een uitnodiging voor. We
gaan deze ledenvergadering weer fysiek houden, dus in de Draaikolk. Aanvang 20.00 uur.
Trainersbijeenkomst
Maandag 19 november 2022 heeft de trainersvergadering plaatsgevonden van trainers van alle 3 de
secties. Tijdens de vergadering zijn tal van verenigingszaken ter sprake gekomen zoals; de trainingen, de
blessures van trainers en verwant daaraan het vervangen van trainingen door wandelroutes. Ook het gebruik
van de Whats App groepen is besproken. Daarover hoort u binnenkort meer. Verdere onderwerpen waren
deskundigheidsbevordering, reanimatie/EHBO, gezamenlijk naar evenementen gaan, vergoedingen en
communicatie (WhatsApp, Digiflits, Facebook, Website). In een volgende Digiflits besteden we extra aandacht
aan deze items.
Het bestuur wenst u een gezond en veilig najaar toe!

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

Verplaatsingstraining 1 oktober 2022

Hobbelen op de Hilversumse hei

Lokatie van vertrek Trekvogelweg 10, 1316 AN Almere

Algemeen
Nieuws

Hardloop
Nieuws
Aanvang:

9.00 uur

Verzamelen:

op de Parkeerplaats voor de brug.

Na afloop, namens het bestuur, koffie/ thee en wat lekkers. (Een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld)
De auto’s kunnen parkeren op de Parkeerplaats VÓÓR de brug.
Fietsen kunnen op de camping worden gezet.
Al vroeg in de nazomer stond de hei rondom Hilversum in volle ornaat te kleuren en geuren. Vanwege de
zomerse temperaturen werd besloten om op zondag ochtend 8.00 uur te vertrekken vanaf de Parkeerplaats.
Dat we daarmee niet de enigen waren ondervonden we onderweg. Vele lopers, fietsers, honden met eigenaren,
en paarden met berijders kruisten, op deze vroege ochtend, ons pad. Prachtig was het gezicht van de horde
schapen en de rust van de herder, zittend op een stoeltje in de schaduw. Héérlijk zo’n start van de dag.

Floriaderun 2022
Hardloop
Nieuws

De Floriaderun was een groot succes. In totaal stonden ruim 300 lopers aan de start van het hardloopevenement
over de Floriade Expo
“Het was echt een feestje, met prachtig mooi weer, een mooie omgeving en alleen maar blije gezichten. Zo
is volgens mij hardlopen bedoeld. Ontspannen bij inspanning en vooral genieten”, blikt Sosef tevreden terug.
Het evenement startte na sluitingstijd van de Floriade. Het parcours liep kriskras over het expo-terrein en zelfs
dwars door het paviljoen Suriname. Bij het paviljoen van Ecuador zorgde een fluitspeler voor sfeervolle muziek
en elders op het terrein werden de lopers aangemoedigd door trommelaars en enthousiaste toeschouwers.
Ook Trim Slim was goed vertegenwoordigd met een grote groep leden op de 5 en 10 km.

Hardloop
Nieuws

Dam tot Dam 2022
Hardloop
Nieuws

De Dam tot Dam loop is een favoriet loop evenement voor vele wandelaars en hardlopers. De afstanden zij
voor velen goed te doen en vooral de Avond Dam Loop is favoriet. De foto’s vertellen het verhaal!

Hardloop
Nieuws

(Nordic)
Wandel
Nieuws

1e Duin & Bollen wandel vierdaagse

Teutolauf 2022

Dit jaar vindt van 13 tot en met 16 oktober de allereerste editie van de Duin en Bollen Vierdaagse plaats.
Wandel je mee?

De Trim Slim bustocht komt er bijna aan. Er gaan 44 leden mee naar Lengerich. Er is nog plaats voldoende
in de bus. Reserveer je plek in de bus via cursus@trimslim.nl Vraag gerust je maatje, buurman/vrouw of een
ander geïnteresseerde loper/wandelaar om mee te gaan. Ze hoeven niet persé lid te zijn van Trim Slim.

De meeste wandelaars kennen de Bollenstreek als een grote bloementuin, mooi gelegen achter zee en
duinen. In oktober 2022 wordt er voor het eerst een groot wandelspektakel gehouden. De Duin en Bollen
Vierdaagse voert je dan door authentieke dorpjes waar de bewoners zich van hun allerbeste kant laten zien.
Oké, met wat minder bloeiende bollenvelden, maar wel met andere fraaie hoogtepunten.
De Bollenstreek heeft namelijk veel meer te
bieden naast bloembollen. Denk aan strand,
bossen, duinen, monumentale bollenschuren,
landhuizen, kasteeltjes, pittoreske dorpskernen
met leuke terrassen en veel sfeer.
Met je neus in de wind ruik je de heerlijke
zeelucht en de dennengeur van de naaldbomen
in een van de gezondste regio’s, notabene
midden in de randstad. Ook wandel je door de
Keukenhof terwijl tientallen hoveniers de bollen
aan het steken zijn, de bollen die in het voorjaar
zulke mooie bloembedden opleveren. Een uniek
kijkje achter de schermen!
Het wordt een moderne vierdaagse, waarbij het
stempelen elektronisch gebeurt en het thuisfront je op die manier kan volgen. Er komen gezellige rustpunten
waar je even kunt uitblazen en verzorgd kunt worden (o.a. blaren prikken, kuiten spuiten, taping service,
water, sportdrank en fruit). Langs de route staan gratis toiletten voor vrouwen en mannen. Een shuttlebus
brengt je naar de start of terug naar waar je overnacht. En er is natuurlijk muziek en ander vermaak langs de
route.
De allereerste editie is voor pioniers en fijnproevers en nog niet zo massaal. Al is de ambitie er wel om in de
komende jaren te groeien zodat de tocht alleen maar leuker en leuker wordt. En vergeet niet, je kunt maar
één keer de allereerste wandelen.
Praktische informatie
Datum:
13 t/m 16 oktober 2022
Afstanden: 40, 30, 20, 15km en Kidswalk*
Starttijden: 6, 7, 8, 10 uur
Start/finish: 13 en 14 oktober Lisse, 15 en 16 oktober Noordwijk
Website:
DB4Daagse.nl

Algemeen
Nieuws

RopaTrail
Beste trailrunner!

Trailrun
Nieuws

Graag breng ik de organisatie Ropa Trail bij jullie onder de
aandacht. Mijn ervaring met deze organisatie is zeer positief.
Kleinschalig evenement, mooie afstanden voor iedereen
en lekker in de buurt. Bekijk hun programma eens, en op de
website staat het goede doel waarvoor zij dit organiseren,
helder omschreven. In het verleden hebben we met een groep
Huizen aangedaan. Dat was een goede ervaring. Vandaar dat
zij met onderstaand plan aandacht krijgen in de Digiflits.
De plannen voor het komende Ropa Trail seizoen krijgen steeds
meer vorm. Hieronder zie je de data en de locaties die we je het
komende jaar graag aanbieden. De vetgedrukte data en locaties zijn inmiddels definitief. De overige zijn nog
onder voorbehoud van toestemming van de lokale autoriteiten.
Zondag 2 oktober 2022 Soesterduinen
Zondag 13 november 2022 Doornse Gat
Dinsdag 27 december 2022 Den Dolder
Zondag 19 maart 2023 Rijk van Nijmegen
Zondag 23 april 2023 Postbank
Donderdag 18 mei 2023 Dauwtrap Huizen
Zoals je ziet hebben we het komend jaar 6 trails op de planning staan en hopelijk krijgen we alles rond voor de
nieuwe locaties Doornse Gat en de Postbank.
De afstanden zijn steeds zo rond de 6, 11 en 22 kilometer.
Onze Ropa Trails hebben het karakter van een socialtrail. We lopen in 2 tempogroepen en indien nodig
splitsen we onderweg verder op, waardoor ieder op zijn of haar tempo kan meelopen.
Tijdens en na de trail zorgen we voor een overheerlijk trail banket.
De opbrengst (jouw inschrijfgeld) van onze Ropa Trails gaat
volledig naar Roparun voor de zorg aan mensen met kanker. Voor
meer informatie over Roparun kun je eens een kijkje nemen op
www.roparun.nl.
Doe je aan minimaal 4 van de 6 Ropa Trails mee, dan verdien je
hiermee een origineel Ropa Trail T-shirts. Deze wordt overigens
volledig gesponsord en komt niet uit de opbrengst van de trails.
Voor de eerste Ropa Trail in de Soesterduinen is de inschrijving
geopend.
Houd voor meer informatie onze website www.ropatrail.nl in de
gaten ;).
Wij zien je graag op onze trails!
Met sportieve groet,
Team Ropa Trail

De
volgende
Digiflits
verschijnt
rond
10 november 2022.
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