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NOVEMBER

DIGIFLITS

Nieuws van het bestuur

Beste leden,
Beste leden,
De verplaatsingstrainingen zijn een succes. Wat een gezelligheid zowel tijdens maar vooral na de
training. Ook voor starters is het een bijzondere ervaring om op deze wijze te starten met de cursus.
Daar gaan we in 2020 vrolijk mee door.
Op maandag 11 november vindt de leden vergadering plaats, 20.00 uur in de Draaikolk. In deze
vergadering wordt besproken hoe we het komende jaar verder gaan. Uw stem, mening en ideeën
zijn hierbij van harte welkom. Wij hopen op uw komst.

Let u vooral op de activiteiten die de komende maanden gaan plaatsvinden; het Oliebollen hollen bij
Inge en natuurlijk de Nieuwjaarstraining/receptie.
Er zijn GÉÉN trainingen in de periode 23-12-2019 tot 3-1-2020!
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Algemeen nieuws

Verenigingsagenda 2019
2019
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

Januari

4
Nieuwjaars-training en -receptie
13
Bestuursvergadering
		
Februari
1
Verplaatsingstraining
24
Bestuursvergadering
		
Maart
7
Verplaatsingstraining en Start Voorjaarscursus
30
Algemene Leden Vergadering
		
April
4
Verplaatsingstraining
20
Bestuursvergadering
		
Mei
2
Verplaatsingstraining
		
Juni
6
Verplaatsingstraining
8
Bestuursvergadering

Olie Bollen Hollen
Wie		

Leden van Trim Slim

Wanneer
		

31 december 2018
10.00 uur – 12.00 uur

Waar		
		

Inge de Lange
Wijde Blik 46 Almere

Waarom
		

Omdat het eigen gebakken bollen zijn
En de laatste dag van het jaar!

Wat		

een uurtje rustig hollen, nordic-en of wandelen en daarna …….

Niet vergeten Aanmelden via Ingedelange@kpnmail.nl
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Hardloop nieuws

Trim Slim Hardlopen op bezoek bij AVA’81
Trainen met een atletiektrainer op een atletiekbaan! Dat gaat Trim Slim hardlopen doen!
Waar:
Wanneer:
Tijd:		

AVA’81, Estafettelaan 13, sportpark Fanny Blankers Koen.
Donderdag 14 november 2019
19.45 uur – 20.00 uur

Verzamelen voor het clubgebouw van AVA’81
Er zijn op donderdagavond 14 november
geen hardlooptraining bij De Draaikolk.
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Hardlopen
in Europa

Afgelopen 13 oktober was Trimslim goed
vertegenwoordigd op diverse Europese
loopwedstrijden.
Munchen: Kees Busker
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Zagrep:

Rietje van Opmeer
Gerry van Schaik

Parijs:

Marjanne Toepel, Patricia Caron,
Margo Adriaanse, Celita Beernink,
Jennifer Bijzet & Geesken Zikking

November 2019

Disneyrun Sept 2019
Het weekend van de Disneyrun is eindelijk aangebroken.
Na een lang autorit kwamen we aan bij Disneyland Paris.
Eerst maar gauw ons startnummer ophalen. We kwamen
in een hele grote hal. De startnummers waren ingedeeld in
op afstand of challenge. Er waren geen gelukkig geen rijen
dus we hadden heel snel onze startnummers en T-shirt in
de pocket.
Toen snel door naar ons huisje en omkleden want het werd tijd
voor de eerste loop de 5km.
We moesten nog een snel sprintje trekken om
op tijd in het startvak te zijn. (Sloot om 20:55)
In het startvak konden we gelukkig nog even
bijkomen voor dat wij konden lopen. In groepjes
van (ik denk 100 mensen) konden we starten.
De 5 km was erg druk er loopt van alles van
ongetrainde mensen tot getrainde mensen,
kinderen en families. Het is een mooie loop
waarbij het park prachtig verlicht is. Maar ook
zijn heel veel mensen superleuk verkleed.
De volgende ochtend moesten we vroeg op het was tijd voor de 10 km. Dit was
weer een andere ervaring dan de 5 km. Over het hele parcours staat het personeel
je enthousiast aan te moedigen. Zo wordt het parcours nooit saai.
De dag van de halve marathon is dan eindelijk
aangebroken. Mijn eerste 21.1 km. Vroeg op want
we starten om7.35. Dit parcours startte weer anders dan de 5 en 10
km. waar je bij de eerste twee gelijk langs de ingang komt kwam dit
nu pas als laatste. Maar ondanks dat deze route ook een groot stuk
uit het park loopt had Disney er van alles aangedaan om je onderweg
goed te vermaken. Zo was er elke 2.5 km een drankpost. En kwam
je onderweg bandjes en dansers tegen. Na 3
uur kwam ik eindelijk bij de finish moe maar
voldaan op de op prestatie. Snel terug naar
de expo om de 2 challenge medailles op te
halen. En met alle 5 de medailles konden
we terug naar het huisje om te douchen en
dan het park te verkennen. Op naar volgend
jaar!!! Het is lastig te verwoorden hoe het is
om daar te lopen maar mocht je de kans hebben dan zou ik het zeker een
keer doen.
Chantal Ruizendaal
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Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws

Prestatie week Wandel Training
Gisteren morgen was er een speciale training (Prestatieweek!)
voor de sportief wandelaars: Scrabble op het strand.
Eerst snel wandelen om zo veel mogelijk letters te verzamelen,
dan kort puzzelen op het langste woord (foto’s Karin Jansen)

Aftrap Prestatie Week…
De YMCA Warming Up					
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En de welverdiende traktatie
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Marbella
Martijn vroeg mij een stukje te schrijven over de 9e editie van de
Marbella Wandel 4-Daagse. (MW4D)
Nee, niet mijn 9e editie. Voor mij is het de eerste keer. Ik dacht:
Kom, laat ik eens iets geks doen.
Ik volgde de MW4D al een tijdje op Facebook maar had niet de
intentie om hem te lopen totdat ik in december 2018 in Barcelona
rondliep met heerlijk weer zo laat in het jaar. Vanaf dat moment
begon het toch steeds meer in mijn hoofd rond te spoken. Uiteindelijk
de knoop doorgehakt. Je kan natuurlijk alles zelf regelen maar
OAD biedt een totaalpakket inclusief een facultatieve wandeling
door de Kanyon El Caminito del Rey. Hier heb ik dankbaar gebruik
van gemaakt.
Druk programma. Maandag aankomst in Malaga met transfer naar
het hotel, dinsdag excursie naar El Caminito del Rey, woensdag
startbewijs ophalen en donderdag starten van de MW4D.
Je kon kiezen voor de 10, 20 of 30 km per dag. De 10 km is dit jaar
voor het eerst. Er waren ongeveer 2200 deelnemers waarvan de meeste
hebben gekozen voor de 20 km.
• 10km 15%
• 20km 74%
• 30km 11%

Dit hield in, in de rij bij de start, in de rij bij de eerste dixies, in de
rij bij de eerste koffie stop, maar op de helft van de wandeling
waren de deelnemers aan de 20km al behoorlijk verdeeld over het
parcours en trouwens …… met 25 graden is het geen straf om
even stap op de plaats te houden.
De wandelingen waren wisselend over de boulevard, door de oude
stad (erg leuk dus op een rustiger moment nog eens teruggegaan
om dat op mijn gemak te bekijken) langs wegen, langs golfbanen
met de daarbij horende woningen (lees paleizen).
Op de boulevard na was het overal klimmen en dalen en niet zo
zuinig ook. Het klimmen doet een aanslag of je conditie maar het
dalen op je spieren en gewrichten. Hangen, knieën buigen en met
hele kleine stapjes naar beneden.
De eerste dag was om er even in te komen, de tweede dag was in
zo goed als 1 rechte lijn omhoog en daarna (uiteraard) weer naar
beneden, de derde dag was een aanslag op zowel lijf als geest.
Klimmen, dalen, klimmen, dalen, klimmen, scherpe bocht en weer
klimmen. Het leek wel een Mindfuck.
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Tijdens de klim(men) en eenmaal boven werd je wel beloond met mooi vergezichten. Met nog 6 km
te gaan begon ik het niet leuk meer te vinden. Mijn knieën gingen in protest en mijn voeten deden
echt zeer. Maar uiteindelijk toch weer de finish bereikt. Wel voor mijn lijf gekozen en me voor dag
4 aangemeld voor de 10km. Geen bijzondere route, 4km langs de boulevard, een lus van 2 km het
land in en dezelfde 4 km weer langs de boulevard retour. Jammer maar, ook nu nog, ben ik blij dat
ik de 20km niet ben gaan lopen.
Zelfs nu nog, bijna een week later, ben ik nog aan het herstellen.
Maar complimenten aan de organisatie en de vele vrijwilligers. Allemaal even vriendelijk en vrolijk.
Voor alles werd gezorgd; water voor onderweg bij zowel start als controleposten, voor muziek en
artiesten bij het plein van start en finish, fysio tent.
Al met al was het een fantastische ervaring.

Jeannette Uyleman
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Veiligheid
In de Digiflits van september en oktober is er aandacht besteed aan
veiligheid. Dit geldt niet alleen voor de trainingen, maar ook andere Trim Slim
evenementen. Vooral tijdens de donkere dagen van de winter is het (soms
zelfs letterlijk) van levensbelang dat TrimSlimmers goed zichtbaar zijn.
Nog even de ‘regels’ in het kort:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg dat je goed wordt gezien door medeweggebruikers;
Loop twee aan twee;
Loop op de voetpaden/ stroken; indien deze er niet is op de fietspaden/ stroken;
Loop in principe aan de rechterzijde van de weg;
Draag reflecterende kleding en bij voorkeur lampjes;
Wees voorspelbaar; laat aan medeweggebruikers zien wat je doet of gaat doen
(spring na het geluid van een fietsbel niet meteen twee meter opzij);
Luister naar de aanwijzingen van de trainer;
Let zelf goed op;
Help elkaar;
Gebruik je gezond verstand!

De trainers van Trim Slim weten wat ze moeten doen bij incidenten. We hopen dat we deze
vaardigheden nooit nodig moeten hebben.
Tot slot willen we iedereen adviseren om één of meer ICE-contactpersonen in de mobiele telefoon te
programmeren. ICE is de afkorting van In Case of Emergency. Bij een incident kan een hulpverlener
dan – zonder de telefoon te ontgrendelen – deze contactpersoon informeren. Dit is mogelijk door de
gewenste contacten toe te voegen aan de groep ‘ICE’.
Wanneer u de landsgrens overgaat is het verstandig om de nummers op te slaan als +31 6 ########
in plaats van 06 ########
Martijn
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WELKOM BIJ

Een tien weeks programma ter versterking van je CORE;

Figuur 1het belang van rompstabiliteit
De core-stability - ook wel kern- of rompstabiliteit genoemd - is afkomstig uit de revalidatietraining
en is pas later uitgegroeid tot reguliere trainingsvorm. Grofweg wordt met core-stability de functie
van de diepe spieren van de romp (buik- en rugspieren, het middenrif en de bekkenbodem) bedoeld,
maar de kern is eigenlijk de hele torso inclusief de interne organen.
Het belang van een stevige kern
Het corset van spieren in je romp is dus de basis waaruit (bijna alle) bewegingen plaatsvinden en je
hebt dus baat bij een goede kern bij praktisch alles wat je doet. Een stevige core draagt ook zeker bij
aan de sportprestaties. Bij sport is het van belang om te zorgen voor een optimale krachtoverdracht
van de romp en het bekken naar de armen en benen. Dat vraagt om een goede balans en aansturing
vanuit de romp.
•
•
•
•
•
•

Voor alle leden van Trim Slim
In de periode 13 januari – 16 maart 2019
Elke maandag avond van 20.00 uur tot 21.00 uur
Locatie is de Gymzaal aan de Lingestraat
Maximaal 30 personen
Kosten € 15,00

Aanmelden doe je door een mail te sturen naar cursus@trimslim.nl, én het overmaken
van €15,00 naar NL84 INGB 0007622417 tnv. TrimSlim ovv CORE
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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 december 2019

