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VOORWOORD 

 

Een voorwoord te mogen schrijven bij dit prachtige verslag over 2013 is 

een voorrecht. Het is fantastisch te zien hoeveel activiteiten er wel niet 

waren. Doorgaans succesvol en zeker gezellig. De combinatie sportief 

en plezierig kenmerkt ook onze ABC. Dat is haar kracht en dat moeten 

we behouden. Misschien ook wel daarom kunnen wij ons gelukkig prijzen 

dat de krimp waarmee zoveel verenigingen worstelen, bij ons meevalt. 

Dat betekent natuurlijk niet dat wij rustig achterover kunnen leunen. De 

inzet zal gericht blijven op het behouden van de leden en een beleid dat 

onze ABC aantrekkelijk maakt voor starters en nieuwe leden. Om te be-

ginnen moeten zij zich thuis voelen. Voor mij was dat destijds - ik spreek 

over het begin van de negentiger jaren - geen probleem. Maar de 

'onstuimige' groei moest toen nog komen. Ook het komend jaar zal onze 

zorg er weer op gericht zijn om de aansluiting van een ieder, zowel 

sportief als vriendschappelijk, te borgen. 

 

'Het komende jaar heeft alles in zich om een succesvol jaar te worden!' 

 

Met de club gaat het intussen in financi?le en organisatorische zin goed. 

Er zijn diverse plannen ontwikkeld of in ontwikkeling, er zijn commissies 

gevormd en vacatures opengesteld. Daarnaast gaat onze speciale dank 

uit naar de vele sponsors, groot en klein, de donateurs en natuurlijk ook 

naar de leden zelf. Het batig saldo over 2013 en naar verwachting over 

2014 evenzeer, is tevens een gevolg van de diverse huurinkomsten, 

zoals die van Be There. Met alle huurders hebben wij in goede harmonie 

kunnen werken. In 2014 zal dat niet anders zijn. 

Kortom, het komende jaar met tal van al geplande activiteiten, zowel 

oude en vertrouwde als nieuwe, heeft alles in zich om een succesvol jaar 

te worden. Dat komt - het kan niet genoeg gezegd worden - niet vanzelf, 

net zo min als dit verslag zo maar vanzelf tot stand is gekomen. Gelukkig 

kunnen we daarvoor putten uit een geweldig arsenaal van vrijwilligers, 

daaronder gerekend onze trainers, aan wie zij veel dank verschuldigd 

zijn en hetgeen maakt  dat wij gretig kunnen uitzien naar dat wat het jaar 

2014 ons weer zal brengen 

 

Edy Hoogendam, 

Voorzitter ABC 



NOTULEN 21ste JAARVERGADERING 

TRIMCLUB ABC   

Datum: 6 april 2013 

Aanwezig: 53 leden. 

Afgemeld: Piet Barendregt, Aart de Groot, Ger 
Nugteren, Arjan den Otter. 

 

Agendapunt 1 

OPENING 

Voorzitter Jan Hobo opent de vergadering om 
even na 10.00 uur en heet iedereen welkom. 
De Algemene Ledenvergadering is het enige 
formele moment per jaar dat leden en bestuur 
elkaar ontmoeten. De vereniging bestaat in de 
huidige vorm vanaf december 1991. Toen 
maakte de vereniging nog deel uit van een   
omnivereniging. Het is vanaf die datum de 
22ste jaarvergadering (later gecorrigeerd naar 
de 21ste). Jan blikt een moment terug en 
noemt daarbij Lisette van der Hel, die ons 
ontviel. Ook nu wenst hij Ben en de kinderen 
sterkte met de verwerking van dit verdriet. 

 

Agendapunt 2 

NOTULEN JAARVERGADERING van 31 

maart 2012 

De notulen worden onder dankzegging aan de 
secretaris zonder wijziging goedgekeurd en 
vastgesteld. 

 

Agendapunt 3 

JAARVERSLAG 2012 

Hans Hamerpagt geeft een toelichting bij het 
jaarverslag van de secretaris. De meeste zaken 
hiervan komen terug bij andere agendapunten. 
Hij licht enkele zaken toe: 

 

- Om te sporten bij Be There geldt voor ABC-
leden een lager tarief. Het is echter niet de     
bedoeling lid te worden van ABC met als enige 
reden te profiteren van dit voordelige tarief. 

- Het werken zonder Dagelijks Bestuur maar 
met portefeuillehouders heeft als voordeel dat 

werkzaamheden binnen het bestuur beter 
verdeeld kunnen worden. Een gevolg is wel dat 
er meer vergaderd moet worden en dat er een 
uitgebreid mailverkeer plaatsvindt. 

- Het is misschien informatief om de       
Jaarkalender van het bestuur in de Nieuwsbrief 
te plaatsen, zodat leden hierop kunnen         
anticiperen met idee?n en opmerkingen. 

- Volgens de Drank- en Horecawet mag er op 
de vereniging geen alcohol meer worden 
geschonken. We hebben ontheffing             
aangevraagd voor ons jaarlijkse feest.  

- Aan vertrekkende leden wordt de reden van 
hun opzegging gevraagd, om zo nodig hierop te 
kunnen anticiperen. 

 

Agendapunt 4 

FINANCI?N / BEHEER 

Verslag 2012 

Penningmeester Eef Stam krijgt het woord om 
de financi?n toe te lichten. 

Balans 

Het clubgebouw is op ? 0 gewaardeerd. Andere 
zaken die de balans behoorlijk be?nvloed     
hebben zijn de ? 9000 die zijn uitgegeven voor 
groot onderhoud en de ? 7500 sponsorgeld van 
Bakker Sliedrecht Dat laatste bedrag was op 31 
december al wel gestort, maar er was op dat 
moment nog geen kleding van gekocht. 

Verlies- en winstrekening. 

De penningmeester noemt het behaalde       
resultaat (? 13.839) geflatteerd. Hij geeft    
daarvoor de volgende redenen: 

- De extra gift van De Kaai was eenmalig. 

- De activiteiten hebben minder gekost. Er is 
minder geadverteerd. 

- Door de gift van Bakker Sliedrecht is er niet 
gespaard voor nieuwe kleding. 

- Er heeft vanwege de balanswaarde geen    
afschrijving van het clubgebouw            
plaatsgevonden. 

- Enkele posten zijn doorgeschoven naar 2013, 
maar moeten wel betaald worden. 



 

- De huur is de slagroom op de koffie, maar je 
kunt er niet structureel op rekenen. 

 

Verslag kascontrolecommissie/decharge bestu-
ur 

Wim de Ruiter en Karin Verschoor hebben de 
financi?le stukken gecontroleerd en in orde 
bevonden. Wim stelt daarom mede namens  
Karin voor het bestuur decharge te verlenen, 
wat door de vergadering middels applaus wordt 
overgenomen. 

 

Benoeming kascontrolecommissie 

Een benoeming in deze commissie geldt voor 2 
jaar, met de mogelijkheid de benoeming met 1 
termijn te verlengen. Beide commissieleden 
hebben aangegeven ook volgend jaar          
beschikbaar te zijn. Wim voor het 2e jaar in de 
2e termijn, Karin voor het 1ste jaar in de 2e 
termijn. Karel Schmidt blijft reserve, als 2de  
reserve stelt Peter Hendriksen zich               
beschikbaar. 

 

Begroting 2013. 

Eef Stam verwacht een daling van de      
huuropbrengsten en een daling van de        
kantineomzet. Dit is vooral een gevolg van de 
aanscherping van de Drank- en Horecawet. 

Cees Boer vraagt naar de achtergrond van het 
feit dat sponsoring zowel bij de baten als lasten 
genoemd wordt. De penningmeester licht toe, 
dat het bedrag bij de lasten voorafgegaan wordt 
door een min, wat betekent dat hiermee de 
kosten van activiteiten gesponsord zijn. 

Joop Renaud vraagt zich af of de huur van het 
terrein niet lager moet worden begroot, omdat 

we een stuk van het terrein afgestaan hebben 
aan de Sociale Moestuin. Eef geeft aan dat dit 
waar is, maar dat de gemeente nog steeds niet 
heeft aangegeven met hoeveel de huur         
verlaagd wordt. 

 

Contributieverhoging 

Het bestuur stelt voor de contributie dit jaar 
(ingaand per 1 april) met  ? 1,50 per kwartaal te 
verhogen naar ? 22. Het bestuur wil minder 
afhankelijk worden van sponsor- en        
huuropbrengsten, een contributieverhoging is 
daartoe noodzakelijk. De vergadering gaat ak-
koord met dit voorstel. 

 

Verhuur en beheer 

Eef meldt dat het niet meer verkopen van      
alcoholische dranken gevolgen heeft. Er      
kunnen in het clubgebouw geen feesten meer 
gehouden worden en de Klaverjasvereniging 
dreigt te vertrekken. We willen daarnaast ook 
niet (te) afhankelijk zijn van de huren. Het     
opstellen van de meerjarenbegroting heeft 
duidelijk gemaakt, dat voor het onderhoud van 
het clubgebouw per jaar ? 6000 gereserveerd 
moet worden. Naast contributieverhoging 
zoeken we extra geld in kleine sponsoring. 

 

Agendapunt 5 

PR-ZAKEN / SPONSORING 

Arjan Holster heeft het pakket PR-zaken/
Sponsoring in zijn portefeuille, maar stelt dat 
het eigenlijk een zaak is van ons allen. Hij 
noemt als waardevolle PR-activiteiten: 

- De StoutABCrunners (de Roparunploeg),  
weliswaar geen onderdeel van onze vereniging, 



 maar de positieve PR heeft wel uitstraling naar 
ABC. 

- De starterstraining, waar ook in 2012 weer 
veel belangstelling voor was. 

- De sociale media, YouTube en de plaatselijke 
kranten. 

 

Arjan bedankt de sponsoren hartelijk voor hun 
financi?le inbreng. Hij roept alle leden op om in 
hun omgeving rond te kijken naar potenti?le 
sponsors. 

De Nieuwsbrief nieuwe stijl is verschenen. 
Lianne Speelman speelt een belangrijke rol bij 
het samenstellen hiervan. Arjan deelt mee, dat 
leden die de Nieuwsbrief op papier willen    
hebben, dit bij hem moeten melden, maar    
digitaal heeft de toekomst. 

Arjan bedankt Eef voor zijn activiteiten om de 
kledinglijn te vernieuwen. Hij zorgde voor een 
fantastische sponsor en was ook actief om  
geschikte jacks en shirts uit te kiezen. 

Het mooi uitgevoerde Jaarverslag krijgt ook 
aandacht. Arjan bedankt Harm Kuipers, die 20 
jaar lang het creatieve brein van dit boekwerk 
was. Lianne heeft nu de lay-out voor haar     
rekening genomen. En het mag gezegd 
worden: het ziet er fraai uit. Arjan bedankt 
Lianne en   andere medewerkers, met name 
Bert Burgman. Het overgrote deel van de foto?s 
in het Jaarverslag en op de website zijn van zijn 
hand. 

Maurice Melotto vertelt dat de nieuwe website 
(www.trimclubabc.nl) in de lucht is. Deze site is 
een goede basis om de leden dynamische    
informatie te bieden. Zo staan de vanochtend 
door hem genomen foto?s er al op. Ook de 
training die Lianne verzorgde bij haar examen 
voor trainer is als film op de site te zien.     

Maurice roept de leden op om bijdragen voor 
de website te leveren. De website moet h?t 
communicatiemiddel van de vereniging worden. 

 

Arie Batenburg is bang, dat we voortaan met 
een camera in de hand moeten gaan trimmen. 
Dit blijkt mee te vallen. Cees Boer vraagt of ook 
zaken als financi?n, ledenadministratie en de 
Nieuwsbrief aan de site gekoppeld worden. 
Deze zaken hebben de aandacht van de    
commissie, maar dat zal niet in ??n keer 
worden gerealiseerd. De site moet stap voor 
stap gebouwd worden. Bert Burgman heeft het 
nodige werk geleverd om ervoor te zorgen dat 
de wet op de Privacy niet wordt overtreden.  
Arjan Holster merkt nog op dat ook een    
smoelenboek een wens is van de commissie. 

 

Agendapunt 6 

ACTIVITEITEN 2013 

Jo Terlouw, bestuurslid sportzaken, neemt de 
activiteitenkalender uit het Jaarverslag door. 
Activiteiten die een bescheiden beslag leggen 
op onze vrije tijd. De agenda is samengesteld 
door de Sportactiviteitencommissie, die met 
een voorstel komt naar het bestuur, die het 
vervolgens bekijkt op (financi?le) haalbaarheid. 
De activiteit van 17 mei moet vervallen. 

 

In de commissie zitten de wandelaars Piet   
Barendregt en Lisette Verschoor, Nordic   
Walker Ad van der Hoogt en de trimmers Aad 
Janmaat en Bernadette Meerburg. Helaas    
leveren de voetballers geen vertegenwoordiger. 

De verschillende afdelingen draaien naar 
tevredenheid. Jo prijst ons als club gelukkig 
met onze trainers en begeleiders. Helaas moet 
hij meedelen, dat hoofdtrainer Arjan den Otter 

 



per 1 juni zijn taak neerlegt. Hij blijft wel lid en 
zal af en toe nog wel actief zijn, maar het  
hoofdtrainerschap is niet langer te combineren 
met zijn drukke bestaan. In een overleg met alle 
trainers is besloten dat Lianne Speelman het 
hoofdtrainerschap op zich neemt. Een           
historisch moment: een vrouw als technisch 
hoofd van onze club! 

 

Agendapunt 7 

VOORSTEL STATUTENWIJZIGING 

De huidige Statuten zijn vastgesteld in 1991. 
Voorzitter Jan Hobo stelt dat het hoog tijd is ze 
aan te passen vanwege feitelijke en wettelijke 
veranderingen. Hij stelt dat de meeste mensen 
dit taaie kost vinden en dat je er alleen maar 
wat aan hebt als er bonje is. Hij is het daar 
helemaal niet mee eens en geeft aan dat de 
Statuten een opsomming van een aantal       
afspraken zijn over hoe je met elkaar omgaat in 
een vereniging en wat je rechten en plichten 
zijn. Wij zijn een vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid en staan ingeschreven in 
het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. Hij noemt daarna enkele 
wijzigingen in vergelijking met de oude Statuten 
en legt uit waarom die wijzigingen voorgesteld 
worden. 

- Alle (delen van) artikelen waar verwezen 
wordt naar banden met de niet meer bestaande 
omnivereniging zijn weggelaten. 

- A.B.C. wordt ABC. 

- Artikelen (o.a. artikel 5) worden anders        
geformuleerd in verband met wetgeving of 
duidelijkheid. 

- Opzegging van het lidmaatschap kan nu ook 
officieel per kwartaal. 

- Alleen meerderjarigen kunnen in het bestuur 
komen. 

- Er is een maximumtermijn voor bestuursleden 
ingevoerd. 

- De termijn waarop bestuursleden kunnen 
worden gekandideerd is licht gewijzigd. 

- Het Algemeen Reglement wordt nu 
Huishoudelijk Reglement genoemd. 

- Het Verenigingsregister is nu Handelsregister. 

 

Karel Schmidt vraagt waarom aan het begin 
een Hardinxvelds adres genoemd wordt. Dit is 
het adres van de huidige secretaris. Ook denkt 
hij dat de oprichtingsdatum niet klopt. Dit blijkt 
wel juist te zijn. Hij geeft ook aan, dat als   
minderjarigen geen lid kunnen worden, dit ook 
een beperking voor de Startersgroep kan zijn. 
Jan antwoordt dat dit eventueel in een 
Huishoudelijk Reglement meegenomen kan 
worden en zegt toe dat het bestuur zich hierop 
zal beraden. 

Maurice Melotto vraagt of de Statuten op de 
website mogen. Hier is geen enkel bezwaar 
tegen. 

Omdat het vereiste aantal leden niet aanwezig 
is, kan echter geen besluit genomen worden. 
De voorzitter nodigt daarom een ieder uit om op 
20 april 2013, om 10.30 uur aanwezig te zijn 
om een besluit te nemen. Dan geldt geen    
minimum aantal leden: tweederde deel van de 
aanwezige leden moet voor het    
wijzigingsvoorstel zijn om het aan te kunnen 
nemen. 

Agendapunt 8 

BELEIDSPLAN 

ABC heeft al enige jaren een                       
meerjarenbeleidsplan. Dat is vastgesteld met 
onder andere als initiatiefnemers Cees Boer, Jo 
Terlouw en Piet Barendregt. Enkele jaren 
geleden is dit plan in een commissie              
geactualiseerd. Het werd gebruikt om het beleid 
te toetsen. Jan heeft ge?nitieerd om van het 
beleidsplan een dynamisch instrument te 
maken, met S.M.A.R.T-doelstellingen 
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, 
Tijdsgebonden). Het beleidsplan staat nu op de 
Jaarkalender van het bestuur, om het te       
evalueren en bij te stellen. Dat het dynamische 
karakter belangrijk is, illustreert Jan met het 
door de financi?le crisis veroorzaakte 
aangescherpte subsidiebeleid van de            
gemeenten. Zo zal de gemeente Sliedrecht de 
komende 4 jaar de huur van terreinen en       
gebouwen jaarlijks met 5% verhogen. Hier zul 
je je beleid op aan moeten passen. Je zult dus 
jaarlijks moeten kijken wat er in je omgeving 
aan de hand is en er als vereniging op moeten 
anticiperen. Jan neemt daarna met de          
aanwezigen de doelstellingen door. 

 

 



Karel Schmidt stelt voor er in de sterkte/zwakte 
analyse een bedreiging toe te voegen, namelijk 
wettelijke maatregelen die veel kosten kunnen 
veroorzaken. Jan bedankt voor deze tip en stelt 
in dit verband dat onlangs een Arbocheck is 
gedaan. Deze check geeft aanleiding tot      
verbeteringsplannen, die dit jaar uitgewerkt 
moeten worden. 

Cees Boer geeft aan dat het een goede zaak is 
het beleidsplan dynamischer te maken. Hij pleit 
ervoor om het woord ?collectief? wel in onze 
kernboodschap op te nemen. Hij voegt eraan 
toe dat juist vanuit deze collectieve gedachte 
het niet verstandig is een gedifferentieerd    
contributiestelsel in te voeren. Dit wordt vanuit 
de vergadering met applaus ondersteund. 

Bert Burgman geeft aan dat hij schriftelijk     
verbeteringsvoorstellen aangeleverd heeft voor 
het beleidsplan, maar dat hij tot zijn               
teleurstelling begrepen heeft dat die voorstellen 
pas in oktober behandeld zullen worden, bij het 
opstellen van het nieuwe beleidsplan. Ook de 
communicatie hierover verdient in zijn ogen 
geen schoonheidsprijs. Jan belooft dat het 
bestuur hier op terug zal komen. 

 

Agendapunt 9 

JUBILARISSEN 

40 jaar: Aad Janmaat, lid sinds 12 augustus 
1972. Jan Hobo kenschetst Aad middels 4 
kernbegrippen: actief, betrokken, dienstbaar en 
aanleg. De eerste 3 begrippen geven aan dat 
Aad zijn sporen voor de vereniging heeft      
verdiend en met het laatste begrip wijst de 
voorzitter erop dat Aad een getalenteerd loper 
was en - gerelateerd naar zijn leeftijd - nog 
steeds is. Aad krijgt bloemen en een     
waardebon en spreekt vervolgens een        
dankwoord uit. 

 

Agendapunt 10 

BESTUURSVERKIEZING 

Aftredend : Jo Terlouw en Hans Hamerpagt, 
beiden herkiesbaar. 

Jan Hobo en Eef Stam hebben te kennen 
gegeven per 30 maart 2013 af te treden. 

 

- Vacature Jan Hobo: Het bestuur doet een 
bindende voordracht voor Edy Hoogendam tot   
voorzitter.  

- Vacature Eef Stam: Het bestuur stelt voor Co 
Meerburg in deze vacature te benoemen. 

 

Omdat er geen tegenkandidaten aangedragen 
zijn, stelt Jan Hobo voor om Jo Terlouw en 
Hans Hamerpagt voor een nieuwe periode te 
benoemen. Ook wordt de vergadering         
gevraagd Edy Hoogendam als voorzitter, en Co 
Meerburg als penningmeester te benoemen. 
De vergadering accordeert dit met applaus. 

 

Voordat Jan de voorzittershamer overgeeft,   
refereert hij aan zijn woorden van vorig jaar 
toen hij aantrad als voorzitter. Hij wilde       
spelverdeler zijn. Hij heeft gezaaid, zijn 
geursporen achtergelaten. Hij wenst Edy veel 
succes als nieuwe voorzitter en geeft aan alle 
vertrouwen in hem te hebben. Edy neemt de 
microfoon over en richt eerst het woord tot Jan. 
Hij stelt dat Jan er vanmorgen wel een te lange 
vergadering van heeft gemaakt, maar dat hij 
veel in werking heeft gezet. Bloemen en een 
presentje vallen hem daarom ten deel. Daarna 
wendt Edy Hoogendam zich tot Eef, die 11 jaar 
bestuurslid is geweest en daarnaast een grote 
rol speelde als fondsenwerver. Eef is al ruim 40 
jaar lid van de vereniging! Edy hoopt dat Eef 
nog veel voor de vereniging zal betekenen en 
stelt de vergadering voor om Eef vanwege zijn 
grote verdiensten te benoemen tot erelid. De 
vergadering bekrachtigt dit voorstel met        
applaus. Ook Eef krijgt bloemen (die hij aan zijn 
vrouw laat overhandigen), een presentje en 
daarnaast nog een fraaie oorkonde. 

Edy wenst beide scheidende bestuursleden 
toe, dat zij nog een mooie toekomst bij ABC 
mogen hebben. In een reactie stelt Eef dat hij 
30 jaar lang louter een passief lid is geweest, 
alleen actief als sporter. In zijn 11 jaren als 
bestuurslid is hij steeds meer ?het lastige     
mannetje? geworden, die van alles afwist en de 
overige bestuursleden herinnerde aan hun    
taken. Hij wenst het (deels) nieuwe bestuur 
veel succes. 

 

 



Agendapunt 11 

RONDVRAAG 

Karel Schmidt heeft nog 2 vragen: 

- Wat denkt het bestuur te doen aan het grote 
aantal slapende leden? 

- Worden de kosten van de pannenkoeken van 
de opbrengst van de Bolderloop afgetrokken? 

De tweede vraag wordt ontkennend beant-
woord, de 1ste vraag wordt meegenomen in het  
bestuur. 

 

Agendapunt 12 

SLUITING 

De nieuwe voorzitter sluit rond 12.00 uur de 
vergadering. 

 

 

 

Geboeid publiek tijdens de 

Jaarvergadering 2013 

De komende, en vertrekkende                      

penningsmeesters: Co Meerburg en Eef Stam. 

Tijdens de vergadering werd Eef benoemd tot 

erelid van de ABC. 

Jan Hobo draagt de voorzittershamer over aan Edy Hoogendam. 







NOTULEN EXTRA LEDENVERGADERING 

TRIMCLUB ABC 

datum 20 april 2013 

 

Aanwezig: 12 leden. 

 

Agendapunt 1 

OPENING 

Voorzitter Edy Hoogendam opent om 10.30 uur 
de vergadering. Hij vertelt dat het enige 
agendapunt van deze vergadering de statuten-
wijziging betreft. Hij heet de leden, die de 
moeite genomen hebben naar deze verga-
dering te komen, van harte welkom. 

 

 

 

Agendapunt 3 

VOORSTEL STATUTENWIJZIGING 

De voorzitter leidt dit agendapunt in, door te 
verwijzen naar de uitleg van Jan Hobo op de 
Jaarvergadering van 6 april 2013. Niemand 
heeft inhoudelijk nog vragen. Twee weken 
geleden kon geen besluit genomen worden, 
omdat het vereiste aantal leden niet aanwezig 
was. Nu geldt geen minimum aantal leden, 2/3 
deel van de aanwezige leden moet voor het 
wijzigingsvoorstel zijn om het aan te kunnen 
nemen. Op de vraag van de voorzitter wie van 
de aanwezige leden voor de statutenwijziging 
stemt, steken alle aanwezigen de hand op, 
waarmee deze statutenwijziging aangenomen 
is.  

 

Agendapunt 3 

SLUITING 

Edy sluit de vergadering om 10.35 uur. 



 

JAARVERSLAG 2013 VAN HET BESTUUR 

 

Trimclub ABC is een levendige vereniging. Op 
de achtergrond zijn er allerlei mensen bezig dit 
mogelijk te maken, zoals beheerders van het 
gebouw, de sportactiviteitencommissie,    
vrijwilligers achter de bar en bij de 
schoonmaak, de in- en uitruimers, enzovoort. In 
het Jaarverslag krijgt u daar door middel van 
foto?s en verslagen een goede indruk van wat 
er binnen de vereniging gebeurt. Hieronder 
volgt een min of meer chronologisch verslag 
van een zaken, waarmee het bestuur van 
Trimclub ABC het afgelopen verenigingsjaar 
zoal bezig geweest is. 

1. Het onderhouden van contacten met onze 
huurders. 

2. Het aanschaffen van nieuwe kleding en de 
verkoop hiervan. 

3. Het uitvoeren van een Arbo-check en naar 
aanleiding daarvan het opstellen van een 
calamiteitenplan. 

4. Het zoeken en inwerken van een nieuwe 
ledenadministrateur (Joop Renaud werd 
vervangen door Bartje van der Sluijs) en 
het stroomlijnen van de informative      
oorziening naar de leden. 

5. Diverse zaken betreffende het gebouw: 
coaten van de vloer, verwarming    
aanpassen, nieuwe verlichting, schil-
derwerk en vergroten van de        
opslagruimte. 

6. De nieuwe Statuten. Ze zijn er door en 
door de ALV aangenomen en daarna 
gepasseerd bij de notaris. 

7. Het voetbalterrein opnieuw inrichten in 
overleg met de gemeente. 

8. Het onderhouden van contacten met de 
gemeente en met de sportraad Sliedrecht 
over het terrein, de festiviteiten, de        
veranderde wetgeving betreffende verhuur 
en het schenken van alcohol, enzovoort. 

9. Het aanstellen van een vertrouwens     
persoon. 

10. Het samenstellen van een beleidsplan en 
het evalueren ervan. 

11. Contacten met buurman Merwede, in   
verband met hun jubileum. 

12. Het vinden van vervangers voor de hoofd-
trainer (Arjan den Otter werd vervangen 
door Lianne Speelman), voorzitter (Jan 
Hobo werd vervangen door Edy    
Hoogendam) en penningmeester (Eef 
Stam werd vervangen door Co Meerburg). 

13. Het samenstellen van commissies in    
verband met het aftreden van Arjan      
Holster (PR en sponsoring) en Wim de 
Groot (gebouw en terrein). 

14. Pogingen om de wandelafdeling te        
activeren via de Vierdaagse van             
Nijmegen. 

15. Het werven van leden om reanimatie    
cursussen te volgen.  

16. Het nieuw leven inblazen van het PR-
beleid. 

17. Het ori?nteren op nut en noodzaak van 
een Huishoudelijk Reglement. 

18. Overleg over het handhaven van           
activiteiten: de Coopertest en de Tour 
d?ABC staan onder druk door de geringe 
deelname. 

19. Contacten met KvK vanwege bestuurswis-
selingen en vestigingsplaats. 



Spareribs, worstjes, sat?spiezen. Met      
zichtbaar plezier stortten de           
ABC-leden zich op het buffet tijdens de 
jaarlijkse barbecue. Het evenement 
vormt een van de hoogtepunten van 
het jaar. Om gezellig bij te kletsen, 
maar ook leuk om je sportmaatjes 'ns 
in vrijetijdskleding te zien. 

Jo bedankt Joop  



HET BELEIDSPLAN VAN DE ABC 

In een Ferrari stappen tijdens de Formule-1 en 
winnen? Dat kan niet anders dan op basis van 
een beleidsplan. Een succesvol bedrijf leiden? 
Dat k?n toeval zijn, maar veel vaker is  dat het 
gevolg van... een beleidsplan. Bij de 
plaatselijke volleybal de top van Nederland 
bereiken, en misschien wel op internationaal 
niveau?  Dat is hard werken, op basis van 
een  doortimmerd plan. 

Op de goede weg? 

Nadenken over de vraag wat doen we, doen 
we het goed, waarin kunnen we ons ver-
beteren, hoe ziet de concurrentie er uit, waar 
willen we met elkaar in de toekomst uitkomen, 
hoe zit het met daarvoor benodigde financi?le 
middelen. Laten we ons duidelijk horen en 
zien aan de    buitenwereld? Zijn er mensen 
die de kar willen trekken, wie is waar goed in, 
wie slaagt erin om enthousiasme te kweken 
binnen de club, steunen we elkaar door dik en 
dun of gaan we alleen voor eigen succes? 
Hebben we de neuzen de goede kant uit, wat 
is eigenlijk de goede kant, zijn er een paar 
mensen die nadenken over een beleidsplan of 
doe je dat met velen? 

Dit soort vragen hebben ons als bestuur bezig 
gehouden bij het samenstellen van het 
beleidsplan van de ABC. Alweer een paar jaar 
geleden heeft een groep mensen zich 
gebogen over dit soort vragen en zijn de 
uitkomsten gedeeld met de leden via een 
ledenvergadering. Ook vorig jaar is stil 
gestaan bij het beleidsplan. Zijn we nog wel 
op de goede weg, moet er niet wat meer am-
bitie uit het plan spreken? 

Recreawielerploeg 

Het bestuur heeft ook dit jaar uitgebreid bij het 
beleidsplan stil gestaan en heeft gemeend 
eerst voor een stevige basis te moeten 
zorgen. Dat is aardig gelukt, mede dankzij het 
noeste werk van velen. Het ABC-gebouw 
staat als een huis, de technische commissie 
pakt aan wat aangepakt moet worden. De 
sportactiviteiten worden gedragen door de 
trainers en begeleiders, de trimmers zijn be-
trokken door middel van een enqu?te en de 
uitkomsten lopen mee in de activiteiten-
agenda. Dit jaar starten we met een            
fietsafdeling, een nieuwe loot aan de ABC-
stam. Kernwaarden blijven onverkort van   

toepassing: samen, gezellig en recreatief 
bewegen. Dat kun je nu dus doen via        
wandelen, nordic walking, trimmen en       
voetballen en binnenkort starten we volgens 
de plannen dus de ABC-recreawielerploeg. 
Iemand die een mooiere naam heeft? 

Financieel gezond 

Financieel kunnen we spreken van een       
gezonde vereniging en dat is in de huidige                
omstandigheden een compliment aan al 
diegenen die (hebben) bijdragen. Het 
ledenbestand is nog steeds in goede handen. 

PR/Communicatie 

Natuurlijk, het bestuur vindt dat er nog het 
nodige te wensen valt. We zijn blij met extra           
inspanningen van een aantal leden op het vlak 
van PR/Communicatie. Het bestuur wil er toch 
graag een paar scheppen bovenop doen en 
roept met name onze (jonge) leden op de 
handschoen op te pakken. Dat hoeft niet te 
betekenen dat iemand alles zelf moet doen, 
op deel onderwerpen is al behoorlijk wat in 
gang gezet. We kunnen nog wel iemand     
gebruiken die de hoofdlijnen op het vlak van 
PR/Communicatie uitzet en volgt. Dan kan het 
haast niet anders of we laten ons massaal 
horen en zien, via Twitter, Facebook en straks 
is er niemand meer die om onze website heen 
kan. Wat zou dat mooi zijn. Als we dan ook 
nog wat extra sponsors aan de ABC weten te 
verbinden... dan stappen we misschien echt 
wel met zijn allen in een mooie glanzende 
ABC Ferrari-bus. Of Sinterklaas gek op zou 
kijken aan het eind van het jaar in Drunen bij 
de Speculaasloop, als we voorrijden in zo'n 
rood monster? Reken maar. 

Afijn, het bijgestelde beleidsplan ligt op tafel, 
kijk er naar, denk er over na en denk en doe 
met zijn allen mee. 

Jo Terlouw 



SPORTACTIVITEITEN 

Een verhaaltje over de sportactiviteiten. Dat is 
niet eenvoudig: hoe verwoord je in een kort 
stukje wat de trainers allemaal hebben 
gedaan, hoe de begeleiding van het wandelen 
en nordic walking bijna als een                    
vanzelfsprekendheid wordt gedaan? Ik vraag 
graag even extra aandacht voor de mensen 
achter de schermen. De mensen die de       
organisatie van de specifieke evenementen 
voor hun rekening nemen. Zoals Bernadette, 
die de tijdsklok ophaalt en terugbrengt. Ze 
loopt niet voor niks zo goed, altijd op tijd      
binnen. Onze voormalig penningmeester Eef 
Stam, die     werkelijk niets ontgaat en alles tot 
in de puntjes volgt, zoals de werkzaamheden 
rond de    Bolderloop. En de sportactiviteiten-
commissie, natuurlijk. Zo kan ik een hele reeks 
van      mensen de revue laten passeren. Maar 
dat doe ik niet want dan zie ik ongetwijfeld een 
paar mensen over het hoofd. 

'Paaltje v??r!!' 

Nou ja, ??n persoon moet ik w?l noemen: ons 
aller Sint Nicolaas. Opnieuw afgereisd op zijn 
ros naar onze club. Speechend als onze  
premier, bijna net zo nietszeggend maar 
bindend als geen ander, met een overdosis 
aan humor. Treffend voor de sfeer, de      
saamhorigheid in de club. Je zou bijna        
vergeten dat het collectief bewegen er ook bij 
hoort. 

Oh, en toch nog iets over de trainers. Hou hou 
je zo'n omvangrijke groep in het gareel op de   
zaterdag, donderdagavond of dinsda-
gochtend? Oefeningen doen, routes uitzetten, 
'niet zo hard!', 'rechts houden', 'paaltje voor! of 
'brommer achter!' , de voorste groep laten ke-
ren om en de achterblijvers op te halen.       
Adviesje over looptechniek, schema's voor 
starters, enzovoort, enzovoort. En dan zijn er 
ook nog opa's als snelheidsmonsters, die bij 
de geboorte van het zoveelste kleinkind de 
beschuitfabriek van hun complete voorraad 
beroven. En dan moet je er als trainer maar 
weer voor zorgen dat de lading beschuit-met-
muisjes wordt vertaald in extra   kilometers om 
niet de hele club op dieet te moeten zetten. 

Als ik een pet had, dan zou ik hem met respect 
afnemen voor onze trainers. 

 

 

Trainer-Willem 

De donderdagavondtraining voor de trimmers 
blijkt een schot in de roos. Willem Overbeek 
als trainer en inspirator, eenmaal in de maand 
bijgestaan door Wim de Groot, weet de 
groeiende groep lopers tot ongekende 
prestaties te krijgen. Ieder op zijn of haar 
niveau. Af en toe zweept hij de meute zo op 
dat er een jaar later nog gesproken wordt over 
die kikkerspringoefeningen. Met zekerheid durf 
ik het niet te zeggen, maar het schijnt dat    
Willem soms een deal had maakt met de 
plaatselijke paramedici om wat slachtoffers 
aan te leveren... Boze tongen beweren dat  
Willem daardoor zelfs zijn automobiel heeft 
kunnen inruilen voor een groter exemplaar. 
Met evenveel plezier weet Willem het lopen te 
relativeren en kan hij met veel overtuiging aan-
geven dat het gaat om lopen met Plezier.   
Lekker ontspannen lopen en genieten van de 
natuur. Maatschappelijk betrokken bovendien. 
Willem is al een jaar van te voren bezig om 
mensen bewust te maken van de mogelijkheid 
om te gaan stemmen. Vrijwel iedere training 
roept hij dat je links kunt stemmen en dat 
rechts stemmen ook tot de mogelijkheden    
behoort. Waarom roept hij anders "links de 
grond aantikken!" en "rechts aantikken" Politiek 
uiterst correct, het moet gezegd. Het is alleen 
de vraag waarom er geen oog is voor de    
middenpartijen. 

 

De dinsdagochtend trimploeg gaat haar eigen 
gangetje, gezelligheid troef, af en toe lopen 
buiten de grenzen van Sliedrecht. Laat die 
maar schuiven. 

Al met al een rijk aanbod, voor ieder wat wils, 
dus hulde aan allen, niet in de laatste plaats 
aan de lopers zelf. Extra respect voor degenen 
die in de achterste regionen van het peloton 
lopen, zij zijn het tenslotte die het mogelijk 
maken dat er mensen voorop kunnen lopen! 

Jo Terlouw 



 

NORDIC WALKING IN 2013 

 

Het nordic walking in het jaar 2013 was niet heel veel anders dan in 2012. De bekende rondjes 
werden weer afgelegd, vol enthousiasme en onder de bezielende leiding van Ad van der Hoogt. 
Dat gebeurde op dinsdag en zaterdag. De dinsdaggroep heeft verschillende uitstapjes gemaakt 
waaronder museumbezoek, fietstochten en andere activiteiten. 

Het ledenbestand van de nordic walkers bleef nagenoeg gelijk, de zaterdagselectie werd met 
??n nieuw lid uitgebreid en een ander lid maakte de overstap van trimmers naar nordic walking. 
De meeste nordic walkers namen deel aan de gezamenlijke activiteiten zoals de 
avondvierdaagse, de speculaasloop en de oliebollenloop. Er heerst een goede sfeer binnen de 
groep wandelaars met stokken ('poles'), ze vormt een aparte hechte eenheid binnen de ABC-
gelederen. 

Cees Brouwer 

De nordicwalkers, onder bezielende leiding van trainer Ad die inmiddels een trouwe schare     

volgers heeft. Zou dat misschien ook met zijn bonbon-traktaties te maken hebben? 



 ACTIVITEITENKALENDER 2014 

(inclusief de eerste drie maanden van 2015) 

 

Januari 

Zaterdag 04 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 

Dinsdag 07 januari Nieuwjaarswandeling 

 

Februari 

Dinsdag 04 februari Alblasserbos 

Zaterdag  22 februari Wintercross incl.        
wandelen/nordic walking 

 

Maart 

Dinsdag 04 maart De Donk 

Zaterdag 15 maart Begin startersloop  

Zaterdag 29 maart Jaarvergadering 

 

April 

Donderdag 17 april Coopertest       

Zaterdag 26 april Koningsdagloop/Oranjeloop
(nb) 

 

Mei 

Dinsdag 06 mei  Wandelen/trimmen Alblasser-
dam/Kinderdijk 

experiment fietsen (datum volgt) 

 

Juni/juli 

Eind juni/begin juli Tour d? ABC 

Dinsdag 01 juli  Fiets (dinsdagochtendactiviteit) 

 

Augustus 

Zaterdag 30 augustus Ridderkerk/
Heuvelloop incl. wandelen/NW 

 

September 

Derde week september Avondmarathon 

Zaterdag 27 september ABC feest   

 

Oktober 

Hele maand Specifiek programma trainers, 

o.a. koppelkoers 

 

November 

Zaterdag 15 november Bolderloop 

 

December 

Zaterdag 06 december Speculaasloop 

Zaterdag 27 december Oliebollenloop    

 

Januari 2015 

Zaterdag 03 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 

 

Februari 2015 

Zaterdag 14 februari Wintercross 

 

Maart 2015 

Zaterdag 28 maart Jaarvergadering 

 

Let op: 

* De dinsdagochtendgroep maakt per periode, 
naast het bovenstaande programma, eigen 
keuzes in overleg. 

 

 



Loer d?ABC 

 

Acht maal rond de Bolder te gaan 

Hoe ik zal hijgen om winst te verkrijgen 

De tegenstand aan ?t spit te zien rijgen  

En Jo die als scheids mijn race zal 
verslaan 

Acht maal rond de Bolder te gaan 

 

Acht maal rond die Touwbaan te gaan 

Ik was niet te kloppen en Jo niet te   
stoppen 

Jo miste de eerste, mijn winst naar de 
knoppen 

Acht maal om de Touwbaan te gaan 

Om uiteindelijk met lege handen te staan 

 

Karin Verschoor 

(gedicht vrij naar Ida Gerhardt: '7 maal om 
de aarde te gaan') 

Het organiseren van de Bolderloop is een van de 
grootste uitdagingen voor ABC. De loop is     
inmiddels uitgegroeid tot een regionaal 
evenement, waarbij indrukwekkende finishtijden 
kunnen worden genoteerd. Deelnemers starten 
voor de 6, 8 of 10 kilometer. De Bolderloop vormt 
ook de afsluiting van de ABC-starterstraining, 
waar beginnende lopers in 10 weken voor worden 
klaargestoomd.  



WANDELEN ABC 

 

De hechte wandelgroep is ook in 2013 enthousiast en gemotiveerd actief geweest op de dinsdag
- en zaterdagmorgen. De wandelroutes zijn onder de verschillende weersomstandigheden 
zonder mopperen afgelegd. Op de zaterdagmorgen wordt nu in twee groepen gewandeld; de 
ene groep wat korter en langzamer en de andere in een wat pittiger tempo en ietsje meer        
kilometers. De Speculaasloop in Drunen blijft nog steeds het hoogtepunt van het jaar. Dit jaar 
werden voor de verandering nieuwe wandelroutes uitgezet, die goed in de smaak vielen. Net 
zoals ook de erwtensoep en Sint Nicolaas met Zwarte Piet, na afloop in pannenkoekenhuis De 
Roestelberg. Een heerlijke ochtend met goed weer, met dank aan de organisatie. 

Verschillende wandelaarsters willen meer kilometers maken en zoeken het wat verderop. Anny, 
Nellie en Tiny lopen in etappes het Pieterpad, van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg bij   
Maastricht. Jolanda, Lisette en Pieta zijn in training voor de veertig kilometer van de Vierdaagse 
in Nijmegen 2014. Iedereen succes toegewenst! 

Piet Barendregt 

 

Heerlijk: wandelen in Sliedrecht en omstreken. Een perfecte manier om meer te zien van de 
Alblasserwaard en te genieten van je eigen 'achtertuin'. 



Schitterend zomerweer tijdens de Tour d'ABC. Elke avond had z'n eigen thema, op verschillende 
locaties. En een vaste schare enthousiastelingen. De opkomst zou overigens wel ietsje groter 
mogen zijn ;-) 



 

MIJMERINGEN VAN EEN ?SCHONE      

LOPER? 

Als trimmer - of hardloper, zo u wilt - heb je 
meestal met je inspanningen een bepaald doel 
voor ogen. Het kostte in veel gevallen meestal 
moeite om de eerste stappen te zetten op het 
trim- of looppad. Het doel kan zijn om weer 
'onder de mensen' te komen en daardoor    
sociale contacten op te doen. Of om bewust te 
werken aan een betere conditie. 

 

Er is zelfs een trimclub die het streven naar 
een betere conditie in haar clubnaam heeft 
verwerkt. Het is niet de bedoeling om naar 
aanleiding van deze laatste opmerking nu    
direct een prijsvraag te maken, maar het had 
gekund. Nadat deze gedachte op plopte, zocht 
de schrijver van dit stukje, de mijmeraar,      
hierover contact met een selecte afvaardiging 
van het bestuur. De conclusie van dit overleg 
was dat een prijsvraag over dit onderwerp 
geen goed idee zou zijn. Waarom niet? De  
inschatting was dat het aantal inzendingen 
enorm zou oplopen, terwijl er slechts ??n de 
winnaar zou kunnen zijn, en er daardoor 
zoveel leden teleurgesteld zouden worden, dat 
de aardigheid van een prijsvraag met            
terugwerkende kracht om zeep zou zijn       
geholpen! 

 

Terug naar waar het om ging. Waarom      
trimmen of hardlopen? Voor een betere       
conditie en voor de contacten. Wat hierbij kan 
gebeuren is dat er verschijnselen optreden die 
een aspirant-trimmer of -loper bij de aanvang 
van zijn activiteiten niet kan vermoeden. 
Tijdens de looptochtjes over allerlei terreinen 
van keurig geasfalteerd tot zwaar              
geaccidenteerd. Deze afwisseling zorgt dus 
voor een   totaal verschillende aanslag op je 
kleding. Immers een tocht over zanderig, 
modderig terrein betekent bij thuiskomst een 
snelle gang naar de wasmachine.  

 

Maar wat zorgt er nu voor dat binnen een    
peloton trimmers of lopers die ene trimmer of 
loper bij aankomst veel 'schoner' wat kleding 
betreft is gebleven dan de anderen? Zo 
schoon zelfs dat de mijmeraar van dit stuk 
tijdens een jaarlijks terugkerend evenement 
door de speaker het predicaat 'SCHONE  
LOPER' kreeg opgespeld. Deze onverwachte 
titel heeft de ?schone loper? aan het denken 
gezet. Hoe word je een schone loper? 

 

De mijmeraar van dit stuk denkt dat het iets te 
maken heeft met aandacht voor de omgeving 
waarin je loopt of voor wat je onderweg ziet. 
Als je goed kijkt is er zoveel mooie natuur, alle 
jaargetijden door. Als je je daarover               
verwondert ga je vanzelf lichter lopen en   
daardoor minder hard in de modder stampen 
en blijf je ?schoner?. Of wanneer je loopt op het 
terrein van een instelling waar mensen wonen 
met onder andere een lichamelijke beperking. 
Dan ben je er verwonderd over dat jij wel kunt 
trimmen of hardlopen. Dan word je nog veel 
lichter en heel dankbaar! 

 

Wim de Ruiter 

 

 



 

 

Hoe hou je je schoenen een beetje netjes tijdens sportieve prestaties? De 'Schone Loper' heeft 
daar zo zijn eigen idee?n over... 



ROPARUN 2013 

Dit jaar doen de Stoutabcrunners voor de 7de 
keer mee met de Roparun. Deze editie kent 
een groot verschil met alle eerdere Roparuns: 
we vertrekken uit Hamburg (Duitsland), met 
Rotterdam als eindbestemming - een afstand 
van 560 km. 

Goede doel 

Na allerlei acties (spinnen, collecteren, 
scholierenlopen) beginnen we de run met een 
mooi bedrag voor het goede doel: leven 
toevoegen aan dagen waar geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan het leven. Op 
vrijdagmiddag vertrekken we richting Duitsland. 
's Avonds eten we in het restaurant van de 
camping waar we die nacht ook verblijven. Om 
alvast te wennen aan de komende dagen 
slapen we in de vrachtwagen(aanhanger), in 
de busjes en sommigen in de tent die aan het 
restaurant vastzit. De sfeer zit er al goed in! 

Minuut stilte 

De volgende dag hebben we niet veel tijd 
nodig om bij de startplek te komen. Helaas is 
er een grote domper op de feestvreugde: een 
van de motorrijders die de lopers tijdens de 
Roparun begeleiden, is onderweg naar Ham-
burg verongelukt. Voordat de eerste teams 
starten wordt er dan ook een minuut stilte 
gehouden. 

Rond 12.30u start ons team. Dit jaar zijn er vier 
lopers, een fysiotherapeute en een cateraar die 
voor de eerste keer meegaan. Alle andere 
teamleden liepen de Roparun eerder en heb-
ben de nieuwelingen enthousiast gemaakt met 
hun verhalen. En nu is het dan eindelijk zover, 
voor de eerste helft van ons team! De rest 
moedigt hen enthousiast aan bij de start. 

Friteuse 

Na een aantal uren vindt de eerste wisseling 
plaats, helaas in de regen. De route in 
Duitsland is, wanneer het licht is, zeker mooi te 
noemen. In tegenstelling tot de route vanuit 
Frankrijk zijn er geen noemenswaardige heu-
vels en dat is toch wel lekker. Je merkt dat er 
minder teams onderweg zijn vanuit Hamburg 
dan vanuit Parijs. Wanneer je eens in de buurt 
van een ander team komt, is dat gezellig. 
Ondertussen is er ook bij de vrachtwagen veel 
activiteit. De mensen daar maken steeds ons 

kamp op en zorgen dat er op tijd eten klaar 
staat. Vooral heel gezond eten natuurlijk, al 
was er dit jaar ook een friteuse mee? Daar 
hebben de lopers toch geen gebruik van gema-
akt? 

Blessures 

Helaas hebben sommige mensen te maken 
met wat blessures. Dat hoort er natuurlijk bij, 
maar het is wel heel vervelend. Goed om dan 
te merken is dat er een team om je heen staat: 
een paar opbeurende woorden, een stuk tape 
op de zere plek, een massage en als het echt 
niet meer gaat: beurten van elkaar overnemen. 
Nadat we de Nederlandse grens zijn 
gepasseerd, merk je dat veel mensen totaal 
niet weten waar je mee bezig bent. Leuk is het 
wanneer hardlopers die met hun normale ron-
dje bezig zijn, met ons meelopen om ons uit te 
horen over het avontuur. Midden in de nacht 
vraagt uitgaanspubliek ook waar we mee bezig 
zijn. Een jongen trekt spontaan zijn portemon-
nee om te doneren. 

Op maandag komen we op bekend terrein: 
onze Alblasserwaard. In Noordeloos en 
Alblasserdam staan familieleden, vrienden en 
ABC-ers ons op te wachten. En daarna is Rot-
terdam opeens heel erg dichtbij! 

 

Ellen Hamerpagt 

 

 



De Roparun is de kers op de taart voor hardlopend Nederland. Niet alleen vanwege het goede 
doel, maar ook door het internationale karakter. Dit jaar startten de Stoutabcrunners in Hamburg 
om ruim 500 kilometer verderop in Rotterdam te finishen. 



AVONDMARATHON 

'Waaaaar blijft toch de eindstreep?' 

Op het programma van Trimclub ABC komt  
ieder jaar een aantal vaste agendapunten voor. 
Zoals de Bolderloop, die meteen de afsluiting 
vormt voor de Startersgroep. Met na afloop 
pannenkoeken eten, altijd gezellig en ieder jaar 
sluiten hierna weer nieuwe leden aan op de  
zaterdagmorgen plus eventueel de dinsdagmor-
gen en donderdagavond. Hebben we ook nog 
de Speculaasloop in de Drunense Duinen, met 
na afloop gezellig erwtensoep eten en meestal 
hoog bezoek uit Spanje - het was weer hilarisch 
dit jaar. 

Onbekende plekken 

Ik ben gevraagd een stukje te schrijven over de 
avondmarathon. Dat verzoek kreeg ik in januari 
en de avondmarathon vond plaats in augustus. 
Dus dat ligt niet meer geheel vers in mijn ge-
heugen. Wat ik me wel herinner is dat ik veel 
kilometers heb gemaakt, dat ik me regelmatig 
afvroeg 'waaaaar blijft toch de eindstreep?', en 
dat ik in de regio op plekken ben geweest die 
mij onbekend waren. Ik heb er erg van genoten 
en daar gaat het tenslotte om. De route week 
dit jaar iets af van voorgaande jaren hetgeen     
resulteerde in het feit dat ??n van onze   
koplopers - ik zal geen namen noemen - stond 
te wachten bij De Til in Giessenburg terwijl de 
rest, die wel op het papiertje had gekeken, zich 
verzamelde bij De Spil in Bleskensgraaf.  

Elke avond een ander thema 

Op maandag begonnen we met De Merweland-
en, dinsdag passeerden we Brandwijk. 
Woensdag maakten we Boven-Hardinxveld  on-
veilig en op donderdag sloten we dus af in Bles-
kensgraaf. Wanneer je zo vier avonden, 
gemiddeld 10 km rent, dan doet dat wel wat met 
je lijf. De barbecue die op de zaterdag erna 
plaatsvond viel dus in goede aarde en was 
goed verzorgd. Heerlijk eten en onder het genot 
van een drankje napraten en het gewoon met 
zijn allen gezellig hebben. 

Ik was versleten en heb veel gehad aan loop-
maatjes die er voor zorgen dat je nooit 
eenzaam en alleen achter blijft en je met een 
peptalkpraatje je naar de eindstreep kletsen. En 
dan heb je het toch maar weer mooi volbracht. 

Volgend jaar doe ik weer mee, jij ook?!! 

Hetty Spruit 



Vier avonden lang een gemiddelde van 
10 kilometer. Dat is de avondmarathon, 
een ABC-evenement voor doorzetters. 
Elke avond vond de start plaats op een 
andere plek, elke keer een nieuwe 
uitdaging. 

Schitterend zomerweer tijdens de 
avondmarathon. Elke avond had z'n 
eigen thema, op verschillende 
locaties. En een vaste schare enthou-
siastelingen. De opkomst zou overi-
gens wel ietsje groter mogen zijn ;-) 



Een leuke loop in de regio is de Loop naar de pomp-loop in Noordeloos. Een prestatieloop over 
10 kilometer, waar verschillende ABC'ers aan deelnemen. Zoals Geert.  

Tien Engelse mijlen bij de buren: de Wim Hol Loop in Papendrecht trekt elk jaar enthousiaste 
ABC-leden over de streep. Letterlijk. Met 16,1 kilometer een prestatie om trots op te zijn. 



 

Met twee volle touringcars verplaatsten de 
wandelaars, de nordic walkers en de trimmers 
zich naar de Drunense Duinen. Dit keer geen 
sneeuw, maar... z?n! Toch weerhield dat     
niemand om zich massaal op de erwtensoep te 
storten bij De Roestelberg. Ook de Goedheilig-
man liet van zich spreken, waarbij ook Zwarte 
Piet zich van haar beste kant liet zien met de 
ouderwetse roe. De trainers moesten het     
ontzien, maar ondergingen het 
spreekwoordelijke pak slaag met een grote 
glimlach. 








