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Extra Nieuwsbrief
TRIMCLUB ABC

BOLDERLOOP 2017
De Bolderloop staat weer voor de deur. Het jaarlijkse ABC-festijn, waar sportiviteit én
gezelligheid centraal staan. In deze Nieuwsbrief willen we jullie van alle nieuwe
ontwikkelingen op de hoogte stellen én jullie stimuleren mee te doen / te komen kijken /
onze PR-mensen te zijn. Daarom is er bij deze Nieuwsbrief een bijlage gedaan. Dit is een
POSTER met informatie over de Bolderloop. Willen jullie deze zoveel mogelijk doorsturen????
Meer deelnemers en meer belangstellenden verhogen de feestvreugde.
Eind december verschijnt de reguliere ABC-Nieuwsbrief weer met ongetwijfeld een
uitgebreide terugblik op alle feestelijke activiteiten van de afgelopen tijd.
Redactie van deze Extra Nieuwsbrief: Hans Hamerpagt en Jo Terlouw.

Bolderloop in beweging, hoe staat het ervoor?
De voorbereidingen voor de Bolderloop op zaterdag 18 november zijn in volle gang.Wij
hopen op een grote opkomst (gaan we de 200 deelnemers halen?) zodat de
inschrijfgelden een fors bedrag opleveren voor fitnessapparatuur t.b.v. mensen met een
verstandelijke beperking.
De hoofdsponsor Verstegen accountants en adviseurs heeft haar
medewerkers en relaties opgeroepen zich in aanloop naar de
Bolderloop niet te sparen en te laten zien dat zij hun mannetje en
vrouwtje staan. Jullie weten dat Verstegen lopers al jaren vooraan mee lopen en
meedingen naar ereplaatsen. Men zal het op zijn minst niet cadeau krijgen, immers ook in
de kringen van de ABC bevinden zich lopers en loopsters die zich niet zomaar gewonnen
geven. Bovendien horen wij uit de hoek van onze gastheer de Merwebolder dat daar de
voorbereidingen ook serieus worden genomen. Naast een naar verluid bekende loper die
de Boston Marathon heeft gelopen en nu de Bolderloop gaat doen, zijn cliënten van de
Merwebolder zich in samenspraak met de afdeling bewegingsagogie al weken heel
degelijk aan het voorbereiden. En natuurlijk is het prachtig en een compliment waard dat
vele starters van de ABC op grond van de starterscursus zich wagen aan hun veelal
eerste loopwedstrijd!
Er zijn video-opnamen van de voorbereidingen van de Bolderloop runners gemaakt.
Binnenkort tref je een verwijzing aan op onze website (www.trimclubabc.nl). Tijdens de
Bolderloop zelf zullen ook video-opnamen gemaakt worden die later ook via onze
website te zien zullen zijn.
Gelukkig mogen we dit jaar naast onze hoofdsponsor weer subsponsors verwelkomen.
Zonder sponsors zouden wij ons niet zo prominent kunnen laten zien op het gebied van Pr
en communicatie en via Sliedrecht24 (www.sliedrecht24.nl). De afdeling Pr/C van onze
trimclub heeft een hogere versnelling ingeschakeld en draait nu op volle toeren. Je ziet
daar de eerstkomende weken opnieuw de effecten van.
Waar wij ook niet zonder kunnen, is de ploeg aan (ABC) vrijwilligers die
zich weer beschikbaar heeft gesteld. Ongeveer 35 mensen zijn in touw
om de Bolderloop weer in goede banen te leiden, van opbouw van
steiger en ophangen van finishdoek, van het inschrijven van
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deelnemers, uitslagen noteren, geluid verzorgen, uitzetten van het parkoers,
parkoerswachters, EHBO, koffie en thee verzorgen en schoonmaken van het restaurant,
foto’s maken, posters verspreiden, pers te woord staan tot en met het verzorgen van
prijzen.
Over het parkoers gesproken, het is nieuw dit jaar, nl. 2 km lang en aantrekkelijker. We
lopen langs de verschillende, veelal nieuwe woningen die de Merwebolder heeft
gerealiseerd en gaan voor het eerst door een parkachtig deel van het terrein.

Tenslotte de prijsuitreiking, deze wordt dit jaar zeker bijzonder. Wij verwachten hier
omstreeks 12.00 uur te kunnen overgaan in het restaurant van de Merwebolder. Val je niet
in de prijzen, zorg wel dat je erbij bent! Want de bekende pannenkoek wacht op je.
Iedereen valt dan in ieder geval met zijn of haar neus in de boter, dat staat wel vast. Dus
mis ook dit niet. Wie weet wat er nog meer tevoorschijn komt, wij hebben goede
hoop……dat jullie geconfronteerd worden met een enorme verrassing. Wat? Dat houden
we nog even geheim, anders is het natuurlijk geen verrassing meer!
Nog even dit, als bijlage vinden jullie de poster van de Bolderloop. Stuur die door aan
kennissen, familie, vrienden, buurman en buurvrouw en roep hen op mee te lopen. Lukt
dat niet, ook toeschouwers zijn van harte welkom. Een aansporing wil nog weleens
helpen. WIJ REKENEN OP JULLIE!
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De sponsors van de Bolderloop
(zij maken het mogelijk dat alle inschrijfgeld ten goede komt aan het goede doel!)
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