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Nieuwsbrief ABC

Welkom bij de derde nieuwsbrief van Trimclub ABC! Elk kwartaal leuke nieuwtjes,
hardloopevenementen en korte interviews om elkaar beter te leren kennen.
Heb je zelf een bijdrage? Mail, liefst met foto, naar pr@trimclubabc.nl

Bestuursmededelingen

Win een ABC-shirt!

De ABC-feestavond was een groot feest, met een goede opkomst leuk dat jullie er waren! Over de AvondMarathon zijn we als bestuur
zeer tevreden, ook door een flink aantal hardlopers 'van buiten' - de
publiciteitscampagne van Jannie heeft vruchten afgeworpen. We
hebben ABC daarmee weer goed op de kaart gezet in de regio. Voor
de Bolderloop in november zullen we opnieuw een flink PR-offensief
in stelling gaan brengen. Kijk ook even naar de HardloopKalender:
de ABC Inhaalloop wordt hilarisch. Schrijf je in!

Fotowedstrijd! Wie is
dit, en - omdat het anders veel te gemakkelijk
wordt, wáár is dit? Onder
degenen die het juiste
antwoord raden, verloten
we het ABC-clubshirt.
Mail je oplossing naar:
pr@trimclubabc.nl

Het Bestuur

30ste Dam tot Dam-loop
Ook dit jaar liep een handjevol
ABC'ers mee tijdens de jubileumeditie van de Dam tot Damloop: 10 Engelse mijl van Amsterdam naar Zaandam. Onder
hen Hetty Spruit, Kim Koppelaar,
Arthur in 't Veld en Dick William Harinck. "Ik liep 'm voor de
tweede keer", vertelt Hetty. "Een
geweldig evenement waar zomaar 40.000 lopers aan deelnemen.
Langs het parcours staan overal bandjes te spelen of dreunt er
stevige popmuziek uit de luidsprekers. Dat begint al in de IJ-tunnel,
een vrouwenband opzwepende muziek maakt op allerlei trommels
- geweldig! Halverwege zagen we nog een ambulance die een van
de lopers aan het reanimeren was - dat maakte enorme indruk op
me. Later hoorden we ook dat een 24-jarige hardloper is overleden
als gevolg van een hitteberoerte. Daar schrik je toch wel van."

Recept
HardloopSmoothie van de Week: Energie smoothie
Maca is een Peruaans worteltje in poedervorm, dat een boost
geeft aan je hormonen en zowel je sportprestaties als je
uithoudingsvermogen verhoogt. Elke sporter zou het moeten
gebruiken. Kokoswater is een fantastische sportdrank door de
juiste verhouding van koolhydraten en mineralen. Het wordt goed
door het lichaam opgenomen en het geeft een extra energieboost zonder je insulineniveau te snel te laten stijgen. Deze twee
ingrediënten vind je terug in deze heerlijke energiesmoothie:
Recept:
• 1 avocado
• 3 perziken
• sap van 1 citroen
• 1 el Maca poeder (verkrijgbaar bij Francis)
• 200 ml kokoswater
Blender alle ingredienten tot een mooie gladde smoothy.

TrainersTip:
Warming up

Proost! Francis Vlot

Polderrun
Aan de Polderrun van 13 september, een actie van ABC-leden
Diana en Belinda, namen 135 hardlopers deel. Met het inschrijfgeld
steunden ze Compassion: een organisatie die opkomt voor kansarme kinderen in Thailand. De actie heeft 1800 euro opgeleverd.

Vijf vragen aan...
Karin Verschoor, getrouwd met 1, moeder van 3, docente
(Handel & Administratie) van 40 stuks pubervreugde,
bij het Griendencollege in Sliedrecht.
Sinds wanneer aan het hardlopen?
"Sinds 2004. Voor die tijd leek me dat zo'n saaie bezigheid dat
ik er nooit eerder aan ben begonnen. Jammer! 'Ervaring is de
optelsom van vele fouten', las ik ooit ergens, en sinds de start
van mijn hardloopcarrière weet ik dat dit er één is: ik had er
veel eerder mee moeten beginnen."

Een goede warming-up helpt
bij het voorkomen van blessures. Begin met rustig inlopen,
gevolgd door verschillende
actieve oefeningen zoals
kniebuigingen, draaiende
bewegingen vanuit spreidstand en tweebenige sprongetjes, in series van 15-20
herhalingen. En tenslotte twee
tot zes versnellingsloopjes
waarbij je langzaam begint
en je snelheid naar het einde
steeds verder opvoert. Voor
een goede warming-up moet
je echt wel zo'n 15 - 20
minuten uittrekken.
(bron: Dutch Runners)

Lianne Speelman

En voor die tijd?
"Steppen. Dat was in de nuldejaren datgene dat je in de sportschool deed. Maar daar heb ik geen talent voor; het leidde tot
flink wat blessures. Op m'n Asics heb ik mijn eerste hardloopkilometers volbracht. Heel erg vroeg in de ochtend, vanwege
een druk gezinsleven, een studie in de avonduren en andere
activiteiten. Om 6 uur liep het wekkertje af en van 06.15 tot 07.00 uur zwoegde in de frisse ochtenddauw."

Totdat?
"Dat heb ik jaren volgehouden tot, in 2007, Ben van der Hel me overhaalde over om lid te worden.
Eén van de leukste dingen van de club is dat ik langere afstanden heb gelopen dan ik ooit dacht aan
te kunnen. De '18', met de A'tjes, m'n eerste marathon en onlangs m’n tweede, met een eindtijd van
netto 3:59:59!. Dat had ik nevernooitniet gedacht. Met dank aan Chris van
Wijk (tips en adviezen), Leen de Groot en Gerard Slingerland
(kameraadschap) en Arthur in ’t Veld (competitiedrang).
Klinkt wel een beetje als 'n verslaving...
"Klopt helemaal. Ik ben, denk ik, ‘born to run’. Ik vind het heerlijk om in
gezamenlijke eenzaamheid te lijden. Een runner is een doorzetter, een
zwoeger die zich langs alle jaargetijden heen worstelt. Het bloed stroomt,
het hart bonkt, het zweet gutst en de benen gáán; dat is wat er is en dat
volstaat. De rest van het leven is ingewikkeld genoeg."
KARIN VERSCHOOR

Amen.
"Haha, inderdaad. Ik heb dus al heel wat hardloopschoenen versleten en
hoop dat ik nog niet op de hélft ben van het aantal dat ik ooit slijten zal!"

Agenda

Ledenmutaties

25/26 oktober		

• ABC Tijdinhaalloop

15 november		

• ABC Bolderloop

29 november		

•A
 BC Speculaasloop in Drunen
(voor alle afdelingen)

27 december		

• ABC Oliebollenloop

3 januari 2015		

• ABC Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuw
Roelant Bijderwieden
Hans de Jongh
Bedankt
Frans van der Lem
Willem Nijmeijer
Peter Hendriksen
Bea van Diejen
Cora van Wijk
Jos Peursem

• Clubkleding kopen? Elke eerste zaterdag van de maand (prijzen staan op de website)
• Sporten? Be There! ABC'ers betalen voor 1x/week € 12,50 en 2x/week € 25 per maand
• Ontspanningsmassages of andere behandelingen? Bonflex!

Van Noordenne Accountants:

Passie en
precisie
We zijn hoogopgeleide ﬁnanciële professionals met
een passie voor ons vak. Altijd op de hoogte van de
nieuwste regelgeving. Zodat we u kunnen laten zien
hoe u perfect in kunt spelen op de ontwikkelingen.
Precies zijn we ook uiteraard. Want net als in de
golfsport is dat een voorwaarde voor succes. We
helpen ook u graag uw score te verbeteren!
Bent u benieuwd naar onze aanpak? Bel ons dan op
0183 697979. We komen graag bij u langs voor een
vrijblijvend gesprek.

www.vnacc.nl
Gorinchem | Giessen | Hardinxveld-Giessendam

Verandering van je gegevens? Meld het aan de ledenadministratie: ledenadministratie@trimclubabc.nl

