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VAN DE BESTUURSTAFEL
Op woensdagavond 9 mei jl.
heeft het bestuur voor de eerste maal in de nieuwe samenstelling vergaderd.
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we op 31 maart jl.
afscheid genomen van onze voormalige voorzitter Ad van Driel en
ons voormalig algemeen bestuurslid Arjan den Otter. Jo Terlouw en
ondergetekende zijn tijdens deze
vergadering als hun opvolgers in
de respectievelijke functies als
algemeen bestuurslid en als voorzitter benoemd.
Deze bestuurswisselingen vormden
aanleiding om de bestuurstaken
deels opnieuw toe te wijzen. Vanaf
heden ziet de portefeuilleverdeling
er als volgt uit:
Algemene bestuurszaken/
voorzitter: Jan Hobo
Secretariële zaken/secretaris:
Hans Hamerpagt
Financiele zaken/penningmeester:
Eef Stam

Avelingen-West 30
4202 MS Gorinchem
Postbus 607
4200 AP Gorinchem
tel: 0183 65 00 00
Fax: 0183 65 00 01
info@vanstigt.com
www.vanstigt.com

Kerkbuurt 91
3361 BD Sliedrecht
tel; 0184-412856
info@sjeun.nl
Www.sjeun.nl

Gebouw-, kantine- en terreinbeheer: Wim de Groot
Sportgerelateerde activiteiten:
Jo Terlouw
Voorlichting: Arjan Holster
Overige bestuursgerelateerde
zaken:
Pieta van Tilborg
Wanneer jullie als leden over, dan
wel m.b.t. een bepaalde verenigingsaangelegenheid vragen, opmerkingen, suggesties en/of problemen hebben, dan kunnen jullie
hierover altijd rechtstreeks contact
met de betreffende portefeuillehouder opnemen. Je kunt de bestuursleden hiertoe ofwel rechtstreeks aanspreken, maar je kunt
ook bellen. De telefoonnummers
van alle bestuursleden kun je op

onze verenigingswebsite:
www.trimclubabc.nl vinden.
Tijdens deze bestuursvergadering
zijn een reeks van onderwerpen
aan de orde geweest. Zo hebben
we, waarover jullie via de mail
reeds zijn geïnformeerd, besloten
om het tweemaal per week
schoonmaken van ons clubgebouw op te dragen aan een extern schoonmaakbedrijf, zodat de
continuïteit hiermee ook is verzekerd.
Daarnaast is, als onderdeel van
het jaarlijkse planmatig onderhoud, besloten om de binnen kant
van ons clubgebouw een verfbeurt te geven. Inmiddels zijn
deze schilderwerkzaamheden ook
al uitgevoerd, en het ziet er nu
weer nieuw en fris uit.
Tijdens de eerdergenoemde algemene vergadering op 31 maart jl.
is er ook al een vooraankondiging
gedaan dat we ons als bestuur
zullen gaan beraden over een
actualisering van de verenigingsstatuten. Inmiddels zijn we daarmee al zover gevorderd dat ze nu
voor een eerste inhoudelijke beoordeling aan alle bestuursleden
zijn voorgelegd.
Daarnaast zullen we als bestuur
aan de slag gaan met de actualisatie van de meerjaren onderhoudsplanning, en een mede op
basis daarvan op te stellen meerjaren financiële prognose, zodat
er een nog meer stabiele financiële verenigingshuishouding gevoerd kan gaan worden. De zaden
hiervoor zijn al door onze voorgangers gelegd, en nu is het een
kwestie van verder ontwikkelen
en verder uitbouwen geworden.
Ons medebestuurslid Arjan Holster is bezig met de voorbereidingen om tot een ‘ja/nee’ - en dientengevolge ook de eventuele ‘wat’
- beslissing voor een nieuw verenigingstenue te komen. Als we
weten wat we willen, dan zullen

Trimclub ABC
Thorbeckelaan 102
0184-415550
info@trimclubabc.nl
www.trimclubabc.nl
we daarin ook de eventueel
noodzakelijke vervolgstappen
gaan zetten.
Maar laten we wel wezen, dit
alles dient slechts ter uitoefening van onze primaire kerntaak
t.w. het aanbieden evenals het
bevorderen van sportbeoefening
voor volwassenen uit de regio
met deskundige begeleiding in
de vorm van o.a. trimmen,
nordic walking, wandelen en
voetbal. Dit is Jo Terlouw zijn
eerste focus, en om dit nog
verder te kunnen optimaliseren
is besloten om de verschillende
afdelingen op een zaterdagochtend te vragen wat langer na te
blijven om met elkaar te evalueren of alles nog steeds naar
tevredenheid verloopt dan wel
waar zaken eventueel aanpassing en/of verbetering behoeven. Omdat de vereniging immers van en voor de leden is,
willen we daar op deze wijze
invulling aan gaan geven.
Dit is het in vogelvlucht, en in de
volgende nieuwsbrief hoop ik
weer met een volgende “Van de
bestuurstafel” te komen.
Met sportieve groet,
Jan Hobo
Voorzitter
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www.apotheekhoogland.nl

Postbus 57
3360 AB Sliedrecht

www.egoa.nl

Ria Flokstra - Visser
Gantelweg 20
3361 WB Sliedrecht
tel.: 0184 - 421 302
Sportshop Andre Vlot
Peulenstraat 207
3371 AM HardinxveldGiessendam
0184 613 712

...kent die zich in de plaatselijke politiek aan de andere kant van het spectrum bevinden, was de Chinezen
dankzij hun vernuftige inlichtingendienst niet ontgaan.
Dat de trainer recentelijk bovendien had verordend
dat de groep ’rechts` geacht wordt te lopen, leidde
aanvankelijk tot een regelrechte verbale botsing.
Men bood uiteindelijk aan dat bedoeld persoon enige
bijscholing zou ondergaan en dat men daar in China
de nodig ervaring mee had opgedaan, dus dat kwam
wel goed. In ieder geval moest duidelijk zijn, in China
loopt de groep links, ook de ABC groep. Tja soms,
moet je water in de wijn doen, zo schoot mij bij de
zoveelste Moutai niet al te helder door het hoofd.
Na deze eerste succesvolle dag, was het dus tijd om
te ontspannen. Dat is gelukt, in Shenzhen ,kun je de
kunstenaarswijk bezoeken. Een echte `Japie`heb ik
daar nog niet kunnen ontdekken, maar de Nachtwacht, de Mona Lisa en Van Gogh, zijn op iedere hoek
van het kunstenaarskwartier te verkrijgen tegen billijke prijzen. Je kunt in SHenzhen ook -en dat voor de
koopjesjagers onder ons,`echte` hardloopkleding
kopen van alle bekende merken, niet van echt te
onderscheiden, voor nog geen tiende van de prijs die
hier bij Sportzaak Vlot geldt. Zoals ik eerder meldde,
grote schoenenmaten zijn er niet, dus jammer voor
heren en dames die op grote voet leven.
Hoe gaat dat nou verder in zo´n vreemd land? Wel,
tot mijn voldoening kan ik melden dat er ook voor de
wandelaars een rijk te winnen is, er lopen heel heel
veel Chinezen, simpelweg omdat dat de enige voor
velen acceptabele en betaalbare wijze van verplaatsen
is. Het pasritme van Chinezen, zo bleek mij, is wezenlijk anders (getrippel). Zonder vergaande studie, die
ondergetekende in voorkomend geval ter plekke zal
moeten begeleiden, vormt dit voor de vereniging ABC,
zo is mijn conclusie op dit moment een te grote risico
factor om het avontuur op dit onderdeel van de ABC
activiteiten zonder meer aan te gaan. Anders ligt dit
voor het fietsen, er is Shenzhen al een Zeeuw, Jan
Koole, die zelf stalen race fietsen produceert onder de
naam Colossi en in Sliedrecht al een eerste product
aan de man heeft gebracht bij uw permanente afgevaardigde vanuit de ABC. Kortom toertochten voor de
waaghalzen onder ons, zijn te organiseren. Men doet
er goed aan zich te realiseren dat daar geen fietspaden zijn en wel honderdduizenden auto's met chauffeurs die de beginselen van het autorijden vast wel
eens onder de knie krijgen. De afdeling assurantiën
van de ABC zal er zich over moeten buigen of de werelddekking in een dergelijke situatie toereikend is. In
deze uiteenzetting mag natuurlijk enige indicatie omtrent voedsel niet ontbreken. Welnu, heel eenvoudig,
men ete alles en men zorgt dat men altijd in de buurt
van een zgn hurktoilet is, dan geen probleem. Met
dorstlessers is het ietwat ingewikkelder, alleen gebotteld water is aan te bevelen. Flesjes van Bert, al dan
niet gereinigd met een gebitreiniger, zijn ten strengste
verboden. Ook dat staat in het gesloten akkoord.

Dan iets over de kapsels. Aanbevolen wordt kort voor
vertrek naar China hier naar de kapsalon te gaan en
niet zoals sommigen van ons die China bezoeken, daar
de kapper te bezoeken. Ten eerste omdat u het resultaat zelf kunt zien. Soms probeert men dat te verdoezelen door maanden zich niet te vertonen op de club,
maar ja het valt altijd op. Ten tweede, omdat de kapsalons in China veelal meer activiteiten ontplooien dan
wat men normaal gesproken onder knippen en scheren verstaat. De goede verstaander, nietwaar heer
Boterberg, heeft slechts een half woord nodig. Nadere
vragen ter zake kunnen derhalve het beste aan dit
heerschap gesteld worden. Dan iets over het klimaat,
het is daar subtropisch, dus dat betekent dat het gebruikelijke aanvangstijdstip van de training op zaterdagochtend, ver naar voren moet worden gehaald: Zo
rond zes uur in de morgen vertrekken we derhalve,
we doen dan het Deng Ping Park aan en lopen de ABC
Karel de barre trainer tocht der tochten, doen elf
plaatsen aan in het 20 km grote stadspark en duiken
vervolgens in het zwembad dat onderdeel uitmaakt
van de ons toegewezen accommodatie.
Tja, het is natuurlijk maar een tipje van de sluier die
met dit populaire verslag kan worden opgelicht. Rest
kan altijd later. Nog een punt tot slot. Er zijn ondanks
alle goede intenties, ervaringen en gesloten contracten, misschien toch mensen die het niet helemaal
vertrouwen met die Chinezen. Ter geruststelling van
deze mensen, is de volgende oplossing bedacht. Er
wordt een speciale onderhandelingsdelegatie samengesteld, bestaande uit louter mensen uit het onderwijs, onder aanvoering van Pippi Lang-kous. Over het
algemeen kan gezegd worden dat mensen uit het
onderwijs anderen niet de les willen lezen, dus dat
moet dan wel goed komen, zeker indien zo nodig Pippi
een ongebruikelijke oplossing te voorschijn tovert.
Mocht dit al toch niet voldoende zijn en de onderhandelingsdelegatie aan haar eigen overtuiging ten onder
gaat (en derhalve enige tijd, ja misschien wel permanent aan ons oog wordt onttrokken) wordt voorgesteld dat de rest van de ABC ploeg onopvallend naar
het vliegtuig rent, de vliegtuigtrap bestormt. Harm als
oud trainer achter de stuurknuppel plaatsneemt en
onder het Chinese luchtafweersysteem vandaan tracht
te komen.De heer Boterberg sluit als laatste de vliegtuigdeur, niet dan nadat hij er zich persoonlijk van
vergewist heeft dat zoveel mogelijk ABCers aan boord
zijn. Hij mag een beroep op bijstand doen in uiterste
noodgeval op onze enige echte ABCer die de Oosterse vechtkunst blijkens de zwarte dan beheerst.
Nou dat was het weer even, het is nu aan het bestuur
om daadkrachtig, gelijk onze politieke lijers in Nederland en Europa, in te grijpen en de eerste stappen
naar het wereld imperium van ABC te zetten. Lof aan
onze penningmeester die de voorzienige blik heeft
gehad om dit mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet uit Shenzhen,
Jo Terlouw
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Na iets meer dan 10 jaar in Sliedrecht besloten
Mike en Karen Dodenbier om iets sportiever te
worden.

Ambachtsstraat 16
3371 XA HardinxveldGiessendam
0184 416 140
www.jachtbetimmeringen.nl

Mike speelde al een paar jaar squash maar
vond dat het niet veel bijdroeg aan zijn conditie. Toen Karen besloot om te gaan trimmen bij
de ABC Trimclub vond Mike dat het een goed
idee zou zijn als hij dat ook ging doen en twee
weken na Karen begon hij ook bij ABC op de
zaterdag ochtend.
Mike en Karen emigreerde van Zambia in Afrika
naar Sliedrecht in december 1999 met de hoop
om hun dochter (toen 6 jaar oud) één betere
en veiligere toekomst te geven.

www.esveco.nl

Mike zijn vader kwam oorspronkelijk uit Doesburg en moeder uit Sliedrecht maar zij besloten
om in 1955 te emigreren van Nederland naar
Zimbabwe. Bijna tien jaar later werd Mike in
Zimbabwe geboren maar verhuisde met zijn
ouders naar Zambia toen hij nog maar 6 maanden oud was. En tot december 1999 heeft hij
daar ook gewoond met onderbrekingen om in
Engeland naar kostschool (zowel lage, middelbare als hoge school) te gaan. Hij kwam wel
drie keer per jaar op vakantie naar Zambia en
besloot na zijn schooltijd in Engeland om toch

maar in Zambia te blijven en werken. Daar
heeft hij Karen ontmoet en in 1989 trouwde ze
in een klein kerkje in de stad Ndola in het noorden van Zambia.
Karen haar vader kwam oorspronkelijk uit
Springs in Zuid-Afrika maar verhuisde op jonge
leeftijd naar Zambia met zijn ouders en haar
moeder werd in Livingstone in Zambia geboren.
Toen haar ouders trouwde gingen ze in Luanshya, in Zambia wonen en daar is Karen ook
geboren.
En nu wonen Mike en Karen in Sliedrecht samen met hun drie dochters en lopen op zaterdag ochtend samen mee met de ABC Trimclub.
Misschien nog een stukje dat in het verhaal
verwerkt zou kunnen worden:
Mike en Karen hebben elkaar voor het eerst
ontmoet toen de Round Table (waar Mike lid
van was) besloot om een ziekenhuisbed van
Ndola naar Luanshya (een afstand van ongeveer 30 km) te duwen om geld in te zamelen
om een kliniek te bouwen in een arme buitenwijk van Ndola. En iemand had een jonge dame
gevraagd om op het bed te liggen terwijl het
van Ndola naar Luanshya geduwd werd. Uiteraard was Karen die jonge dame.

ABC IN DE MEDIA

3

Nieuwsbrief
ZESDE ROPARUN OPNIEUW EEN GROOT SUCCES
Ook deze 6e Roparun was er eentje om in te lijsten.
Met slechts een klein beetje tegenslag (Gerard S. viel helaas geblesseerd uit, een klein stukje verkeerd gelopen, en een omleiding van ca. 4km.) hebben we bijna precies volgens de opgegeven
snelheid ook deze run van 2012 volbracht. Zeker als je ook de hitte in acht neem (zowel zaterdag
als zondag zagen we onderweg dat de 34gr. werd gehaald) kunnen we spreken over en topprestatie van deze oldies.

Rabobank Merwestroom
Bonckelaarplein 25
3363 EL Sliedrecht
0184-67 30 00

Industrieweg 67A
3361 HJ Sliedrecht
0184 422 452

De gemiddelde leeftijd van onze lopers is 48, ik denk wel één van de oudste teams. Maar dat is
niet de belangrijkste reden om dit team een topteam te noemen: het is voor al de teamgeest die
een compliment verdient. Om al 6 jaar in goede harmonie zoveel te bereiken is vooral een groot
gevoel van betrokkenheid bij het goede doel en saamhorigheid nodig. En laat dit nu net een aantal kernwoorden van onze Trimclub ABC zijn. En dat vinden we ook terug in het Roparun team
StoutABCrunners, een geweldige groep mensen die er elk jaar weer voor gaan en inmiddels ruim
€ 300.000,= bij elkaar gelopen hebben, super.
Goed, nog even terug naar de run van dit jaar; niet voor ons maar wel voor de organisatie een
speciale editie omdat er ook vanuit Hamburg gestart werd, en dat maakt dat de run ook de ruimte
heeft om de komende jaren nog verder te groeien. Heel goed nieuws dus voor alle patiënten van
die vreselijke ziekte kanker; zo kunnen nog meer zieke mensen geholpen worden.
Zoals gezegd was het ook dit jaar net als 2 jaar geleden een hele warme editie, maar zoals u van
ons gewend bent; hier waren we helemaal op voorbereid. Veel drinken, maar ook veel eten onderweg, maar dat kan je aan onze schatten van de catering wel overlaten, top dames bedankt!.
Maar ook de chauffeurs, de fietsers en de masseurs verdienen een compliment, iedereen droeg
zijn bekende steentje bij , en samen vormen we een team die elkaar bijstaat in goede en slechte
momenten.
Maar wat u ook moet weten; het is afzien onderweg, maar we hebben ook verschrikkelijk veel lol!
Zoveel duizenden mensen met zoveel positieve energie onderweg; daar krijg iedereen een hele
blije boost van. Als u als ABC leden daar meer over wilt weten, zou u eigenlijk eens op u gemak
naar de foto’s en films moeten kijken, of gewoon vragen bij de deelnemers; verhalen genoeg!
Misschien een goed idee om met de jubileumavond dit jaar iets te laten zien, wij horen graag van
u!
Alvast bedankt voor uw interesse;
Namens Team 265 De StoutABCrunners; Arjan Holster

Smederij 23
3371 MC HardinxveldGiessendam
0184 610 999

www.mensbewust.nl

Postbus 57
3370 AB HardinxveldGiessendam
0184 620 200
www.noordenne.nl
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Leegwaterstraat 55-59
3364 AE Sliedrecht
0184 436 666
www.bakkersliedrecht.com

Hardinxveld-Giessendam
Gorinchem
info@vnacc.nl
www.vnacc.nl

M. de Krey
Sluisweg 27
3371 ET HardinxveldGiessendam
06-15357755
info@cuisinecompleet.nl

Consultancy
for Sustainable
Real Estate
csre@upcmail.nl

Of je nu een training afwerkt of je zit middenin een wedstrijd: de vermoeidheid kan genadeloos
toeslaan. Irritant want je wilt fris blijven en volle kracht vooruit. Wat doe je om die vermoeiheid
de baas te blijven. Probeer je gedachten op een ander spoor te zetten. Je kunt op verschillende
manieren afleiding opzoeken maar de afleiding die met hardlopen te maken heeft levert de
meeste winst op.
Of je nu een marathon loopt of een tien kilometer, ergens slaat de vermoeidheid flink toe. Dat
kan zo sterk aanvoelen dat je er maar moet gaan wandelen, denk je. Meer zit er even niet
in. Wat kun je dan doen om jezelf bij elkaar te rapen en toch een tempo op een redelijk niveau
vast te houden.
Drinken en eten
Veel problemen met een stevige vermoeidheid, hebben te maken met voeding en drinken. Drink
en eet genoeg, vooraf maar ook tijdens de training als je dat nodig hebt. Let er bij je trainingen
op wat je nodig hebt om uitstekend te kunnen lopen. Verander die aanpak niet als je vlak voor
de start van een wedstrijd bent.
Muziek
Er zijn liefhebbers van maar ook uitgesproken tegenstanders: hardlopen met muziek tussen de
oren. Muziek pept je zeker op. Vooral de nummers die jou tot meer actie aanzetten doen hun
werk. Bij onderzoek bleek dat muziek een sporter naar een enkele procenten hoger niveau
brengt. Zelfs tot een verbetering van 15% werd genoteerd door onderzoeker Karageorghis. Let
wel op je veiligheid en zet de muziek niet zo hard, dat je geen verkeer meer hoort aankomen.
Aanmoedigen
Wellicht dat je al eens een wedstrijd gelopen hebt waar publiek langs de kant staat. Meestal
geeft dat een extra stoot energie. Organisatoren van loopjes en wedstrijden weten het; muziek
langs het parcours en een enthousiast publiek zijn goud waard voor een geslaagd hardloopevenement. Als je er doorheen zit helpt het om je aandacht te richten op die energieboost langs de
weg: het publiek. Laat je maar stevig aanmoedigen, dat helpt je over een dood punt heen.
Medelopers
Even contact met medelopers, verbaal of non-verbaal, kan wonderen doen. Een paar woorden,
een duim omhoog, even uit de wind lopen achter een groepje, dit kan genoeg zijn om je weer
moed te geven. Daarom is lopen bij ABC zo leuk. Samen presteer je mee!
Techniek
Een van de belangrijkste punten om op te letten bij vermoeidheid is je techniek. Hoe goed muziek en publiek ook hun werk doen, als loper wil je op dit moment zo min mogelijk energie verspillen. Verleg je aandacht van het afzien naar de bewuste verbeteringen in je techniek. Let
vooral op het rechtop houden van je hoofd. Bij vermoeidheid ga je vaak meer naar de weg kijken, met een scheef hoofd. Door je hoofd rechtop te houden, zie en hoor je niet alleen dat enthousiaste publiek beter, je houding is ook beter. Het tweede punt waar vermoeide lopers mee
kampen is de schouderpartij. Bij vermoeidheid worden de schouders meestal opgetrokken en zijn
minder meegaand. Probeer de ontspanning vast te houden.
Combinatie aandachstpunten

www.regio-reisburo.nl

www.karelvanderaa.nl

Als je het moeilijk hebt kun je ook verschillende technische punten aflopen. Hiermee stimuleer je
een optimale techniek voor dat moment en je komt door de moeilijke fase heen. Punten zoals
hoofd, schouders, bekken, knieën, romp, enkels en voeten kun je bewust bijsturen. Veel lopers
hebben de ervaring dat als je bewust let op je kwetsbare punten je veel makkelijker door die
kilometers komt. Het leidt de aandacht af van de vermoeidheid.
Het doorlopen van technische punten kan je niet alleen door een moeilijke periode heenslepen.
Meer aandacht op houding, landing en afzet geeft je vaak de motivatie om net ook wat harder te
lopen. Het kan dan ook veranderen van gewoon afzien naar het punt waarop je het als een uitdaging ervaart. Het lastigste punt in een wedstrijd of training wordt dan een extra ervaring. De
spierpijn zal er niet minder om zijn. De voldoening na afloop des te meer.
Vrij overgenomen naar: Marc Gerlings 15 mei voor ProRun©
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Iedereen een ontzettend fijne
vakantie toegewenst
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