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avondmarathon



Verslag van Tour
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De papieren ABC-Nieuwsbrief is inmiddels alweer
elf jaargangen oud. Sinds de opkomst van e-mail
wordt deze niet uitsluitend meer in papieren vorm
geproduceerd en verstrekt, maar zijn er steeds
meer leden die de nieuwsbrief in digitale vorm,
namelijk als PDF-document, ontvangen.
Nu de meeste van onze leden over e-mail
beschikken en de softwaretechnologie in rap
tempo nieuwe mogelijkheden introduceert, hebben
ook wij besloten hiervan passend gebruik te gaan
maken en wel middels de introductie van de zgn.
E-mail nieuwsbrief.

Trimclub ABC
Thorbeckelaan 102
0184-415550
info@trimclubabc.nl
www.trimclubabc.nl

Een nieuw communicatiemedium met korte en
bondige verslagleggingen, aankondigingen en met
meerdere contactmomenten.
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Veiligheid



Activiteitenagenda

Als bestuur zijn we blij dat ons lid Lianne
Speelman zich bereid verklaard heeft de productie
hiervan op zich te nemen. Wij hopen dan ook dat
jullie dit nieuwe communicatiemedium weten te
waarderen, waarbij wij te allen tijde openstaan
voor verbeteringssuggesties.
Dat hiermee ook het einde van de oude
vertrouwde ‘papieren’ Nieuwsbrief, welke al die
jaren mede ook dankzij de tomeloze inzet van ons
lid, erelid en gedreven vrijwilliger Harm Kuipers tot
stand is gekomen is, ingeluid is zeker nog geen
gegeven. Als bestuur zullen we ons hierover, mede
op basis van jullie waarderingen en de
beschikbaarheid van vervangende menskracht
voor Harm, op een later moment pas gaan
beraden. Harm nogmaals zeer bedankt voor de
vele uren die je aan onze vele prachtige
Nieuwsbrieven hebt besteed!!

Als bestuur zijn we ook weer blij met alle
regionale media-aandacht die onze vereniging
de afgelopen maand rondom ons jubileumfeest
en de startersloop heeft gehad.

VAN DE BESTUURSTAFEL
In de laatste ‘papieren’ nieuwsbrief van juni jl.
is deze rubriek “Van de bestuurs tafel” voor de
allereerste keer geïntroduceerd. Betrof het toen
een beknopte samenvatting van de
bestuursvergadering van 9 mei jl., inmiddels
zijn we alweer een hele periode, met voor de
meesten de zomervakantie alweer ver
weggezonken in het geheugen, verder. Nadien
zijn we als bestuur nog weer tweemaal
bijeengeweest. Onderwerpen welke als een
rode draad onze aandacht hebben gehad, zoals
de organisatie van het 45-jarig Jubileumfeest op
1 september jl., de uitvoering van een
risicoanalyse en de opstelling van legionalla
beheersplan t.b.v. ons clubgebouw,
planvorming m.b.t. de realisatie van een
cv-groepenregeling waardoor meerdere ruimten
geheel onafhankelijk van elkaar kunnen worden
verwarmd, de startersloop en een vervolg op de
keuze en de introductie van de dameskledinglijn, zijn slechts een kleine greep hieruit.

Tot slot voelen we ons als bestuur nog steeds
zeer vereerd met de vele vrijwilligers die, in
welke uiteenlopende vormen dan ook, hun
bijdragen aan het kunnen blijven functioneren
van onze vereniging hebben geleverd. Zonder
vrijwilligers, zijnde de ziel van onze club, geen
vereniging! Reden waarom we als bestuur in de
komende periode ook nog weer wat bewuster
met de opstelling en de operationele uitvoering
van ons vrijwilligersbeleid aan de slag willen
gaan.
Ingeval u, ofwel m.b.t. het voorgaande dan wel
om
an der e
r eden en,
r ech t str eek se
bestuursvragen heeft, dan kunt u zich te allen
t i j de
via
h et
v o l gen de
m a i l a dr e s
secretarisabc@hotmail.com tot onze secretaris
Hans Hamerpagt wenden.
Met sportieve ABC-groet - jullie voorzitter,
Jan Hobo

TRIMCLUB ABC AVOND MARATHON
ABC heeft dit jaar voor de 26 keer de halve / hele marathon georganiseerd over 4 avonden. Wij als
eerste jaars vonden het leuk om hieraan mee te doen.
De start was op dinsdag avond 28 augustus verzamelen onder de baanhoek brug. Het was heerlijk
weer en wij kozen voor de 10,3 km. Het was een mooie ronde door de Merwelanden langs de
Helsluis terug naar de Baanhoekbrug. Voor ons als eerste jaars goed te doen.
De tweede (woensdag) avond was een rond je door Giessenburg. Ook deze keer kozen we voor de
10 km. Dit maal met al redelijk met vermoeide benen, doordat we wel onze rustdag misten. Al met
al weer een mooie route die ook weer met mooi weer kon worden afgesloten.
De derde (donderdag) avond was een rondje door Noordeloos / Slingerland. Deze avond vertrokken
we met zeer donkere wolken wat een fikse bui voorspelde maar al met al toch weer droog is
gebleven. Deze avond toch ook weer voor de 10,5 km. gekozen, wat nu toch best een pittige ronde
werd zo voor de derde avond. Dit vonden wij de mooiste ronde.
De vierde laatste (vrijdag ) avond was een rondje ABC. Ook deze avond zijn we weer met mooi
weer gestart voor een ronde van 10,6 km, wat achteraf ruim 13 bleek te zijn… Voldaan, maar zeer
vermoeid gefinisht.
Al met al een super leuke ervaring met een goede sfeer onderling ,met een pluim voor de
organisatie en de waterposten onderweg.
Echt een aanrader voor iedereen,
Groet Jos en Cora

TOUR d’ABC
Vooruitlopend op de Tour de France heeft ABC dit jaar voor de
derde maal Tour d’ABC georganiseerd. En zoals wij dat gewend
zijn bij ABC was het allemaal weer prima geregeld. Een sportieve
maar ook gezellige activiteit volledig in het teken van De Tour
compleet met gele trui en “une Vin Rouge” als hoofdprijs.
Wisselend per avond waren er 25-30 deelnemers. Op maandag 25
juni was de proloog en zoals het hoort was dit een tijdrit (run).
Onder prima omstandigheden werden persoonlijke topprestaties
geleverd over een afstand van 3 kilometer. Hoewel we geen
bergen hebben in de omgeving van Sliedrecht is er op
woensdagvond toch een bergetappe gerealiseerd. Verschillende
toppen in de omgeving zijn bedwongen waarbij van de heren nog
wat extra inspanning werd gevraagd zonder concessies te doen
aan de topprestaties van de deelnemende dames. Op vrijdag
kwam het aan op zelfkennis wat soms leek op overschatting of
onderschatting. Het vooraf noemen van de tijd die je gaat
realiseren voor een bepaalde afstand blijft lastig. Wel waren er op
dit onderdeel veel punten te verdienen. Zaterdag werd de Tour
d’ABC afgesloten met een afstandloop voor alle deelnemers waarna de officiële prijsuitreiking plaats vond. Dit onder het genot van
verse croissants. Samenvattend: Tres Bien!
Met dank aan: Bert van Ballegooijen

IN DE MEDIA
IN DE MEDIA
45 jarig jubileum in het Kompas
MerweTV 45 jarig jubileum
Over de startersloop in het Kompas
Interview met Arjan den Otter MerweTV (minuut 17)

VAN DE TRAINER
Rust roest herstel niet

Onderstaand artikel heb ik van
de Pro Run Nieuwsbrief van
24 september jongstleden. De
moeite van het lezen waard zou
ik zeggen! (Arjan den Otter)
Spieren waarvan je het bestaan
niet wist voel je na die eerste
paar trainingen. Goed en snel
herstel is voor iedere loper een
winstpunt. Rust roest vertelden
onze oma´s. Het is mooi
Nederlands door de alliteratie
maar herstel betekent niet
stilzitten. Voor echt herstel
moet je wel wat doen.
Voor de beginnende hardloper
klinkt het woord ‘herstel’ wat
raar. Als je getraind hebt, moet
je daar van bijkomen. Dat is
wat je lopers meestal hoort
zeggen. In de trainingsleer
wordt het woord ‘herstel’
gebruikt en dat geeft ook
duidelijker aan wat er gebeurt.
Bij herstel denk je aan
repareren en dat is nu net wat
je lichaam doet na de training.
Na de inspanning van de
training wordt er hard gewerkt
in je lichaam om eventuele
schade te repareren. Iedereen,
beginner of gevorderde loper,
heeft een periode van herstel
nodig maar je kunt dit wel
bespoedigen.
Op adem komen
cooling down

in

de

In dit geval gaan we er van uit
dat je nog geen hele lange
duurlopen loopt. Als dat wel het

geval is dan moet je nog meer
op je herstel letten. Direct na
de training is een goede cooling
down belangrijk. Met diverse
oefeningen en stretching zorg
je er voor dat de doorbloeding
afvalstoffen verwijderd. Je haalt
spanning uit de spieren en je
brengt spieren weer op lengte.
Tijdens de training worden je
spieren korter, met stretching
breng je de souplesse weer
terug. In een eerder artikel in
deze serie voor beginners is al
uitgelegd dat je stretcht als je
spieren warm zijn. Direct na de
training is dan ook een goed
moment.

Zzzz
Meestal voel je na een training
dat je meer energie hebt. Een
paar uur later voel je de lome
vermoeidheid. Geef daar ook
aan toe en zorg voor een goede
nachtrust. Er is eigenlijk geen
betere periode van herstel dan
een stevige nacht slapen.
Spierpijn aanpakken

Heb je de volgende dag nog
spierpijn? Doe dan 10 minuten
wat dynamische oefeningen.
Oefeningen waarbij je beweegt,
spieren en gewrichten
losmaakt. De intensiteit is laag
maar je brengt wel de
Vocht aanvullen
doorbloeding goed op gang. Dit
kan het herstelproces
Drink genoeg water, eventueel
versnellen.
een sportdrank binnen het half
uur na je training. Zeker als het Wandelen
weer warm is, dan heb je nog
meer gezweet. Meestal hebben Wil je nog even naar buiten?
lopers na een half uur trainen 1 Een korte wandeling is een
tot 2 glazen water meer dan prima manier om je herstel te
verdiend. Een douche na de bevorderen. 20 tot 30 minuten
training is lekker. Bedenk dat je lekker wandelen is een
door een douchebeurt nog wat uitstekende manier om de
doorbloeding goed op gang te
meer vocht verliest.
brengen. Extra tip: laat ook je
Verder? Dan ook eiwitten
armen meegaan in het
wandeltempo, dan werkt net als
Heb je een half uur getraind
bij hardlopen je hele lichaam
dan is het nog niet meteen
mee.
nodig: naast drinken ook wat
eten dat eiwitten bevat. Het is Met deze tips kun je je herstel
wel een punt om mee rekening bevorderen. Rust roest maar
te houden als je meer en verder actieve rust met goed drinken,
gaat trainen. Dat kan door eten, slapen en oefeningen
kwark, magere vleessoorten of doet veel goed. Je bent snel
noten. De eiwitten worden weer klaar voor een volgende
onder meer gebruikt om training.
opgelopen schade in de spieren
Marc Gerlings voor ProRun©
te repareren.

STARTERSLOOP
Op zaterdag 8 september zijn we met 36 enthousiaste (her) starters begonnen aan de startersloop.
Natuurlijk hopen we de nieuwe hardlopers weer te verwelkomen bij de club.

VEILIGHEID
Voor de trimmers en Nordic Walkers die op donderdag actief zijn: reflectiemateriaal verplicht!
Zonder kun je op donderdagavond niet meedoen.
Verder: Aan de goede kant van het wegdek lopen en op de goede kant blijven!
In de groep dus de rechtse kant.
Ezelsbruggetje: gRoep=Rechts, aLLeen=Links

ACTIVITEITENAGENDA
Op de volgende data staan activiteiten gepland voor de wandelaars of
hardlopers. Noteer de data vast in je agenda, verdere informative volgt.
za

03-11-2012

Bolderloop

di

06-11-2012

Gorinchem

za

01-12-2012

Speculaasloop

di

04-12-2012

Merwelanden

za

29-12-2012

Oliebollenloop
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