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Nieuwsbrief ABC

Welkom bij de eerste 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

Vertrouwenspersoon ABC

Bestuursmededelingen
Binnenkort is de Jaarvergadering (29 maart, 10.00 uur). Over het
geactualiseerde Beleidsplan, maar bijvoorbeeld ook de plannen
voor de ABC-fietsafdeling. Het Bestuur zal Jannie Hartkoren
voorstellen voor de vacature van Arjan Holster.
Tot zaterdag, 29 maart!

Ik ben Paula van Eijl-Mosterdijk, geboren en getogen
in Sliedrecht. Ik ben 54 jaar,
en inmiddels oma van een
kleinzoon van bijna 2 jaar.
Ik ben vertrouwenspersoon
op het Farelcollege in Ridderkerk, en daarnaast fanatiek korfballer. En nu dus
ook vertrouwenspersoon
voor Trimclub ABC. Je kunt
me altijd bellen:
gsm 06-36331516

Halve marathon in... Brazilië
Een halve marathon in Brazilië, met ruim veertig Nederlandse
vrouwen. Met als doel: bewustwording voor de enorme toename
van kinderprostitutie en mensenhandel, in aanloop naar het WK.
We waren in totaal tien dagen in Brazilië. Trainen, wennen aan de
warmte en het tijdsverschil en de hellingen. En daarnaast hebben
we ook de kinderen ontmoet en hun huizen bezocht- armoede,
niet veilig, het stinkt en het voelt hopeloos. De stichting 'Compassion' werkt in die omgeving samen met lokale kerken en scholen,
met projecten om kinderen uitzicht te geven op een betere toekomst. Tijdens de halve marathon was de zon was prettig afwezig
en de temperatuur bleef steken op 27 graden Celsius. Op 11 km
zouden er brandweermannen klaarstaan voor een verfrissende
douche, maar dat feest ging helaas niet door omdat er ergens een
echte brand geblust moest worden. De miezerregen was echter
een prima vervanging. Na 1 uur en 56 minuten bereikten we de
finish en wachtte ons een warm onthaal - we hadden het gehaald:
een overwinning ter ere van onze medemens!.

PAULA VAN
EIJL-MOSTERDIJK

Belinda Hagenaar

Verloting ABCclubshirt
Fotowedstrijd! Welke loop is
dit? Onder degenen die de
juiste locatie raden, verloten
we het ABC-clubshirt. Wie
weet het? Mail jouw oplossing aan pr@trimclubabc.nl

Recept
Hardloop-Herstel-Smoothie van de Week
Gezond én lekker! Deze keer: de Bietensmoothie.
De nitraat in rode bieten zorgt voor een betere zuurstofopname
in de spieren waardoor de prestaties verbeteren. Kieper de
volgende ingrediënten in een goede blender, en meng het
tot een mooie, gladde smoothie:
Recept
• 200ml water
• 1 rode biet, rauw en in stukjes
• 1 grote peer
• 1 theelepel kaneel
• 1 theelepel gemberpoeder
Smakelijk!
Francis Vlot

TrainersTip: Rekken & Strekken
Het nut van rekken en strekken staat sinds een paar jaar flink ter discussie;
het zou de kans op blessures verminderen, maar de deskundigen spreken elkaar tegen. Sommige sporters en trainers zweren erbij, anderen geloven niet
dat het preventief zou werken tegen blessures en laten het dus achterwege.
Toch is een warming-up voor de training belangrijk. Je verhoogt daarmee
de lichaamstemperatuur, er ontstaat een betere doorbloeding, de ademhaling wordt dieper en de verbranding in de spieren komt op gang. De spieren
zijn daardoor beter in staat om de gevraagde bewegingen te coördineren en
schokken op te vangen. En een cooling-down is net zo belangrijk. Om hartslag
en ademhaling weer op een normaal niveau te krijgen. Rekken kan maar voorkomt geen blessures en kan soms averechts werken.
Bron: Kim Peters

Vijf vragen aan...
Mariëlle Hoogenbosch, uit Gorinchem. Mariëlle is getrouwd met Paul, trotse moeder van twee
prachtige dochters - Thyra en Lynn. Mariëlle werkt als parttime secretaresse bij zorgverzekeraar VGZ
en daarnaast volgt ze de opleiding tot Vitaliteitscoach.
Klinkt lekker druk!
Dat klopt, haha! En daarnaast zing ik in het koor 'A-lotof...' en ik was 2-3 keer per week bezig met
hardlopen. Maar nu train ik voor de Alp d’huZes. Ik fiets 3x per week en probeer nog 1x per week
hard te lopen. Na de Alp ga ik het hardlopen weer vaker oppakken!
Wat was je langste afstand of je beste prestatie?
M'n langste afstand was tijdens de Roparun. Toen heb ik in 24 uur tijd 20 uur op de fiets gezeten:
250 kilometer. En ook nog 'ns 15 km gelopen.
Favoriete rondje?
Ik loop het liefst in de natuur, ver weg van het asfalt. In m'n eentje lopen vind
ik saai, net als rechte geasfalteerde wegen. Ik hou van afwisseling. Mijn favoriete plekken om te hardlopen zijn strand, bos duinen.
Hoeveel paar hardloopschoenen versleten?
Ik zit nu drie jaar bij ABC, na de starterstraining. Ondertussen heb ik twee paar
loopschoenen versleten. Maar ik ben wel zwaar toe aan wat nieuwe!
Grootste blooper?
Tijdens de vakantie wilde ik in mijn beste Frans een kano regelen. En uiteindelijk
hing ik aan een steile berg: abseilend, dwars door watervallen. Canyoning klinkt
als... euh... canoer ;-) Als ik dat vooraf had geweten had ik het nooit gedaan.

MariËlle
Hoogenbosch

Ledenmutaties
Nieuw
Ingrid Blom
Vera de Jong-Soerink
Belinda Hagenaar
Jaap Tielrooy
Annemieke Faro-de Waard
Henk de Vries
Martijn Plazier
Marie de Groot Habets
Jan Maasland
Kees van der Sluijs
Jacqueline van de Lindt
Jaap Kraayeveld
Andre van Dijk

Bedankt
Ria verhoeven
Anne Vink
Krijn Kroon
Robbert Batenburg
Sandra Batenburg
Aart Kruithof
Ad van Driel
Rembrandt Redelijkheid
Hans Emmen
Rosemin Verhey
Ilse Leeuwis
Cees Bakker
Ed Zorg
Eja Kuipers-Boer

Hardloopagenda
15 maart
22 maart
?? april		
6 mei		
5 april		

• Voorlichting en inschrijving van de Starterstraining (ook voor 'herstarters')
• Eerste Starterstraining (8 opeenvolgende zaterdagen)
• Coopertest, check de exacte datum op www.trimclubabc.nl
• Wandelen en trimmen in Alblasserdam/Kinderdijk
• Eerste ABC-fietstraining

• 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

