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ABC Samen kom je vérder!
De nieuwe Nieuwsbrief van Trimclub ABC ligt voor u. Deze is tot
stand gekomen onder leiding van Dick William Harinck en
Jannie Hartkoren. Als nieuwe redactieleden verwelkomen we
Karin Verschoor (voor de interviews) en Kees Brouwer (voor de
lay-out). Zij vervangen Lianne.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Op 28 maart vond onze 27ste Algemene Ledenver-gadering
plaats. Binnenkort staan de notulen op de website, maar
hieronder vast een korte samenvatting:
Er waren 48 leden aanwezig. Het centrale thema op deze
vergadering was: hoe kunnen we leden winnen en hoe
kunnen we leden binden? Daarnaast kwamen onder meer
aan de orde:
- Het verlies van onze hoofdhuurder met daaraan
gekoppeld de oproep: Probeer een huurder te vinden voor
ons complex.
- Goedkeuring van het Jaarverslag, de notulen, het
financieel jaarverslag en de begroting voor 2015.
- Gewaarschuwd werd voor nieuwe ontwikkelingen: een
sporthal op ons voetbalveld?
- Pieta werd door Karel Schmidt in het zonnetje gezet, wat
door de vergadering met luid applaus werd gewaardeerd.
Zij werd ook herkozen als bestuurslid.
- Carel Soethout en (wat later in intiemere kring) Hans van
der Sman werden gehuldigd met hun 25- respectievelijk 40jarig lidmaatschap.
- Last but not least: de scheidende voorzitter Edy
Hoogendam werd hartelijk bedankt voor zijn inzet. Door
tijdgebrek moet hij stoppen met het voorzitterschap. We
bedanken Edy voor de zijn prettige en deskundige manier
van leidinggeven. Peter Kieboom werd in zijn plaats
gekozen. Peter beloofde zich enthousiast op deze taak te
storten.
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TERUGBLIK
VALENTIJNS CROSS Op 14 februari werd voor leden en niet
leden van de ABC Trimclub een Valentijns cross georganiseerd. Hierbij werd duidelijk niet bedoeld romantisch lopen
door de Biesbosch, nee het werd een stoere cross door de
modder van de Biesbosch !!!
Ongeveer 60 hardlopers, fietsers, wandelaars en nordic
walkers melden zich bij het Stay Okay hotel. Sommige
daarvan hadden er al een tochtje opzitten, zij waren rennend
of fietsend gekomen. Jammer genoeg waren er niet veel
mensen van buiten de vereniging. Om 9.00 uur gingen de
groepen van start. De hardlopers begonnen met een flinke
inlooproute, ieders schoenen waren al snel doorweekt van
modder en water. Opeens kwam er reactie uit de groep
waarom Arie Batenburg er niet was, vast omdat zijn nieuwe
schoenen niet vies mochten worden! Na een aantal
kilometers werd een warming up gehouden om de spiertjes
soepel te maken, bij sommigen lukt dit jammer genoeg niet zo
goed meer, vervelend hoor. We kregen de keus om een route
van 8 kilometer te lopen of rondjes door het bos van 1,2 km.
Lopen is lopen, dus eigenlijk maakt het niet uit wat je doet ,
ieder op zijn eigen tempo. Het parcours werd steeds drassiger,
maar grote valpartijen bleven uit, jammer of niet!!! Om 10 uur
hebben we in het hotel genoten van een heerlijk kopje koffie
of thee met een heeeerlijke zelfgemaakte bonbon van Ad.
Langzamerhand ging iedereen weer huiswaarts, op weg naar
een heerlijke douche. Het was weer supergezellig en ik wil de
organisatoren bedanken, ik denk dat ik wel namens iedereen
mag spreken. Op naar de volgende activiteit.
Riena Kamp
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COOPERTEST Een heel jaar was er reikhalzend naar uitgekeken:
de Coopertest van zaterdag 11 april. In 12 minuten loop je een
zo groot mogelijke afstand als indicatie voor je conditie.
Natuurlijk kon je ook een “gewone” ABC-looptraining doen,
maar verreweg de meeste hardlopers “brandden” van
nieuwsgierigheid en kozen voor de Coopertest. Na inschrijving
werden we in 3 groepen ingedeeld. Volgens trainer Arjan
waren de omstandigheden ideaal: “Niet te warm of te koud
en er staat maar weinig wind.” In één adem werd erbij vermeld
dat dat betekende dat er dan ook geen excuses zouden zijn
voor een eventueel mindere afstand! Oei, da’s wel weer
jammer natuurlijk... Gezamenlijk trokken we naar de
skeelerbaan. Na een paar inlooprondjes en de nodige rek- en
strekoefeningen startte de eerste groep. Al snel waren de
aanmoedigingen (in diverse soorten…) van het terzijde
staande publiek niet van de lucht, wat wel weer voor de
nodige hilariteit zorgde. Na een kwartiertje begon de tweede
ploeg en ontspon zich een vergelijkbaar schouwspel. Als
laatste kwam de derde groep aan bod, met hierin de “snelle”
jongens. Onder gejuich werden ook zij binnengehaald,
waarna de spullen weer konden worden opgeruimd. Het was
overigens, geheel in lijn naar beste ABC-traditie, nog steeds
droog gebleven, maar ondertussen wel aardig bewolkt
geworden. Onderweg naar en tijdens de koffie met gebak
(jaja) werden alle prestaties en ander nieuws weer druk met
elkaar
besproken.
Dat het tijdens de koffie inmiddels was gaan regenen deerde
maar weinig mensen, integendeel zelfs: het maakte het er
alleen maar gezelliger op!
ABC: Ook dit jaar bedankt voor de organisatie! Het was weer
leuk om mee te doen!
Eric Vlot
BEVRIJDINGSLOOP Een groep van 31 personen
van onze club heeft het bevrijdingsvuur in
Wageningen opgehaald. Met elkaar zijn ze
eerst naar de Dondenherdenking in Sliedrecht
geweest. De Bevrijdingsloop van Wageningen
naar Sliedrecht was best zwaar door de
weersomstandigheden. Bij de synagoge aan
de Rivierdijk werden onze leden verwelkomd
door de burgemeesters van Sliedrecht en
Hardinxveld-Giessendam en de 4- en 5 mei
comités van beide gemeenten. Mensen, de
club is trots op jullie! Zie voor een uitgebreid
verslag onze site, www.trimclubabc.nl
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Nieuwe voorzitter van ABC
Interview met Peter Kieboom

Peter aan het stuur bij ABC

Peter is 51 jaar en sinds 2002 lid van ABC. Tijdens de laatste
ledenvergadering is Peter tot voorzitter gekozen. Hij neemt de
hamer over van Edy Hoogendam en is vanaf maart 2015 de 1e
man binnen onze club. Wie is Peter Kieboom en wat beweegt
hem?
Het hardlopen is bij Peter ontstaan zoals de Kenianen het ooit
ook hebben geleerd: uit puur lijfsbehoud. Met een aantal oudere
broers, moest ‘ie vaak rennen voor z’n leven. Peter bleek hierin
talentvol te zijn, want ondanks dat z’n broers hem in grootte en
kracht de baas waren, kregen ze Peter niet vaak te pakken! Toen
Peter wat ouder werd, zag hij nog een groot voordeel van snel
rennen: met kracht en souplesse indruk maken op de meisjes.
Peter Kieboom werkt inmiddels al weer een aantal jaren in de
grafische industrie. Zo leerde hij ook Harm Kuipers kennen. Harm
was die al jaren ABC-lid en daagde Peter uit om toch eens te
komen kijken bij het gezellige ABC: waarom altijd alleen lopen
als er een gezellige trimclub om de hoek is? Peter liet zich
overhalen, zag de sfeer en werd prompt lid.
In 2011 heeft Peter z’n grootste prestatie gelopen: de kustmarathon van Zeeland in 3:36! Daarmee is er een voorlopig
einde gekomen aan wedstrijdlopen. Ook halve marathons slaat
hij over; Peter gaat bij voorkeur voor de winst en ook voor hem is
het concurrentieveld erg groot! Er staan dus geen wedstrijden
meer op z’n bucketlist.
Wat wel op z’n bucketlist staat is om een goed voorzitter te
worden van ABC. Sportiviteit is belangrijk maar in zijn visie zijn
warmte en gezelligheid ook belangrijke aspecten die voor ABC
behouden moeten blijven. Daarnaast wil hij de aandacht richten
op het bereiken van nieuwe en jonge leden. Vooral op die
ambities zal Peter zich de komende jaren gaan richten.
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Tip van de trainer
Luisteren naar je lichaam
Tip van de trainer dit keer: loop 'ns zonder horloge, iPod of
'afstandsapp'. Puur op gevoel, zonder technische hulpmiddelen.
Je leert zo te luisteren naar je lichaam. Er is natuurlijk niets mis met
lopen volgens een schema. Alleen trappen sommigen in de
valkuil dat een schema leidend wordt. Zeker in de voorbereiding
naar een doel of wedstrijd. Maar zonder technische snufjes
opgaan in de natuur is een manier van hardlopen waarbij je
ontspant. Je geniet meer. Los van tijdsdruk. Los van wat je
allemaal 'moet' van jezelf. En los van de stress om met je 'social
media'-maatjes te moeten delen dat je misschien 'ns wat minder
snel of lang gelopen hebt.
Zelf loop ik al een jaar of twee zonder klokkie en ik houd geen
dagboekje bij. Natuurlijk mis ik daardoor info. Maar ik weet nu
precies wat mijn lichaam me zegt en ik hoor vogels in plaats van
BPM (beats per minute) die je tempo beïnvloeden. Is muziek toch
belangrijk en onmisbaar voor je? Loop dan eens met klassiek in
plaats van house of rock. Je hebt dan een heel andere
loopbeleving. Probeer maar eens - het is niet zo eng als het lijkt.
Enneh, voor de veiligheid mag die telefoon natuurlijk mee, maar
dan is het doel dat je hem niet hoeft te gebruiken.
Ik wens jullie vele ontspannen kilometers en een mooie dialoog
met je lijf en leden! Benieuwd wat dan je lijfspreuk is na afloop.
Arjan den Otter

Foto wedstrijd
Onder degenen die de juiste locatie raden,
verloten we een ABC-clubshirt.
Mail je oplossing aan pr@ trimclubabc.nl.
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Recept Testosteron smoothie
Testosteron Smoothie
Zowel bij mannen maar ook vrouwen is het testosteronlevel
de laatste 100 jaar drastisch gedaald. Testosteron zorgt bij
mannen voor hun mannelijkheid en spiergroei, bij vrouwen
zorgt testosteron ervoor de hormonen in balans te houden.
Klachten verminderen door een betere hormoonbalans. Denk
aan krachten als PMS, overgangsklachten en schildklierproblemen.
Spiermassa helpt om je testosteron weer omhoog te krijgen.
Voor hardlopers is het een feit dat je naast vet ook spiermassa
verliest. Waardoor blessures op de loer liggen en een
disbalans in de hormonen kan ontstaan. Je kunt dit
compenseren door 2x per week ook andere spiergroepen te
trainen. Ook met het drinken van deze testosteron smoothie
helpt om je hormonen sneller in balans te krijgen.
Smoothie voor 2 personen
- 1 handje goijbessen
- Sunwarrior eiwitpoeder (let op: voor mannen geen
eiwitpoeder op basis van Soja!)
- 1 el Maca-poeder (verkrijgbaar bij Francis)
- 4 capules pine pollen (natuurlijke testosteron)
- 1 tl honing
- 250 ml water
Op mijn pagina
https://www.facebook.com/pages/AfslankpraktijkVitaal/282118038492562. Staat een heel mooi filmpje over hoe
je deze smoothie maakt.
Francis Vlot

Agenda
Tour d’ABC:
27, 28, 29 en 30 mei (opgeven bij abc-trainer@live.nl)
Avondmarathon:
15, 16, 17 en 18 juni (routes staan komen op de site)
ABC-feest voor leden, partners en genodigden: 20 juni (uitnodiging volgt)

Ledenadministratie
Opgezegd
Cees Leeuwestein, Janny Teeuw, Wietse Wiersma, Hanita Schouten,
Henk de Vries, Ada Timmer, Martijn Plazier, Jan Lanser, Shirley Lanser,
Berrie Wink, Lianne Speelman
Nieuw lid
Klaas Zuur
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ONZE SPONSORS

Van Noordenne
Accountants:
Passie en precisie

Degenaar
Hoogendam
Colombijn
advocaten
Hier kan het logo van uw bedrijf bijkomen! Mail naar pr@trimclubabc.nl

Bij de Merwebolder zijn ze erg blij
met het apparaat dat ze hebben
kunnen kopen met de opbrengst
van de Bolderloop

Kleding en nuttige websites
•

Clubkleding kopen? Elke eerste zaterdag van de maand (prijzen staan op de website)

•
•
•

Ontspanningsmassages of andere behandelingen?
Gezondheid, gewicht en bewegen:

•
•
•

Sportschoenen en –kleding:
Anders bewegen:

www.bonflex.nl
www.voldaan.net en
www.afslankpraktijkvitaal.nl
www.sportshopandrevlot.nl
www.dansschool-moveyourfeet.nl

