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ABC Samen kom je vérder!
De vierde nieuwsbrief van Trimclub ABC ligt voor u. Deze is
tot stand gekomen onder leiding van Jannie Hartkoren en
Hans Hamerpagt. Redactieleden: Karin Verschoor en Kees
Brouwer.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Het bestuur beraadt zich naast alle lopende zaken momenteel op de plannen voor volgend
jaar, door het actualiseren van het Beleidsplan. 3 belangrijke data:
- 23 november vergadering beleidsplan 2016 e.v. Wil je meedoen? Laat het uiterlijk 22
november weten.
- 5 december, speculaasloop. Nog niet opgegeven? Doe dit voor 23 november aan de bar of
via de mail.
- 2 januari, naast de Nieuwjaarsborrel ook de Oliebollen. Dit laatste omdat de laatste zaterdag
van 2015 op 2e Kerstdag valt.
We kijken terug op een goed verlopen Starterscursus en Bolderloop.
Verschillende Starters hebben door het geven van positieve kritische opmerkingen, de
organisatie en de trainers alweer geïnspireerd om het volgend jaar nog beter te doen. Onder
andere naar aanleiding hiervan: er wordt bij de runners naast de A-, B- en C-groep nu ook
gelopen met een D-groep. Deze groep moet het voor Starters gemakkelijker maken de
overgang van Starterscursus naar reguliere ABC-groep te maken. Daarnaast is het ook voor de
mensen die moeite met de afstand en/of tempo van de C-groep een mooie optie om gebruik
van te maken. Over de trainers én over de gezelligheid waren de Starters heel positief!
De Bolderloop was, mede door de financiële én sportieve inbreng van Verstegen, weer een
groot succes. We kunnen ook dit jaar weer ruim 1000 euro afdragen aan het goede doel. Ruim
160 sportievelingen deden mee! Gelukkig hadden we goed weer. Er werden prachtige
resultaten neergezet. De eerste 3 van elke afstand werden in de bloemen gezet, maar de
prestaties van
-Starters die 3 maanden geleden nog niets aan sport deden
-Bewoners van de ASVZ
-Jongelui, waarvan een 10 jarige zelfs 10 km liep
-70+ ‘ers die lachend de 10 km uitliepen
-Brenda, die net na de chemokuren de Starterscursus en de Bolderloop volbracht, terwijl
haar broer vanwege die rotziekte in het ziekenhuis ligt (ons ex-lid Berry Wink)
-En alle andere deelnemers
ZIJN OOK SUPER!
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Zomaar een zaterdagmorgen?
Te laat, omdat mijn wekker niet goed was ingesteld. Snel met een
banaan en een slokje sap naar de ABC, voor de wekelijkse
wandeling op zaterdagochtend.
Net op tijd om de mededeling aan te horen dat trimmers,
wandelaars en fietsers worden verzocht om na terugkomst van
hun activiteit de achteringang van het clubgebouw te nemen.
De reden? De startersgroep gaat voorlichting krijgen over
conditieopbouw, schoeisel, voeding, blessures, etc.
Wij, de wandelaars komen later terug om ophoping in de kantine
te voorkomen.
Bij terugkomst wordt in het voorste gedeelte van de kantine een
professionele presentatie voor de startersgroep gehouden door
de begeleiders. De talrijke starters luisteren stil en aandachtig. Ons
clubgebouw lijkt wel een collegezaal.
Zelf beschouw ik mij van de tweede ABC-generatie. Het is positief
te ervaren hoe onze derde generatie zich actief inzet om ons
gedachtegoed door te geven aan een nieuwe, vierde generatie
van de ABC. Veel succes hierbij toegewenst.
Voor mij een heel positieve wandelmorgen!
Piet Barendregt

Starterscursus Trimclub ABC Sliedrecht
groot succes
Op 5 september werd het startschot voor de starterscursus
van Trimclub ABC gegeven.
De aanmeldingen overtroffen de verwachting 40
enthousiaste starters.
Op donderdagavond en zaterdagmorgen wordt vol
enthousiasme getraind. De eerste spierpijntjes worden tijdens
de koffie besproken.
Het enthousiasme blijft ondanks de spierpijn groot.
Onder professionele begeleiding wordt het
prestatievermogen langzaam opgebouwd.
Er wordt nu nog getraind op de skeelerbaan maar binnenkort
ziet u deze sportieve groep door Sliedrecht lopen.
Inmiddels zijn alle voorkomende vragen over gezonde
voeding, welke schoenen, en hoe voorkom ik blessures al
beantwoord.
Op 14 november stonden ze te trappelen om mee te doen
aan de Bolderloop voor 4,6 of 10 km.
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Verrassende avondtocht naar Kinderdijk.
Het was een nieuwe ABC-activiteit voor iedereen, geregeld
door de wandelgroep.
Ongeveer dertig man/vrouw gingen onder ideale
weersomstandigheden op een mooie septemberavond met
auto’s naar het startpunt in Alblasserdam. Gewapend met een
zaklamp en zich afvragend wat er stond te gebeuren.
Om half negen startte de wandeltocht binnendoor naar NieuwLekkerland. Daar linksaf de tiendweg op en vervolgens over
donkere, smalle paadjes en bruggetjes de polder in. Het was
inmiddels aardig donker geworden, dus oppassen geblazen. De
zaklampen kwamen hier goed van pas.
Over grasland en dijkjes en langs de voet van een verlichte
molen richting de Lekdijk. Over deze dijk, enkele van ons met
hesjes aan, in ganzenpas naar het begin van het drukke,
toeristische molenpad van Kinderdijk.
Hier een koffiestop gemaakt en daarna verder over het
donkere, drukke pad langs de prachtig verlichte molens, terug
naar het vertrekpunt in Alblasserdam.
Inmiddels was het elf uur geworden.
Een sportieve, verrassende en mooie woensdagavond in de
Alblasserwaard.
Piet Barendregt

Kerststukjes
We willen dit jaar weer de mogelijkheid bieden voor het maken
van Kerststukjes.
Dit was een aantal jaren geleden de gewoonte om zo met
elkaar een gezellige ochtend/middag te hebben.
Onder het genot van koffie/chocolademelk en iets lekkers voor
je zelf of om cadeau te geven een Kerststukje te maken.
Wel zelf de spullen meenemen.
Bij voldoende deelname 10 personen willen we deze traditie weer
in ere herstellen.

Herfstfoto

Annemarie Rodijk
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Herfstfoto
Beste ABC’ers.
De foto van de maand.
Het is de gewoonte geworden om in iedere Nieuwsbrief een
de mooiste/leukste foto met een clubshirt te belonen.
Maar de voorraad is in niet meer toereikend of we moeten allemaal zo hard trainen dat
iedereen in maat L past.
Het volgende is bedacht.
De mooiste, leukste, grappigste foto wordt beloond met een soort strippen kaart met 10 gratis
koffie munten.
Ik verwacht nu voor de Nieuwsbrief van november een mooie herfstfoto.
Uiterste inleverdatum is 15 november.

Hans Hamerpagt

Groeten Jannie Hartkoren.
hartkoren@gmail.com

Karel Schmidt

Ellen Roggekamp
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Interview met het echtpaar Zwanink-Muilwijk
Echtpaar Zwanink-Muilwijk was bereid om een aantal
vragen te beantwoorden over hun leven, sporten en
hobby’s.
Danielle is 45 jaar en werkt met passie in haar eigen bedrijf.
Ze is gewichtsconsulente en doet dit vanuit haar huis. Haar
bedrijf heet ‘VolDaan’ en is een mooie samenvoeging van
haar naam én de missie voor haar klanten. Pascal Zwanink
zit ook in het ‘zware werk’ maar dan op een ander vlak: hij
werkt bij Pon en coördineert de service van Caterpillar.
Hobby’s zijn er ook. Beiden sporten natuurlijk graag; de een
rent en de ander voetbalt én rent. Daarnaast leest Daniëlle
graag en ze kijkt regelmatig naar één van de mooie series
die er tegenwoordig zijn. Pascal klust daarnaast aan
oldtimers.
Beiden hoeven niet persé wakker gemaakt te worden voor
iets, maar ok, als dat moet, kiest Danielle voor: “gebak van
Brokking” en Pascal: “een bakkie erwtensoep”.
Danielle is ooit met hardlopen begonnen omdat ze graag
wilde afvallen. Pascal is door een kennis aan een
lidmaatschap bij ABC geholpen en dat beviel zo goed dat
hij er nooit mee opgehouden is. Inmiddels is Danielle zo’n 4
jaar lid en Pascal is een lid met dubbel cijfers: 10!
Danielle geniet van het hardlopen, behalve die gruwelijke
intervaltrainingen. Als die zich voordoen, gaat ze er het liefst
als een (stille) haas vandoor. Pascal houdt niet van ‘plas en
dras’, de kans op blessures wordt dan aanzienlijk verhoogd.
Dus nee, liever een droog veld.
De grootste prestatie van Danielle is de bruggenloop te
Rotterdam. Beiden hebben ze samen de 10 km. voor de MSstichting gelopen (zie foto) en dat was ook een mooie
ervaring. Danielle heeft op 15 november jl. ook de 7
heuvelenloop gedaan. Waar ze zich hierna op gaat richten
is nog onbekend. Wel zou ze graag nog een halve
marathon willen lopen. Wellicht dat 2016 hier enige
mogelijkheid voor biedt? Pascal heeft (nog) geen bucketlist.
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Tip van de trainer
Er is mij gevraagd om een tip van de trainer te schrijven voor de
nieuwsbrief van ABC voor de maand November. Ik wil het dit keer
hebben hoe je de motivatie voor het hardlopen kan vasthouden
tijdens de winter en herfst periode.
-

Zorg dat je de juist kleding hebt om in regen en wind te
lopen.
Zorg ook voor de juiste kleding bij koude omstandigheden.
Loop niet steeds dezelfde route maar wissel af
Spreek af om met iemand te gaan lopen ( ABC training )
….. de kans om niet te gaan lopen wordt kleiner.
Noteer je trainingen op een sociaal medium…. ( Strava,
Garmin Connect, Endomodo enz).
Loop ook eens in een rustig tempo… geniet van de
omgeving.
Loop eens in een ander omgeving ( bos, strand )
Maak voor jezelf een plan om een aantal kilometers per
maand te lopen.
Lees over hardlopen ( /sporten )… lezen stimuleert om te
gaan lopen.
Kijk naar hardloopwedstrijden op tv. Na een marathon op tv
te hebben gezien wil je toch gelijk ook zelf de straat op.
Loop eens een keer op een hardloopband in een
sportschool.
Als je een keer moe bent besluit dan om een korte duurloop
te doen in een rustig tempo. Vaak als je bezig bent gaat het
vanzelf beter.
Plan een wedstrijd over een paar maanden

Al deze ideeën helpen je een beetje op weg. Alsnog is de grootste
stimulans als je toch bent wezen lopen (terwijl je 100 excuses had
om niet te gaan) je jezelf een winnaar voelt. De gezelligheid en
regelmatigheid van de club ABC zijn hiervoor een goede stok
achter de deur.
Groeten Chris
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Even voorstellen
Mijn naam is Maya Feddema-Wardenaar, getrouwd met
Peter. Viervoeter Spike completeert ons gezin. Eind
negentiger jaren zijn we in Sliedrecht neergestreken.
Eind juli 2015 heb ik kennis gemaakt met ABC, de Nordic
Walken groep. Op zaterdagochtend vroeg uit de veren
en anderhalf uur stevig door stappen. Tonnie (van der
Vlies) heeft spontaan aangeboden een paar keer
samen te Nordic walken, zodat ik de basis goed onder
de knie kreeg. Dat ging goed en was heel gezellig. Na
een paar proeflessen, heb ik mij als lid opgegeven. Het
bevalt mij goed. Een leuke groep.
Naast Nordic walken speel ik al vele jaren met veel
plezier tennis in Hardinxveld-Giessendam. Ook een leuke
sport om te doen en net als bij het Nordic walken ben je
heerlijk actief in de buitenlucht.
Ook in de vakanties graag actief in de buitenlucht,
heerlijke wandelen langs het strand in Texel, door de
heuvels in Limburg of over klifpaden in Jersey. Voor een
weekendje weg mogen ze me best vroeg wakker
maken.

Ledenadministratie
Opgezegd
Ellen Sprong (Wandelaar), Jan Bons (Donateur) en Frank Bouman (Trimmer)
Nieuwe leden
Arjan Alblas, Nelis Hoek, Mark Bakker, Elias Balfoort, Martijn Bakker, Mikail
Yilmaz, Hendrik-Jan Verloop, Julian Meerkerk, Coen Adriaanse, Kees
Bakker, Henk van Boggelen, Corne de Graaf (Bedrijfsvoetballers), Willeke
de Ruijter, Miranda Teeuw-Nederlof, Peter Schmidt, Albert Stehouwer,
Tjeerd Stok, Wim Overduin, Joost Schelling, Kevin Streefland (Trimmers)

Herfstfoto

Kees Brouwer
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Recept
Pina Colada herstel shake.
WANT NA HET SPORTEN KOMT EEN TIJD VAN HERTSEL.
Na sporten komt een moment van ontspanning, want
zonder ontspanning is er geen herstel. En geef je je lichaam
te weinig hersteltijd, dan zal er ook geen opbouw
plaatsvinden. Je spieren moeten even rust hebben en de
juiste voeding moet voorradig zijn. De herstelperiode van
een korte duurloop voor een ervaren loper is zo’n 12 uur.
Langer dan 10 km of met interval training dan is een herstel
periode al gauw 48 tot 72 uur. Houd hier rekening mee
tijdens het trainen.
Je verliest veel vocht tijdens het hardlopen zo’n 250 ml per
kwartier, Loop je verre afstanden dan is het belangrijk altijd
iets van een isotone drank mee nemen. Onthoud ga je meer
dan 10 km hardlopen, leer jezelf dan en om elk kwartier een
flesje van 250 ml op te drinken. Anders kan je het verlies na
afloop niet meer bij drinken. Tevens verlies gigantisch veel
aan prestatie als je lichaam vocht te kort komt. Kokoswater
voor onderweg is een mooi natuurlijk alternatief dan die
zelfgemaakte drankjes met suiker en zout.
Zelf ben ik gek op tropische eilanden… en een cocktail zoals
Pna Colada herinnert mij aan dat eerlijke ontspannen
gevoel op zo’n eiland. Na afloop van een pittige training
drink ik daarom een lekker herstel shake van kokos en
ananas.
Recept voor 2 personen;
-100 gram verse ananas
-200 ml kokoswater of kokosmelk
-2 scheppen wei-proteïnen.
-Bevroren bananenschijfjes van 1 banaan.
Alles is een blender en
Proost…
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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

Agenda
Vergadering beleidsplan
Speculaasloop:
Nieuwjaarsbijeenkomst:

23 november
5 december voor iedere ABC-er
2 januari 2016

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

