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FEEST!
ONZE TRIMCLUB IS 50 JAAR JONG
VAN DE REDACTIE
TRIMCLUB ABC bestaat 50 jaar. En dit feit laten we natuurlijk niet zomaar voorbij
gaan. Ons contactorgaan, de NIEUWSBRIEF, komt normaal 4x per jaar uit. Hierin
staan dan o.a. verslagen van de afgelopen activiteiten, een recept, een interview,
bestuursmededelingen en mooie sfeerplaatjes.
Voor Nieuwsbrief 3 van dit jaar pakken we extra uit. Daarvoor hebben we diverse
mensen gevraagd om een bijdrage te leveren.
Dit heeft geleid tot de volgende indeling:
1. Voorwoord door Bartje van der Sluijs, bestuurslid én lid van de
jubileumcommissie.
2. Onze bestuursleden geven aan waarom ze trots zijn op onze trimclub en
geven ook aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst.
3. De geschiedenis van ABC wordt belicht door 2 leden die hier alles of een
groot deel van hebben meegemaakt: Carel Schmidt en Piet Barendregt.
4. ABC telt diverse afdelingen. Namens die afdelingen leveren Arjan den Otter,
Gerdine Woudstra en Bart de Ruiter (runners), Elias de Ruijter (voetbal),
Annemarie Rodijk (spinnen), Johan Lavooi (fietser), Jolanda Kruithof (nordic
walken) en Anny Burer (wandelen) een bijdrage.
Helaas kon Kees Brouwer, die normaal de lay-out en de illustraties verzorgt, deze keer
niet meewerken. De ziekte van zijn vrouw en ons lid Hannie (nordic walken en
spinnen) eist al zijn aandacht op. Wij wensen Hannie en Kees veel sterkte!
De redactie wenst iedereen veel leesplezier. En is het een goed idee deze speciale
uitgaven door te sturen naar vrienden en bekenden? Naamsbekendheid is
belangrijk. Nieuwe leden nog veel meer!
Karin Verschoor en Hans Hamerpagt
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VOORWOORD DOOR BARTJE VAN DER SLUIJS, BESTUURSLID
INTERNE COMMUNICATIE ÉN LID VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE
Voor je ligt een nieuwe nieuwsbrief. Deze keer geheel gewijd aan het
50-jarig jubileum van trimclub ABC. Een halve eeuw geleden startten
zo’n 30 heren de Anti Buikjes Club, als nieuwe afdeling van de
vereniging Sliedrecht Sport ’56. Dit zou de oorsprong zijn voor de
huidige trimclub ABC.
Mijn eerste kennismaking met trimclub ABC is 9 jaar geleden. Zoals
zoveel leden ben ik ook gestart bij een startersgroep. Natuurlijk had ik
weleens van ABC gehoord. In een ver verleden had ik soms op een
zaterdagmorgen een groep oudere heren zien hardlopen. Mijn oudkorfbaltrainer Dirk Ambachtsheer (de oudere leden wel bekend) liep
daar dan ook bij. Ik ontdekte dat die groep met alleen oudere heren
niet meer bestond en dat de groep divers was geworden. Op dit
moment is al meer dan 40% van de leden vrouw.
Als lid van de jubileumcommissie leerde ik de historie van ABC beter
kennen. We kregen oude foto’s en documenten onder ogen. Mooi
om te zien hoe het clubgebouw door veel vrijwilligers werd verbouwd
en dat een aantal leden al heel lang lid is van de club. Karel zelfs al 50
jaar lang! Naast sportieve prestaties staan gezelligheid en sociale
betrokkenheid bij ABC hoog in het vaandel. Ik denk dat dit zeker ook
de kracht is van de club.
In deze jubileumuitgave zijn veel foto’s van recent tot een ver verleden
te vinden. Vanuit elke afdeling wordt er verteld over het lidmaatschap
bij ABC. Veel leesplezier toegewenst en we zien je graag terug op het
jubileumfeest op 30 september!
Ook wil ik de sportieve activiteiten nog even aanstippen:
30 september
8.00 uur gezamenlijk ontbijt en speurtocht door
Sliedrecht
14 oktober
Tijdloop
28 oktober
Treinloop vanuit Dordrecht
We proosten op het 50-jarig bestaan van de club en hopen op een
mooie toekomst waarin de waarden van deze gezellige club blijven
bestaan: sportieve prestaties met oog voor het sociale aspect.
Want…samen kom je verder.
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ONS BESTUUR
WE STELDEN HET BESTUUR DE VRAGEN
-

WAAR BEN JE TROTS OP ?
WAAR MOETEN WE IN DE TOEKOMST AAN WERKEN ?

JO TERLOUW, BESTUURSLID SPORTZAKEN EN ACTIEF ALS FIETSER,
BEANTWOORDDE DEZE VRAGEN UITGEBREID. HIJ HEEFT VEEL
BESTUURLIJKE ERVARING, WAARVAN ABC NATUURLIJK GRAAG
PROFITEERT! ZIJN BIJDRAGE LEES JE HIERONDER.
Ik vind het leuk dat we er met zijn allen in slagen om de
uitgangspunten van de club in de praktijk te brengen. De combinatie
van gezellig, leuk én bewegen in de praktijk brengen dus. Dat is een
collectieve prestatie waar heel veel mensen deel aan hebben; de
leden zelf natuurlijk, groot in verscheidenheid en tegelijkertijd een
eenheid bij leuke en minder leuke, soms zelfs nare gebeurtenissen.
In mijn beleving spelen de trainers en begeleiders daarbij een
belangrijke rol. Zij weten aan te voelen wat mensen individueel
aankunnen en weten hun grenzen te verleggen zonder brokken op te
lopen. Ik vind dat klasse en dat kan niet genoeg gewaardeerd
worden. Zonder andere activiteiten te kort te willen doen, vind ik het
een groot genoegen te zien hoe de starterscursus vorm wordt
gegeven. We zijn een amateurclub maar ik vind het bijna een
professionele aanpak, qua looptraining, qua begeleiding, qua
communicatie, noem maar op. Je zou bijna bevreesd zijn dat dit
buiten de club gaat opvallen……
Trainers en begeleiders staan er met elkaar altijd bij reguliere en
bijzondere activiteiten en doen dit met enthousiasme! Dit is iets om als
club trots op te zijn. Dat er nieuwe takken van sport bij zijn gekomen in
de loop der jaren, zoals fietsen en spinnen naast de activiteiten als
wandelen, runnen, nordic walken en voetballen, is te danken aan
mensen die nieuwe ideeën aandragen en bereid zijn daaraan
invulling te geven. Zo kan de club aan een breed publiek veel bieden
en ook een gezellige ontmoetingsplaats zijn voor mensen.
Wat mag je vervolgens hopen qua toekomst? Ik hoop dat we
uitgangspunten kunnen blijven
koesteren, dat we letterlijk en
figuurlijk niet stil blijven staan, ons
blijven ontwikkelen en dat ook
alle mensen die een bijdrage
leveren aan de club dat met
plezier kunnen en willen blijven
doen. Ook degenen die
misschien minder op de
voorgrond treden en bijv. in commissies en met allerlei hand-en
spandiensten bijspringen, zijn het goud van onze club. Tenslotte hoop
ik dat nieuwe, jonge mensen zich ook thuis voelen bij de club en zo de
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vereniging mee naar een nieuwe en gezonde toekomst kunnen
helpen en dat ook nog in combinatie met de ervaring en inzichten
van leden die al wat langer aan de vereniging zijn verbonden.
Wat mij persoonlijk betreft hoop ik tijdig te kunnen
inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de
uitdagingen niet uit de weg te gaan; dat laatste
betreft natuurlijk vooral datgene op sportgebied!

ASTRID VAN WIJK, DE SECRETARESSE EN RUNNER, BEANTWOORDDE DE
VRAGEN HEEL PERSOONLIJK. ZIJ EN HAAR MAN CHRIS ZIJN HEEL ACTIEF
BETROKKEN BIJ ONZE CLUB. HIERONDER HAAR BIJDRAGE.
Ik ben trots op het feit dat ik secretaris mag zijn van deze sociale,
betrokken en gezellige club. Het clubje bestuursleden, maar ook de
loopgroepen en andere afdelingen zijn allemaal erg betrokken met
elkaar. Plezier en liefde voor de club gaan
boven prestaties!
Voor de toekomst hoop ik op het terrein van
het secretariaat zo zorgvuldig mogelijk alles te
verzorgen en mijn administratieve skills te
verbeteren. Ik ben thuis namelijk niet diegene
die thuis de administratie doet. Ik ben
daarvoor niet in de wieg gelegd. Maar…..het
gaat me steeds beter af en wat ook belangrijk
is; ik vind het leuker dan ik had gedacht!!
JANNIE HARTKOREN, BESTUURSLID PR EN SPONSORING, IS PAS LAAT
GAAN HARDLOPEN. MAAR ZE HEEFT DE SMAAK WEL TE PAKKEN! EN
OOK IN HET BESTUUR STAAT ZIJ HAAR MANNETJE, …….SORRY: HAAR
VROUWTJE.
Voor mijn gevoel ben ik al jaren en jaren lid
van Trimclub ABC maar het is nog maar vanaf
de starterscursus 2009. Dat is een compliment
voor de club, ik voel mij er echt thuis. Als
bestuurder PR ben ik trots op het moment na
het baggerfestival van 2015 toen wij met
elkaar 36 nieuwe leden binnenhaalden (helaas
hebben er ook al een aantal weer opgezegd).
Trimclub ABC krijgt meer bekendheid en dat is natuurlijk heel
belangrijk. Zo zie je regelmatig artikelen in streekbladen en ziet men
ons bij festiviteiten.
Waar ga ik aan werken? Eigenlijk heb ik 3 grote uitdagingen:
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-

-

-

Het aantal sponsors blijft constant het kost moeite meer sponsors
binnen te halen. Wie helpt? Vraag je baas of bekenden die een
bedrijf hebben!
Het ledental is weer onder de 200 gezakt dat moet weer boven
de 200 worden. Maak allen reclame! Advertenties zijn nodig,
maar mond-op-mond reclame werkt het best!
Het contact met de pers is wel goed maar ze plaatsen niet altijd
de persberichten. Dit kan beter!

PETER KIEBOOM IS ONZE VOORZITTER HEEFT HEEL ZIJN LEVEN GESPORT,
DEED ZELFS AAN TRIATHLON. MENSEN ENTHOUSIASMEREN EN
VERGADERINGEN VOORZITTEN IS HEEL WAT ANDERS, MAAR PETER PAKT
ALLES AAN. DAARNAAST IS HIJ OOK INZETBAAR ALS TRAINER, HET
VERZORGEN VAN HET JAARVERSLAG EN ALS FOTOGRAAF.
In 2003 ben ik als runner begonnen bij de trimclub ABC en ben ik al snel
als trainer van de club gaan functioneren.
Nu mag ik mij als voorzitter van de club inspannen om samen met de
bestuursleden alles in goede banen te leiden en dit met ondersteuning
van de vele vrijwilligers die wij rijk zijn.
Zo over de jaren heen heb ik de club zien uitgroeien tot een
SPORTclub met vele faciliteiten
en daardoor uniek in de regio.
Mijn verwachting voor de
toekomst is dan ook zeer positief
als het gaat om het
voortbestaan van de club, want
we zien toch steeds weer nieuwe
leden binnen komen.
Dit jaar mogen wij ons vijftigjarig bestaan vieren! We houden het dus al
vijftig jaar vol om mensen te motiveren om bij ons te komen sporten en
dit zullen we dan ook zeker zo blijven doen.
CO MEERBURG IS ONZE PENNINGMEESTER. WIJ ZIJN EEN FINANCIEEL
GEZONDE CLUB, EN DAT IS NIET IN DE LAATSTE PLAATS AAN CO TE
DANKEN. CO EN ZIJN VROUW BERNADETTE ZIJN ALS RUNNERS VRIJWEL
ALTIJD VAN DE PARTIJ.
Waar ben ik trots op als penningmeester van ABC?
Het is altijd fijn dat je als penningmeester het jaar kunt afsluiten met
een positief resultaat. Dat is natuurlijk niet alleen mijn verdienste. Er zijn
veel clubleden in de weer om voor sponsorinkomsten te zorgen. Mijn
taak is er dan ook vooral op gericht om te zorgen dat we niet meer
uitgeven dan er binnenkomt. De grootste uitgavenposten hebben te
maken met ons clubgebouw. We mogen er allemaal heel trots op zijn
dat we zo’n geweldig mooie accommodatie hebben. De Technische
Commissie probeert dit gebouw in tiptop conditie te houden binnen
het gestelde budget. Bij deze wil ik de TC bedanken voor hun (vaak
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onzichtbare) inzet. De lage contributie maakt het aantrekkelijk om lid
te worden en ik vind het dan ook belangrijk om deze, zolang het kan,
laag te houden en daarnaast ook een buffer op te bouwen voor
onverwachtse tegenvallers.
Waar ga ik in de (nabije) toekomst op mijn
beleidsterrein extra hard aan werken?
Belangrijk voor de toekomst is om te zorgen dat
we de uitgaven zoveel mogelijk flexibel kunnen
houden. Als om een of andere reden de
inkomsten tegenvallen, moeten we snel kunnen
schakelen naar een lager uitgaven patroon. Een
gezonde financiële basis helpt dan om een
eventuele moeilijke periode te overbruggen.
Afgelopen jaren hebben we de kosten van
telefonie en verzekeringen onder de loep genomen. Ook de komende
jaren blijf ik zoeken naar mogelijke besparingen. Daarnaast werk ik
samen met de TC om grote en kleine verbeteringen aan het gebouw
en de terreinen te realiseren.
DEBBIE NOMEN IS SINDS KORT BESTUURSLID. ZIJ IS SAMEN MET KAREN
VERANTWOORDELIJK VOOR ALLERLEI ZAKEN, ZOALS
NIEUWJAARSRECEPTIE, HET ABC-FEEST, INKOPEN BAR, SCHOONMAAK.
OOK DEBBIE IS VAN DE AFDELINNG RUNNING.
Ik ben trots op het feit dat wij meer dan 60
vrijwilligers hebben. Allen onbetaalde krachten
die het met elkaar mogelijk maken een
vereniging te zijn! Het gaat natuurlijk om het
sporten, maar de randzaken moeten goed
geregeld zijn.
Voor de toekomst hoop ik dat het aanbod van
vrijwilligers minimaal zo blijft. Want alleen dan
kunnen we bijvoorbeeld de contributie zo laag
houden. Dus als Karen of ik binnenkort aan je
vraagt, of je een bepaalde taak voor je
rekening wilt nemen…… Ik reken op jullie!
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EEN STUKJE GESCHIEDENIS AAN DE HAND VAN DE VERHALEN VAN 2 MANNEN DIE IN
HET VERLEDEN HEEL BELANGRIJK GEWEEST ZIJN VOOR ABC EN DAT NOG STEEDS ZIJN:
KAREL SCHMIDT EN PIET BARENDREGT.
HIERONDER IS KAREL SCHMIDT AAN HET WOORD, 50
JAAR LID, HOOFDTRAINER, VOORZITTER EN NOG
STEEDS RUNNER EN TRAINER!
Zo is het begonnen …………….
1963 verhuisden wij naar Sliedrecht. Omdat er geen roeiclub in
Sliedrecht was, werd ik lid van A.S.V. Sliedrecht Sport 56. Het kwam
goed uit: men wilde een trimafdeling oprichten. Grad v.d. Graaf, Piet
Dijkstra en ondergetekende waren de oprichters en trainers en af en
toe deed Wim Hol de looptraining. Deze nieuwe trimafdeling sloeg
goed aan bij de bewoners van Sliedrecht. Op 9 september 1967 werd
de ANTI BUIKJES CLUB opgericht met als 1e voorzitter Jan Tijsma. Leden
van het eerste uur waren oud Burgermeester Hofwegen en de heren
Van Andel, Wim Vroege, Cees Bakker, Johan Wieringa, Ruud
Houtgraaf, Gijs Boer, Hans Vermeulen en meer bekenden uit
Sliedrecht. De burgemeester haalde 100 meter ( tot de spoorbomen )
dit was de eerste en laatste keer.
Ik mocht nu het trainen
overnemen. Wij trainden op
de sintelbaan tegenover het
station en de grootste
afstand was rondje
Wijngaarden. Ook deden wij:
bokspringen, haasje over,
touwtjespringen, werken met
medizinballen (5 kg ) springen
over lage horden,
verspringen in de zandbak,
slootjespringen, tegen de
spoordijk op en af en rondjes lopen op de sintelbaan. In het eerste jaar
steeg het ledental tot 50 leden. Ons vroegere clubhuis moesten we
delen met de korfbal. Wij deden veel extra activiteiten: 3 x per jaar
naar de Drunense Duinen, 50 km tochten op de fiets, lopen en roeien,
puzzeltochten, koppelcourse, tijdinhaalloop als de klok naar de
wintertijd ging, Elfstedenloop, luilak-loop, voetballen, Merweloop, enz.
Enkele leden werden door de
gemeente uitgezocht voor de zeskamp
van de NCRV.
Hoogtepunten waren voor mij de
Elfstedenloop, de opening van Ikea in
Sliedrecht met een loop van Dierenpark
Renen tot Sliedrecht en de opening van
Bakkerij van de Leur in Bolsward waarbij
we gingen lopen vanaf Sliedrecht naar
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Bolsward, en het 1e bevrijdingsvuur van Wageningen naar Sliedrecht.
Na 30 jaar hoofdtrainer te zijn geweest van onze club, gaf ik het stokje
over aan Harm Kuiper.

PIET BARENDREGT IS DE
BEGELEIDER VAN DE
WANDELAFDELING VAN ABC.
OOK HIJ LOOPT AL HEEL WAT
JAARTJES MEE EN WAS O.A.
VOORZITTER. HIJ BLIKT TERUG EN
KIJKT VOORUIT!
Wat waren voor mij de belangrijkste, sportieve hoogtepunten?
Dat zijn vooral de activiteiten die voor het eerst ondernomen werden:
de nachtdropping op de Veluwe in 1977, de Ardennen weekenden
vanaf 1981, de Elfstedenestafette in 1990, de sponsorloop van
Sliedrecht naar Bolsward in 1995, het wadlopen in 1996. Maar de
jaarlijkse Speculaasloop in Drunen is voor mij nog steeds het gezelligste
evenement van het jaar.
Wat was voor mij een belangrijke
beslissing?
In het midden van de jaren tachtig
zag ik het niet zo meer zitten bij
mijn clubje. Drukte met het werk
en het gezin en met
knieproblemen vanuit mijn
voetbalverleden. Onverwacht
stond er in Alblasserdam een
afvaardiging van het bestuur voor
mijn deur met een opkikkertje uit de ziekenpot. Het gevolg was dat ik
de ABC-draad weer opnam. Zo zie je maar!
Wat waren belangrijke, bestuurlijke beslissingen?
Door het gedwongen vertrek vanaf De Lockhorst werd in 1999
besloten als zelfstandige trimclub ABC in Sliedrecht te blijven. Met
algemene stemmen werd dit besluit door de leden genomen. Vanaf
dat moment werd het
dameslidmaatschap
ingevoerd. In 1994 werd
besloten tot de aankoop
van een eigen clubgebouw.
Na maanden van veel werk
door vrijwilligers werd in 2006
ons nieuwe home in gebruik
genomen. Nog steeds
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ervaren we welke invloed deze
beslissingen voor onze club
hebben.
Hoe zie ik de toekomst?
Inspelen op de veranderingen in
onze samenleving is de
belangrijkste voorwaarde voor
een goede toekomst. Nieuwe,
jongere vrijwilligers zullen steeds
bereid moeten zijn om voor onze
club een steentje bij te dragen. Op dit moment is er gelukkig
voldoende enthousiaste inzet van veel leden.
Met vertrouwen voor de toekomst kunnen we ons vijftigjarig jubileum
vieren!
-Hieronder vind je een krantenartikel over ons 25-jarig jubileum. Piet
was toen voorzitter-
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ONZE AFDELINGEN AAN HET WOORD

RUNNING
DE AFDELING RUNNING IS BIJ FAR DE GROOTSTE AFDELING VAN ONZE
VERENIGING. JARENLANG WAS HET OOK DE ENIGE AFDELING. MAAR
TOEN EEN AANTAL MENSEN VANWEGE SLIJTAGE E.D. NIET MEER
KONDEN HARDLOPEN, ZIJN ZE MET ELKAAR GAAN WANDELEN. DAT WAS
HET BEGIN VAN EEN 2E AFDELING. EN ZO ZIJN ER IN DE LOOP DER JAREN
MEERDERE AFDELINGEN BIJGEKOMEN. EN NIET ALLEEN VOOR EXRUNNERS!
DE RUNNERS HEBBEN 3X DE GELEGENHEID OM IN CLUBVERBAND TE
LOPEN: OP DINSDAGMORGEN, DONDERDAGAVOND EN
ZATERDAGMORGEN. DAARNAAST ZIJN ER NOG GROEPJES LEDEN DIE
ONDERLING AFSPREKEN OM MET ELKAAR TE GAAN HARDLOPEN.

AAN ARJAN DEN OTTER, BEVLOGEN RUNNER EN GESCHOOLD
HARDLOOPTRAINER VROEGEN WE WAT TRIMCLUB ABC ZO BIJZONDER
MAAKT. HIJ HEEFT ZIJN VERHAAL IN EEN WEL HEEL LANGE ZIN VERPAKT!
Wat is er leuk aan deze club in 300 woorden.
Saamhorigheid, bewegen, plezier, gezond, gezellig, aanmoedigen,
omzien, gelijkgestemden, kletsen, lol, uitjes, bevlogenheid,
ongedwongen, iedereen, trainen, hardlopen, buiten, afwisseling,
spinning, lief en leed, 8.30 uur zaterdag, sport, collectief, wadlopen,
heuvels, spel, mededelingen, koperen bel, bardienst, jong en oud,
cluppie, vertrouwd, weer en wind, goedkoop, vrijwilligers, nordic
walking, wedstrijdjes, Tiendweg, puffen, startersloop, Drunense duinen,
Bolderloop, voetbal, herkenning, blauw-wit, wandelaars, strandloop,
trainers, Thorbeckelaan, loopschoenen, heuveltraining, Sinterklaas, fijn,
zweten, donderdagavond, mannen en vrouwen, duurloop, warming
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up, Oliebollenloop, overleggen, koffiemuntjes, voor het leven, afscheid
nemen bestaat niet, passie, trouw, behulpzaam, vriendelijk,
Oranjeloop, historie, mooie mensen, Roparun, bevrijdingsloop,
bloesemtocht, skeelerbaan, Avondmarathon, sponsors, donateurs,
welkom, geen rangen en standen, uniek, toegankelijk, in mijn hart
gesloten, Facebook, foto’s, schema’s, praatjesmakers, zwoegers en
zwevers, looptechniek, bonbons van Ad, op zijn Karels / Kims humor,
dinsdagochtend, te ver en te kort, lussen, rustig inlopen blijft lastig,
gedreven, inzet, jaarvergadering, coopertest, barbecues, feesten,
verkennen, jong van hart, fietsen, speculaaspop, attent,
kerstklaverjassen, nieuwjaarsreceptie, doorgaan, skippen en tripling,
coördinatie, groepsgevoel, doorzettingsvermogen, fit, energiek,
vernieuwend, dankbaar, deel van mijn leven, blauw bloed, marathon,
Alblasserwaard en Dordtse Biesbosch, tegenwind, wind in de rug,
kameraadschap, vriendschap, trots, publiciteit, geintjes, doorstappen,
pilonnen en spacemarkers, korfbalveldje, links of rechts, achterblijvers!,
fietser voor! Fietser achter!, vallen en opstaan, rekken en strekken,
cooling down, nagenieten, bakkie doen, wekker zetten, tijd terugloop,
afstemming, jaarverslag, cursussen, jubilea, bloemetjes en kaartjes,
met elkaar, sportief, anti-buikjes-club, trimmen, wintercross, blessures,
herstellen, lach en een traan, hobby, sprintje, uitlopen, voorlichting, 50
jaar, feestavonden, parkeerwachters, materialenhok, tafels en stoelen
inruimen, flexibel, AED, hoofd leegmaken, natuur, circuitje, wekelijks,
gekkigheid, topbestuur, oefeningen, hartelijk, Bruggenloop, traktaties
na afloop, luchtjes, royale doucheruimte, lidmaatschap, route, whatsappjes, herinneringen, en wat je allemaal nog meer kunt bedenken
om aan driehonderd woorden te komen.
Dat wens ik ABC ook voor de komende 50 jaar toe.
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BIJ TRIMCLUB ABC SPORTEN VEEL MENSEN, DIE EERDER AAN EEN
WEDSTRIJDSPORT GEDAAN HEBBEN. EN HARDLOPEN KUN JE LANG
VOLHOUDEN, ALS HET LICHAAM TENMINSTE MEEWERKT. DAARDOOR IS
DE GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN ONZE LEDEN HOGER DAN DIE VAN EEN
GEMIDDELDE SPORTVERENIGINGEN. MAAR DAT JONGEREN OOK VAN
HARTE WELKOM ZIJN EN ZICH BEST THUIS VOELEN, BEWIJZEN DE 2
VERHALEN HIERONDER.
Een jaar geleden had ik niet kunnen denken dat ik ooit lid zou worden
van de ABC. Ik zag jullie wel eens rennen op zaterdagochtend en dan
dacht ik: daar heb je die rare figuren weer! Nu ben ik nota bene zelf lid
en daar heb ik zeker geen spijt van, want ik heb het echt ontzettend
naar mijn zin.
Het begon ermee dat ik voor mijn nieuwe
opleiding een sporttest moest doen. Ik had
absoluut geen conditie, dus ik ging met een
app proberen om te gaan hardlopen. Dat
werkte bij mij voor geen meter. In de krant
las ik over de starterscursus. Dat leek me
echt heel handig. Ik zag er in het begin wel
een beetje tegenop omdat ik waarschijnlijk
één van de jongere lopers zou zijn. Dat ben
ik ook wel, maar het is niet zo dat ik door
mijn leeftijd niet bij de groep pas. Ik vind het
juist leuk dat de groep zo divers is. En rennen
met een groep is ook veel leuker. Ik heb een
hoop leuke mensen leren kennen, ik zie
duidelijk resultaat in het rennen en er
worden vaak leuke dingen georganiseerd, zoals de speculaasloop, de
wintercross, de vierdaagse en de Tour d’ABC. Kortom, ik voel me
helemaal thuis!!
Het zou best leuk zijn als er meer jongeren zijn die ook lid worden. Die
zijn waarschijnlijk via Facebook te bereiken en anders via de krant als
ze die lezen. Mond-tot-mond reclame helpt ook altijd. En als er meer
jongeren lid worden, voelen de ‘oudjes’ zich ook weer jong ;)
Gerdine Woudstra
ABC alleen voor
ouderen? Dan loop je
voorbij aan het feit dat
beweging goed is voor
iedereen. Soms bekruipt
je het gevoel dat
beweging geen moeite
zou kosten, maar dat is
natuurlijk niet zo. Ik werd
bekend met de club,
omdat mijn moeder Tea
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lid is. Ik ging gewoon een keertje
mee. Ik moet eerlijk bekennen dat
er meerdere keren aan mij werd
gevraagd wat ik bij zo’n oude
club mensen ging doen. Ik zag de
ABC toen als een club mensen die
regelmatig een rondje liepen met
nordic wandelstokken en een
rollator……. Het tegendeel bleek.
Op een dag stopte er een auto
voor de deur, daar zat een guitige
wat flamboyante man achter het stuur. Druk pratend over koetjes en
kalfjes. Dat bleek Klaas te zijn. Klaas en Tea zijn goede vrienden
geworden door de ABC. Het stemde mij gerust om vanuit deze
laagdrempeligheid eens mee te rennen. De sfeer en de vrijheid en de
diverse niveaugroepen vond ik eveneens fijn. Het was motiverend en ik
leerde meer mensen kennen. Sommige mensen van gezicht en
anderen iets beter. Kort samengevat een stukje gezondheidswinst
gecombineerd met humor, gezelligheid en ongedwongenheid.
ABC is dus geen club voor
ouderen, maar voor
mensen. Toch? Ik ben al 28
jaar.
Hoe zouden we meer
jongeren aan kunnen
spreken? Goede vraag. De
term ouderen is wat kort
door de bocht. Het gaat
om beeldvorming en dat
moeten we ook niet
uitvergroten. Lage
contributies in vergelijking
met een sportschool is een
concreet voordeel voor
jongeren dat wij
bieden. Verder vinden
veel jongeren hardlopen
wellicht eng uit
schaamte en zijn ze bang
voor gewrichtsklachten. Dit
zou ook mee kunnen
wegen in de aanmelding. Misschien is het voor jongeren sowieso
onduidelijk wat we doen of ontbreekt het hen aan lef! :p
Bart de Ruijter
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VOETBALLEN

DE AFDELING VOETBALLEN KOMT OP DINSDAGAVOND NAAR ONS
CLUBGEBOUW EN VOETBALT OP HET VELD ACHTER HET TERREIN VAN
KORFBALVERENIGING MERWEDE. OOK BIJ DEZE AFDELING STAAT HET
SPORTIEF BEZIGZIJN EN HET PLEZIER OP NUMMER 1. ELIAS DE RUITER
BEANTWOORDT EEN PAAR VRAGEN.
Elias, wat vind je zo leuk aan ABC?
Allereerst de contributie :-)….. Die is lekker laag en behalve dat biedt
ABC allerlei activiteiten aan om een Algemene Betere Conditie te
krijgen. Maar ik wil het even over voetbal hebben. Dinsdagavond
18.30 uur. Ik kom aanfietsen bij het ABC-terrein, nadat ik vrouwlief
geholpen heb met huishoudelijke taken. Ik heb de sleutel dit keer.
Ongeduldige gezichten, mannen die staan te trappelen om de wei in
te mogen. Snel omkleden, voetbalschoenen aan en naar buiten. Het
klotsen van de noppen van de voetbalschoenen op de tegels. Heerlijk
geluid! Even de netten in de doelen hangen, warmlopen,
overschieten, even bijkletsen. De hesjes worden uitgedeeld door Arie
en het kan beginnen. Dit is het begin van ons voetbalavondje.
Maar wat is er nu zo leuk
aan?!
Je bent ook in een omgeving
met mensen die dezelfde
passie hebben. Met mensen
die hetzelfde leuk vinden om
te doen. Daar krijg ik energie
van! Het is heerlijk om op
dinsdagavond over het veld
te draven en lekker een
sportief potje te
ballen…nooit gezeur,
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iedereen wil winnen en gelukkig kunnen de meesten ook tegen hun
verlies :-)… Mooie aanvallen, prachtige passing, schitterende
doelpunten…het is genieten… de acceptatie dat de ene nu eenmaal
beter kan voetballen dan de ander.
En wat zijn we goed :-) …ahum.. Het valt gelukkig niet op dat het
allemaal wat langzamer gaat dan 10, 20 jaar geleden; er af en toe
blunders worden gemaakt, maar alles wordt (naderhand:-)
geaccepteerd.
Na afloop even evalueren, soms nog wat na-mopperen, of het er nog
even over hebben; over die mooie goal, omkleden, sommigen
douchen nog even en de groet: “mannen tot volgende week”.
Rond 20.15 uur verlaten we het clubgebouw. Lekker gesport en nu
naar huis. Je hebt nog wat aan je avond. Dat is nu het leukste om lid
te zijn bij ABC afdeling voetbal!
Zijn er nog wensen?
Jazeker…. Een heerlijk glad,
goed gemaaid veld, zonder
hobbels zal een hele
vooruitgang zijn. Geen
stuiterballen meer. Er mogen
wel meer (jonge)voetballers
bijkomen. Soms zijn er te
weinig liefhebbers om een
potje te ballen. Bij deze dus
een oproep aan iedereen om
eens om je heen te kijken en
mensen door te sturen. Er is vast wel iemand in je omgeving die het
leuk vindt om te voetballen. Namens alle voetballers wens ik allen het
goede toe!
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NORDIC WALKING
ONZE NORDIC WALK-GROEP BESTAAT UIT EEN VRIJ KLEINE, MAAR
HECHTE GROEP. JAMMER IS HET, DAT NA DE HYPE, VOOR N.W. WEINIG
BELANGSTELLING MEER IS. MISSCHIEN DAT ONDERSTAAND STUKJE VAN
JOLANDA KRUITHOF HELPT?
Zaterdagochtend om half negen vertrekt onze groep Nordic Walkers
vanaf het ABC-gebouw voor een heerlijke wandeling met de “poles”.
Als Ad er is, bedenkt hij de route en volgen wij hem! Haha!!!
Behalve als het stort van de regen!!! Dan nemen we gewoon eigenwijs
een alternatieve route.
Regelmatig organiseren we zelf een uitje voor de Nordic Walkers of
gaan we mee met de gezamenlijke activiteiten van ABC.

Toen ik, uit hoofde van de sportcommissie, aan hen vroeg wat ze bij
deze groep (fijn) vinden kreeg ik het volgende te horen;
-ongedwongen sfeer
-gezondheid
-vriendschap
-betrokkenheid bij elkaars lief en leed
-gezelligheid(ook uitjes!)
-lief en leed delen
-belangstelling tonen voor elkaar
-direct in de groep opgenomen worden
-een fijne gezellige groep
En last but not least ; het Nordic Walking zelf!!!!
Helemaal trots werd ik ervan: Wat een hoop fijne dingen bij elkaar!!!
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Laten we als Nordic Walkers van ABC hier allemaal trots op zijn!
Hopelijk mogen we deze nog lang met elkaar uitdragen en ze ook
doorgeven aan elkaar en anderen.
Wat betreft onze wensen voor nog vele jaren Nordic Walking:
-misschien weer eens een “opfriscursus”volgen?
-wat nieuwe leden erbij
Wij proosten op de 50 jaar van ABC en hopen dat er nog vele jaren
bijkomen!!!!!
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FIETSEN
ONZE FIETSAFDELING BESTAAT NU 2 JAAR. HET ZOU HEEL MOOI ZIJN ALS
WE VOOR DEZE AFDELING WAT MEER LEDEN ZOUDEN HEBBEN. WE
ZOUDEN DE GROEP DAN IN TWEEËN KUNNEN SPLITSEN, EEN GROEP DIE
GEMIDDELD RUIM 20 KM PER UUR RIJDT EN EEN GROEP DIE RUIM 25 KM
AAN KAN. WETEN JULLIE NOG KANDIDAAT-LEDEN? MEESTAL FIETSEN WE
30 TOT 40 KM.

JOHAN LAVOOI VAN ONZE AFDELING FIETSEN HEEFT EEN SFEERIMPRESSIE
VAN DE ZATERDAGMORGEN DOORGEGEVEN MET ALS TITEL:
Eerste op de Cauberg van Sliedrecht.
Iedere zaterdagmorgen om half negen vertrekken we na het luiden
van DE BEL. De meesten op een racefiets; de écht sterken op een
toerfiets.
De één met kuiten als ballonnen, de ander steevast in spijkerbroek,
warm weer of niet .
Dan is er een die aan één kant doof is zodat je aan de andere kant
moet gaan fietsen om met ‘m te kunnen spreken: maar zo sterk als
een os! Volgt een karateka met de zwarte dan! Ook is er een échte
heer en een Mont Ventoux-beklimmer. Gevolgd door iemand die zijn
zadel te laag heeft afgesteld.
De krachtpatser met een rammelende
fiets heeft helaas moeten opzeggen.
22 Kilometer per uur of meer was toch te
hoog gegrepen.
Ook glijdt er weleens iemand spontaan
van vermoeidheid van de weg;
bezoekjes aan Gall & Gall eisen zo hun
tol. Zo zijn er nog meer vreemde
schepselen. Desgewenst volgt een
nauwkeurige beschrijving.
Zo rijden zij de polder in voor een tochtje
van zo’n 35 kilometer, want rond half elf
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wacht de koffie met een overjarige glacé als traktatie van een jarige
ABC-er.
Er wordt niet gestopt; er wordt doorgefietst terwijl de sterke verhalen
van de afgelopen week worden
doorgenomen.
Als hoogtepunt geldt het eind van
de rit: de beklimming van ‘De bult
van de Betuwelijn’: de bult der
bulten, erger dan de Cauberg…….
Stiekem loerend naar elkaar
probeert iedereen een goede
positie in te nemen om op het juiste
moment toe te slaan. Als je denkt
dat je dan als eerste boven komt,
word je toch nog ingehaald door die spijkerbroek. Volgende week
maar weer proberen…..
SPINNING
SPINNING IS ONZE JONGSTE AFDELING. WE ZIJN HIERMEE BEGONNEN
OM DE FIETSERS IN DE WINTER EEN ALTERNATIEF TE GEVEN. MAAR AL
SNEL BLEEK DAT OOK LEDEN VAN ANDERE AFDELING BELANGSTELLING
HEBBEN. VOORZICHTIG WORDT GEDACHT AAN UITBREIDING VAN HET
AANTAL FIETSEN, WANT DAT ER BELANGSTELLING VOOR DEZE AFDELING
IS, WERD AL SNEL DUIDELIJK.

Annemarie Rodijk is
één van de ABC’ers
die onze jongste
afdeling heel
regelmatig bezoekt. En
dat het haar goed
bevalt, kun je in de
onderstaande bijdrage
lezen.
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Van oorsprong ben ik een echte loper. Helaas door school, werk en
een slepende blessure kwam daar niet meer zo veel van.
“Dan maar spinnen”, dacht ik, je moet toch wat... Maar eigenlijk was ik
na de eerste keer al verkocht, want mensen, wat is dat leuk om te
doen! Iedere woensdagavond word je drie kwartier afgemat door
Chris, Arjan of Hans en ieder doet dat op zijn eigen leuke manier. Top
trouwens dat die mensen daar trouw iedere week hun eigen tijd in
steken! En als de trainer zelf ook een keer mee wil trainen dan hebben
we altijd de virtuele trainers nog. Nou maak dan je borst maar nat
want die doen niet aan pauzes! In de tussentijd blijf je ook nog een
beetje op de hoogte van het wel en wee van de club. Ook niet
geheel onbelangrijk want ik ervaar ABC als een warme club met
mensen die aandacht voor elkaar hebben.
N u moet ik niet te enthousiast
worden want straks willen jullie
allemaal gaan spinnen en
dat wordt lastig want er zijn
maar zes fietsen beschikbaar.
Nu weet ik dat we een
trimclub zijn maar een paar
fietsen extra zou toch wel erg
mooi zijn. Het spinnen is een
prima aanvulling op het lopen
en je hebt geen last van
tegenwind en regen: wat
moet je nog meer! Op naar de komende vijftig jaar!
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WANDELEN
ONZE WANDELAFDELING BESTAAT GEHEEL UIT SENIOREN. MAAR ALS JE
HET TEMPO ZIET WAARMEE MEN ZICH VOORTBEWEEGT, KUNNEN VELE
JUNIOREN HIER NOG EEN PUNTJE AAN ZUIGEN. HET ZOU OVERIGENS
WEL FIJN ZIJN, ALS EEN GROEP NIEUWE EN GROENERE LEDEN ZICH ZOU
AANMELDEN. VERS BLOED HOUDT DE BOEL LEVENDIG. MAAK EENS
RECLAME IN JE OMGEVING. EN GEBRUIK ONZE LEUS: SAMEN KOM JE
VERDER. LETTERLIJK EN FIGSUURLIJK! HIERONDER VIND JE EEN BIJDRAGE
VAN ANNY BURER.
De Wandelaars, beter bekend als de senioren met de fanatieke
wandelpas, waarvan sommigen jarenlang hardloper zijn geweest.
Vandaar die pas, denk ik altijd. Voor mij was het even wennen toen ik
negen jaar geleden lid werd van de ABC, door sommige
Sliedrechtenaren besmuikt Achterlijke Buikjes Club genoemd. Uiteraard
geen ABC-leden. Ondanks loopervaring toch nog wat extra getraind,
maar ik had het snel te pakken.

Op de dinsdag- en zaterdagochtend zijn we present. Buienradar
wordt bekeken en vervolgens genegeerd, want het kan toch altijd
meevallen en er is ook nog "de paraplu". We zijn toch geen watjes.
Het is heerlijk lopen in de polder, wel een beetje uitkijken voor het
verkeer op sommige wegen. Maar, dan is er altijd wel iemand die
begint te brullen "auto voor", "auto achter", "hebben die fietsers geen
bel". Of ... "zijn die wandelaars doof!!" Nou zeg?
Afwisselende wandelingen, je ziet nog eens wat onderweg. Paarden
en koeien die ons aanstaren met een blik van "daar hebben we de
paratroepers ook weer". Een schaap dat in de sloot was geraakt werd
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door een van ons, die hiervoor te water ging, uit het water getrokken.
Een heel karwei, maar in plaats van dankbaarheid voor de redding,
rende het dier weg en sprong pardoes de sloot weer in. Toen maar
een boerin gewaarschuwd die de vakman erbij heeft geroepen. De
schapenredder is nu voor altijd veroordeeld tot het aanhoren van
nogal flauwe grapjes, maar ... hij ging het water in en wij bleven veilig
op de kant staan!
Het is fijn om buiten te zijn en
zo ervaar je de verschillende
seizoenen pas echt. De
bomen, de planten, de
dieren, het is altijd weer
anders. Daar wordt een mens
vrolijk van.
En ... (hoe ga ik dat nu eens
even tactvol zeggen?) De
mens met ervaring krijgt
weleens last van wat ongemakjes. Het blijkt toch dat door stug door te
lopen het "grotere ongemak" nog buiten de deur gehouden kan
worden. Wetenschap van de koude grond, maar voorlopig!!
Dat de wandelclub nog lang onderdeel van de ABC mag blijven met
steeds nieuwe leden.
DE REDACTIE DANKT IEDEREEN DIE EEN BIJLAGE GELEVERD HEEFFT WENST
ALLE LEDEN EEN FIJN JUBILEUMFEEST ÉN SPORTIEVE
JUBILEUMACTIVITEITEN TOE!!
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Hier kan het logo van uw bedrijf bijkomen! Mail naar pr@trimclubabc.nl

