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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 Jannie Hartkoren en Hans
Hamerpagt. Redactieleden: Karin Verschoor (interviews) en
Kees Brouwer (lay-out).

VAN DE BESTUURSTAFEL

Het is al weer enkele maanden geleden dat de laatste Nieuwsbrief uitkwam, maar via diverse
Bestuursmededelingen zijn jullie toch op de hoogte gehouden van belangrijke zaken.
Er zijn diverse sportactiviteiten gehouden, die allen behoorlijk bezocht werden. De deelname
van niet-leden bij de Open Activiteiten viel tegen, ondanks de uitgebreide publiciteit die
hiervoor gevoerd is. Hier gaan we geen dure advertenties meer aan besteden.
De jaarlijkse feestavond was weer reuze gezellig. Fijn dat Pieta ieder jaar weer mensen bij
elkaar kan vinden die haar helpen met de organisatie en met de uitvoering.
De PR-groep heeft drukke maanden gehad. Zij hebben zich onder leiding van Rijneveld
Consultancy bezig gehouden met allerlei aspecten van PR. Dit heeft o.a. geresulteerd in leuke
folders, een moderne poster, een nieuw logo, een drukbezochte kraam bij het Baggerfestival
en volop aandacht in de regionale pers voor de Starterscursus. Dit laatste lijkt dit jaar een groot
succes te worden. Er zijn 36 deelnemers. Hopelijk kunnen we van deze groep volgend jaar
velen als lid begroeten.
Uiteraard staan we hier ook stil bij het overlijden van Jan Hobo. Na anderhalf jaar gevochten te
hebben, moest hij uiteindelijk de strijd opgeven. We zullen hem missen, rennend met een niet
alledaagse loop, zijn krullen dansend in de nek. Maar ook redenerend en peinzend, met voor
velen een interessante conversatie. Fijn dat we met tientallen ABC’ers aanwezig waren om
Riekie en de kinderen te condoleren. Ook hieruit blijkt dat we een warme club zijn.
Helaas is een weer een vaste huurder uit ons gebouw vertrokken. Bonflex heeft een ander
onderkomen. Maar zoals jullie in de Bestuursmededelingen hebben kunnen lezen, is er nog wel
samenwerking met Jan Bons.
Als bestuur oriënteren we ons ook op de ontwikkelingen in de sportwereld van Sliedrecht. De
plannen voor een sporthal zouden een bedreiging voor onze vereniging kunnen vormen,
vooral voor onze voetbalafdeling. Na diverse gesprekken, waarbij deskundige leden ons van
goede adviezen hebben voorzien, gaan we binnenkort vol vertrouwen met 2 wethouders aan
tafel. We houden jullie op de hoogte!
En nu verder: op naar de Bolderloop! Maak in je omgeving reclame. Laten we er een feest van
maken.
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TERUGBLIK
AVONDMARATHON Van 15 t/m 18 juni jl. is de avondmarathon
gelopen door leden en een aantal niet leden.
Er was dit jaar gekozen voor een nieuwe indeling wat betreft de
te lopen route.
Ook nieuw was dat er dit jaar onderweg geen drinkerspost was.
De 1e avond was het verzamelen bij Vuilendam.
De opkomst viel zeker niet tegen, ook waren er een aantal niet
leden van de partij.
De start was om 19.30 en de weergoden waren ons gunstig
gezind.
Met de zon op ons bol en een frisse noorderwind gingen een
kleine 30 man/vrouw beginnen aan de eerste etappe van de
marathon.
Ook de wandelaars en de nordic walkers waren met een
gezellige ploeg aanwezig.
Na een mooie route door Molenaarsgraaf en Brandwijk kwamen
we na ong. 10.7 km weer aan bij het startpunt in Vuilendam.
De 2e avond was het vertrek vanaf station Boven-Hardinxveld
Na een opbeurend praatje van de voorzitter gingen de
sportievelingen van start voor de volgende etappe.
Deze route leidde ons langs de Betuwelijn, richting Schelluinen,
de dijk van Boven-Hardinxveld en via de Tiendweg weer richting
het station.
Daar werden de sportievelingen verwelkomd door Bernadette
met een jerrycan heerlijk koel water.
De 3e avond werd een lastige.
Ten eerste was de vertrekplaats voor sommigen lastig te vinden.
Ten tweede bleek de route iets moeilijker dan gedacht. Voor de
meeste lopers werd de afstand enkele kilometers langer dan
gepland omdat er een afslag gemist werd. En dat voor de 3e
avond, de spieren zijn dan toch al flink stijver dan aan het begin
van de week.
De wandelaars waren met een flinke ploeg vertegenwoordigd
maar bij de Nordic walkers was alleen Ad v.d Hoogt aanwezig.
Niet zo gezellig voor Ad maar die hoefde geen discussie te
voeren over de juiste route.
De 4e avond was weer heel vertrouwd vanuit het clubgebouw.
Precies 10 km en ook nog onderweg support gehad van Piet Vink
op de fiets, die door blessure zelf niet mee kon lopen.
Het was weer een geslaagde avondmarathon, mooie routes,
mooi weer en ook soms een reden om te mopperen.
Astrid van Wijk
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Even voorstellen….Ik ben Rita Hofman,53 jaar en loop sinds 5
jaar bij ABC, afdeling nordic-walking. Ik loop op dinsdag en
donderdag. Mijn man is wegens knieklachten gestopt bij
ABC. Verder heb ik 3 dochters met aanhang. Mijn hobby’s zijn
vooral iets in de buitenlucht doen, lopen, heerlijk zonnen enz..
Daarnaast kook en bak ik graag. Ik houd van gezelligheid en
van zorgen voor oudere mensen. Ik werk sinds een half jaar in
Waerthove, bij de afdeling ouderen-psychiatrie. Hier heb ik
het goed naar mijn zin. Waarom loop ik? Met lopen maak je
je hoofd leeg en het is goed om in beweging te zijn. Waarom
bij ABC? Het is een gezellige club!
Groetjes Rita

De Gorzen Ridderkerk. Sporten in een andere omgeving is
inspirerend. Daarom zijn de ‘uitjes’ van ABC altijd een groot
succes! Zaterdag 29 augustus stond sporten in het park de
Gorzen te Ridderkerk op het programma. Het natuur- en
recreatiepark De Gorzen is een voormalige vuilstort is 40
hectare groot. Een stevige heuvel van 22 meter hoog,
midden in het park een uitdaging om op te rennen! Dit
jaar waren we met vier onderdelen van ABC aanwezig
namelijk: hardlopers, fietsers, wandelaars en de nordic
walkers. Om half negen vertrokken we met de auto en de
fietsers op hun stalen ros. (Al is de omschrijving stalen ros is
tegenwoordig niet meer zo passend. Omdat de meeste
fietsen tegenwoordig van carbon, aluminium of wat dan
ook zijn.) Tegen negen uur kwamen we aan in Ridderkerk
en iedere discipline begon met de activiteit. Het weer was
dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar fantastisch. Onderweg
werd er druk gefotografeerd door paparazzi Peter! Jo was
ondertussen ook gearriveerd met zijn waterpost. De
hardlopers startten met een kennismakingsrondje over het
parcours. Dat rondje werd een aantal hardlopers bijna
fataal! Uit het niets kwam een peloton wielrenners de
bocht om knallen. De hardlopers konden het vege lijf
rennen door in de berm te springen Gelukkig geen
brandnetels of Berenklauw te bekennen. Toen kwam de
schok: het waren onze wielrenbroeders van ABC. Maar ja,
je moet deze discipline ook hun moment of fame gunnen
om als een dolle over het parcours te razen. Vanuit de
hardloopsectie in ieder geval no hard feelings! Willem had
zoals gewoonlijk weer iets creatiefs bedacht. Na zijn
fluitsignaal moest iedereen omdraaien en zijn of haar weg
tegengesteld vervolgen. Zoals te verwachten hoorde de
ene helft het fluitsignaal wel en het andere niet! Uiteindelijk
kwam iedereen weer bij Jo’s verfrissingspunt terecht. Goed
om te zien dat de fietsers en hardlopers gezellig stonden te
kletsen! Het was ondertussen hoog tijd geworden om weer
naar Sliedrecht te gaan! Activiteitencommissie ABC, het
was weer top! Bedankt!
Arjan Baan Hofman
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Vierdaagseverslag
Ja hoor dat wil ik wel! Vorig jaar een telefoontje van m'n vriendin... Jij wil
toch ook graag een keer de Nijmeegse Vierdaagse lopen? Jaaaa....
Laten we 'ns gek doen en het volgend jaar doen! Dan worden we
allebei 40; nou, da's een goede aanleiding toch? Zo gezegd, zo
gedaan! Omdat we ons Via Vierdaagse hadden ingeschreven, waren
we ook gelijk in januari verzekerd van een startbewijs en kon het trainen
beginnen. Helaas hebben we wel langdurig en vaak last gehad van
diverse blessures, waardoor we de beoogde trainingskilometers niet
echt in de benen hadden! En nadat we allerlei oefentochten hadden
gelopen; waarbij de ene medeloper je voorzag van fantastische tips;
boorde een ander je even de grond in... whoehaaa, hadden wij weer!
De ene tocht liepen we fluitend, de andere keer werden we errug met
onszelf geconfronteerd! Maar, opgeven was
geen optie, dus de paden op en de lanen in! Poeh, eer dat je toch ook
eens aan je kilometers bent (lopend), dan ben je zo een dag
verder...pffff! Maar goed, 20 juli zijn we afgereisd naar Nijmegen, waar
we werden opgewacht door onze Afrikaanse gastvrouw! Ons werd een
stapelbedje toegewezen, startbewijs werd opgehaald, de eerste
warme maaltijd opgediend, en op van de zenuwen zochten we bijtijds
ons bed op... Nadat 3 kids (elk hun sleutel vergeten),
hard hadden geroepen op tijdstippen dat wij eigenlijk de nodige rust
moesten pakken, ging om 3 uur de wekker boven ons hoofd, want de
50km wandelaars moesten aantreden, weeeh! We mochten nog een
uurtje blijven liggen, en toen fietsten wij (ong. een kwartiertje) naar de
start. Geweldig, rond 5 uur gewoon mensen op de been (die net de
kroeg kwamen uitrollen...),
hilarische taferelen natuurlijk! De eerste dag helaas heel veel blaren
gelopen (we hadden 's morgens een flinke hoosbui gehad), goed
ingetaped bij het Rode Kruis en we gingen er de volgende dag weer
voor. Dat lukte gelukkig ook, wat een sfeertje onderweg... Je wordt
echt als held binnengehaald, fantastisch. Jammer genoeg een koude
douche toen we bij de fietsen kwamen; die van m'n vriendin bleek
gepikt! Nou, dan gaat er wel even van alles door je heen, strompelend
bereikten we ons tijdelijke 'thuis'. En dan ben je wel op de helft, maar
dat voelt nog niet heel ontspannen.... Op donderdagavond hadden
we wel zoiets van: nu gaan we die laatste dag ook gewoon doen!! En
wat een feest, maar je krijgt het niet kado (zoals vroeger de laatste
vierdaagse-avond...). Nee, ruim 40 km nog voor de boeg, en voetje
voor voetje de Via Gladiola op! Doodmoe, maar supervoldaan vlogen
we onze familieleden om de hals. We did it! Vrijdagavond zei ik nog:
nee, dit hoef ik niet te evenaren, prachtige prestatie... maar 1x is
voldoende! Zaterdagochtend zat om 06.15uur alle vierdaagsejournaals
te kijken, met een heimwee gevoel!
Alleen dat trainen... Nee, daar gaat wel erg veel tijd in zitten!
Daarom hoop ik het hardlopen weer op te pikken, via de club... Zin in,
maar ben wel benieuwd hoe me dat zal vergaan.... komt vast goed,
SAMEN KOM JE VERDER
Groeten Annemieke Faro
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Wist u dat……
…het bestuur overweegt een nieuwe groep te starten: een
zwemafdeling
…zij dit misschien uit wil breiden naar een triathlon-groep

Vakantiekiekjes

Annemarie Rodijk in Zeeland

Co Meerburg in Ierland

And the winner is………

Kees Brouwer in Frankrijk

Rob Schuurman in het ziekenhuis
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Willem Overbeek

Tip van de trainer
Wie de schoen past……. heeft de goede maat
Vrij veel hardlopers zijn zich niet van bewust hoeveel invloed de manier
van veters strikken kunnen hebben op het voorkomen en genezen van
hardloopblessures. Vaak worden de veters van hardloopschoenen
gewoon vastgemaakt.
Vooral bij een beginnende blessure kan een andere manier van strikken
van veters veel problemen voorkomen.
Als je gewend bent je veters niet al te vast te maken: trek de veters
strakker aan. Niet alleen aan het einde, maar over de hele lengte. Doe
dat ook niet al te strak.
Rijg de veters van loopschoenen altijd zigzaggend (kruislings veteren).
Op deze manier krijgen je voeten de meeste steun.
Bij achillespees of hiel problemen
Wanneer je last hebt van je achillespees of hiel: de meeste
hardloopschoenen hebben een extra vetergaatje. Dit gaatje vind je
een stukje achter het laatste gaatje.
- Rijg de linker veter door het extra linker gaatje (van bovenaf): ontstaat
er een klein lusje.
- Hetzelfde doe je met de rechter veter.
- De linker veter doe je gekruist door het rechter lusje.
- De rechter veter doe je gekruist door het linker lusje.
- Trek de veters aan: je schoenen geven nu (een stuk) meer steun bij je
enkels.
Dat extra gaatje zit er niet voor niets
Te smalle voeten
Probeer vanaf halverwege je schoenen regelmatig dubbel te rijgen.
Gebruik ook het extra gaatje (zie hierboven).
Te brede voeten
Sla halverwege regelmatig (of in één keer twee of drie) een gaatje
over. Je moet bovenaan wel gewoon strikken, omdat anders de
stabiliteit te veel verloren gaat.
Recht veteren (horizontaal) is ook een manier. Je voeten hebben zo net
iets meer de ruimte.
Blauwe nagels en blaren
Bij blauwe nagels of blaren bewegen je voeten te veel in je
loopschoenen. Of je schoenen zijn net even te klein.
Trek de veters halverwege strakker aan, zodat je voet minder kan
schuiven.
Gebruik het extra gaatje (zie bij achillespees of hiel problemen).
Strik je veters tot halverwege recht (horizontaal). Daarna ga je over op
normaal strikken (zigzaggend). Je tenen hebben zo net even meer de
ruimte.
Je kan ook proberen de eerste gaatjes over te slaan.
Een motivatie tip: een millimeter meer ruimte kan net het verschil
uitmaken.
Tenslotte
Hardloopschoenen hebben niet voor niets een vetersysteem als sluiting
en geen klittenbandsluiting!
Ook de dikte van veters en het type veter (plat of rond) hebben invloed
hebben op de stabiliteit.
Wanneer je de veters erg strak vetert kan dat een oncomfortabel
gevoel op de wreef geven. Dit is te voorkomen door de strik niet op de
gebruikelijke manier in het midden van de schoen, maar aan de
buitenkant van de schoen te maken. Dit voorkomt dat de dikke knoop
een drukpunt op je wreef geeft zonder steun van de veters te verliezen.
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Interview met Klaas Schouten
Klaas is 49 jaar en werkt als
veiligheidsdeskundige bij een
wegenbouwbedrijf. Zijn hobby’s liggen vooral in
het sociale contact: hij maakt graag tijd voor
familie, vrienden en kennissen. De enige die hem
’s nachts mag wakker maken, is z’n vrouw
Hanita.
Klaas is heel duidelijk waarom hij lid geworden is
van ABC. Hij voelde zich gedwongen iets aan
z’n levensstijl en aan z’n conditie te veranderen.
Beide hielden elkaar ongezond in evenwicht en
Klaas baalde daar stevig van: hij vond het tijd
om deze cirkel te doorbreken. Met sport had hij
nauwelijks ervaring; althans niet om het zelf te
doen. De starterscursus 2011 van ABC was z’n
allereerste kennismaking met hardlopen. Het
was zwaar, maar dankzij goede ondersteuning
van trainers Arjan, Karel en Piet heeft Klaas het
vol kunnen houden.
Omdat Klaas ook begreep dat alle bloed, zweet
en tranen voor niks zouden zijn geweest als hij na
de starterscursus zou stoppen, is hij lid geworden
van ABC. De prestatie tijdens de Bolderloop gaf
hem dat extra zetje om vol te houden. Zijn vrouw
en hun twee kinderen stonden tijdens de
Bolderloop als supporters aan de kant: mét
spandoek. Klaas kwam snotterend over de
finish: deze prestatie én z’n familie die hem
rondje na rondje aanmoedigde was een
prachtige ervaring voor hem!
En sinds die tijd is Klaas met grote regelmatigheid
te vinden bij de trainingen van ABC. Over het
algemeen doet ‘ie dat met veel plezier. Soms,
als die zich met natte schoenen door bagger en
drek worstelt, heeft die déjà-vu’s met z’n tijd als
dienstplichtig militair (’86 – ’87); niet de beste tijd
van z’n leven. Maar over het algemeen ervaart
hij hardlopen als plezierig en zinvol.
Klaas probeert in ieder geval de InnerCircle Run
en de Bolderloop te blijven lopen. Ook kijkt hij
reikhalzend uit naar de door Karel beloofde
monstertocht. Inmiddels heeft deze belofte een
baard van ouderdom, dus Karel, kom maar
door!

Foto speciaal voor Kim, Hetty, Thea en Tea…
de pérfecte pasvorm dames!
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Interview met Tea de Ruijter-Advokaat
Tea is 49 jaar en moeder van vier kinderen. Ze is al bijna 3 decennia getrouwd met Bert. Ze is
thuis in de zorg; de afgelopen 18 jaar werkte ze bij het Rivas en tegenwoordig werkt zij bij het
thuiszorg team ‘Buurtzorg’. Thuiszorg ‘Buurtzorg’ heeft inmiddels 800 teams en werkt over heel
Nederland. Tea is onderdeel van het team ‘Gorinchem’. ‘Buurtzorg’ is inmiddels een grote
organisatie; 9000 medewerkers én een hoofdkantoor in Almelo. Daarnaast heeft Tea ook nog
een flex contract bij Yulius
Hobby’s zijn er volop al ontbreekt er weleens tijd door het drukke leven dat zij leidt. Tot haar
favoriete tijdsbesteding rekent ze: koken, lezen, Engelse detectives kijken, varen en aandacht
geven aan de lieve mensen uit haar gezin.
Hardlopen doet Tea sinds 2011. De starterscursus van ABC was haar eerste kennismaking met
deze sport. Tea had, na jaren paardrijden, zin in iets anders en stuitte op een advertentie voor
de beginnerscursus bij ABC. Toen ze op de eerste avond Klaas ontmoette die in ruitbroek en
instapschoenen klaar stond om de baan op te gaan, had ze een hardloopmakkertje-voor-hetleven gevonden.
De reden dat Tea is gaan hardlopen, heeft te maken met haar wil om in conditie te blijven. Ook
vond en vindt ze het een sport die uitermate geschikt is om met elkaar te doen. De gezelligheid
die zij tijdens het rennen ervaart met elkaar, is voor haar een grote stimulans om te blijven
deelnemen aan de groep; ondanks dat ze niet de snelste is, geniet ze van de intensiviteit van
het lopen.
De intervaltrainingen op donderdagavond zijn voor haar steeds een uitdaging. Ook in de
donderdagavondgroep wil ze proberen in een goed tempo te blijven bewegen. Ze voelt zich
het prettigst als ze toch zoveel mogelijk op één tempo blijft lopen; al zou ze dat tempo graag
wat hoger hebben.
Tea probeert wel af en toe mee te doen met versnellingen. Herstel lijkt echter moeizamer te
gaan als ze teveel buiten adem raakt.
Wel heeft deze sportieve dame nog de wens om haar snelheid te verhogen. Haar grootste
prestatie is de Innercircle Run in Hendrik-Ido-Ambacht: 10 kilometer in 64 minuten-schoon-aande-haak. Dat was in juni 2012 toen ze net een jaar aan het hardlopen was.
In november gaat ze weer aan de slag; nu met enkele van haar neven en nichten. De
Drechtstedenloop staat dan op het programma. Ze is de jongste tante die dan meeloopt en is
erg benieuwd hoe dat gaat.
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Recept Bananenbrood en havermout-koek
Bananenbrood:
Wat heb je nodig:
 3 rijpe bananen (hoe rijper hoe zoeter de smaak)
 50 gram dadels zonder pit (lijkt overbodige info, maar ik heb het 1x gemaakt met pitten,
was niet lekker  )
 3 eieren
 150 gram amandelmeel, of 75 gram havermout en 75 gram amandelmeel
 Snufje zout
 1 theelepel backing soda (Te koop bij de Tuinen)
 Kaneel naar smaak
 Optioneel: kokossnippers, rozijnen, cacao enz. gooi er in wat je zelf wilt.
Gooi de bananen en de dadels in de keukenmachine en maal het fijn, gooi daarna de eieren en
het meel er bij.
Het zout, de backing soda en het kaneel, en wat je er nog meer in wilt er doorheen roeren.
In de oven 50 minuten op 170 graden, even de test met de satehprikker doen, en smullen maar.
Tip: ik vries ze per plakje in, omdat het wel sneller aan bederf onderhevig is, er zitten tenslotte geen
conserveringsmiddelen in.
Smullen!

Havermout-koekding 
Wat heb je nodig:
200 gram havermout
2 bananen
8 dadels
Wat honing
Een drupje water
Kaneel
Dit is om de bodem mee te maken. Voor de ‘vulling’ gebruik je : (naar eigen inzicht): appel, peer,
kaneel, rozijnen, kokosrasp, havermout en walnoten.
Zet het op bakpapier in een ovenschaal, 20 minuten op 200 graden, en klaar.
Daniëlle Zwanink

Ledenadministratie
Opgezegd
Hans Steenkist, Jaap Kraaijeveld, Wilma Korevaar, Bert Burgman, Annelore
Burgman, Gerben van Veen, Henk Bijl, Jacqueline van de Lindt, Marjohn
Verschoor, Lisette Verschoor-Rasenberg, Petra van Waasdorp
Nieuw lid
Anja Pierhagen, Cees Caspers, Mimouma Abeddar, Johan Lavooi, Sies
Zuur, Elias de Ruijter, Aart de Bruin, Bert de Ruijter, Maya Feddema, Rudi
Korporaal
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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
Doldwaze trainersmaand:
Bolderloop:
Speculaasloop:
Nieuwjaarsbijeenkomst:

Oktober met o.a. tijdinhaalloop open voor lopers van buiten
14 november open voor lopers van buiten
5 december voor iedere ABC-er
5 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

