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De eerste nieuwsbrief van Trimclub ABC is weer klaar. Deze is
tot stand gekomen met medewerking van Arjan Holster,
Kees Brouwer en Karin Verschoor. Verantwoordelijk vanuit
het bestuur: Jannie en Hans. Gelukkig hebben ook andere
leden stukjes aangeleverd!

Stamppotavond

Vrijdagavond 18 maart was er een gezellige avond in het clubgebouw
georganiseerd. Onder leiding van een aantal vrouwelijke clubleden werd er een
stamppotavond gehouden. Er waren drie heerlijke stamppotten voor ons
klaargemaakt: Hutspot met spek, spruitjes met stoofvlees en zuurkool met worst. Dit
alles bereid door mensen van De Grienden. Onder het genot van een drankje
opende Hans de avond waarna we konden aanvallen. Iedereen heeft het zich goed
laten smaken, het was heerlijk (vooral de zuurkool). Als klap op de vuurpijl hadden de
dames ook nog een toetje geregeld, dat maakte de avond compleet. Het was heel
gezellig en………heel lekker! Organiserend comité: Bedankt! Voor herhaling vatbaar.
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Wintercross
Op zaterdag 13 februari was het weer zover, de beroemde (of
beruchte) ABC-wintercross in de Merwelanden. Een aantal had er
echt zin in en waren al hardlopend of fietsend vanaf het
clubgebouw naar de Merwelanden gekomen.
Na de vertrouwde groepsfoto startten zo’n 60 hardlopers,
wandelaars en fietsers rond 9.00 uur vanaf het Stay-Okay hotel.
De hardlopers liepen in richting de recreatieplas waar op het
grasveld een stevige warming-up werd gedaan. Hierna splitste de
groep zich op in “asfalt”- en “modder”lopers.
Ondanks een lichte nachtvorst waren de paden door de vele
regen in de voorgaande dagen op sommige plekken behoorlijk
modderig en waren de schoenen al snel doorweekt. Op een
bepaald moment hadden we nog een aantal gastlopers, 5 reeën
liepen aan de bosrand met ons mee.
Na een leuke route door het bos en de grasvelden in een lekker
winterzonnetje, waarbij soms ook de keuze gemaakt kon worden
om tot kniehoogte door het water te lopen, kon iedereen in het
Stay-Okay genieten van een bakje koffie of thee met een lekkere
bonbon waarna iedereen weer richting Sliedrecht ging.
Het was weer een zeer geslaagde en supergezellige ABC-activiteit
waarvoor ik de organisatoren hartelijk wil bedanken.

Ronald Teeuw
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Zaterdagochtend.
De wekker gaat.. Het is nog donker, en het hele huis slaapt nog.
Ik ontbijt snel, doe wat deo op, maak mijn haar even nat want
het staat recht overeind, trek mijn hardloopkleding aan en ga de
hond uitlaten.
Ik heb total geen zin, het is koud, en in de straat brand nog
nergens licht. Gelukkig is het droog. Terwijl ik door de straten loop
zie ik in de Merwestraat bij 3 mede ABC-ers het licht branden.
Inmiddels al 3 whappjes binnen van mijn ‘hardloop-en- tevensABC- maatje’, of we nog gaan. Ja. We hebben geen zin, maar
we gaan.
Onderweg komen we meer leden tegen, met de auto, op de
fiets, hollend.
Als we in het gebouw aankomen is het al druk, leden begroeten
elkaar en gaan zitten. Na een kort praatje gaan we met een
grote groep van start.
Het is niet mijn dag. Zo ontzettend niet mijn dag. Ik hou van
hardlopen, maar vandaag heb ik zware benen. Maar we zijn met
elkaar, en al kletsend hollen we naar de warming-up.
Onder een gemoedelijke sfeer wordt de warming-up gedaan, de
1 doet wat fanatieker mee als de ander en daarna kan iedereen
zelf beslissen of ze met de A, de B of de C mee gaan lopen. Ieder
zijn eigen tempo, en met iedereen wordt rekening gehouden.
We gaan met frisse tegenzin met de B groep mee, nadat ons is
verzekerd dat we niet zo ver gaan vandaag. Het lopen gaat
deze keer echt niet lekker. In mijn eentje was ik allang afgehaakt,
en samen waren wij ook al gestopt. Maar als je met elkaar loopt,
dan gaat het ongemerkt beter, ga je verder, en loop je door.
Onderweg wordt er gewisseld, dan loopt die voorop, dan die. Als
er mensen achterblijven, dan worden die ‘opgehaald’. Bij een
splitsing kunnen we kiezen, verder lopen of de weg terug. Er gaat
een groepje door, en er gaat een groepje terug. Niemand loopt
alleen. Doordat de sfeer zo goed is gaat het lopen bijna
ongemerkt, hoewel je benen het nog wel altijd zelf moeten doen.
Indien nodig wordt je opgepept. Er worden grapjes gemaakt
onderweg, en hierdoor gaat het lopen makkelijker.
Ik ben blij als we er weer zijn , kan me geen betere start van het
weekend wensen.
Het voelt goed, echt een clubje waar je bij wilt horen. Kun je een
keer niet, dan niet, kun je wel, dan nog beter. Iedereen wordt in
zijn waarde gelaten, en het maakt niet uit of je nieuwe of oude
schoenen hebt, of je de marathon kunt lopen, of dat je met
moeite de 8 km vol maakt, of je er nog fris en fruitig uitziet na de
training, of dat je er uitziet als een overrijpe aardbei. Bij de ABC
kun je zijn wie je bent, en dat is fijn!
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Winterfoto
In de rubriek fotowedstrijd zijn er weer een aantal mooie foto’s binnen gekomen. De winnaar
deze keer is geworden: Hans Hamerpagt

Kees Brouwer

Hans Hamerpagt

Hogeschool Inholland maakt kennis met
Trimclub ABC
Drie studentes van Hogeschool Inholland Rotterdam
bezochten dinsdag 23 februari de Trimclub ABC in
Sliedrecht.
De drie dames Angela, Chantal en Nancy
studeren Praktijk Communicatie en werken met
elkaar aan een studeerproject ‘Ouderen in
Beweging’.
Zij offerden een vakantieochtend op door mee te
gaan met de wekelijkse wandeling bij de ABC en
maakten opnames en interviews van deze
actieve wandelgroep. Zij werken aan een
presentatie met behulp van audio om hun
studieopdracht af te ronden.
De dames brachten goed weer mee. Het was
voor iedereen een gezellige en sportieve
wandelochtend. De verwachte regenbuien
kwamen na afloop tijdens het koffiedrinken.
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Interview met Cobi van Es
Cobi van Es is sinds een half jaar lid van onze ABC trimclub.
Ze heeft zich in september aangemeld nadat ze de
advertentie in het Kompas zag. Ze besloot aan iets te
beginnen waar ze met haar 61 jaar nog geen ervaring mee
had: hardlopen! Aangezien ze het verstandig vond om in
ieder geval onder begeleiding aan deze tak van sport te
beginnen én omdat ze het idee had dat sporten in een
groep haar tot betere prestaties aanzette, heeft ze zich
aangemeld. En daar heeft ze, na een succesvolle
beginnerscursus, geen spijt van. Ze merkt dat het lopen in
een groep inderdaad voor de ‘oppepper’ zorgt die ze
nodig heeft.
Hobby’s heeft ze niet: er is te weinig tijd! Ze heeft inmiddels
zes kleinkinderen waarvan ze er op vijf met grote regelmaat
past. De kleinkinderen komen over 2 dagen verspreid bij
haar en haar man thuis. Ook werkt ze twee dagen in de
week bij een financiële dienstverlener. Daarnaast let ze op
de penningen van een kerk en heeft ze een huis dat
bijgehouden dient te worden. Voor hobby’s is er dus weinig
plaats, tenzij het hardlopen steeds meer als hobby gaat
voelen..
Het aantal versleten hardloopschoenen staat bij haar op
nul; ze is immers net begonnen. Wel heeft Cobi veel
gewandeld in het verleden; daar zijn dus wel wat schoenen
aan verbruikt.
Cobi vindt het hardlopen op onverharde wegen geen feest;
haar knieën lijken dan te protesteren. Als grootste prestatie
noemt ze haar Bolderloop 2015; 4 kilometer schoon op de
teller voelde heerlijk! Bucketlisten op hardloopgebied heeft
ze niet. Wel zou ze graag de donderdagavond training
verplaatst zien worden naar woensdagavond zodat er twee
dagen zijn om te herstellen voor de zaterdagroute. Een
nieuwe wedstrijd heeft ze niet op ’t oog. Gewoon
hardlopen is uitdaging genoeg!
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Het is bar man met al die koeken
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Ledenadministratie
Opgezegd
Jan van Es, Wouter Boer, Anja Pierhagen, Reinier van der Hel, Ronald van
der Tweel, Mimouna Abbedar en Francis Vlot
Overleden
Gert Lanser
Nieuwe leden
Jacob Binneveld, Jantien Schuppert, Elise Binneveld, Brenda Kant, Corrie
Huisman, Joost Slagboom, Caroline Meerkerk, Cor Dubbeldam, Koen
Verspui (trimmers) Merijn de Jong (voetballer) Annette van Dijk (nordicwalker)

Recept: Smoothies
Smoothies
Smoothies zijn makkelijk en voedzaam. Je kunt smoothies
maken in soorten en maten. Groene smoothies, roze
smoothies, alles kan…
Waarom zou je een groene smoothie maken?
Er wordt veel gezegd over smoothies, ze zouden preventief
werken tegen vrijwel alle kwalen en ziektes die in onze
westerse samenleving voorkomen. Het zit hem natuurlijk in de
groenten waar je hem van maakt. Die hebben nml een
preventieve werking op veel ziektes en helpen ons gezond te
blijven. De vitamines en mineralen zijn de weldoeners. Wat is
dan het voordeel om het in een smoothie te doen? Het
tijdstip.. Normaal gesproken eet je je groenten alleen in de
avond, hierdoor heb je 1 groentemoment per dag. Door het
drinken van een groene smoothie kun je of in de ochtend of
in de middag een extra portie vitamines en mineralen
binnen krijgen. Je kunt je voorstellen dat dit een positief
effect heeft op je gezondheid en preventief werkt tegen
veel ziektes.
Bovendien smaakt een groene smoothie niet naar groenten,
maar het neemt de smaak van het fruit aan, waardoor zelfs
de mensen die geen groenten lusten een groene smoothie
wel lusten. Mijn dochter Nina lust absoluut geen spinazie,
maar als ik haar een smoothie met spinazie geef (wat niet
valt te ontkennen, want de kleur is net zo groen als Kermit de
kikker) dan drinkt ze die met smaak op. Wat je wel moet
weten bij een groene smoothie is dat je hem niet zo naar
binnen moet ‘klokken’. Neem de slokjes even in je mond
zodat er wat speeksel bij komt, dit helpt bij de vertering
(anders zou je buikpijn kunnen krijgen).
Bewaar een smoothie maximaal 1 dag , bij voorkeur in een
glazen pot of fles.
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Avacado/banaan smoothie:
1 avacado
3 bananen
Flinke scheut melk
Scheut water
3 a 4 eetlepels Grieks yoghurt (naar gelang hoe dik je het wil
hebben)
1 a 2 eetlepels cacaopoeder
Spinazie/banaan smoothie:
(Je kunt dit maken als bijvoorbeeld ontbijt of lunch)
Verse bladspinazie (ik doe de halve blender vol, geen idee
hoeveel dit weegt) of diepvries spinazie (ook bladspinazie), 4/5
deelblokjes.
2 bananen, wat verse geperst sap (sinaasappel, of uit de Fruittap
(van Os), 4/5 eetlepels Griekse Yoghurt, evt wat melk om te
verdunnen. Je kunt dit zo dik maken als je zelf wilt.
Eerst de spinazie blenderen met het sap en de yoghurt, daarna
de banaan er doorheen. Evt. een schep lijnzaad er doorheen
blenderen.
Je kunt dit zelf veranderen door mango, kiwi, of rode bessen toe
te voegen.
Tip: rijpe bananen kun je heel makkelijk invriezen als je ze in
plakjes snijdt en in een boterhamzakje doet, zo heb je meteen
een koude smoothie.
Ook hier in een eetlepel lijnzaad lekker door heen, helpt meteen
je darmen.
Roze smoothie: (favoriet bij Nina  )
Griekse yoghurt (ongeveer 5 eetlepels)
Scheut melk
Banaan
Diepvries rood fruit (AH), ongeveer 2 eetlepels
Evt. eetlepel lijnzaad.
Deze geef ik Nina ook wel eens mee als het fruitdag (op school)
is. Je kunt hem ook zonder Griekse Yoghurt maken met water en
wat vers vruchtensap.
Je kunt natuurlijk zelf eindeloos varieren met groenten (ipv spinazie, smaakt het ook prima met
andijvie) en met fruit. Kiwi’s, mango, banaan, appel, peer, je kunt alles eigenlijk wel verwerken
in een smoothie. Is het te dik? Doe er wat water of melk bij.
En dan tenslotte nog een gouden tip om je blender schoon te maken: Je doet de blender half
vol met warm water, een klein beetje afwasmiddel er bij en even de blender aan. Hoeft hij
niet in de vaatwasser, en is hij weer klaar voor gebruik. (Nadat je hem afgedroogd hebt  )
Succes met blenderen!!
Danielle.
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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
Jaarvergadering
Coopertest:
Koningsloop:

2 april
23 april
27 april

Kleding en nuttige websites
•

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

•
•

Gezondheid, gewicht en bewegen:

www.voldaan.net

Sportschoenen en –kleding:

www.sportshopandrevlot.nl

•
•
•

