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ABC Samen kom je vérder!
De tweede nieuwsbrief van Trimclub ABC is weer klaar.
Redactie van dit nummer: Arjan Holster, Kees Brouwer en
Hans Hamerpagt. Diverse leden hebben stukjes
aangeleverd!

Bidon-classic 11 juni
Zaterdag 11 juni 9:00: Vertrek vanaf het OKK-gebouw in
Hardinxveld voor de Bidon-classic, een fietstoertocht over
25/45/75 en 100 km. Met een groep van 12 renners, waaronder
9 ABC-leden, werd de strijd met de elementen aangegaan: 75
km fietsen. Een gestaag regentje kon de groep niet
weerhouden van een topprestatie. Onder aanvoering van
Harm arriveerde de groep, na een enkele navigatiefout, zo’n 5
uur later weer op de plaats van vertrek. Het gemiddelde lag
rond de 20 km/uur, een hele prostatie voor zo’n stelletje “oude
lullen” zoals een mederenster (geen ABC-lid) haar
teamgenoten noemde. Onderweg werd bij fort Bakkerskil
genoten van een heerlijk kopje koffie met warm appelgebak
én slagroom. (Dit zat bij de prijs inbegrepen)(Een echte
aanrader, mocht u nog eens in de buurt zijn). Af en toe werd
het veld uiteen geslagen, maar zoals het goede ABC-ers
betaamt werd op bepaalde punten gewacht tot de hele
groep weer compleet was. Als een kind zo blij waren we toen
we na deze monstertocht een aandenken in de vorm van een
standaard kregen overhandigd. Hiermee konden we het
thuisfront overtuigen dat de tocht werkelijk volbracht was.
Harm bedankt voor het attent maken op deze tocht, het was
de moeite waard.
Kees Brouwer
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Coopertest 23 april
Mijn laatste coopertest dateerde alweer van 20 jaar geleden: 5e
klas middelbare school. De coopertest, die we in de lente liepen,
was bij gym de kans om mijn cijfer op te krikken.
Nu 20 jaar later is het koud en staat er een snijdende
noordenwind op de ijsbaan, als 33 sportievelingen zich melden
voor de ultieme conditietest. 12 minuten op hoog tempo zoveel
mogelijk rondjes van 300 meter maken. Pardon, rondjes van 290
meter! Wat bleek? Vorig jaar hebben de deelnemers alle
clubrecords verbroken, doordat ze 10 meter meer liepen dan
dat dat in werkelijkheid was. Maar bij deze coopertest was
smokkelen niet mogelijk. Minutieus werd de baan opgemeten:
290 meter en geen millimeter meer….
In twee heats werd er gestart. Nadat Albert Steehouwer vergat
de eerste heat te starten, kwam hij automatisch in heat 2
terecht. Begrijpelijk want hij zag de bui al hangen als hij in heat 1
met kleppers als Peter Schmidt en Leen de Groot van start zou
gaan. Daarmee hebben we gelijk de toppers van heat 1
genoemd. Gaat het trouwens bij de coopertest om de langste
afstand te halen? Nee, dat is nou juist het mooie: iedereen doet
mee om zijn eigen grenzen op te zoeken of zelfs te verleggen. En
dat was te zien: iedereen ging volle bak tot aan de laatste
seconde. Hijgend en puffend constateerde we dat Leen toch
echt wel het verst gekomen was: 3025 meter schreef de jury op
(10 x 300m + 25 meter, later werd dit: 10 x 290 meter + 25 meter
=2925 meter).
Toen was het de beurt aan heat 2 met de zichzelf naar voren
geschoven topfavoriet Albert Steehouwer. Hij bleef uiteindelijk
op 5 meter van Leen steken. Mijn debuut op de ABC Trimclub
Coopertest mocht er ook wezen, ik kon Albert net niet inhalen en
bleef weer op 5 meter van hem steken. Zijn sprint had voor die
laatste minuut ook het beste uit mijzelf gehaald. Even voelde ik
me weer die middelbare scholier. Mee in de voorste groep,
afsprinten om plaats 1. Moe en uitgeput schoot er nog een
beeld door mijn hoofd uit diezelfde middelbare schooltijd: het
vogelnestje in de ringen. Nu was de coopertest niet om dat
winterse geworstel te compenseren. Vandaag was het om mij
lekker fit te voelen. Een coopertest met veel gezelligheid en
interesse in elkaars lopen….want hoewel je tijdens de test toch in
je eentje helemaal stuk gaat, samen kom je ook hier uiteindelijk
wel verder.
Joost Schelling
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Hans en zijn harem: droom of nachtmerrie?
Jolanda nodigde de Nordic Walkers uit mee te doen met de Bloesemtocht. Dat leek me wel een
leuk idee. Had ik het van te voren geweten………. Er bleken verder alleen dames mee te gaan.
In de pubertijd zou ik dit een gaaf idee gevonden hebben, ik alleen met 10 vrouwen, maar met
het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd denk ik daar iets anders over.
Tien vrouwen is veel herrie! Maar gelukkig: toen we rond half 9 de trein instapten, bleken de
dames nog slaperig. Hun gekwebbel was wel te horen, maar de herrie was te verdragen. Op
alle stations stapten mensen in met wandelschoenen. Vanaf Leerdam moest men staan. En op
station Geldermalsen…., van alle kanten kwamen ze aan. De NS en Arriva beleefden gouden
tijden! We gingen met elkaar op de foto en liepen naar de veilinghal van Tiels Flipje. Pieta had
van Henk vrijkaartjes gekregen, waardoor we maar enkele kaartjes hoefden te kopen (keurig
gedeeld, ik hoefde als man niet alles te betalen, dat gaat mijn gentleman gedrag namelijk te
ver….) én een rustig plekje hadden om een bak koffie te drinken.
Daarna vertrokken we, vanuit de veilinghal direct richting Linge, over dijkjes, door
boomgaarden, over landweggetjes en over pontons, door militairen speciaal voor deze tocht
over de Linge gelegd. De bloesemtocht deed zijn naam eer aan, de bomen waren prachtig. Er
zijn heel wat foto’s gemaakt deze dag! Wat een mooi stukje Nederland. Vooral de omgeving
van Enspijk en Mariënwaard is prachtig. Ruim 28.000 wandelaars genoten er van. Dit aantal
veroorzaakte wel, dat de wandeling 15 km filelopen betekende. Maar goed, dat heeft ook wel
wat. Zoveel mensen die net zo gek zijn als wij.
Ook de lucht was prachtig, donkere wolken tekenden af tegen helblauwe stukken. Gelukkig
hielden de wolken boven Geldermalsen meestal hun vocht vast. Slechts enkele buitjes noopten
ons de regenkleding te gebruiken. De schoenen werden wel steeds zwaarder. We hebben
aardig wat Gelderse vette klei richting Sliedrecht meegebracht. De hardloopschoenen van
Susanne leken wel baggerlaarzen.
Na enkele uren kwamen we weer aan bij de veilinghal. We moesten in een lange rij wachten op
onze medaille en genoten daarna van fruit en andere versnaperingen. De terugweg naar
Sliedrecht verliep rustig. Want een beetje moe waren onze super getrainde Nordic Walking lijven
wel.
Droom of nachtmerrie? Alle 2 niet! En zeker geen nachtmerrie! Want met de ABC-dames kun je
een vreselijk gezellige dag hebben. En ze praten zeker niet alleen over botox, nachtcrème,
reumatiek, kinderen en kleinkinderen. Je kan ook met ze lachen. Ze zeggen weleens ‘de humor
ligt op straat’, maar tijdens de bloesemtocht liep de humor op straat. En wie de humor
vertegenwoordigden? Hans en zijn harem!
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ABC ook voor al uw dipjes
Afgelopen maand had ik een hardloopdip. Echt een flinke
diepe dip mag ik wel zeggen, ik was de lol van het lopen
echt even totaal kwijt. Even iets te veel ‘moeten’ om mijn
doel te halen, de halve marathon, en daarna een flinke
kater omdat er ook nog een griepje dwars bleek te zitten.
Het zal voor iedere loper anders zijn, en ik ben misschien
niet zo’n doorzetter, maar vooral het moeten ging mij
tegenstaan. Met als gevolg dat ik eerst een week niet
meer gegaan ben, en daarna met lood in mijn schoenen
weer naar de ABC geweest ben.
Ik vroeg aan de trainer hoe ver we gingen met de Bgroep, en hij grapte dat het niet zo ver was, een kilometer
of 13. Ik vertelde dat ik het echt meende, dat ik het lopen
echt eigenlijk zat was, en dat ik het liefst weer naar huis
ging. En dat was het beste wat ik had kunnen doen. Hij
ontfermde zich meteen over mij, in de zin dat hij mij
‘vertelde’ dat ik dus vandaag met de C ging mee lopen,
en niet met de B.
Eerlijk gezegd was ik daar heel blij mee, want uit mezelf
was ik toch weer bij de B aangesloten, je wilt je toch niet
laten kennen? (Met alle respect voor iedereen die mee
loopt met de C-groep uiteraard!) Vanaf toen ging het
goed, er viel meteen iets van mij af, ik hoefde niet, ik ging
gewoon lekker lopen. Natuurlijk zit alles vooral tussen mijn
eigen oren, maar als je daar niet op gewezen wordt op de
juiste manier, dan was de kans dat ik mijn loopschoenen
uit het raam gegooid had aanwezig geweest.
Ik heb vervolgens heerlijk met de C- groep meegelopen,
en toen er een afsplitsing kwam ‘moest’ ik de kortste route
nemen van de trainer. Wederom: heerlijk! Ik had zelf nooit
voor de kortere route gekozen, want… Tijdens het lopen
wees hij mij op de lol van het lopen, kijk om je heen, geniet
van het weer, van het feit dat je loopt. Loop niet op tijd,
maar loop voor jezelf. Je hoeft niemand iets te bewijzen, jij
doet dit voor jezelf. Let op je ademhaling, loop
ontspannen. Kortom: ik kreeg een heel veel tips en tricks
waar ik echt iets mee kon. En het fijne was dat ik daarna
helemaal niet ontevreden was, maar het voelde juist
goed, ik had weer eens heerlijk gelopen.
Om een lang verhaal kort te maken, of een korte loop
lang te maken , dit is voor mij precies waarom ik bij de
ABC zit. Je kunt ook de dingen waar je mee zit lekker bij
een trainer in zijn schoot gooien, ben jij ervan af, en krijg je
meteen handvatten hoe je er het beste mee om kunt
gaan. (En dat voor die belachelijk lage prijs!!).
Wat mij betreft: ik ben er nog niet, maar ik laat mezelf niet
meer gek maken, ik loop omdat ik wil lopen en niet omdat
het moet. Ik krijg het plezier weer terug, en als ik dus bij de
C sta in plaats van bij de B, dan is dat omdat ik dat op dat
moment wil. (Niet dat je dat aan iemand uit hoeft te
leggen, behalve misschien aan jezelf).
Dus als iemand je vraagt waarom de ABC? Dan heb ik
daar een heel goed antwoord op. Daarom!
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Koningsloop 2016
Het was dat ik beloofd had mee te doen, anders had ik
afgehaakt dit jaar. De voorspellingen waren niet best, en de
dag er voor was het aan het regenen en onweren. Maar je
bent een hardloper of je bent het niet , en afspraak is
afspraak.
Ik had niet verwacht dat er veel mensen zouden zijn, maar dat
viel prettig mee, en de ABC was heel goed vertegenwoordigd.
Alle ABC-bikkels hielden zich natuurlijk aan de dresscode, dus
er stonden mensen in oranje shirts, trainingsbroeken, een tiara
in iemand zijn blonde krullen, sjaaltjes, mutsen, je zag van alles
voorbijkomen.
Er liep zelfs iemand in haar hardlooprokje (sommige mensen
gaan 100% voor de looks), onder het mom van: de zon, die
moet je afdwingen!! En dat werkte nog ook. Het heeft voor de
Koningsloop van start ging geregend, en na het lopen
regende het weer, maar tijdens het lopen was het heerlijk en
hebben we zelfs de zon nog gezien.
Nadat we toegesproken waren door Andre mochten we van
start, maar helaas, ook dit jaar was er weer een valse start en
moesten we weer terug en opnieuw starten. De sfeer zat er
voor de start al goed in en onderweg werden we natuurlijk
aangemoedigd door een massa van fans die langs de kant
stonden de hele weg. Bandjes die muziek maakten voor ons in
de polder, kortom: 1 groot feest! Oké. Er stond niemand, alleen
af en toe iemand van de organisatie die het verkeer
tegenhield (wat uiteraard wel handig was), maar de sfeer die
was goed!
Onderweg hebben we nog wat mensen proberen te ronselen
om lid te worden, we zullen zien of dat gelukt is, en verder
vooral genoten van de sfeer en het weer.
Het was een ontzettend leuke en sfeervolle loop, en de oranje
tompouce aan het einde heeft mij nog nooit zo goed
gesmaakt!
Ik moet natuurlijk niet vergeten te vermelden dat er aan deze
loop geen kosten verbonden waren, maar er een vrijwillige
bijdrage gevraagd werd voor de Stichting ALS het je raakt, een
ontzettend goed doel, waar Klaar Zuur op 11 september voor
gaat zwemmen met de Amsterdam City Swim. (Donaties zijn
nog welkom ).
Bedankt Van Dijk verzekeringen, volgend jaar weer!
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Fotogalerij

Recept: Ontbijt
Na het hardlopen is dit een heerlijk makkelijk
en voedzaam ontbijt, je kunt dit voor het
douchen in 3 minuten klaar maken, in de oven
schuiven en als jij klaar bent met douchen is je
ontbijt ook klaar.
Wat heb je nodig:
* een halve appel en een halve banaan, snij
dit in stukjes en leg op de bodem van een klein
ovenschaaltje.
* Strooi hier ruim kaneel overheen, en wat
rozijnen en nootjes (bijvoorbeeld walnoten)
naar eigen keuze.
* Strooi hier 2 eetlepels geraspte kokos
overheen
* En tot slot nog 3 eetlepels muesli (of
havermout) eroverheen.
Hou je van zoet? En heb je het verdiend? Doe
er dan nog een halve eetlepel honing (van
onze eigen imker van de ABC) overheen.
Doe dit op 180 graden 20 minuten in de oven,
als het klaar is 3 grote eetlepels Griekse
yoghurt (of magere kwark als je dat liever
hebt) er naast en: Eet smakelijk!
Je bent gegarandeerd de rest van de
ochtend VolDaan .
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Ledenadministratie
Opgezegd
Francis Vlot, Evert Wiersma en Ingrid Blom
Nieuwe leden
Gerrit de Ruiter, Bart de Ruijter en Jan-Paul Plaisier

Pinksterloop 13.00-14.00 uur 4,6 of 9,2 km
‘Plezier en prestatie’ is de leus van Rennersclub Jan van Arckel. Dat
doen wielrenners na het aanschaffen van een fiets en bijbehorende
speciale wielerkleding. Na veel woeste arbeid kan er uiteindelijk een
wedstrijdje gereden worden. Er gaat dus een lange weg en investering
aan vooraf.
Er zijn gelukkig ook sporten die laagdrempeliger kunnen worden
beoefend. Zo’n activiteit is bijvoorbeeld hardlopen. Een paar goede
gympen is een voorwaarde en dan behoeft alleen wat spierpijn te
worden overwonnen om het plezier te bereiken. In ons dorp wordt de
hardloopsport ook door velen beoefend. Van ’s morgens vroeg tot ’s
avonds laat zien we mensen actief hollen. Soms samen, vaak alleen.
Als organisatie van de wielerronde leek het ons leuk om de
hardlopende recreant/sporter het podium te bieden om gezamenlijk
een rondje in de polder te lopen. Het parcours is beschikbaar en de
vrijwilligers zijn er om te helpen als het even niet meer gaat.
Dit jaar daarom voor het eerst de Pinksterprestatieloop. We hopen
natuurlijk op een succes voor nu en volgend jaar als we onze 50e
wielerronde hopen te organiseren. Een bijzonder woord van dank aan
Trimclub ABC uit Sliedrecht. Zij hebben ons met kennis over de
hardloopwereld geholpen in de voorbereidingen.
Alle deelnemers aan ‘de 1ste’ veel plezier gewenst in onze mooie polder.
Oja…en natuurlijk een goede prestatie ;-)
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Wandelen Drunen 12 april 2016
Een dag ergens anders lopen is altijd leuk, toen Piet
Barendregt voorstelde dat in de omgeving van de
Loonse en Drunense duinen te doen, was er direct
belangstelling voor.
Op een dinsdag om negen uur 's morgens vertrokken wij
naar Brabant. Piet had de routebeschrijving, Hans en
Adrie werden ook ingeschakeld. Zo zouden wij zeker de
weg niet kwijtraken. We hadden de pas er direct flink in.
Tot mijn verbazing werden we al snel een zwembad
binnen geloodst. Ze zullen toch niet een "Triatlon - de
senior" voor ons in petto hebben? Maar, geen paniek, we
kregen daar koffie geserveerd.
We trokken verder en na een stevige wandeling met af
en toe een trap te beklimmen, kwamen we bij de
Roestelberg uit. Nog even door het zand en wij konden
aanschuiven voor de lunch op het terras van het
restaurant. Allemaal van te voren geregeld door Piet, in
"no time" zaten wij achter de lekkere boterhammen met
ham en kaas. We lieten het ons goed smaken.
Voldaan gingen we daarna weer op pad. Het was
inmiddels lekker warm geworden, de jassen gingen al
snel uit. De laatste stop in het ons bekende
zwembadgebouw voor koffie, thee of een drankje was
wel welkom. Na nog een laatste wandeling langs het
kanaal en over een brug, arriveerden we weer bij de
auto's.
Qua flora en fauna is mij eigenlijk niets bijzonders
opgevallen. Misschien heb ik teveel naar de grond
gekeken, voor je het weet struikel je over een
boomwortel of beland je languit in de bagger. De vogels
zoeken natuurlijk ook dekking wanneer ze een groep
ongeregeld aan zien komen. Helaas de "roepie-roepie"
niet gesignaleerd.
Al met al een zeer geslaagde dag met dank aan Piet
voor de organisatie en de chauffeurs die ons veilig heen
en terug hebben gebracht.
Misschien nog eens??
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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
Avondmarathon
Fietstocht Alblasserwaard:
Tour d’ABC:
Feest: 50 jaar ABC

15 t/m 18 juni
5 of 12 juli
5 t/m 8 juli
1 oktober

Kleding en nuttige websites
•

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

•
•
•
•

Gezondheid, gewicht en bewegen:
Sportschoenen en –kleding:

www.voldaan.net
www.sportshopandrevlot.nl

