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De eerste nieuwsbrief van Trimclub ABC van het jaar 2017.
Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen met medewerking
van verschillende leden. Arjan Holster heeft het allemaal
verzameld en Kees Brouwer heeft alles bij elkaar gevoegd
tot een leesbaar geheel. Verantwoordelijk vanuit het
bestuur: Hans Hamerpagt.

Van het bestuur
2017 is al weer 3 maanden op weg……. Het begin was voor de vereniging stroef. Op de eerste
zaterdag in het nieuwe jaar was het weer bar en boos. Uiteraard is iedereen zelf verantwoordelijk
om te kiezen of hij/zij gaat sporten, maar in het bestuur hebben we hier wel een afspraak over
gemaakt. In overleg met de trainers en begeleiders neemt Jo Terlouw een beslissing of de officiële
training doorgaat of niet. Als we besluiten tot afgelasting, krijgen jullie hierover een mailtje. Dus bij
twijfel: even de mail checken. Natuurlijk wordt ABC geen vereniging voor watjes. Het moet wel
heel bar zijn als we besluiten bij de kachel te blijven. En het staat iedereen vrij om dan toch te
gaan sporten, maar het is dan geen verenigingsactiviteit.
Op zaterdag 1 april is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We hopen op een grote
opkomst en een korte, gezellige vergadering. Wij zijn blij met de 2 kandidaten die bereid zijn om
het bestuur te versterken. Debbie en Bartje: veel succes! (als de leden jullie accepteren
natuurlijk………..) Er worden ook enkele mensen gehuldigd. Sommigen kunnen er niet op
wachten……….de tás!!
We wensen Astrid en Chris een fijne vakantie. Twee maanden trekken door de V.S. Astrid in de
camper, Chris op de fiets. We hopen van jullie blogs te genieten.
De laatste tijd hebben we aardig wat kaarten geschreven om leden te bemoedigen. Daarom
ook langs deze weg: veel sterkte voor alle geblesseerden en zieken. En een advies: als je niet kunt
sporten kun je wel een bakkie komen drinken in ons clubgebouw. Misschien wil je de bardienst
een keer doen. Dan blijf je de contacten warm houden. Wat dat is de kracht van Trimclub ABC:
we zijn een warme club. SAMEN KOM JE VERDER!
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Met ABC door de Merwelanden
Pijn, twijfel, angst. En dat waren niet de emoties
tíjdens de barre tocht door de Merwelanden, maar
gewoon: vooraf. Wéken vooraf. Pijn vanuit een
weerspannige knie die met 54 lentes inmiddels
buiten de fabrieksgarantie valt. Twijfel, omdat ik
door drukke werkzaamheden zó vaak heb verzaakt
tijdens de ABC-trainingen dat ik inmiddels beschik
over de conditie van een wijkagent. En angst... Da's
misschien wat overdreven, maar hoewel ik ooit
kletsnat en door modder besmeurd finishte tijdens
de MudMasters heb ik 't er gewoon niet zo op om
over glibberige of bevroren paadjes lopen.
Maar in een poging weer een beetje in het ritme te
komen - en na aanhoudende bedreigingen van
m'n vaste hardloopvriendin Hetty - besloot ik me
toch te aan te melden voor de Merwelandenloop.
En zo stond ik dus te kleumen bij de StayOkay, voor
de asfaltsessie, welteverstaan. Karl als trainer
voorop, en Karls' kleindochter - met camera achteraan. En laat dat nou onze vaste positie zijn in
de loopgroep: achteraan. Met andere woorden:
Hetty, kleindochter en ik konden in elk geval lekker
kletsen. Over het weer, over de Merwelanden, over
werk, over camera's, over opa-Karl. En zo sjokten we
langs de rivier de Merwede, langs de Helsluis, langs
de weilanden en kunstmatige bossen van het
recreatiegebied onder de letterlijke rook van
Dordrecht en diens twijfelachtige vuilverbranding,
die je soms tot in het clubgebouw kunt ruiken. Om
vervolgens na een kilometer of 7-8 bij StayOkay
neer te storten op de zalvende relaxfauteuils van de
jeugdherberg. De handgemaakte bonbons van Ad
van der Hoogt ( die aardige wandelmeneer die van
Sint elk jaar naar voren moet komen) waren nog
niet uitgestald. Waarschijnlijk een wijze les van
vorige keer, want als ik mijn twee passies - chocola
en hardlopen - kan combineren, is de beer gewoon
lós. En datzelfde geld voor mijn Nutellaverslaafde
hardloopmaatje, maar dit terzijde.
Met andere woorden: het was weer een fijn loopje,
in een mooie omgeving, met aangenaam
gezelschap. En nu proberen weer dat pijnigende
schema van 3x per week op te pakken... Benieuwd
wat m'n knie daar van vindt ;-)
Dick William
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Nog wat foto’s van de Merwecross

Wie zijn die malloten die daar
langs komen glibberen?

Dat? Dat zijn
ABC-ers uit
Sliedrecht,
komen elk jaar
langs.
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Van Starter naar belofte
Van starter naar Belofte
Twee jaar geleden zijn wij gestart bij de Startergroep van
ABC.
De reden was:
Gestopt met voetbal en je wilt niet stijf en stram worden. Ook
ging de conditie achteruit en daar moesten we wat aan
doen. Wij kregen training van een aantal zeer vriendelijke en
aardige trainers en assistent trainers. Na een paar maanden
waren de starters al goed ingeburgerd bij de rest van de ABC
leden. Onze vraag bleef, hoe en wanneer zijn wij van de
naam starters af? Is dat wanneer de nieuwe starters groep
start of wanneer we i.p.v. de D naar de C groep gingen of
moesten we verder promoveren. Wij hoopten eigenlijk op
het eerste.
Na een aantal wedstrijdjes met mooie tijden op de 10 km
hopend van de term starter af te zijn, maar niks is minder
waar. Wat blijkt: waren wij toch de laatste groep Starters.
Heten de nieuwe “starters”: Talenten. Wat een mooie naam.
Zat ik maar in die lichting. Een talent klinkt toch beter dan
een starter. Word er een beetje verdrietig van. Ik één van
starters/-sters van de laatste lichting zou nooit een Talent
kunnen zijn. Tijdens een loopje toch maar eens genoemd en
wat kreeg ik te horen: We zijn nu Beloftes. Klinkt fantastisch,
maar dan denk je, straks blijf ik die eeuwige belofte. Die blijft
hangen. Nu ik al een leeftijd bereikt heb van ongeveer 44
jaar. Ben ik wel een oude belofte. Dan heb ik me maar even
ingeschreven voor een halve marathon (Drunen) en of het
nog niet genoeg is ook de halve van IJsselstein. Tussendoor
nog eens de kwart marathon van Rotterdam. Ook de Verkerk
loop en de Urbantrail van Rotterdam doe ik even. Dit samen
met nog twee andere beloftes Debbie Nomen van Bokkem,
Suzanne Lanser en Jacob Elise en Daniël Binneveld. IJselstein
wordt volgens mij een ABC loopje want er gaan er meer mee
hoorde ik. Ben ik van de belofte titel af en dan hoor ik bij de
echte mannen en vrouwen. Topper word ik zeker niet, dan
moet je toch een marathon gelopen hebben of een halve
onder de 1,5 uur. De tien onder de 43 minuten reken ik ook
tot de toppers.
Voor de talenten maak je de overstap een keertje naar de B
groep (alleen als je er geestelijk aan toe bent) Durf de stap te
zetten, een aantal hebben dit al gedaan. En ik weet uit
ervaring dat de stap maken (geestelijk) zeer moeilijk is.
Iedereen nog heel veel loop plezier gewenst met mij en alle
andere ABC- lopers.
De foto die ik bij dit stukje op facebook gezet is is van de
Merwecross. Even voor Leen de Groot: Wij liepen voorop dus
daarom zijn er geen lopers te zien
Raymond Coenraats
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Recept: Hartige muffins
Het is weer lente! Mijn favoriete seizoen 😊. Om optimaal te
kunnen genieten van het lekkere weer is het handig om een
paar makkelijke recepten achter de hand te hebben.
Onderstaand recept is een aanrader. Heerlijk om te combineren
met een heerlijke salade, en als je de ham weg laat heb je een
prima vegetarisch recept. Als de muffins afgekoeld zijn, dan
smaken ze ook prima na een training. De eiwitten zorgen ervoor
dat je spieren sneller herstellen. Dus verdubbel gerust de
ingrediënten zodat je wat extra hebt.

Hartige muffins (uit FoodSisters)
Dit heb je nodig:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1 rode paprika, in stukjes gesneden
8 cherrytomaatjes, in partjes gesneden
4 champignons, in partjes gesneden
3 plakjes ham, in reepjes gesneden
2 eetlepels geraspte kaas
3 eieren
2 eetlepels zuivelspread
2 eetlepels havermout
Verse kruiden, bijv. peterselie of bieslook
cupcakevormpjes of siliconen

Zo maak je het:

Meng de gesneden groenten met eieren, ham, kaas,
Starters

zuiverspread, havermout en de kruiden in een grote kom.
Vul de muffinvormpjes met de mix. Bak de muffins 20 minuten in
de oven op 200 graden.
Nog een paar bruikbare tips:
Tip 1: Om te voorkomen dat de muffins blijven plakken aan de
vormpjes kun je het beste siliconenvormpjes gebruiken.
(Goedkoop te koop bij de Action).
Tip 2: Dit recept is ontzettend leuk om samen met je kinderen te
maken. Laat ze zelf hun eigen favoriete ingrediënten gebruiken.
Je kunt natuurlijk eindeloos variëren met de ingrediënten. Bijv.
zongedroogde tomaat, kipfilet, zwarte olijven, ui, fetakaas enz.

Ze vullen heerlijk en zorgen dus voor een ‘VolDaan’ gevoel
😊. Enjoy!
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Astrid en Chris op reis
Uit ASTRID VAN WIJK’S REISBLOG:
Het gaat er nu toch van komen! De tickets zijn geboekt, de
camper is besproken.
Van 31 maart 2017 t/m 27 mei gaan we een roadtrip maken
door het zuiden van de USA.
Ik heb een man met een bucketlist, hij zegt van niet maar
geloof mij, dit doe je niet zomaar. Zo zijn we al op meer
plekken op de wereld geweest omdat hij steeds weer een
ander sportieve uitdaging aangaat.
Van de marathon van New York tot Tour for life en de
Roparun, het is een kleine greep uit de sportieve uitdagingen
die hij graag alleen of met mij erbij aanneemt.
Deze trip staat al een aardig poosje op de planning. Wanneer
doe je zoiets groots? Kost een hoop planning, geld en
snipperdagen. Nu is de knoop doorgehakt en gaan we in het
voorjaar van 2017. Dit betekent 2 maanden samen. Chris
dagelijks 100 km fietsen en ik met de camper naar de
volgende stop. Ook betekent het 2 maanden van huis, van
kinderen en familie. Nog niet eerder gebeurd dus ook dat is
spannend. Hopelijk hebben we geen last van heimwee.
Volg Astrid en Chris
http://chrisastridcoasttocoast.reislogger.nl/
Wij wensen Astrid en Chris een goede heenreis, heel veel
succes en een behouden thuiskomst toe.
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Overdenkingen van een Nordic-Walker
Één van de jongste takken van sport binnen de ABC
is het Nordic-walken: Scandinavisch wandelen. Ruim
10 jaar geleden kwam er een nieuw fenomeen
opzetten: Nordic-Walking. ABC haakte daarop in en
startte een aantal cursussen. Mijn vrouw schreef zich,
samen met de buurvrouw, voor deze cursus in en zij
haalden mij ook over mee te doen. Ik dacht doe
eens gek, ik doe mee en werd zowaar nog
enthousiast ook. De cursus was leerzaam, we hebben
de techniek geleerd (moeilijker dan je denkt). Om te
voorkomen dat we daarna de stokken (poles) aan de
wilgen (of andere boom) zouden hangen zijn we lid
geworden van ABC. Het voordeel hiervan is dat je
actief met deze sport bezig blijft. Bijkomend voordeel
is dat het in Sliedrecht is en niet in Hardinxveld. Je
voelde je nl. wel lopen met die stokken, zeker in je
eigen dorp. Je krijgt dan al snel de naam van een
Nordic- stalker. Grapjes als: “De sneeuw is al
gesmolten hoor” kwamen (en komen) regelmatig
langs.
Ik heb er geen spijt van gehad, want het bevalt me
prima bij de club. Die zomer (2006) zijn wij naar
Finland geweest, de bakermat van de Nordicwalking. Wij hadden de poles meegenomen, met de
gedachte ons daar in dat land aan te kunnen sluiten
bij een peloton Nordic-walkers. Dat viel tegen. De
stokken zijn de dakbox niet uitgekomen, we hebben
slechts één Nordic-walker gezien die zomer.
Gedesillusioneerd zijn we terug gekomen uit het
geboorteland van de sport die wij met veel “passie”
bedreven. We hebben even overwogen te stoppen,
de stokken op marktplaats te zetten of bij het
afvalbrengstation te brengen, maar we hebben het
niet gedaan, we zijn gebleven. Het is dankzij ABC dat
we deze sport nu nog bedrijven. Een gezellige club
waar ik me thuis voel. Elke zaterdag (’s zomers om de
andere zaterdag, want dan ga ik ook fietsen) de
bekende routes lopen. Onder aanvoering van Ad die
de warming-up oefeningen zo snel doet dat je
moeite hebt om hem bij te houden. Onderweg word
je bijgepraat over chocola, bonbons en sauzen of je
vertelt elkaar moppen zodat je het bijna in je broek
doet van het lachen (Johan). Er zijn ook serieuze
gesprekken. Je zorgt ervoor om ook eens naast een
ander te lopen (wisselende contacten) zodat je
elkaar wat beter leert kennen. Je bent sportief bezig
én je kunt genieten van de natuur. Na afloop gezellig
samen een bakkie doen en even bijpraten, andere
mensen ontmoeten. Kortom een leuke sport met
gezellige mensen.
Kees Brouwer
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Ledenadministratie
Opgezegd: Wim Overduin, Annie van Wingerden, Cor Koch, Arjan Kazen, Gijs Donker, Kees
Langedijk en Peter van Houwelingen
Nieuwe Leden: Marije de Wild, Ellen van Loon, Cees Leeuwestein, Jos van der Geest en
Karin Biesheuvel

80 jaar!

Bedankt ABC!
Enkele weken geleden hebben Jaco en ik op
zaterdagmorgen reclame gemaakt voor
KLIMMEN TEGEN MS. Intussen hebben onze acties
plaatsgevonden, met een geweldig resultaat. De
Spinning heeft rond 600 euro, en het Buffet heeft
rond 950 euro opgeleverd. We bedanken onze
Trimclub dat we voor het goede doel de zaal van
het clubgebouw mochten huren én Chris en
Arjan die het Spinnen geleid hebben. En we
bedanken de leden van ABC die aan de
activiteiten hebben deelgenomen! Het was super
gezellig en het is een stimulans om door te gaan.
Agnes & Jaco en Hannie & Hans

Deze krasse ABC-er
mocht 80 jaar worden!

De nieuwe roeping van Hans
Hans gaat het bestuur verlaten, na heel veel jaren zich
ingezet te hebben voor de club. (Hem kennende zal
hij nog wel het een en ander blijven doen binnen
ABC) Maar wat moet hij straks met al die extra vrije
tijd? Wel hij heeft een nieuwe roeping. Hij is gespot op
een predikantenbijeenkomst. Nu is ook duidelijk
waarom hij terugtreedt uit het bestuur!
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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 2017:
Wandeldag Drunen
Coopertest
Avondmarathon
Tour d’ ABC

1 april
11 april
15 april
10 t/m 13 mei
22, 23 en 29 juni + 1 juli

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 en
www.sportshopandrevlot.nl

