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Van het bestuur

ABC Samen kom je vérder!
De tweede nieuwsbrief van Trimclub ABC van het jaar 2017.
Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen met medewerking
van Arjan Holster, Daniëlle Zwanink en Karin Verschoor .
Kees Brouwer heeft er een leesbaar geheel van gemaakt en
heeft er verschillende foto’s bij gezocht. Hans Hamerpagt
had de supervisie
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Algemene ledenvergadering 1 april 2017
Op 1 april werd in ons clubgebouw weer onze
jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Om precies 10.15 was de opening door onze
voorzitter Peter Kieboom een feit en werd er
stap voor stap door de agenda heen gelopen.
O.a. kwam ons prachtige jaarverslag aan bod
waar Peter zelf een hoop energie en tijd in stopt,
wat goed te zien is in het prachtige resultaat.
Daarna werd er aandacht geschonken aan de
financiële aspecten van de club en de opbouw
van onze ledenaantal en verhouding tussen
mannen en vrouwen. Duidelijk is dat deze
laatste groep in opkomst is. De club is financieel
gezond al blijft het lastig om sponsoren te
vinden. Hier en daar werd er een beetje van de
agenda afgeweken maar alles wat
noemenswaardig was kwam aan bod.
Hoogtepunt was wel dat er bij de jubilarissen
twee 40 jarige bij waren te weten Detmer
Mellema en Piet Barendregt waarbij laatst
genoemde helaas niet aanwezig was. Ook de
25 jarige lidmaatschappen van Edy
Hoogendam, Tiny Kouwen de Haan, Adri de
Baat, Jan Timmer en Joop Renaud werden in de
bloemetjes gezet, en kreeg Edy met een
omweg zijn felbegeerde clubtas.
Ook goed nieuws was er voor de
bestuurswisselingen waarbij de vertrekkende
Hans Hamerpagt en Pieta van Tilburg werden
opgevolgd door Bartje Versluis en Debbie
Nomen. (ook weer 2 vrouwen dus!).Al met al
een vlotte en positieve leden bijeenkomst met
veel dank voor het bestuur die veel moeite en
tijd stoppen in het goed functioneren van onze
club.
Het volledige verslag zal volgen in ons clubblad
en hopelijk zien we elkaar weer in september bij
de 50 jarig jubileumfeestavond in de Lockhorst.
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Nog wat foto’s van de Ledenvergadering
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Interview met Elly Schmidt
Elly Schmidt is 79 jaar. Ze is nog niet zo
lang ABC’er; wandelen doet ze echter al
een groot deel van haar leven. Ze is
ongeveer 5 jaar lid en ze wandelt zoveel
als mogelijk met haar ABC
wandelcluppie op zaterdag. Ze vindt het
gezellig om met mensen de paden op te
gaan. Daarnaast vindt ze het leuk dat er
zoveel verschillende activiteiten bij ABC
zijn.
Lopen is volgens Elly in ieder jaargetijde
en bij iedere weersomstandigheid iets
bijzonders; ze geniet volop van dit
buitenzijn. Ze heeft diverse
wandeltochten op haar naam staan
waarvan de Vierdaagse van Nijmegen de
grootste belevenis was.
Haar bucketlist ziet er eenvoudig uit:
pluk de dag, geniet van alles dat er is en
probeer dit zolang mogelijk vol te
houden!

Bloesemtocht

Met een groepje ABC wandelaars en nog 30.300 andere wandelaars 21 april in
Geldermalsen de bloesemtocht gelopen
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Recept: ABC-cracker
SNELLE SIMPELE LIJNZAAD CRACKER
Soms heb je trek in een wat hartigs, dan is dit een makkelijk
recept, het bevat maar twee ingrediënten! Gezond,
koolhydraatarm, en weinig kcal.



50 gram gemalen lijnzaad
60 milliliter water

Dit is het basisrecept, en natuurlijk kun je daar nog wat
ingrediënten aan toe voegen, in dit geval alleen een snuf
peper en zout, en flink wat Italiaanse kruiden.
Hoe ga je te werk:
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Schep het
lijnzaad en het water in een schaaltje door elkaar en laat
het tien minuten rusten. Je zult zien dat het lijnzaad na een
tijdje dik, lobbig en ietwat jelly is geworden.
Spreid het lijnzaadmengsel uit over een siliconen mat, of
een met bakpapier beklede bakplaat. Zorg ervoor dat je
het zo gelijkmatig en dun mogelijk verdeelt. Plaats het
geheel voor 20-25 minuten in de oven, maar houd de boel
vanaf 15 minuten in de gaten.
Haal de crackers eruit als ze droog en stevig aanvoelen.
Laat ze afkoelen (ze worden nu nog iets knapperiger),
breek ze in stukjes en serveer met een smeerseltje.
Heerlijk als dit voor je klaar staat na een rondje hardlopen
natuurlijk! Dat geeft een VolDaan gevoel. 😉
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Coopertest 29 april
Aantal opvallende zaken:
Aantal deelnemers 35 personen
Aantal vrouwen 13
Aantal mannen 22
De langste afstand bij de vrouwen werd
gelopen door Ellen Hamerpagt, nl . 2605
meter over 12 minuten ,gemiddeld 13,03 km
per uur.
Bij de mannen vestigde Jos van de Geest
een record van 3240 meter en liep een
gemiddelde van 16, 2 km per uur.
De jongste deelnemer was Sven
Bouwmeester, met een afstand van 2192
meter liep deze 11 jarige een gemiddelde
van 10,96 km per uur.
Karel Schmidt, onlangs nog gehuldigd voor
zijn 50 jarig lidmaatschap van Trimclub
ABC,liep in de hoogste leeftijdscategorie
een afstand van 2050 meter met een
gemiddelde van 10,25 km per uur .Zijn
conditieniveau bereikte daarmee de
kwalificatie Goed.
Over het geheel gesproken mogen alle
deelnemers, onder wie enkele personen
van buiten de trimclub ABC, trots zijn op
hun resultaten, de deelnemers scoorden
van voldoende tot uitstekend in hun
leeftijdscategorie.
De volledige uitslag en een fotoreportage is
te vinden op www.trimclubabc.nl
Trimclub ABC dankt de skeelervereniging
voor het belangeloos ter beschikking stellen
van de skeelerbaan op zaterdagmorgen 29
april
Met sportieve groet,
Jo Terlouw
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Avonmarathon
Op woensdagavond 10 mei 19.30 stonden er al weer heel wat ABC clubleden te
trappelen om de avondmarathon te beginnen.
Het parcours was uitgestippeld en begon deze avond op parkeerplaats Vuilendam, waar
we aan de zuidzijde van de Graafstroom gelopen hebben totdat we het
voetgangersbruggetje vlak voor Bleskensgraaf tegenkwamen.
Dit bruggetje zijn we overgestoken om vervolgens aan de andere kant van het water in
tegengestelde richting te lopen richting Gijbeland, vandaar noordelijker over de Kerkweg
richting Brandwijk over de Brandwijksedijk om zo via de Damseweg weer op de
parkeerplaats terecht te komen. Daar stonden een aantal clubleden drinken uit te delen
voor onze dorstige monden.
Het was een prachtige zonnige avond en we hadden er 10,7 km opzitten, voor de
meeste van ons een prima eerste start van de eerste avondmarathon.

Op donderdagavond 11 mei 19.30 zijn we gestart op de parkeerplaats bij de
begraafplaats aan de Tiendweg in Boven-Hardinxveld.
De opkomst was wel iets minder als de avond ervoor, maar toch nog een leuk clubje.
Het zag er naar uit dat we nogal wat regen kregen, maar het viel gelukkig mee. Wel
zagen we een prachtige regenboog in de richting van Gorinchem. De regen bleef
beperkt tot een paar spatjes.
We zijn de Tiendweg uitgelopen richting Gorinchem tot waar je de dijk weer op kan om
over te steken naar het fietspad langs de dijk.
Halverwege zijn we een poortje ingegaan om in de Avelingen op het dijkje te lopen
tussen een kudde blatende schapen.
Een heel mooi stukje natuur daar. Vervolgens weer door een poortje om de rest van de
Avelingen door grasland en griend te lopen waar we weer op de dijk bij Schelluinen
aankwamen.
Daar hebben we het fietspad genomen om terug te gaan naar Boven-Hardinxveld,
waar we een stukje hebben gemist (sommige hebben daar nog een rondje door de
griend gelopen), wij dus niet maar hebben er op het eind van de route er nog wat bij
gelopen.
Vervolgens over de Buurt weer terug naar de parkeerplaats waar we weer werden
ontvangen met wat drinken, deze avond 10.6 km gelopen.
We kijken weer terug op een geslaagde avond.
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Op vrijdagavond 12 mei 19.30 zijn we gestart op de parkeerplaats bij de Zijde brug bij
Nieuw Lekkerland.
KMNI gaf code geel vanwege onweer en regenbuien, dus de opkomst was weer wat
minder dan de avonden ervoor.
Onderweg met de auto er naar toe plensde het behoorlijk, maar op de parkeerplaats
aangekomen werd het gelukkig droog.
Met elkaar overleg gehad of we het door wilde laten gaan, maar iedereen wilde
toch gaan lopen, dus toch maar op pad gegaan.
Het was mooi lopen over het fietspad langs de Boezem met die dreigende donkere
luchten.
De gang zat er flink in, dus na een paar km viel de groep uit elkaar en op de
Heideweg zagen we de rest van de groep niet meer.
We hebben dus met z’n vieren de driekwart marathon maar gelopen (7,4 km) en de
rest heeft de 11,1 km gelopen.
Een paar hadden de halve nog gelopen, die waren dus het eerst terug op de
parkeerplaats waar we weer werden ontvangen met wat te drinken. Daarna kwam
de rest ook binnendruppelen.
We kijken weer terug op een geslaagde avond ondanks het wat mindere weer.
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Op zaterdagochtend 13 mei 8.30 zijn ze gestart bij het clubgebouw waar via de
Lijsterweg naar de Tiendweg richting Baanhoek om vervolgens op het fietspad langs de
spoorlijn terug langs station via Sportlaan over viaduct van de A 15 weer terug naar het
clubgebouw. (10 km)
Helaas had ik deze dag beloofd mee te verhuizen, dus heb geen verslag van deze
morgen, maar het zal zeker wel geslaagd geweest zijn.
Leo van Wijngaarden (zie pijl bij foto1)
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Ledenadministratie
Opgezegd: Peter Schmidt en Geert Berndsen (trimmers) Cees Casper (fietser) Arjan Alblas, Nelis
Hoek, Mark Bakker, Elias Balfoort, Martijn Bakker, Mikail Yilmaz, Hendrik-Jan Verloop, Julian
Meerkerk, Coen Adriaanse, Kees Bakker, Henk van Boggelen en Corne de Graaf (voetballers
Albeka)

Zomerkoninkjes
Karel en zijn vrouw zijn gek op
aardbeien, dus als je dan bij de
bloesemtocht een kraampje met
aardbeien ziet, laat je ze niet
staan

Wandeling in de Drunense duinen

Koningsloop
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ONZE SPONSORS

Van Noordenne
Accountants:
Passie en precisie

Hier kan het logo van uw bedrijf bijkomen! Mail naar pr@trimclubabc.nl

Agenda
Tour d’ ABC
Fietstocht Alblasserwaard
Zomervakantieprogramma
Heuvelloop Ridderkerk
Wandeling verlichte molens Kinderdijk
Starterscursus
Feestavond

22, 23 en 29 juni + 1 juli
4 of 11 juli
8 juli t/m 25 augustus
26 augustus
5 september
9 september t/m 31 december
30 september

Kleding en nuttige websites
•
•
•

Clubkleding kopen? Elke eerste zaterdag van de maand (prijzen staan op de website)
Gezondheid, gewicht en bewegen:
www.voldaan.net en
Sportschoenen en –kleding:
www.sportshopandrevlot.nl

