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Dit is alweer de 4e en laatste nieuwsbrief van het jaar 2017. Voor de club een bijzonder jaar vanwege het
50 jarig jubileum. We kunnen terugzien op een mooie jubileumdag. Met het heerlijke en uitgebreide ontbijt
bij de Heeren van Slydregt, de leuke speurtocht en het gezellige feest in de Lockhorst. De grote wisseltrofee
gesponsord door Verschoor Wonen hopen we volgend jaar weer te kunnen inzetten bij een activiteit.
In september is er weer een nieuwe startersgroep begonnen. Een groep van ongeveer 28 mensen die onder
de deskundige leiding van onze trainers het lopen wilden opbouwen. Een groot deel van hen heeft met de
Bolderloop meegelopen. Een mooie prestatie.
De Bolderloop waar we, na goede promotie, een recordaantal behaalden van 238 deelnemers. Hierdoor
konden we het mooie bedrag van €1.187 aan het goede doel doneren. Mede dankzij de vele vrijwilligers
was de organisatie prima geregeld. Zo zie je maar, ook hier geldt ons motto:
Samen kom je verder.
Gelukkig heeft een aantal starters ondervonden dat trimclub ABC een hele leuke en gezellige club is en heeft
zich aangemeld als lid van ABC. Welkom bij de club! Ook bij het spinnen is het aantal leden gegroeid. Het is
dan ook mooi om te vermelden dat we weer meer dan 200 leden hebben.
Het einde van het jaar nadert en een ieder kijkt terug wat dit jaar heeft gebracht. Mooie momenten maar
soms ook vervelende of verdrietige momenten. We wensen een ieder sterkte toe waar de moeilijke
momenten soms overheersen en we wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 2018 toe.
Graag nodigen we jullie nog uit voor de Oliebollenloop op 30 december en
de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari
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Verslag tour d’ABC
22 juni Tijdrit
Vanavond staat de eerste etappe van de Tour ‘d ABC op het programma, de tijdrit van 3 kilometer. Het
belooft een zware beproeving te worden. Overdag zijn de temperaturen tot boven de 30 graden
opgelopen. Klaas en Ellen zorgen voor de uitleg vooraf. We beginnen met een warming-up richting de start
op de Tiendweg. Drie kilometer in een zo snel mogelijke tijd. Hoe bouw je zo’n loop eigenlijk op? Ik begin
maar gewoon…en zie wel waar het schip strand. We moeten 1,5 kilometer heen en 1,5 kilometer terug
lopen. Jo is ons keerpunt. Maar wat is die 1,5 kilometer lang, na 500 meter bedenk je, al helemaal buiten
adem , dat er nog maar op 1/6 deel zit. Waar blijft Jo…..? Drie kilometer lijkt niet veel maar in hoog tempo
is het heel ver
Alle deelnemers halen met rood aangelopen hoofden de finish. Applaus …
Na afloop wordt de uitslag bekend gemaakt en worden de winnaars getrakteerd
op een lekkere fles wijn.
1e bij de dames Kim
``
1e bij de heren Willem

24 juni 1500 meter Hoe goed ken je jezelf
De 2e etappe, een etappe waarin iedereen evenveel kans maakt om te winnen. Het gaat tenslotte niet om
de snelheid maar om de afstand in de opgegeven tijd te lopen. Tja, wat is een goede theorie hiervoor? Ik
besluit een gok te wagen op 8.20 minuten.
We starten weer op hetzelfde punt als de vorige etappe. Ik loop op met Jannie. Sommige deelnemers
sprinten ons voorbij, die moeten wel een hele snelle tijd hebben opgegeven. Jannie heeft 8.15 minuten
opgegeven, bijna dezelfde tijd als ik. Ik grap tegen Jannie: ‘Als we te snel zijn, win jij, als we te langzaam zijn,
win ik.’ Maar het is moeilijk in te schatten of we op schema zitten. Als alle deelnemers binnen zijn lopen we
nog een extra rondje. In het clubgebouw hebben de organisatoren hun hoofden gebogen over de uitslag.
De winnaars, zowel de dame als de heer, hebben op twee seconden na de juiste tijd opgegeven. Jannie en
ik waren toch te snel, want Jannie gaat er met de 1e prijs vandoor. Leo wordt 1e bij de heren.

29 juni 200 meter sprint
200 meter sprint staat er vanavond op het programma. We beginnen met warm lopen richting de
start, het fietspad aan de Blauwe Zoom. Na de warming-up horen we tot onze vreugde dat de sprint
met de helft is ingekort. Het wordt een 100 meter sprint. Ook hier blijken deelnemers specifieke
talenten te hebben. Onze Leo , die normaal gesproken niet in de voorste linie te bekennen is, blijkt een
uitstekende sprinter te zijn. Hij geeft al zijn tegenstanders het nakijken, hoewel Jakob dicht in de
buurt komt en met drie seconden verschil op een mooie 2e plaats eindigt. Ook bij de dames is er
nieuwe concurrentie op komst. Kim weet nog steeds de 1e plaats te bemachtigen, maar twee dames
van ‘Talentengroep 2016’, Linda en Emmelie, komen in de top 4 terecht. Dat belooft wat voor de
toekomst!
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30 juni bergetappe
Zaterdagmorgen is de laatste en beslissende etappe. Helaas kan ik daar zelf niet bij aanwezig zijn.
Maar onze Koningin van de Tour is ook niet meer te verslaan. Kim gaat er verdienstelijk met de gele
trui vandoor. Bij de heren is het nog niet beslist. Ronald staat na drie avonden bovenaan, maar alles
ligt nog open. De etappe wordt een nek aan nek race tussen Willem en Jos. Willem komt met 11
seconden verschil als eerste over de streep en wint hiermee zowel de etappe als de gele trui. Voor Jos
is er de verdiende en overheerlijke fles wijn!
Na afloop wordt dit alles gevierd met een hapje en een drankje en worden de Tourwinnaars
gehuldigd . Einde van een gezellige en sportieve Tour, onder de uitstekende
leiding van Ellen, Klaas en Jo.
Bartje van der Sluijs

Karin Biesheuvel is lid van de afdeling
runnen. Maar zij blijkt ook andere
talenten te hebben. Hier is zij in de
bloemen gezet na succesvol de 4daagse van Nijmegen gelopen te
hebben. Karin, het is al even geleden,
maar alsnog de felicitaties van de
redactie
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De Heuvelloop 26 augustus
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Jubileumdag 50 jaar ABC
30 september

Na een overheerlijk ontbijt en een fotomomentje op het bordes bij de Heeren van Slydregt was het tijd voor de ABC
puzzelloop voor zowel de trimmers als de wandelaars.
De puzzelloop bestond uit een route door Sliedrecht langs locaties die op de één of andere manier te maken
hebben met de ABC en ging langs de Dijksynagoge, de locatie van de vroegere atletiekbaan langs de Sportlaan, de
parkeerplaats van Seats & Sofa’s, kruising Merwestraat / Burg. Ypeystraat, halte van de Waterbus en kruising
Rivierdijk / Rembrandtlaan.
De route werd aan de hand van foto’s vanuit het clubgebouw doorgegeven door de teamcaptain.
Bij een locatie aangekomen moest een vraag beantwoord worden en daarna werd de volgende foto van een locatie
doorgegeven.
Als verschillende teams elkaar bij een locatie tegenkwamen werden er natuurlijk allerlei “bruikbare tips en
antwoorden” gedeeld.
Als extra opdracht was meegegeven om een leuk promotiefilmpje van de ABC te maken die op de feestavond
vertoond werden, net als de vele foto’s die onderweg gemaakt waren.
Het winnende team werd op de feestavond bekend gemaakt en stond onder leiding van Klaas Zuur.
Iedereen die ik gesproken heb vond het een leuke tocht en voor herhaling vatbaar en dat gold zeker ook voor het
ontbijt.
Ik wil de jubileumcommissie hartelijk bedanken voor alles wat ze deze dag georganiseerd en geregeld hebben. Het

was een reuze gezellige en goed georganiseerde dag vanaf het ontbijt tot en met de feestavond.
Ronald Teeuw
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Jubileumdag 50 jaar ABC
De wekker gaat om kwart over 7. En dat op zaterdagochtend.
O ja, 30 september. Dé datum van 50 jaar jong ABC. Om 8 uur
arriveerden we in de Heeren van Slydregt. Het restaurant zat al
bijna vol.
Er waren nog wat plaatsjes aan de bar, niet verkeerd dus. We
genoten van een ontbijt waar we thuis alleen maar van kunnen
dromen. Hartstikke lekker. Met het glutenvrije dieet van mijn
vrouw was perfect rekening gehouden. Wij schrijven de naam
van dit restaurant voortaan met hoofdletters, DE HEEREN VAN
SLYDREGT. Bedankt Arjan van den Haak en assistenten!
Na de lunch werd voor de ingang van het restaurant een
groepsfoto gemaakt. Over 10 of 20 jaar zullen de leden van de
toekomst kijken wie ze nog herkennen van toen………
Daarna gingen we naar ons clubgebouw voor een interactieve
fotopuzzeltocht. We gingen in groepen uiteen. Telkens kregen
we een foto van een punt in Sliedrecht, waar we dan naar toe
moesten gaan. Bij dat punt was iets van ABC te zien, waarvan
onze aanvoerder Jolanda (ik deed mee met de Nordic Walkers)
een foto moest opsturen naar het ‘crisiscentrum’ in het
clubgebouw. Na goedkeuring van de foto werd van daaruit een
nieuwe opdracht verstuurd. Tussendoor moest een
propagandafilm van 20 seconden gemaakt worden. We leken,
met een gemiddelde leeftijd van zeker eind 50 wel een stel
opgewonden pubers. Allerlei wilde ideeën werden gelanceerd.
Uiteindelijk hebben we kringspelletjes voor kinderen voorzien
van een aangepaste tekst en dat al dansend en zingend
uitgevoerd. Gelukkig heeft niemand de GGD gewaarschuwd om
ons op te halen…… Sliedrecht is blijkbaar wel wat gewend……
Onze groep was een klein beetje in het voordeel, want bij 1
opdracht bleek een jubileumshirt van iemand van onze groep,
Maria, voor het raam te hangen. Gevolg: dit shirt werd binnen
van dichtbij gefotografeerd. De rest van de groep bewonderde
intussen de tuin en het uitzicht van de bewoners van dit pand,
Leen en Maria. Wat een mooi stekkie hebben zij! Gelukkig
kregen we na deze opdracht het bevel terug te komen naar ons
clubgebouw. We waren toe aan de koffie! Leuk spelletje
organisatie, we hebben gezellig gekletst, gelachen en gezongen.
Samen kom je verder!
Hans Hamerpagt
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De Speurtocht
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Tjonge jonge wat een leeftijd heeft die club ABC, vijftig jaar
Bijna net zo oud als ikzelf ben, en wat hebben we veel meegemaakt.
Samen in ieder geval 15 jaar want ik ben bij het 35 jarig jubileum lid geworden.
Maar ik ga u niet vermoeien wat ik zoal heb meegemaakt, maar kan wel verklappen dat het vaak leuk en
gezellig was.
Zo ook de geweldige feestavond op 30 september.
Ze hadden er zelfs zomaar een zaal voor afgehuurd, en wel de Lockhorst zodat alle leden een avond vrij af had
om los te kunnen gaan. En dat deden ze hoor...
Na een welkomstwoord van voorzitter Peter Kieboom, begon de band, Jan pak de leuning, zoals het hoort
heel rustig met achtergrond muziek, maar ik moet zeggen al snel (ja ook die oudjes kunnen er wat van) zwelde
de muziek aan tot opzwepende oude rockers.
Een vrolijke noot kwam er via Karin die een heus ABC lied in elkaar gedraaid had, hulde!
Als intermezzo kwam nog even de uitslag van de ’s morgens gehouden puzzeltocht, ook een groot succes
moet ik zeggen, en werd er een heuse wisselbokaal uitgereikt.
Wie er allemaal precies in de groep zaten kan ik je niet vertellen, maar Klaas Schouten was de teamleider en
wat was tie er blij mee!!.Naar mijn idee totaal onverdiend maar ook dat laten we hier maar in het midden.
Goed... de muziek dus die zorgde samen met de rijkelijk vloeiende drank voor een
losbandige sfeer en dat bracht zowaar veel voetjes op de vloer.
Wie er precies te zien waren ga ik ook niet vertellen dat had je er maar bij moeten
zijn, want duidelijk was ... die er niet waren, die misten iets.
Ook via deze weg wil ik de Jubileum commissie nog hartelijk danken, een dikke
pluim voor een onvergetelijke avond. En het werd nog laat daar in de krochten van
het Sliedrechtse nachtleven...
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Tijdloop 14 oktober
Allereerst dit: Tijd en Loop wat is de koppeling? Ik ben even in de woordenboeken gedoken en kwam tot de volgend
opmerkelijke omschrijvingen. Tijd kan staan voor: opeenvolging van ogenblikken. Dit is in dit geval wel toepasselijk
lijkt mij. Loop kan staan voor: voortbeweging in een bepaalde richting.
Nu ik dat wist leek het makkelijk om mijn eigen verwachte tijd over de aangeboden route precies aan te geven. Ik
heb namelijk geoefend op een strak loopschema want daar heb je toch die sporthorloges voor.
Maar ik had dus duidelijk buiten de slimme organisatie gerekend.
Na invullen van de benodigde formaliteiten met het belangrijkste punt: Mijn te verwachten looptijd werd de route
kaart overhandigd. Zorgvuldig boog ik mij over de aangegeven route en dacht: kat in het bakje of te wel moet lukken
met de door mij aangegeven tijd. Helaas bleek er geen afstandentabel op de routekaart maar goed ik had geoefend,
dus….. voor mij was het 71/2 km. Er was zelfs nog een vriendelijke hulptrainer, die de starters altijd zo goed bijstaat,
om te zeggen dat het wel ongeveer zou kloppen. Normaal klopt het ook bij hem maar nu..
Goed de start was onder een stralend blauwe hemel met een rondje inlopen om de beenspieren los te krijgen en de
organisatie de tijd te geven om naar het gezamenlijke startpunt te gaan. Na nog wat aanwijzingen van Willem O.
gingen we dan van start. Ik vroeg zo langs mijn neus weg aan Jo Terlouw of het al wel 09.00 was. Want ik wist een
aantal klokken op de route die hoewel moeilijk te zien toch voor een geoefend oog een indicatie van de tijd zou
kunnen geven. Hij deed of zijn neus bloedde.
Er kwam direct na de start al een schifting in de groep. Cobi van Es had aangeboden om met mij de korte ronde te
lopen. Dat was dus afgesproken. We liepen heerlijk ons tempo en genoten van de omgeving en van de praatjes die
we samen hadden ( je moet kunnen blijven praten niet waar).
Ter hoogte van het station zag ik in mijn linkerooghoek een klok met een mooie tijd. Cobi we gaan goed op schema.
Welke dat was dat gaf de klok niet aan. Geef niks want lopen is lopen en het tempo was voor ons beiden goed te
doen. Na de onderdoorgang van de spoorlijnen ging Cobi een stukje wandelen zoals afgesproken. Nu alleen verder
maar hoe want ons motto bij de ABC is: “Samen kom je verder”.
De zon stond laag en daardoor kon ik de voorgangers niet zo goed zien. Geen probleem want de laatste kilometers
zijn bij onze trimclub toch “Eigen tempo”? Nou kom ik bij het houten bruggetje over de Vliet en zowaar staat daar
ook een klok (van de bus)

“Even kijken” dacht ik nog. Na de tijd goed in mij te hebben opgenomen met de conclusie dat het allemaal goed ging
rende ik vol goede moed over de 2 bruggen naar de Tiendweg waar mij bij het eindpunt netjes werd verteld dat ik
een prima tijd had, alleen… niet wat ik bedacht had.
Het bleek voor zeer veel medelopers achteraf toch een opgave om de
snelheid en afstand goed in te schatten. En toch, je verwacht het niet,
waren er 2 loopsters die verbazingwekkend dicht bij de geschatte tijd
kwamen waarvan een van de twee zelfs precies op tijd. Die hebben niets
met klokken om polsen, bij stations en bushaltes te maken want ze
hebben een goedwerkende interne klok (de complimenten voor beide).

Tot slot mag ik de bedenkers/organisatoren (namens iedereen die mee
hebben gedaan neem ik aan) bedanken voor de goede organisatie. Was
getekend:

Henk Zweet veel
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Met de trein kom je verder - 28 oktober
De ochtend begon zo mooi. Er stond een wel frisse wind, maar het was droog.
Goed weer om te lopen, zeker als het maar tot het station is. Samen met de
trein, dat is nog eens een relaxte start. Ook voor de trein fijn, rijdt hij niet voor
niets op zaterdagochtend.
Kim deelde kaartjes uit in de trein, maar dat waren geen echte kaartjes, wist
Leen te vertellen. Dat zijn de kaartjes, die je normaal krijgt, als je zwartrijdt.
Weten we ook weer hoe Leen normaal met de trein reist. Willem probeerde nog
een nieuw lid te werven onderweg. Gezellig zo samen met de trein, van zo’n club
wil toch iedereen lid worden? Mevrouw keek eens naar de shirtjes, die gedragen
werden en vertrouwde het niet. Willem gooide nog wat charmes in de strijd,
maar ze greep haar rollator nog wat steviger vast en liet ze zich niet overhalen.
Een deel van de groep kon maar slecht wennen aan reizen met de trein op
zaterdagochtend. Bij Stadspolders waren ze al niet meer te houden en vluchtten
de trein uit. Hoezo samen kom je verder? Meer dan de helft van de groep waren
we al kwijt voordat we het centrum van Dordrecht hadden bereikt. En in plaats
van dat de treinconducteur ons bedankte te zijn meegereden, kon hij het niet
nalaten op te merken, dat met de trein reizen toch niet de bedoeling kon zijn voor
een trimclub. Tsja, dan gaan we maar weer lopen….
Donderdagavond had Leen gezegd, dat het maximaal 13 kilometer zou zijn, vanaf
het centrum van Dordrecht. Degenen, die bij Stadspolders uitgestapt waren,
kenden Leen langer dan vandaag. Eenmaal uitgestapt in Dordrecht waren het er
opeens 15 geworden. Niet getreurd, we zijn immers in het centrum van Dordrecht,
genoeg tentjes waar je lekker koffie kunt drinken op zaterdagochtend. Maar dat
leek nu net niet op het programma te staan. Gelopen moest er worden, langs
mooie panden, langs de Merwede, richting Wantijpark. Het Wantijpark leidde tot
wanorde in de groep. Er leken nog wat extra kilometers gemaakt te gaan worden
onder leiding van Leen en Kim. Niet iedereen dacht dat in de benen te hebben op
deze zaterdagochtend. De groep viel hier uit elkaar.
Willem nam de achterblijvers onder zijn hoede. Een inmiddels klein
groepje liep op deze zonnige ochtend via het Wantijpark, door het
Merwedepark richting Biesbosch. Bij de golfbaan kwam de kopgroep
opeens van achteruit aansluiten???? Onduidelijk bleef wie nu hoe
gelopen had en wie nu de kortste route had gekozen. Maar hoe dan
ook, het was sowieso een lange route…geen extra rondje Biesbosch
meer, maar gauw de Baanhoekbrug over richting clubgebouw. Op de
brug ontmoeten we de wandelaars. Voor een aantal een goede reden
om ook dat wandelen eens uit te gaan proberen. Eenmaal de brug over
hadden we nog wel wat moed voor de laatste kilometers. Arie,
Monique en Robert sloten ook weer ergens aan, dus kwamen we
uiteindelijk toch nog redelijk samen aan. Water, koffie, een traktatie,
een stoel, een praatje – altijd goed ‘thuis’ komen in ons clubgebouw.
De Stadspoldergroep hebben we niet meer gezien, dus of die nog
steeds ergens rondlopen? De organisatie van de treinloop 2017 –
hartelijk bedankt weer voor deze mooie ochtend!
Margret van Schie
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De Bolderloop
Al maanden hard gewerkt, een strak trainingsschema afgewerkt, afspraken afgezegd, keer op keer geestelijk
voorbereid op een pittige donderdagavond en/of zaterdagmorgen.
Het leven van een ‘starter’ is niet makkelijk. Maar dat alles met een
doel! Het gonsde steeds door de groep starters als er weer eens
geklaagd werd over de onverbiddelijke instructies van trainer Arjan.
Denk aan de Bolderloop, denk aan de Bolderloop! Helemaal dol
werd ik er van, zo erg dat ik op een gegeven moment dacht: laat ze
allemaal een rondje om die bolder lopen!
Tot het moment aanbrak dat me duidelijk werd wat de Bolderloop
eigenlijk inhoudt. Hoewel openbaar toegankelijk, verscholen aan de
Zuid-Oostkant van Sliedrecht, tussen Craijensteijn, Baanhoek en
spoordijk, ligt een unieke oase van rust, groen, dieren en alleraardigste mensen. Maar op zo’n unieke plaats,
dat je het een keer gezien moet hebben, om te weten wat dit
gebied je allemaal te brengen heeft: De Merwebolder.
Een paar weken voor de Bolderloop liepen we op een
zaterdagmorgen een deel van de route. Ik was onder de indruk.
Wat een fantastisch parcours. Langzaam begon ik te begrijpen
waar die welhaast magische aantrekkingskracht van dit parcours
vandaan komt en ging ik daarom ook begrijpen waarom iedereen
zo gefocust is om hier met de club te mogen hardlopen.
De nacht voor de loop heb ik weinig geslapen. Voortdurend luisterde ik naar de striemende regen tegen het
slaapkamerraam en keek ik zo vaak op buienradar, dat ik op een gegeven moment de melding kreeg dat ik
voor de app moest gaan betalen, omdat mijn kijkfrequentie te hoog was.
Onderweg er naar toe vielen echter de laatste druppels en tegen de tijd dat we startten met de warming-up
leek de zon zelfs door te breken. Het publiek was in grote getale toegestroomd en onderweg stonden ook
verschillende mensen vanuit de woonkamers ons toe te juichen. Het gaf ons vleugels. Samen met loopmaatje
Peter hadden we onze strategie al weken lang voorgesproken en uitgeprobeerd. Rustig aan starten, ons niet
gek laten maken door de anderen, die ons met gezwinde pas vooruit gingen.
Tegen de tijd dat we het eigenlijk niet meer zagen zitten en de laatste haakse bocht doorkwamen, leek de
energie volledig terug te stromen. Met de schouders vooruit en met een gezicht van ‘we gaan zeker door’,
snelden we lang de finish lijn, op naar de volgende ronde. Intussen verbaasden we ons onderweg over de
‘windvlagen’ die ons passeerden, waarvan we, na van de schrik bekomen te zijn, ons realiseerde dat het
clubgenoten moesten zijn. Daarbij moet ik wel zeggen dat we afgeleid werden door een man op de fiets, die al
roepend en slingerend als wegbereider
voor die snelle clubgenoten
uitging. We waren onder de indruk.
Bij de 4e keer dat we de finishlijn in zicht
blijkbaar zo erg van onze uitstraling, dat het
laten stoppen. Maar we lieten ons de
wurmden ons langs hem heen en schoten
hij ons alleen maar moed wilde inspreken….

kregen, schrok Arjan
er op leek dat hij ons wilde
10 km niet afpakken. We
verder. Achteraf bleek dat
Bedankt Arjan!
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We hebben het gehaald! Vol trots passeerden we de finish en mochten ons daarna de kick eten, bij het
‘onbeperkt pannenkoeken eten’, althans, dat dachten wij. We hadden niet goed geluisterd en waren blijkbaar
zo van slag dat we niet meer tot 1 konden tellen. Maar smaken deden ze.
Dank, voor de fantastische ervaring, aan de trainers, naast Arjan ook Piet, Karel en Ellen. Jullie immer
positieve insteek werkt enorm motiverend! Dank ook aan de club in zijn geheel. Het is iedere keer weer leuk
om met elkaar aan de slag te zijn. In het clubhuis heerst altijd een leuke sfeer en het is ook erg leuk om door
het hardlopen weer eens heel andere contacten op te doen. Wat ook leuk is om tijdens het hardlopen te
kunnen genieten van al het moois wat we in Sliedrecht en om Sliedrecht te zien krijgen en waar we prima
sportief kunnen zijn.
Kortom: voldoende ingrediënten om nog een poosje door te gaan en lid te worden van de club!
Tot ziens tijdens het hardlopen en er voor en erna!
Jan Visser

Noot van de redactie:
Deze Bolderloop overtrof alle vorigen. Ruim 230 deelnemers, meer dan 1000 euro voor het goede
doel!
De complimenten voor Jo en zijn helpers! De Bolderloop wordt een begrip in de regio, mede door
het actieve sponsorschap van Versteegen en de actieve medewerking van het personeel van de
Merwebolder. Gelukkig wordt de samenwerking ook volgend jaar weer voortgezet!
Hoofd organisatie en hoofdsponsor
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Sint in Drunen
Al was ik ook dit jaar niet fit genoeg om te hollen, ben ik toch weer meegegaan naar de Drunense duinen,
al was het dan opnieuw wandelend. Ik heb er zeker geen spijt van. En dat kunnen dit jaar een record
aantal leden van onze trimclub zeggen. Er waren maar liefst ruim 125 liefhebbers meegetogen naar het
Brabantse land, meer dan 2 bussen vol, zodat er zelfs een paar met eigen vervoer moesten.
Ook dit jaar hadden Piet en zijn kornuiten weer een prachtige route uitgestippeld, dit keer in de
tegenovergestelde richting. Hij was echter zo lastig op kaart gezet dat we het keerpunt van de korte
route compleet over het hoofd hebben gezien. En dat heb ik geweten met die kromme rug van mij;
1 ½ lopen weliswaar in één van de mooiste plekjes van Nederland gaat je niet in de koude kleren zitten,
hoewel de temperatuur dit jaar prima was. Ook het lange lint van hardlopers dat over de Brabantse hei
trok was een imposant gezicht.
Na de intensive beweging druppelden iedereen de Roestelberg binnen alwaar weer de heerlijke kom
erwtensoep met roggebrood en spek werd rondgedeeld.
En opnieuw kwam de Sint met zijn Pieten ons dit jaar met een bezoek vereren.
Of hij vorig jaar klachten had ontvangen of dat hij dit voor dit jaar wel verwachtte weet ik niet, maar hij
dekte zich geheel in door het voorlezen van een heus protocol dat hij en zijn Pieten nergens voor
verantwoordelijk gesteld konden worden en dat enige gelijkenis met een bekend persoon beruste op
louter toeval, waarvan akte.

Dit jaar waren o.a. Kim, Astrid, Karel en Arie de klos om op de bekende wijze door Sint in het “zonnetje”
te worden. Vermeldingswaardig is nog dat de Sint aankondigde om samen met Karen, Mike en
Bernadette heuse zendtijd op de landelijke tv had ingekocht om reclame te maken voor onze trimclub
ABC.
Na een heerlijk pilsje vertrokken precies om 12 uur de bussen weer richting clubhuis alwaar we weer
onze jaarlijkse speculaaspop kregen uitgereikt.
Benieuwd of dit jaarlijkse hoogtepunt genoeg aanleiding is voor vele starters om lid te worden van de
leukste trimclub van de Alblasserwaard.
Tot volgend jaar!
Arjan Holster
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HET RECEPT VAN DANIËLLE

En ook voor deze nieuwsbrief heb ik weer een heerlijk recept gezocht. Dit is het favoriete recept van onze
puber. Het is vegetarisch, lekker en zo klaar.

Tomatenrisotto
Voor 4 personen:












200 gram cherrytomaatjes
1 ui
3 teentjes knoflook
300 gram risottorijst
1 dl witte wijn
40 gram Parmezaan
400 gram tomatenblokjes (blik)
(of 3 geraspte tomaten)
400 ml (kippen)bouillon
Handje basilicum
Peper en zeezout
Olijfolie

Zo maak je het:
Verwarm de oven op 200 graden. Verdeel de cherrytomaatjes over een ovenschaal. Plet 2 knoflookteentjes
met de platte kant van je mes en leg deze in de schaal. Besprenkel de tomaten met peper en zout en giet er
royaal olijfolie overheen. Rooster de tomaatjes gedurende een half uurtje in de oven.
Pel en snipper de ui en hak een teentje knoflook fijn. Fruit dit op een laag vuur aan in een beetje olijfolie
totdat de ui glazig ziet. Voeg de tomatenblokjes toe en bak deze mee. Zet het vuur iets hoger en voeg de
risottorijst toe. Roer het geheel 2 minuten door elkaar totdat de korrels glazig zijn.
Blus het mengsel af met de witte wijn en blijf roeren totdat al het vocht opgenomen is. Voeg nu beetje bij
beetje de warme bouillon toe. Schep een soeplepel bouillon bij de rijst, blijf roeren en wacht tot het vocht
opgenomen is. Herhaal deze stap tot alle bouillon opgenomen is.
Rasp de Parmezaan boven de risotto en breng op smaak met peper en zout. De risotto is klaar als deze
beetgaar en smeuïg is. De risotto moet vloeibaar zijn en ‘lopen’ op de lepel. Garneer de risotto met de
geroosterde tomaatjes en een handje verse basilicum.
Maak er een lekkere salade bij, en klaar ben je.
Eet smakelijk!
Vol(Daan)
Dit recept komt uit het boek Uit Pauline’s keuken LIVE, LOVE, EAT!
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Ledenadministratie

Afmeldingen 3e en 4e kwartaal

Aanmeldingen 3e en 4e kwartaal

Bep Boersma

nordic Walker

Rianne den Boer van Loon

nordic Walker

Hannie Brouwer

nordic Walker

Monique Schmitz

nordic Walker

Caroline Meerkerk

trimmer

Jan-Bart Karens

spinner

Lianne de Bruin

trimmer

Jeannette de Heus

spinner

Tine Plaisir

trimmer

Kors Kraaijeveld

spinner

Lianne Speelman

trimmer
trimmer

Sjaak van Rosmalen
Aletta Peele

spinner

Gerard Treffers
Elise Binnenveld

trimmer

Andrea Peele

spinner

Edith Visser

trimmer

Cees Meijer

spinner

Liesbeth Kraaijeveld

trimmer

Arie van Wingerden

trimmer

Joost Schelling

trimmer

Fons van den Bogaert

trimmer

Merijn de Jong

voetballer

Carin van Zwienen

trimmer

Hans de Jongh

Voetballer

Leon Schmidt

trimmer

Kees van Genderen

voetballer

John Stigter

trimmer

Annie Visser- Speelman

wandelaar

trimmer

Jan Willem Vulto

wandelaar

Sonja Cannoo
Tony van Hienen
Esther Spruit

trimmer

Peter Timmers

trimmer

Leo Rietveld

trimmer

Arianne Deventer

trimmer

Marja Boer

trimmer

Saskia van Tienhoven

trimmer

Sandra Bouwmeester

trimmer

Ali Kroma

trimmer

Riens van Dijk

trimmer

Dennis Stout

voetballer

Bart Boxman

voetballer

Edwin Boxman

voetballer

Richard van Vugt

Voetballer

Johan de Raad

wandelaar

spinner

trimmer

PAGINA 16

NIEUWSBRIEF TRIMCLUB ABC

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

