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VAN DE BESTUURSTAFEL

Het is alweer maart en de eerste nieuwsbrief van 2018 is een feit. De winter laten we bijna achter ons. Eind
februari hebben we in Nederland nog eens kunnen voelen wat koude temperaturen zijn. Temperaturen ver onder
nul en gevoelstemperaturen nog lager. Met zulke temperaturen is het belangrijk, als je buiten gaat sporten, om je
goed tegen de kou te kleden. Thermokleding en handschoenen zijn dan geen overbodige luxe.
Maar hopelijk is de lente in aantocht. Heerlijk als over een paar weken de zomertijd weer in gaat.
Op 24 maart as. kunnen we weer laten zien dat trimclub ABC een sociaal hart heeft. Met het organiseren van
ABC Roparun(t) hopen we een mooie bijdrage te kunnen leveren aan het goede doel, de Roparun.
Op 7 april as. zullen we na de training rond de klok van 10.00 uur de jaarvergadering openen. Er zullen tijdens de
vergadering twee jubilarissen gehuldigd worden. Beiden zijn alweer 25 jaar lid van trimclub ABC! De termijn voor
de bestuursfunctie PR van Jannie Hartkoren zit er op. Jannie heeft besloten dat zij niet verder gaat als PR
bestuurder. Wij zijn naarstig op zoek geweest naar een geschikte opvolger en we zullen in de vergadering
Margret van Schie voordragen als de vervangster van Jannie.
Ook Debbie Nomen heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid omdat de bestuurswerkzaamheden niet
te combineren zijn met haar drukke gezinsleven. Gelukkig hebben Hannie Hamerpagt en Karen Dodenbier
aangegeven de taken van Debbie op zich te willen nemen.
Wat fijn dat er toch weer mensen gevonden zijn die zich belangeloos willen inzetten voor onze club.
Graag zien we jullie op 7 april as. om 10.00 uur bij de jaarvergadering.
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Oliebollenloop 30 december

Desondanks heerlijk gelopen

Na afloop gezellig
napraten in het
clubgebouw onder
genot van een
drankje en een
oliebol
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Nieuwjaarsreceptie 6 januari
SPEECH VAN DE VOORZITTER……
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HET EFFECT VAN SPORTEN OP LICHAAM EN GEEST
Als je mij 7 jaar geleden verteld zou hebben dat ik anno nu 3 a 4 keer per week vrijwillig zou gaan sporten
dan had ik je keihard uitgelachen. Ik sporten? Dacht het niet. Toch is het zo.
Toen ik 102 kilo schoon aan de haak woog wist ik dat ik dit niet meer wilde. Als ik de stoep op moest
fietsen dan hijgde ik al. Zelfs veters strikken werd lastig met die buik die in de weg zat.

Ik ben mijn voeding gaan veranderen, maar dat
niet alleen, ik ben ook, heel voorzichtig gaan
sporten. Zelf gestart met hardlopen met een
schema, ik wist toen nog niet van de
starterscursus van de ABC helaas. Ik ging heel
consequent drie keer per week, en ik boekte
resultaat.
In totaal ben ik 23 kilo afgevallen. Dus je kunt stellen dat sporten goed is voor je lichaam.
Inmiddels heb ik geleerd dat je om af te vallen 80% uit je voeding haalt, en 20% uit beweging. Dat is op
papier ook zo. Maar sporten doet veel meer. De 1e keer dat ik een heel liedje (in mijn oortjes) kon
hardlopen was ik bijna euforisch. Laat staan de 1e keer dat ik 5 kilometer achter elkaar holde zonder te
stoppen. Wat een overwinning! En de kilo’s vlogen er gelukkig ook af.
Ik zal niet zeggen dat ik met plezier ging lopen. Integendeel. Ik zag er altijd tegenop.
Maar het gevoel dat je hebt als je merkt dat je steeds iets meer en iets verder kunt
is zo fijn. Dat doet iets met je. En als je je goed voelt, dan is de neiging om te
snoepen minder. Want op het moment dat je een stroopwafel in je mond stopt na
het hardlopen heb je je voor niets lopen uitsloven. Tenzij je niet op de lijn hoef te
letten natuurlijk. Maar dat is weer een ander verhaal.
Daar komt nog iets bij. Je lichaam veranderd. Ik zie het bij klanten
die afvallen door middel van meer bewegen en ander eten. Meer
voeding, minder vulling. Je ziet de taille minder worden, en je ziet
dat de verhouding spieren/vetten veranderen in het lichaam. Als
je minder vetten krijgt, en meer spieren krijgt dan ben je goed
bezig. Dat voel je, en dat merk je. Dat betekend ook dat je
verbranding omhoog gaat. Want het is een feit dat spieren in
ruste meer energie verbruiken dan vetten in ruste. Lijkt mij een
hele goede reden om te sporten.
Bij mij speelt er nog iets een grote rol. Ik vind het moeilijker om
minder te snoepen dan om te sporten. En het is het een of het
ander. Bij mij tenminste. Ik vind alles lekker en ik kom heel snel
aan. Toen ik net bij de ABC ging hardlopen zei een oudere
hardloper tegen mij toen hij hoorde dat ik 23 kilo afgevallen was:
‘Daar kan nog genoeg van af.” En zijn blik sprak boekdelen. Hij had
natuurlijk gelijk, maar hij besefte natuurlijk niet dat sommige
mensen (lees: meestal mannen) makkelijker praten hebben dan sommige vrouwen. Ik sport 3 a 4 keer per
week, en ben geen kilo lichter geworden sindsdien. Integendeel. Maar zou ik stoppen met sporten dan
vliegen de kilo’s er meteen weer aan.

NIEUWSBRIEF TRIMCLUB ABC

PAGINA 5

Heb ik op zaterdag altijd zin om de wekker te zetten? Absoluut
niet. Maar heb ik hem eenmaal gezet en ben ik aan het hollen,
of nog beter, als ik weer in het clubhuis ben, dan ben ik weer
blij dat ik gegaan ben. En wat nog het opvallendste verschil is,
als ik tegenwoordig een poosje niet sport dan word ik onrustig.
Het buiten lopen, het bijkletsen met je hardloopmaatje(s), het
gevoel dat het zwaar was maar weer gelukt is. Een overwinning
op jezelf. Sporten is absoluut ook goed voor je geest.
Liefs,
Danielle, VolDaan.

HET RECEPT VAN DANIËLLE

Rucola-stamppot
Het weer wordt al wat lekkerder maar ik vind deze zomerse stamppot verrassend lekker!
Wat heb je nodig:
 Rucola-sla
 Zongedroogde tomaatjes (mag uit een pot)
 Aardappelen naar smaak
 Magere spekjes of hamblokjes
 Pijnboompitjes
 Gran Padano snippers
Hoe maak je het:
Heel makkelijk. Kook de aardappelen zoals je dat gewend bent, zout naar smaak, en stamp de
aardappelen met wat gekookte melk met wat zelfgemaakte jus.
Snij wat zongedroogde tomaatjes in kleine stukjes, bak de spekjes uit, of voeg de hamblokjes toe.
Stamp nu de rucola er doorheen, lekker veel, en stampen! Als het klaar is gooi je er een paar
lekkere Gran Padano snippers overheen.
Wil je het extra gezond maken? Maak er dan een lekkere frisse salade bij met flink wat rauwkost.
Dat wordt weer een VolDaan gevoel 
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Regelmatig kunnen we in de nieuwsbrieven leuke verhalen en lekkere recepten lezen van
Daniëlle. Ook op facebook schrijft ze humoristische stukjes over haar gezinsleven, haar
werk als gewichtsconsulent maar ook over haar eigen strijd tegen de kilo’s.
Haar schrijftalent bleef niet onopgemerkt en binnenkort heeft ze haar eerste
boekpresentatie. Van harte gefeliciteerd!

Speciale actie:
Voor €25 ontvang je het boek van Daniëlle met een body analyse.
Bij een body analyse word je gewogen en je BMI wordt berekend.
Daarnaast wordt er gekeken naar de viscerale vetten (vet in de organen), je vetpercentage
en je spieren. Je krijgt een korte uitleg van Daniëlle hoe je de waardes moet interpreteren.
Zo weet je precies waar je aan toe bent.
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Gespot op Facebook
Met Leen naar Zeeland

Langs de Merwede

Windje mee!
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DE WINTERCROSS 10 FEBRUARI
LEKKER BUITEN SPELEN!
Op een frisse zaterdagmorgen gingen we een cross doen in de Merwelanden! Eerst even inlopen daarna
warming up, zoals de gewoonte is . Toen de groepen ingedeeld waren, van crossers tot asfaltlopers, ging
ieder op pad. Ik ging mee als crosser onder leiding van Leen.

We begonnen gelijk goed want we waren nog maar net op pad en Leen riep “volg mij maar” en hij liep
zonder te aarzelen door een kniediepe plas met een dun laagje ijs maar het ijs was niet sterk genoeg voor
Leen, bij elke stap brak het ijs maar wij volgden zonder klagen. (“wij” Leen, Martin en ik…. de bikkels dus).
In het begin is het water ijskoud en ook de eerste meters die je loopt, daarna komen de voetjes weer op
temperatuur. Zo vervolgden we onze weg. Over glibberige bruggetjes, door nat gras en over smalle
paadjes, in het bos over greppeltjes en door de bagger……..wat heerlijk om zo door de natuur te crossen.
Het voelt als buiten spelen. Vroeger mocht ik nooit onder de bagger thuiskomen, daarom haal ik dat nu
in. De kleren moet ik toch zelf wassen. Bij een talud aan gekomen brult Leen: ‘Pas op glad hier!!’ Maar
een van ons glijdt op z’n gat zo naar beneden .
Af en toe moest er gestopt worden om bewijzen vast te leggen hoe gevaarlijk de tocht wel was.
Sommige blijven toch uitslovers want neem nou Martin die moest en die zal over een omgevallen
boomstam naar de overkant gaan en of wij hem maar wilden volgen. Er lag zo`n mooi tapijtje van mos op
dat was toch niet glad……
Toen we dus met z’n allen op de boomstam stonden werd er een foto gemaakt. Bij het afklimmen van de
omgevallen boom werd iedereen door een galante heer geholpen.
Zo gingen we richting restaurant de Merwelanden waar heerlijke koffie en een bonbon voor ons klaar
stond.
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Het was wel even schrikken want daar zat Leen: met verwondingen aan zijn scheenbenen van de
ijsschotsen. Gelukkig viel het mee en zo zie je maar weer….. BUITEN SPELEN GAAT MET VALLEN EN
OPSTAAN!! FF vraagje Leen: wanneer gaan we weer?
Sportieve groet,
Diana Vlot
Noot van de redactie: het viel niet echt mee met de blessure van Leen. Flink wat hechtingen en een
bacteriële infectie maakten de blessure best heftig. Beterschap!
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Of fietsen

Running of wandelen

Iedere deelnemer doet twee sportonderdelen:
1: half uur spinnen of buiten fietsen(10 of 20 km) (spinnen op inschrijving)
2: Wandelen, Nordic Walken of runnen (5 of10 km)
Het motto van de Roparun is:

‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven
We organiseren dit festijn samen met Roparunteam STEAMWORK uit Sliedrecht, waarvan o.a.
Willem Overbeek en Arjan Holster deel van uit maken.
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Even voorstellen:
Al een paar maanden worden we op zaterdagmorgen enthousiast begroet door een lieve Goldendoodle.
Wij wilden graag kennismaken met hem en zijn bazinnetje.

Dit zijn Tex en zijn bazinnetje
Carin van Zwienen. Carin is geboren en
getogen in Alblasserdam en woont daar
nog steeds. Toen ze vroeger klein was,
wilde ze gymjuf worden. Ze heeft
daartoe zelfs nog op de Calo gezeten
(lerarenopleiding voor lichamelijke
opvoeding te Zwolle, red.). Deze
opleiding heeft Carin niet afgemaakt
aangezien er teveel aanpassingen nodig
waren voor haar zicht.
Als vakantiebaantje heeft Carin in de
zomervakantie van dat schooljaar bij de
plantsoenendienst van de gemeente
Alblasserdam gewerkt. Na de vakantie
is ze hier aangenomen. Daar leerde ze
ook haar huidige ‘hardlooppartner-incrime’ kennen: Annelies. Carin liep
inmiddels al een tijdje hard en Annelies
is toen weer begonnen met hardlopen.
Beide dames zijn met elkaar gaan
hardlopen op maandagmiddag na het
werk;
klokslag 16:00. Beiden liepen
vervolgens samen diverse hardloopevenementen af, waaronder de jaarlijkse ‘NK Veldloop voor
Gemeenteambtenaren’, ‘Zevenheuvelenloop’, ‘Minimarathon van de Midwintermarathon’ (Apeldoorn),
‘Dwars door Dordt’, ‘Wim Hol Memorial’, ‘Lenteloop’ etc. Ze schreven zich gezamenlijk in en trokken het
land door om deze evenementen te bezoeken.
Sport is echt dé hobby van Carin. Vroeger korfbalde ze, het zicht in haar ogen is nooit goed geweest maar
ze kon voorheen tot 40% zien. Toen dat minder werd, is ze naast het korfballen gaan hardlopen. Ook
kocht ze een racefiets om daar wat kilometers mee te vertrappen. Nu is hardlopen haar grootste hobby
geworden. Verder is Carin dol op muziek en leest ze ook graag een boek. Sinds ze volledig is afgekeurd en
van een IVA leeft (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, red.) zou ze graag een nieuwe en
leuke hobby willen hebben. Iets zinvols en productiefs trekt haar het meest. Tijdens haar revalidatie bij
Visio Het Loo Erf in Apeldoorn heeft ze een opleiding tot sportzorgmasseur gevolgd. Zoiets lijkt haar leuk
om op vrijwillige basis te doen; het liefst bij sportverenigingen.
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Sinds november 2017 is Carin lid van ABC. Daarvoor was ze jaren lid van de
Alblasserdamse club AAA. Na haar revalidatie bij Visio is ze weer voorzichtig gaan
hardlopen. Ze moest toen weer bij het nulpunt beginnen. Omdat ze Annelies kende,
wist ze van het bestaan van ABC. Haar zicht was inmiddels verminderd naar 10% (dat
geldt voor het linkeroog; het rechteroog heeft nooit zicht gehad; daarin draagt ze een
prothese), daardoor werd het lopen met een buddy een noodzaak. Op
donderdagochtend is ze met een lintje én Annelies als buddy begonnen. Dat heeft ze
opgebouwd van een minuutje lopen naar een half uur aan één stuk door. Carin vond
dat ze minimaal een half uur moest kunnen rennen om lid te worden van ABC.
Toen dat haalbare kaart bleek, is Carin lid geworden van de club die door Annelies werd omschreven als
leuk, positief en gezellig. Met Annelies als buddy loopt Carin met plezier haar kilometers te Sliedrecht.
Overigens, als er andere mensen zijn die het leuk vinden om te buddy-en, zeg het gerust! Het is niet
moeilijk; je loopt zelf hard en kijkt alleen voor twee. Carin heeft tijdens het hardlopen namelijk haar ogen
dicht.
Het aantal sportschoenen dat Carin versleten heeft, zijn moeilijk te tellen. Als korfbalster heeft ze veel
kunstgras– noppen- en zaalschoenen versleten. In haar goede jaren heeft ze zeker twee paar
hardloopschoenen per jaar versleten. Alles bij elkaar zou dat betekenen dat ze toch zo’n honderd paar
schoenen voor het sporten versleten heeft.
Carin vindt dat ieder seizoen z’n charme heeft. Als het barre omstandigheden zijn, wordt de tocht steeds
heroïscher en dat heeft ook wel wat. In 2009 bijvoorbeeld; ze liep toen de minimarathon van 18,5
kilometer te Apeldoorn. Het was toen ver onder het vriespunt met een harde oostenwind die je op de
Amersfoortse weg op de terugweg klem tegen had nadat je eerst door de bossen omhoog was gelopen op
de heenweg richting Hoog-Soeren. Onvergetelijk!
Het voorjaar is haar favoriete hardloopseizoen; de zon moet niet te fel schijnen want dat geeft last aan
haar ogen. Maar over het algemeen zijn alle seizoenen heerlijk om je in te begeven. Favoriet is toch wel
droog weer met een graad of 20-22 en niet teveel wind. Haar tip aan ons: “doe allemaal je ogen maar
eens even dicht tijdens het lopen en ruik de natuur!” Carin ervaart het als een heerlijkheid om zich
hardlopend in de frisse buitenlucht te begeven.
Carin heeft zeven halve marathons gelopen, één keer 18,5
en heel veel 10 Engelse mijlen en 10 kilometers. Over haar
grootste prestatie spreekt ze niet want elke loop heeft zijn
eigen omstandigheden of doel en trainingskilometers en
“aan de hand daarvan kan je een prestatie op waarde
waarderen voor jezelf”. Ze is trots op alles dat ze bereikt
heeft en dat ze weer is gaan lopen. Inmiddels heeft ze
andere doel dan voorheen; nu draait het om genieten van
hardlopen, buiten en bezig zijn.
Ze is trots dat ze eerste, tweede en derde plaatsen heeft
gehaald. En dat ze op een gegeven moment harder dan 12
kilometer per uur heeft gelopen. Zeker achteraf gezien;
het heeft haar altijd extra energie gekost door haar
visuele handicap. “Mijn revalidatie bij Visio heeft me daar
heel veel inzicht in gegeven. Omdat ik van baby af aan al
slecht zie, was het voor mij altijd gewoon. Dat dit niet zo
gewoon was, hebben ze mij daar geleerd!”
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En er staan nog nieuwe plannen op de agenda. Annelies en Carin hebben op 2 februari van dit jaar weer
meegedaan aan de 8 van Apeldoorn. En toen ze over de finish kwamen, hebben ze gelijk maar
afgesproken om volgend jaar de 10 Engelse mijlen te doen. En het volgende evenement staat ook alweer
gepland: op 8 april! Dan doet Carin mee met het team van Running Blind aan de estafette marathon van
Rotterdam. Misschien dat ze ook nog wel droomt van een halve marathon!
Carins hond Tex vindt het super leuk bij ABC. Tex is een Golden Doodle en in december is hij 2 jaar
geworden. Als Carin op zaterdagochtend rond zes uur beneden komt, staat hij volop te kwispelen. Maar
als Tex ziet dat Carin met haar sporttas naar beneden komt, dan staat hij te springen van blijdschap! Hij
snapt dan dat dit weer zo’n gezellige ABC-ochtend wordt! Overigens doet Tex zelf ook aan hardlopen. Elke
maandagochtend maakt hij met Carin zijn kilometers!
Wat ook nog vermeld mag worden, is dat Tex niet de enige huisgenoot van Carin is. Ze heeft ook nog een
poes met de naam Klaartje. Beide viervoeters zien jullie op de foto’s afgebeeld. Tex is natuurlijk een
bekend gezicht bij ABC als de immer vrolijk kwispelende hond. Aan het einde van dit verhaal stelt Carin
dan ook graag Klaartje nog even graag aan ons voor!
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Ledenmutaties
aanmeldingen
Jan Slagboom
Margareth Bos
John Kleijn
Joke van Wijngaarden
Karin Roeland
Mirjam IJzerman

Ellen Korporaal
John de Vries
Ad Verboom
Henny de Groot
Riens van Dijk
Astrid Hartkoren
Raymond Meerburg
Jan Visser
Cees Muller

Afmeldingen
Menno de Borst
Ton van der Zwaan
Carla van der Zwaan
Jaap Tielrooy
Emmelie Stuy
Merel Gravenmaker
Arthur in 't Veld
Martin Kamp
Trix Philippart
Nellie de Bruin

Voetballer
donateur
donateur
trimmer
trimmer
trimmer
trimmer
trimmer
trimmer
wandelaar

spinner
wandelaar
spinner
spinner
spinner
spinner
spinner
spinner
trimmer
spinner
trimmer
trimmer
trimmer
trimmer
spinner

NIEUWSBRIEF TRIMCLUB ABC

PAGINA 15

STEM op Trimclub ABC!

- RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

Leden van de Rabobank kunnen van 27 maart tot en met 10 april 2018
stemmen via www.clubkascampagne.nl. Zij ontvangen per post een stemkaart
met unieke stemcode waarmee ze online kunnen stemmen op vijf
verenigingen of stichtingen.
Ben je lid van de Rabobank?
We hopen dat je op trimclub ABC stemt zodat wij een mooi bedrag mogen
ontvangen uit de Rabobank Clubkas.

Komende activiteiten bij ABC:
24 maart
7 april
18 april
21 april

ABC Roparun(t)
Jaarvergadering
Wandeldag olv natuurgids
Coopertest
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ONZE SPONSORS

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

