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VAN DE BESTUURSTAFEL

We zijn alweer bijna drie maanden op weg in het jaar 2019 en voor je ligt de eerste nieuwsbrief van dit jaar.
In de eerste maanden van het jaar zijn we bezig geweest om stichting ALS nog meer op de kaart te zetten en
om onze actie “ABC steunt ALS” zoveel mogelijk te promoten. Gelukkig is gebleken dat veel mensen dit
goede doel ondersteunen en kunnen we melden dat er een prachtig bedrag is opgehaald.
Zie verderop de foto’s en het verslag van de dag.
Zaterdag 6 april as. is er weer de jaarvergadering van ABC. Vooraf aan de vergadering gaan we natuurlijk
nog wel even trainen. Rond de klok van 10.15 uur zal de voorzitter de vergadering openen. We hopen
natuurlijk dat veel leden de moeite nemen om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze vergadering zullen we
afscheid nemen van Jo Terlouw als bestuurslid. Jo heeft veel ervaring binnen het bestuur en we zullen zijn
kennis en expertise missen. We danken hem voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid. Gelukkig zijn er twee
opvolgers gevonden die voorgedragen zullen worden. Leo Kwakernaat en Arjan Baan-Hofman hebben
aangegeven de taken van Jo te willen overnemen. Fijn dat er weer mensen zijn gevonden die ook hun
steentje willen bijdragen aan onze mooie club.
In deze nieuwsbrief vind je een nieuwe rubriek ‘Mijn Sportfoto’. Het leek ons leuk als iemand iets vertelt
over een sportfoto die bijzonder voor hem/haar is. Het hoeft niet perse een actiefoto te zijn en ook niet een
bijzondere prestatie . Het kan ook zijn dat je ergens een bijzondere herinnering aan hebt.
Ik heb voor deze rubriek het spits mogen afbijten en vertel iets over mijn eerste halve marathon.
Verder vind je in dit nummer een leuk interview met spinner/fietser Gerrit de Ruiter,
een overdenking van Voldaan en verslagen en foto’s van activiteiten.
Veel leesplezier.
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Oliebollenloop
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Kerkenloop

Midden in een periode van
allerlei hoogtijdagen is het ook
bij ABC een bijzondere tijd.
De oliebollenloop was dit jaar
een heel festijn. De runners
ontvangen de opdracht om per
groep zoveel mogelijk kerken
te vinden in Sliedrecht en van
elke kerk een foto te maken.

Het wedstrijdelement: welke
groep vindt de meeste kerken?
Verschillende groepen gaan enthousiast aan de slag. Eén groepje probeert de kerk in het
midden te houden en probeert geen kerk te vinden. Best lastig in de Alblasserwaard!

NIEUWSBRIEF TRIMCLUB ABC

PAGINA 3

Bij de andere groepen ontstaan zowaar enige theologische discussies: moet je de moskee
en/of de synagoge tot kerken rekenen? Is een huisgemeente een kerk?
Is een bijeenkomst in een zaaltje een kerk? Mij is het onbekend hoe de jury over deze
vraagstukken denkt, maar 1 ding is zeker: alle groepen zijn ontspannen + sportief bezig
geweest. ABC heeft niet voor niets het sportieve én sociale in het beleidsplan staan!

En daarna: nog een oliebol en glühwein.
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Zeven dagen later: sporten en de nieuwjaarsreceptie. Opnieuw een drukke dag voor
Karen, die weer flinke inkopen gedaan heeft. Er worden vele handen geschud. Er zijn
klaarblijkelijk heel veel goede en sportieve voornemens voor het nieuwe jaar gemaakt, wat
een opkomst!
Voorzitter Peter doet zijn nieuwjaarsrede al om 8.30 uur en waarschuwt dat iedereen om
10.00 uur terug moet zijn. Hij heeft duidelijk nog herinneringen aan de Speculaasloop. De
spinners blijven zoals gebruikelijk binnen, maar Gerrit gaat gewoon buiten fietsen. Hannie
en Petra gaan na even sporten Karen helpen met het vullen van vele glazen met
champagne en jus d’orange. De koek wordt vast op de tafels gezet. Daarna druppelen
verschillende leden in ruste, leden met een blessure en leden met een licht griepje binnen.
Fijn dat zovelen zich ook nu weer laten zien!
Als runners, nordic-walkers en wandelaars weer terug zijn, vervolgt Peter zijn speech van
half 9. Hij hoopt op net zo’n goed en sportief jaar als in 2018 en wenst ons alle goeds voor
2019. Daarna volgt de toast op het nieuwe jaar. De voorzitter roept luid ‘TRIMCLUB’, de
leden roepen ‘ABC’.
De champagne en de jus d’orange verdwijnen als sneeuw voor de zon.
2019 is ook voor onze Trimclub begonnen.
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Wintercross in de Merwelanden

Zaterdag 9 februari jl. was het weer zover….de jaarlijkse Wintercross
in de Merwelanden vond plaats.
We verzamelden bij het Stayokay en tussen 8.30-8.45 uur druppelden
van alle kanten sportieve wandelaars, hardlopers en ook een fietser binnen.
Een aantal doorgewinterde hardlopers kwam
zelfs van het clubgebouw naar de Merwelanden lopen (rennen).
Nadat inmiddels de traditionele groepsfoto was genomen en Leen aan de ketting
was gelegd gingen we op pad.
Ieder bij een groep waarbij hij/zij of genderneutraal zich het prettigst bij voelt.
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Er waaide een stevige wind maar zo in de beschutting van de natuur hadden we
daar weinig last van.
Nadat we 27 km hadden gelopen (kan ook 7 km zijn geweest ) kwamen we bij het
mooi verbouwde Stayokay aan waar de koffie en thee al klaar stond .
En…. als klap op de vuurpijl verraste Ad van de Hoogt ieder met een heerlijke
Valentijnbonbon.
Al met al was het een mooie, gezellige en sportieve ABC ochtend, op naar de
Wintercross van 2020.
Monique Nederveen
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Een mooi artikel in de
Merwestreek om onze actie voor
het goede doel Stichting ALS te
promoten.
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ABC steunt ALS 23 maart
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Beste leden ABC,
Graag willen wij iedereen bedanken die de sponsor actie tot een succes hebben gemaakt. Allereerst het
bestuur die de jaarlijkse actie om geld op te halen voor een goed doel, ditmaal hebben gekozen om de
opbrengst geheel te doneren aan ALS. Wat waren we aangenaam verrast!
Bedankt bestuur en alle leiders, zonder hen geen ondersteuning en route. De mensen van de catering, en
diegene die deze morgen mede hebben georganiseerd. Bedankt alle leden van de ABC voor jullie sportieve
inzet en natuurlijk het gedoneerde geld. Fantastisch dat er ook mensen buiten onze club zich van hun
sportieve kant hebben laten zien, die ik overigens zichtbaar heb zien genieten. Ik hoop van harte dat zij net
zo enthousiast zijn geworden als wij en overwegen om zich bij onze mooie sportieve én sociale club aan te
willen sluiten. Om de contributie hoeven zij het in elk geval niet te laten!
Dan nu het bedrag :bijna € 1.200,00. Het overstijgt onze verwachtingen enorm, we zijn er heel erg blij mee
en duiken als tegenprestatie graag 8 september de grachten van Amsterdam weer in. Wie wil dat nu niet?
Nou er is nog volop plaats om met ons mee te zwemmen en je in te zetten om die genadeloze ziekte ALS de
wereld uit te helpen!
Wat hebben we overigens ook mooie aandacht gekregen in de plaatselijke krant en Sliedrecht 24.
Nogmaals iedereen heel hartelijk dank!! Met sportieve groet, Sies, Klaas en Karin
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De fanatieke spinner Gerrit de Ruiter is in 1950 geboren in wat toen nog Hardinxveld zonder Giessendam
was. De zeventig jaar hoopt hij volgend jaar aan te tikken. In 2016 is hij gestopt met werken bij Dupont
Dordrecht, hij heeft daar in totaal 40 dienstjaren gewerkt.
Gerrit is altijd groot liefhebber geweest van asfalt. Sinds zijn pensionering heeft hij de wereld al één keer
rondgefietst (jawel, beste lezer: 40.000 kilometertjes op de teller!). Met de fiets naar buiten en mooie
ritten maken, heeft zijn voorkeur. Toen zijn zwager, die al meer dan 25 jaar lid is van ABC, hem de tip gaf
dat hij ook kan fietsen bij ABC, is Gerrit lid geworden. Echter, de zon laat zich geen 12 maanden per jaar
zien en daarom is Gerrit ook gaan spinnen. Het leek hem een goed idee om de conditie op peil te houden;
ook als het weer minder is. Hij werd op zijn wenken bediend want dat is precies wat spinnen biedt.

Gerrit is in 2016 lid geworden en spint alleen bij ABC in de periode november t/m maart. Daarna lonkt de
lente en gaat hij liever naar buiten. Hij heeft bij wielerclub Jan van Arckel in 2017 131 km gereden en
hoopt dit voorjaar een toertocht te volbrengen waarbij hij 150 kilometer gaat halen.
Vorig jaar was helaas geen jaar om lang bij stil te staan; zijn vrouw kwam ongelukkig ten val en zijn
dochter bleek een erge ziekte te hebben. Hij hoopt dat de ABC-fietsclub zich ontwikkelt naar een groep
die meer uitdaging gaat zoeken; dat zou Gerrit fijn vinden. Wat hem betreft
gaat de club wederom aan de slag met de avondmarathon fietsen. Dat was
erg leuk om te doen. Helaas lijkt dit van het programma verdwenen.
Gerrit heeft door al het gefietst niet zo zeer schoenen als wel tandwielen en
kettingen versleten. Hij hoopt er nog veel meer te slijten; niets zo mooi als
fietsen met een briesje in de rug en een zonnetje op je hoofd; dat is werkelijk
het mooiste dat er is.
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De laatste tijd had (of heb) ik het gevoel dat ik steeds achter de feiten aan liep. Ik
moest dit, ik moest dat. Hardlopen, sporten, een nieuwsbrief maken, een leuke
blog op VolDaan schrijven, op visite bij die en die, puntjepuntje een app sturen,
klant mailen, bedrijf bellen, werken, het huis bijhouden, de hond uitlaten, oh jee
de was moet nog gedaan worden en ga zo maar door. Leuke en minder leuke
dingen. Alleen werd het onderscheid daartussen steeds minder duidelijk.
Was een klant niet afgevallen? Dan ligt dat vast aan mijn begeleiding. Voelt
iemand zich niet lekker? Dat ligt misschien wel aan mij.
Ik heb last van het gevoel dat ik met 49 jaar al dik ‘over de helft’ ben. Liever denk ik niet na over mijn
lieve ouders die ouder worden. Ik wil er niet aan. Er is veel verdriet en pijn in de familie en ik voel me
machteloos. Mijn vader zei vroeger al -en in het bijzonder tegen mij- ‘een mens lijdt het meest van het
lijden dat hij vreest’. Mijn vader zag het goed, dit is echt van toepassing op mij. Ik vergeet vaak te
genieten.
Eigenlijk werd ik al moe wakker, moe van wat ik allemaal weer moest doen vandaag. Ik schrijf dit in
verleden tijd, maar het is nog niet voorbij, maar ik heb wel besloten dat het voorbij moet zijn nu.
Dit is niet wat ik wil. Ik wil leven en niet geleefd worden. Ik wil genieten in plaats van verplicht genieten
tussen zo- en zo laat. Niet meer het gevoel hebben dat de tijd door mijn vingers glipt. Bang zijn voor wat
er allemaal kan gebeuren met mijn kinderen, ouders, de meneer en de
hond. Mijn glas is mijn hele leven al half leeg geweest in plaats van half
vol. Dat is een stukje karakter, dat weet ik.
Er moet iets veranderen en dat ga ik ook doen. Ik wil meer tijd
vrijmaken voor mijn ouders, die verdienen dat en ik vind het fijn om bij
ze te zijn. Meer tijd voor mijn gezin. Meer tijd om te genieten van het
leven wat inderdaad voorbij raast. Wandelen met mijn hond die er nu
nog is. Weg met mijn gezin als dat kan. Genieten van de zon als die
schijnt. Niet verplicht, maar omdat ik dat zo voel.
Om dat te bewerkstelligen ga ik vaker kruizen in mijn agenda zetten. Om
me beter te kunnen verdiepen in het lichaam van een vrouw in de overgang (zoals het mijne) ga ik vanaf
morgen beginnen aan een nieuwe verse cursus. Daar heb ik zin in en dat moet mij energie op gaan
leveren. Ik ben en blijf nog steeds VolDaan, maar heb intussen een mobiel erbij voor mijn vrienden en
familie. Mijn oude nummer blijft bestaan voor mijn klanten. Natuurlijk blijf ik bereikbaar, maar niet meer
24/7 en in het weekend, want dat hou ik niet vol. Ik waardeer al mijn klanten enorm en ik koester ze. Dat
verdienen ze. Nieuwe klanten blijven van harte welkom, als het nog in mijn agenda past. En anders een
week of twee weken later.
Ik weet heel zeker dat ik niet de enige ben die dit gevoel heeft. En ik ben een ster in een grote glimlach
opzetten en zeggen dat ik dat er nog prima bij kan doen. Maar voor je het weet is het voorbij, dat heb ik
helaas van heel dichtbij mee gemaakt. Ik trek aan de rem nu. En jij?

Vergeet niet te genieten.
Liefs, (Vol)Daan.
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ABC ook in Spanje….
Ingestuurd door Hans en Hannie
Gespot op hun vakantie door
Andalusië

Vader en zoon van Meerburg hebben
beiden de halve marathon van Drunen
gelopen. En ze zijn aan elkaar gewaagd.
Beiden eindigen in de mooie tijd van
twee uur
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In 2016 heb ik mijn eerste halve marathon gelopen samen met Annemarie Rodijk
en Chris van Wijk.
Op de foto zie je ons na afloop met onze medailles.
Een halve marathon stond nog altijd op mijn bucketlist en in 2016 besloot ik ervoor te gaan.
Annemarie had al een aantal halve marathons gelopen maar wilde graag een keer een halve marathon
binnen de twee uur lopen. Ook ik wilde wel een keer een halve lopen en besloot samen met Annemarie
ervoor te trainen. We schreven ons in voor de halve marathon in Drunen. Een leuke loop door het mooie
gebied van de Drunense Duinen, gelukkig wel over verharde paden.
Toen Chris op een gegeven moment hoorde dat wij de halve graag binnen twee uur wilden lopen, bood
hij spontaan aan om met ons mee te gaan lopen.
Hij zou dan de tijd bij houden, zodat we wisten of we op schema zaten.
Om binnen de twee uur te finishen moet je gemiddeld 5.40 minuut per kilometer lopen. Chris adviseerde
om op 5.30 minuut te lopen zodat we aan het einde tijd over zouden hebben,
voor het geval we een dip zouden krijgen.
We liepen een mooi vlak tempo waardoor we zelfs aan het einde nog iets over hadden. Een prachtige
eindtijd van 1 uur 56 min. en een beetje, mede dankzij de goede coaching van Chris.
Ruim een week geleden heb ik weer, met een groep ABC-ers, de halve van Drunen gelopen.
Het is echt een mooie loop en een aanrader om je eerste halve marathon te lopen. Doordat je in de
duinen loopt heb je minder last van eventuele weersomstandigheden, zoals wind, zon en regen.
Dus…. wie gaat er volgend jaar mee?
Bartje van der Sluijs
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Onze onderhoudsmonteurs van de spinningfietsen, Chris en Sjaak in actie.
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ABC AGENDA

Komend kwartaal zijn de volgende activiteiten gepland:
S

6 april

Jaarvergadering
P

13 april

Hazenloop
N

7 mei

Wandeldag
Tiengemeten
O

14-17 mei

Avondmarathon
S

22 juni

Treinfestijn

O
S

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

