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VAN DE BESTUURSTAFEL

Voor je ligt de tweede nieuwsbrief van dit jaar. In het afgelopen kwartaal zijn er leuke activiteiten geweest
waarvan enkele leden mooie verslagen geschreven hebben. Dit hebben zij geheel vrijwillig gedaan. En zo
gaat het binnen ABC, onze club bestaat alleen maar uit vrijwilligers. Vele leden dragen hun steentje bij door
een bijdrage te leveren de club draaiende te houden. De een wat meer uren dan de ander. Maar met elkaar
maken we trimclub ABC tot een sportieve, gezellige en sociale club.
Toch hebben we nog een groepje mensen nodig. Jaarlijks doen we een oproep om schoonmakers in de
vakantie van Leen. En gelukkig zijn er altijd wel een paar leden die willen helpen, maar vaak zijn dit mensen
die al veel doen. We zouden het fijn vinden als er een vast groepje van ongeveer 8 mensen is, dat in de
vakanties van Leen, wil helpen met de schoonmaak. Als er in koppels gewerkt wordt gaat het om hooguit
een paar uur per jaar. Wil je ook een steentje bijdragen? Aanmelden kan bij communicatie@trimclubabc.nl.
De zomervakantie is in aantocht en we wensen iedereen die op reis gaat een hele fijne vakantie toe. De
thuisblijvers hoeven zich niet te vervelen, de trainingen gaan gewoon door.
Na de zomervakantie gaat er weer een startersgroep beginnen. Als het hardlopen op een laag pitje staat is
dit de mogelijkheid om weer op te bouwen. Of als je iemand in je omgeving kent die wil beginnen met
hardlopen, geef de tip om te starten bij ABC.
We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan deze nieuwsbrief. Veel leesplezier toegewenst en mocht je
eens een leuke bijdrage willen leveren aan de nieuwsbrief door middel van een foto of een verslag, schroom
niet en stuur het naar communicatie@trimclubabc.nl.
Schrijf alvast in je agenda:
28 september Jaarfeest ABC
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Jaarvergadering
Op zaterdagmorgen 6 april na de training
beginnen we met de jaarvergadering. Zo’n 50
leden luisteren onder het genot van een
kopje koffie/thee naar de bevindingen van
het bestuur.
De voorzitter refereert met trots naar
afgelopen maart en vorig jaar, waarin ABCleden hun sociale hart hebben laten zien
door een mooi geldbedrag op te halen voor
stichting ALS en de Roparun.

Co, de penningmeester, laat ons de cijfers van 2018 zien. Gelukkig zijn we een gezonde club, maar
doordat de inkomsten van sponsoring teruglopen is in de vergadering besloten om per 1 januari 2020 de
contributie te verhogen naar €30 per kwartaal.

De voorzitter vertelt dat
Berry Faro een tweede
fietsgroep gaat
begeleiden. Deze
fietsgroep zal naast de
huidige fietsgroep gaan
fietsen met een
gemiddeld tempo van
rond de 30 km per uur.
We hopen dat hierdoor
de groep van de fietsers
in de toekomst zal
groeien.

Er waren dit jaar geen jubilarissen maar er stond wel een grote bos bloemen klaar. Deze was voor Jo. Na
jarenlange trouwe dienst in het bestuur heeft Jo Terlouw besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen.
Gelukkig is zijn opvolging inmiddels geregeld. Maar we zijn Jo dankbaar voor zijn jarenlange inzet.

We sluiten de vergadering, maar niet zonder een heerlijk bedankje voor het
bestuur van onze chocolatier Ad van der Hoogt
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:
Nadat Jo had aangegeven te willen stoppen met zijn bestuursfunctie is het bestuur
naarstig op zoek gegaan naar een opvolger. Dit is niet één persoon geworden maar
twee. Arjan Baan Hofman en Leo Kwakernaat zullen de taken van Jo verdelen. In deze
nieuwsbrief stelt Leo zich voor. In de volgende nieuwsbrief hopen we Arjan te mogen
interviewen.
Nieuw bestuurslid sportzaken
Naam:
Leo Kwakernaat
Geboren:
5 december 1967 in Sliedrecht
Woonplaats:
Sliedrecht
Getrouwd met:
Linda (sinds 14 september 1995)
Twee zoons:
Marco (tevens ABC-lid) studeert aan de Erasmus
Universiteit en Robert gaat naar VWO-6
op De Lage Waard
Beroep:
docent scheikunde Willem de Zwijger College
Immers, er gaat niets boven scheikunde en onthoud:
chemie is overal
Hobby’s: concert- en theaterbezoek, fietsen, hardlopen, lezen, museumbezoek,
muziek luisteren, scheikunde, spinning
Langste loopafstand ooit:
Kortste loopafstand ooit:
Grootste sportuitdaging ooit:

Sportverleden:

½ marathon
100 meter sprint
¼ triathlon

keeper vv Sliedrecht (keepen vond ik het mooiste dat er was en ik was
eigenlijk nooit echt een liefhebber van hardlopen van langere afstanden),
hardlopen bij AV Passaat en sinds 2009 bij ABC
Overigens ga ik heel soms nog wel eens een keer onder de lat als keeper van
ons docenten-voetbalteam
Favoriete sportevenement: Tour de France, jarenlang heb ik samen met een oom een tourspelletje
georganiseerd voor familie en vrienden
Favoriete voetbalclub:
Feyenoord, vroeger regelmatig op de tribune in het mooiste stadion van
Nederland, tegenwoordig alleen nog voor de buis
Favoriete muziek:
Genesis, Marillion, Pink Floyd
Favoriete boek:
Hendrik Groen
Favoriete film:
Indiana Jones
Het wachten is op een nieuwe film in 2021
Favoriete tijdschrift:
Wetenschap in Beeld
Favoriete tv-programma’s: De Kennis van Nu (wetenschapsprogramma), De Luizenmoeder en
Veronica Inside
Bestuurlijke ABC-plannen: behouden wat goed is en vernieuwen waar mogelijk
Als nieuw bestuurslid heb ik het prima naar mijn zin bij onze trimclub. De
samenwerking met de overige bestuursleden bevalt mij tot nu toe
uitstekend.
En als je nog meer van me wilt weten, dan hoor ik dat graag.
We zien elkaar!
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Hazenloop 13 april

De hazen!

Zaterdag 13 april stond er een Hazenloop op het programma. Een nieuwe activiteit binnen ABC.
De trainers zijn de hazen en zij lopen in een vast tempo de afstand van 10 kilometer.
Als warming-up lopen we met z’n allen richting Hardinxveld naar het fietspad langs de snelweg.
Daar splitsen de groepen:
Haas K neemt de 6.30 minuten groep onder zijn hoede
Haas A loopt voor de groep die binnen een uur de 10 kilometer wil lopen.
Haas W gaat voor de 5.30 minuten per kilometer.
Haas K loopt met de bikkels die gaan voor 5.00 minuten per kilometer..
We lopen twee ‘rondes’ op het fietspad. Er is dus een mogelijkheid om na één ronde van 5 km te
stoppen. De hazen lopen netjes hun tempo. Behalve één haas….die heeft te veel haas(t). Zijn groep valt
na één ronde uitgeput naar adem happend op de grond.
Ik wil geen naam noemen maar, ik Wil ‘em maar niet begrijpen, waarom zo snel? Maar...uiteindelijk
heeft ieder nadeel zijn voordeel. De mensen uit zijn groepje hebben daardoor wel een nieuw pr te
pakken. Anderen lopen op het einde zelfs hun haas voorbij, zo behaalt iedereen de eindstreep.
Een leuke activiteit, organisatie en Hazen bedankt!
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Een leuk artikel in de Merwestreek over onze voetballers. Misschien waren er ook wel
ABC-ers die niet wisten dat er binnen ABC een voetbalafdeling is. Elke dinsdagavond wordt
er een partijtje gevoetbald met een gezellig clubje mannen.
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ABC op Tiengemeten
Op dinsdag 7 mei vertrokken achttien ABC’ers
met auto’s naar het eiland Tiengemeten voor
een dagje wandelen en genieten in de vrije
natuur. Om tien uur werd met een heuse pont
het Vuile Gat overgestoken.

Aan de overkant ging de wandeling in oostelijke richting
naar Herberg Tiengemeten voor koffie met taart op het
terras. Terug ging het via een natuurpad naar het
informatiecentrum van Natuurmonumenten voor een
broodje en drankje uit de eigen rugzak. In de
voormiddag een wandeling in westelijke richting over
een dijk met onder andere een direct uitzicht op een
kudde stoere Schotse Hooglanders.
Al met al een fijne en sportieve dag met zonnig weer en
twaalf wandelkilometers in de benen.

Geschiedenis van Tiengemeten.
In circa 1750 is begonnen met het inpolderen van dit eiland
dat hoofdzakelijk bestond uit een zandplaat in het
Haringvliet. Voor die tijd stond het eiland regelmatig onder
water. Na de inpoldering kwamen er enkele woonhuizen en
boerderijen voor landbouw en veeteelt.
Na de watersnood in 1953 werd gezocht naar een andere
bestemming. Enkele opties waren o.a. een baggerdepot,
havengebied, vliegveld, kerncentrale en hoogovens.
Gelukkig is Tiengemeten een prachtig stil natuurgebied
geworden. Piet Barendregt
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De Oude Doos door Arjan Holster
In deze nieuwe rubriek stellen wij u een ABC lid voor die zijn of haar sporen op sportief gebied al bereikt
hebben, maar nog wekelijks hun beste beentje voor zetten.
Deze keer is dat HARM KUIPERS, inmiddels bijna 76 jaar.
“Ik ben al lid sinds 1982 en ben naast actief lid vrijwel direct
begonnen als trainer aangezien ik mijn diploma daar voor had.
Dat heb ik zo’n 20 jaar gedaan waarvan helaas de laatste paar jaar
op de fiets in verband met knieproblemen. In die tijd was het ook
nog zo dat je als trainer in het bestuur kwam dus had ik een dubbele
taak. Ik organiseerde tal van loopjes namens ABC zoals de
Merwedeloop in Hardinxveld en de Baggermolenloop hier in
Sliedrecht. Ook heb ik jarenlang het clubblad in elkaar gezet.
Op mijn eigen prestaties ben ik best
wel trots en heb o.a. 10 marathons
gelopen en vele andere wedstrijden
(bijvoorbeeld eentje in Frankrijk met
startnummer 125) al ben ik dan
relatief laat (rond mijn 40e)
begonnen.

Mijn eerste marathon was in Etten-Leur die ik liep in 3:09 en een paar jaar
later liep ik in Apeldoorn mijn PR, in 3:04.Ik trainde destijds bij onze
voorloper Atletiek Sliedrecht bij Wim Hol.
Misschien ook nog leuk om te vertellen is dat mijn eerste loop zo’n beetje op mijn 18e was en dat was bij
de Noorderplantsoenloop in Groningen en won daar de eerste prijs als niet KNAU-lid loper en won een
lidmaatschap bij de plaatselijke atletiek club waar ik overigens nauwelijks gebruik van gemaakt heb”.
Inmiddels is Harm een trouw lid van onze fiets
afdeling en is hij nog regelmatig op de club te
vinden.
Schiet hem maar eens aan want hij heeft (een
oude) doos vol herinneringen en anekdotes te
vertellen over zijn memorabele loop verleden.
Harm bedankt!
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# Doeslief
Twee weken geleden liep ik in de supermarkt. Ik had wat stress, mijn haar zat niet zoals ik dat gewild had.
Het eczeem is nog steeds niet over, ik was het ook niet helemaal eens met
mijn kledingkeuze bij nader inzien. De chocolade vloog me om mijn oren.
Kortom: Daan was niet zo blij.
In gedachten liep ik door de schappen toen er een hele aardige bekende
naar me toe kwam nadat ik gewoon 'hoi' gezegd had. Ze zei dat ze vond dat
ik er zo goed uit zag. Dat zei ze zo oprecht dat ik ter plekke opknapte.
Die ene zin zorgde er voor dat ik de rest van de boodschappen met een
glimlach gedaan heb en ik heb er zeker nog een week op kunnen teren. De
impact was zo fijn, dat werkte ook thuis door. De meneer en de puber hadden
het ook leuker dankzij deze ontzettend lieve mevrouw.
Het zette me aan het denken. Want hoe moeilijk is het om zoiets tegen iemand
te zeggen. En.. waarom doe ik het dan zo weinig? Geen idee, maar vanaf nu ga
ik het zeker vaker doen.
En dat is dus ook meteen mijn boodschap. Geef eens een oprecht compliment
aan een ander. (Het moet wel oprecht zijn, want anders komt het niet aan). Het
is zo gemakkelijk om te denken dat diegene een dikke kont heeft. Of een
slechte smaak. Slecht haar, of opgespoten lippen. Of wat dan ook. Te makkelijk.
En uiteindelijk is het ook ontzettend makkelijk om wat liefst te zeggen tegen een ander, en eigenlijk
zoveel leuker.
Dus: #doeslief
En als je dan toch bezig bent: wees ook eens lief voor jezelf. Want daar ontbreekt het ons (vrouwen) ook
nogal eens aan.
Wat heeft dit met afvallen te maken? Niets. Maar als je lekker in je vel zit straal je dat uit. Of je nou maat
40 of maat 46 hebt. En dat is dan wel weer waar ik voor sta. Beter in je vel zitten. En als je beter in je vel
zit krijg je weer sneller complimenten.
Zo is de cirkel
weer rond.
Heel veel liefs,
(Vol)Daan.
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Avondmarathon 13 – 17 juni
Dag 1 Vuilendam - lekker druk
Ik was best een beetje zenuwachtig. Het is
mijn eerste keer en dan 4 dagen aan een,
dat heb ik nog nooit gedaan. Bij aankomst
was het gezellig druk en ook leuk dat er ook
niet-ABC leden bij waren.
Met mooi weer en erg veel zin gingen we
van start. Eerste stuk langs het water en
toen de binnenlanden in naar Brandwijk om
de kerk en weer terug. Zo dat was dag 1.

Dag 2 Boven-Hardinxveld
Mooi loopweer
De opkomst was weer goed wel iets
minder maar wel gezellig druk. Hop
daar gaan we weer, langs het spoor
naar Giessenburg, langs de Merwede
en weer terug over een lang grindpad
en dat was voor onze kuiten niet fijn.
Maar bij het eindpunt zorgde onze
voorzitter goed voor ons , onze
hardlopende cameraman stond al met
flesjes water klaar.

Dag 3 Oud –Alblas

-

Wel wat wind

Ook nu was het nog een gezellige groep. Ik
hoorde wel wat verhalen over spierpijn en
katers. Maar we gaan gewoon door, langs
de Alblas naar Kooiwijk en weer terug maar
ook hier weer een flink stuk grindweg, oh
mijn arme kuiten. Maar gelukkig, wie staat
er weer aan het eind met koud water? Ja, ja
onze voorzitter toppie Peter
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Dag 4 Thuis in Sliedrecht
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-

hèhè gedaan

Verzamelen in het clubhuis. Het is
voor velen een normale
clubavond en sommigen wisten
ook niet van het marathon gedoe
af. Dus we gaan vanavond met
een grote groep op pad. Eerst
een foto voor Sliedrecht24 (altijd
goed voor de PR) op naar de
Tiendweg tot achteraan, onder de
snelweg door en langs het spoor
richting de Sportlaan. Geen
grindweg vanavond en weer over
het viaduct naar de Tiendweg
richting clubgebouw. Hè hè…het
is gedaan!
Bij aankomst in het clubgebouw
werden we getrakteerd op water,
bier, wijn en zelfs zelfgemaakte cupcakes met ABC logo. Echt leuk gedaan, als klap op de vuurpijl kreeg
iedereen die 4x had gelopen een heerlijke medaille omgehangen door de
voorzitter.
Het was leuk, mooi, zwaar maar zeker de moeite waard.
ABC bedankt en tot de volgende keer

Rob van Stek
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Door Hans Hamerpagt
Wat een teleurstelling was dat, die vorige Nieuwsbrief. Ik wist dat Bartje de aftrap van deze nieuwe
rubriek zou doen. En ja, voor welk sportmoment zou zij kiezen om een foto te plaatsen en een verhaal te
schrijven. Dat kan toch niets anders zijn dan…….. haar entree bij de senioren van korfbalvereniging
Vriendenschaar? Waar zij met niemand minder speelde dan met Hannie en mij…….? Helaas, zelfs geen
kleine verwijzing…….
Geen wonder trouwens dat Bartje dit geen hoogtepunt vond, mijn sportcarrière is er een van nét niet.
Wel in de selectie van korfbalvereniging Vriendenschaar, maar nooit vast in het eerste. Daarna: wel in de
selectie van VV Hardinxveld, maar geen zin in 2x trainen….. Wel aardig hard kunnen schaatsen, maar voor
een 400 meter baan te weinig techniek…... Wel fanatiek zaalvoetballer, maar de bal deed vaak niet wat ik
bedoelde…….. Wel keihard smashen met volleybal, maar vaak net náást de bal….. Wel trots met een halve
marathontijd van 1 uur en 40 minuten, maar dan zie je dat Willem Overbeek al gedoucht heeft……
En waarom net niet? Kwestie van mentaliteit en talent waarschijnlijk.
En toch: ik heb alles met veel plezier gedaan! En dat is ook belangrijk! En
nog steeds. Spinnen is door artrose gedwongen de nieuwe sport na
hardlopen. En daar heb ik heel veel lol in. Gezond bezig
zijn, je lichaam flink afmatten en je ‘kop’ even leegmaken.
Welke sportfoto zal ik dan inleveren? Nou, mijn
hoogtepunten zijn duidelijk. Dat zijn die momenten dat ik 3
belangrijke dingen kon combineren: een goed doel, ons
gezin en een sportieve activiteit, in willekeurige volgorde.
Foto 1: De Roparun, samen met andere ABC’ers gaan voor
mensen die door kanker zo’n zware strijd hebben. Op de
foto: samen met Hannie als begeleidende fietser én met
dochter Ellen als loper. Schoondochter Agnes was die keer
ook mee als fysiotherapeute. Heel ontroerend: de
doorkomst bij de Daniël den Hoedkliniek, waar patiënten,
soms uit hun bed, jou aanmoedigen………….

Foto 2: Samen met zoon Jaco actief met het
beklimmen van de Mont Ventoux, Jaco deed dit op
1 dag trouwens 3x! Dit om geld in te zamelen voor
onderzoek naar de bestrijding van MS. Hannie en
Agnes deden de verzorging, samen met Madelon,
een MS patiënt van net 30 jaar. Haar dochtertje zei
toe we vertrokken: ‘Als je bij de berg geweest bent,
word je weer beter mama….’ Pfffffff…….
De volgende ‘Mijn Sportfoto’ wordt geschreven
door: Riena Kamp
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Een gezellige afterparty na de
avondmarathon.

Wat doen die ABC-ers hier?

Een doorweekte
groep ABC-ers met
op de achtergrond
een regenboog.
(als je heel goed
kijkt)
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NIEUWS VAN DE SPINNERS: onze

.

De grote drukte bij het spinnen is in het
voorjaar en in de zomer wat over. Velen
verkiezen het om buiten te fietsen. Toch
komen er gemiddeld nog wel 30 mensen per
week. Tot nu toe werden de spinningfietsen
aangeschaft via een veiling. Jo Terlouw wist
op die manier al vele koopjes te
bemachtigen. Door een tip van Jan de Groot
is onze voorraad verdubbeld! De
bedrijfssportschool van IHC Kinderdijk
verkocht alle 10 de spinningfietsen in een
partij.

Na een onderzoek naar de kwaliteit besloot ons
bestuur deze partij te kopen. Sjaak van
Roosmalen zorgde voor het transport en ons
nieuwe bestuurslid Leo Kwakernaat zorgde voor
een georganiseerde opslag. Dus hebben we nu
ruim 20 fietsen in voorraad! Eigenlijk een beetje
te veel, maar reservemateriaal is nooit weg. De
fietsen zijn fel geel, hetgeen heel verschillende
reacties tot gevolg had. Van ‘wat lelijk’ tot en
met ‘flitsende karretjes’. Over smaak valt niet te
twisten, maar…..ze rijden goed! En daar gaat
het om.
Overigens zou het fijn zijn als iemand wat
ruimte had om enkele fietsen te stallen, want
de opslag is eigenlijk te krap. Meldt het aan een
trainer of aan een bestuurslid als je ruimte hebt.
En we noemen ze ‘onze gele rakkers’!
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ABC AGENDA
22 juni

Treinfestijn

31 aug

Heuvelloop

7 sept

Starterscursus

28 sept

Jaarfeest
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ONZE SPONSORS

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

