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VAN DE BESTUURSTAFEL

Het is alweer september, de zomervakantie is voorbij en het normale leven is weer begonnen. Voor een
aantal mensen een reden om aan hun goede voornemens te werken. Het is namelijk heel fijn om te melden
dat er zich 40 mensen hebben aangemeld voor onze starterscursus hardlopen. Ook een aantal ABC–leden
begint opnieuw met de startersgroep, zodat zij over een tijdje weer kunnen aanhaken bij de reguliere
groepen. We wensen iedereen veel succes en plezier met de cursus.
De dagen worden ook weer korter. Dat betekent dat er op de donderdagavond training weer verplicht met
reflecterende kleding en/of verlichting gelopen moet worden. Dit alles voor je eigen veiligheid en die van
anderen.
Vanaf eind september is het weer mogelijk om via Rabo clubsupport
Trimclub ABC te steunen. Ben je lid van de Rabobank? We hopen op jouw steun!
In deze nieuwsbrief vind je weer leuke verslagen van activiteiten, foto’s enz.
Ook twee ABC–ers die de Nijmeegse vierdaagse hebben gelopen en daarover
vertellen. We bedanken de redactie en iedereen die een bijdrage heeft geleverd
aan deze nieuwsbrief
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ABC-ers op de racefiets door het Brabantse land door weer en wind
De welkomstwoorden op zaterdagmorgen 15 juni van de voorzitter van ABC getuigen van een
groot optimisme. Mist, wolken, hagel, wind, regen, niets houdt ABC-ers tegen.
Onder aanvoering van Berry
wordt er door de fietsers
opgedraaid richting het westen.
Een drietal fietsers kort bijeen
gegroepeerd.
De vierde houdt enige afstand,
niet omdat hij het niet zou
kunnen bijhouden, maar wel om
geen regenspetters van de
voorrijder in zijn gezicht te
krijgen en naar even later blijkt
om de optimistische woorden
van de voorzitter van enige
relativering te voorzien. “Wat is
dit voor weer, had net zo goed
of beter in mijn mandje kunnen
blijven liggen. Ben niet van plan
een muurtje op te zoeken a la
Froome” Afijn, enige kilometers verderop, voldoende doorweekt, sluit de eenzame fietser zich aan bij het
compacte peloton en schikt zich in zijn natte lot.
Richard en Berry verrichten het kopwerk, op naar de kop van het land, tegen
wind en door de regen en zonder het humeur er onder te laten lijden. In
gestrekte draf naar de Moerdijkbrug, eerst over de A16. Rijksweg richting
Rotterdam blijkt afgesloten , een karavaan asfaltwerkers heeft bezit genomen
van de autobaan en stoffeert de weg met het zwarte goud. We bereiken de
Moerdijkbrug en als een goed geoliede machine koersen de fietsers in lijn
richting Zevenbergen
Na het nodige gekeer en gedraai, geeft de onvolprezen routeplanner van Berry hardop te kennen dat we
rechtsaf moeten draaien, zo gedaan en jawel een echte kinderkopjes weg ligt glinsterend voor ons.
Snelheid daalt drastisch, afstand tussen de renners neemt toe, voldoende remweg mocht er een
onverhoeds plat gaan. Gelukkig net geen Parijs-Roubais, maar toch, randje van de weg op gezocht en
kunsten vertonen a la van der Poel. Een enkele keer toch maar de kasseien opgezocht( enkele Brabantse
buurtbewoners waren in een gesprek verwikkeld op het begaanbare gedeelte van de weg en zagen geen
kans het aankomende viertal ruim baan te geven). A16 opnieuw over gestoken richting Zevenbergsehoek
De ABC-ers laten hun licht schijnen over de gewassen op het Brabantse land .
Er blijken verschillende inzichten te bestaan, van aardappels tot suikerbieten, tarwe en wietteelt.
Polderwegen, langgerekt, modder op de weg, soms voorzichtige vierwielige tegenliggers, soms minder
voorzichtige, bijna altijd door de reisgenoten in wielertaal tijdig gewaarschuwd “ Auto voor, vrachtwagen
achter, nog een” Drinken jongens, anders wordt het wel echt zwaar, bidon aan het hoofd, wat
opgespatte modder mee naar binnen. Inmiddels blijkt Berry bijna niet van kop af te krijgen en dan te
bedenken dat zijn gezondheid die week niet om over naar huis te schrijven is. Kijk dat zijn de echte
bikkels!
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In de verte lonkt Drimmelen, de welverdiende stop met het vooruitzicht om enig warm vocht tot ons te
nemen voorzien van het enige echte wielervoedsel, nl appeltaart met slagroom, doet de snelheid weer
toenemen. We rijden richting Haven Drimmelen naar het restaurant Voske .
Duidelijk staat op het
raam aangegeven “open”, het
terras bevat veel stoelen en
tafels, geen gasten evenwel. Toch maar naar binnen met dit weer. Wat?
Deur op slot, nog eens gerammeld, niets te zien of te horen.
Weg dan maar vervolgd, de voorzitter blijkt goed bekend in
Geertruidenberg. Hij rijdt linea recta naar een marktplein met allerlei
kroegen en vergelijkbare uitspanningen. We stallen de veelal carbon rossen
in het zicht en strijken neer in een kroeg op stoelen die ondanks het hout
weldadig aanvoelen. Het warme vocht wordt besteld en de appeltaart vers
uit de diepvries aangerukt. Met dank aan het ABC bestuur voor de geste om te trakteren, genieten de
vier, overigens ook van de discussie die op zijn Brabants in de kroeg zich voltrekt onder een stel
Bergbewoners en waarbij men geen blad voor de mond neemt, zeker niet als plaatselijke schonen zich
aandienen.
Hoezeer het verblijf als aangenaam verpoos wordt ervaren , de plicht roept
en de rit wordt voortgezet. Nog zo’n krappe 40 km te gaan. De brug bij
Raamsdonksveer doemt op, een wat oudere heer meent in gezwinde
spoed de brug op te moeten rijden. Pats, een stuk ijzer steekt boven het
wegdek uit, lek! Voorwiel er uit, dankzij vereende inspanningen blijkt na
enige tijd een nieuwe binnenband gemonteerd, buitenband weer er om
gelegd, wiel er in en rijden maar weer. Niet evenwel nadat één van de
wielergenoten in niet mis te verstane woorden de loftrompet heeft
geblazen over racefietsen van Chinese makelij........
Het dorp Hank doemt op, linksaf de polder in en langs het water naar Werkendam. De voorzitter ruikt zijn
hometown, ziet drijvende blokhutten op het water, filosofeert er lustig op los, geeft aan dat het nog maar
zo’n vijf a zes kilometer tot zijn Werkendam is en zet er onvoorstelbaar de sokken in. Het peloton kruipt
in het wiel, windje tegen , dat is hard werken...afzien.
We bereiken het dorp, kop wordt keurig overgenomen door Richard en net toen we enigszins aan het
bijkomen waren, luid getoeter, een lange stoet vrachtauto’s met passagiers die van een uitje aan het
genieten waren. Publiek langs de weg en wij maar denken dat ze voor ons aan het juichen, klappen,
zwaaien waren.......De wielrennende voorzitter gaat het allemaal niet snel genoeg en piept er tussen uit,
langs de vervaarlijke trucks met opleggers, tegen het verkeer in. De stoet vrachtauto’s komt op gezette
tijden op de smalle dijk tot stilstand, daar gaat het gemiddelde van de drie.
Uiteindelijk bereiken de drie de brug over de Merwede naar Gorkum en
draaien op naar het naburige en geliefkoosde dorp Hardinxveld –
Giessendam en rijden de gevlogen voorzitter achterop. Na enige
welgemeende verontschuldiging voor zijn vlucht, wordt in
gestrekte en gezamenlijke draf ingezet op thuishaven Sliedrecht en het ABC honk. Ruimschoots
over 13.00 uur, met een gemiddelde van zo’n 28 km per uur, wordt de 100 km tocht afgesloten.
Met dank aan de reisleider/voorrijder die een fraaie route door het Brabantse land had uitgestippeld.
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Treinfestijn
Voor de wekker al wakker
natuurlijk, op
zaterdagochtend altijd energie
om te gaan hardlopen met de
club. De verkoudheid houdt
mij niet tegen om vandaag de
Treinloop mee te maken.
Heerlijk weer om te lopen,
niet zo warm als vorig jaar.
De lopers hebben een gevoel
van een schoolreisje, de
meesten staan wat onrustig
op de gehoorzaamheids-bel
van Peter te wachten.
En hop naar buiten, zin in!
Eenmaal buiten meldt Bartje dat ze zoekt naar iemand die een verhaaltje wil schrijven van deze dag, ik zal
mee helpen zoeken geef ik terug. Niet dus. Ik geef braaf aan dat ik het wel op me neem. Ondanks mijn
toezegging probeert Bartje toch de inhoud van dit verhaal regelmatig te beïnvloeden
gedurende de ochtend. Vreemd.

Met ongeveer 40 hardlopers en een tiental
wandelaars en nordic walkers gaan we op
pad, en omdat er voldoende tijd is voordat
de trein komt, ronden we de warming-up
op het station af met rekken en strekken.
We stappen in en iedereen vindt zijn plek,
het valt op dat de
A-lopers in de trein
ook vooraan willen zijn.

NIEUWSBRIEF TRIMCLUB ABC

PAGINA 5

De rit door het idyllische HardinxveldGiessendam is prachtig. Bij station BovenHardinxveld stappen de eerste lopers en
wandelaars uit. In Gorinchem een groep van 13
lopers waar ik mee loop. 3 lopers blijven zitten
tot Arkel en gaan voor de halve marathon
vandaag. We gaan nu toch echt beginnen, we
starten rustig en lopen direct naar de dijk welke
we bijna de hele tijd zullen volgen langs de
rivier. We lopen veel op fietspaden wat vraagt
om oplettendheid. Ik heb leuke gesprekken
onderweg, wat een mooie groep mensen zitten
er toch bij ABC!

In Boven Hardinxveld weten we het
waterpunt te vinden, een verfrissende
slok water of wat gespetter is zeer
welkom. De koppies worden al een
beetje rood hier en daar, het wordt al
warm. Wind mee is lekker. Door het
winkelstraatje van het kleine dorp en
verder over de rivierdijk. Regelmatig
lussen we om bij elkaar te blijven. Ook
de foto-momenten worden niet
overgeslagen, waarvoor dank Co !
Langs de snelweg en de Tiendweg
terug naar het clubgebouw. Heerlijk
gelopen, volgend jaar zeker weer
mee, en misschien dan wel weer
vanaf Arkel .... Bedankt voor de
organisatie ABC!
Arie

PAGINA 6

NIEUWSBRIEF TRIMCLUB ABC

Door Riena Kamp
Van Hans Hamerpagt heb ik de beurt gekregen om iets te vertellen over mijn sportfoto.
Dit is mijn verhaal:
Op 13 mei 2019 heb ik samen met Hans,
Erik en een kennis van Erik meegelopen met
de Verkerkloop in Zwijndrecht. Het was een
leuke loop, maar voorgaande jaren waren
er meer ABC ers die meededen, dus was de
ABC vertegenwoordiging matig, jammer!
Aangezien ik niet zo in topconditie was. heb
ik 5 km gelopen, maar wel in een " tobtijd"
van 28,14 minuten. Daarna gewacht op mijn
medelopers die wel zo sportief waren om
10 km te lopen.
We hadden zo veel calorieën verbrand dat
we op weg naar huis maar even bij de, toen
net geopende, Mc Donalds zijn gestopt en
onze verbrande calorieën er weer dubbel en
dwars aan gegeten hebben, maar het was
heerlijk.!!!!
Nu toch maar weer wat fanatieker gaan trainen en volgend jaar weer 10 km lopen, ( kunnen we 2
hamburgers nemen)
Dit was mijn mooie sportmoment en ik geef de beurt door aan Monique Nederveen.
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Zomeravond voetbaltoernooi
Op 13 Juni 2019 deden wij ( de voetballers ) weer mee met het zomeravond toernooi bij VV Sliedrecht.
Het toernooi wordt gehouden voor bedrijven of vriendenteams. Je voetbalt op een half veld met 7 tegen
7 tegen een ander team. Een wedstrijd duurt 12 minuten en
bestaat maar uit één helft.
Dit jaar hadden zich in totaal 24 teams ingeschreven.
Vorig jaar deden wij ook mee en toen waren we tweede in de
poule geworden. Dat vonden wij toen een uitstekende
prestatie.
Dit keer waren we in een nieuw voetbal tenue gestoken.
Mede door ABC en twee sponsors, ‘’Hoogendoorn’’ en
‘’dewaalvers.nl’’
Dus ons doel was eigenlijk wel om vorig jaar te evenaren.
Stiekem hoopten we dat we misschien wel eerste konden
worden in de poule.
Alleen de eerste teams in de poule gaan namelijk door naar
de halve finale.
De eerste wedstrijd speelden we gelijk 1-1, op zich geen
slecht resultaat.
De tweede wedstrijd werd ook gelijkspel en eigenlijk hadden
we daar wel meer verdient.
De derde wedstrijd verloren we waardoor we helaas op de laatste plaats eindigden.
Natuurlijk baalden we daar wel een klein beetje van maar ondanks het resultaat hebben we met z’n allen
wel lekker gevoetbald en plezier gehad, en daar gaat het natuurlijk om.
Uiteraard kijken we er alweer naar uit om volgend jaar weer met de ABC mee te doen aan dit toernooi.
Rudi

De voetballers
in hun nieuwe
tenues
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ABC Fietstocht
Op dinsdag 9 juli zijn we gestart met 22 fietsers voor een
rondje Dordrecht
Het weer zag er goed uit met een klein beetje wind dus
het was goed te doen.
Na instructie om veilig te fietsen ging het richting Kop van
‘t land met een snelheid van 15 km p/u . Daar ging het
over een smal fietspad en moesten we achter elkaar
fietsen. We hadden uitzicht over de Nieuwe Merwede en
fietsten langs de Oosten Westhaven naar het uitkijkpunt
over het Zuid Maartensgat. Daar konden we enkele foto’s
maken. Jammer dat daar geen rustpunt voor koffie was.

Dus fietsten we verder over een
nieuw fietspad en de Zeedijk. Via
knp 43 83 84 naar de brug over het
Wantij en Beneden Merwede naar
De Heerlijkheid in Papendrecht .
Daar stond de koffie en koek al klaar.
Esther Korteland vertelde waar de
Heerlijkheid voor staat
en in de Landwinkel konden eigen
producten zoals groente en fruit
gekocht worden.
Na de koffie ging ieder zijn eigen
weg naar huis
Ik zelf kwam uit op een afstand van
40 km. Aad
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Goede promotie van
onze starterscursus.
Met dank aan
Jaqueline!

PAGINA 9

PAGINA 10

NIEUWSBRIEF TRIMCLUB ABC

Starters van start

Meer dan 50 starters en herstarters hebben zich
opgegeven voor onze starterscursus hardlopen. We zijn
blij met zo’n grote opkomst!
De starterscursus staat onder leiding van Peter, maar
afgelopen zaterdag had Peter een wielerwedstrijd.
Ondanks zijn blessure was Arjan erbij om hem te
vervangen tijdens de warming-up.
Ook Karel, Piet, Johan, Chris en Suzanne lopen mee als
assistent-trainers.
We wensen de starters veel plezier met het hardlopen.

NIEUWSBRIEF TRIMCLUB ABC
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De Nijmeegse 4-daagse
Twee ABC-ers hebben afgelopen juli de vierdaagse van Nijmegen gelopen. Dat is een prachtige prestatie.
De redactie vroeg hen om hun ervaring op papier te zetten.

Hallo ABC-ers.
Het is intussen al even geleden maar mij is gevraagd mijn ervaringen
met het lopen van de 4-daagse in Nijmegen met jullie te delen. Eigenlijk
is het ook juist wel weer heel leuk om dat enkele weken later te doen.
De pijntjes en kwaaltjes zijn inmiddels genezen en de mooie
herinneringen hebben een waardevol
plekje.
Het was mijn 4e vierdaagse.
Een hele mooie, het was immers
prachtig wandelweer. Een heel
gezellige, want ik liep dit jaar voor het
eerst (deels) met mijn man. Maar
zeker ook mijn meest waardevolle,
omdat niets vanzelfsprekend blijkt.
Mijn gezondheid gooide onverwachts bijna roet in het eten. Een door een virus uitgevallen
evenwichtsorgaan leek ervoor te zorgen dat ondanks alle goede voorbereidingen, ik de 4daagse
misschien wel een jaartje aan mij voorbij moest laten gaan. Zoiets komt altijd ongelegen, maar het was
eind april ! Het herstel ging mij veel te langzaam, maar stapje voor stapje ging het gelukkig vooruit. Na 5
weken kon ik mijn werkzaamheden langzaam aan op gaan pakken en kon ik weer zonder onderweg te
stoppen een rondje rond het plaatselijke voetbalveld wandelen. Dat was nog lang geen 4 x 40 km , maar
ik had nog ruim 6 weken tot de 4daagse. Dat moest toch goed komen?!
Aan mijn doorzettingsvermogen zou het niet liggen. Ik wilde er voor de volle 100% voor gaan. Ik zei alleen
dat ik niet een van de laatste strompelaars zou zijn die over de finish zou worden gedragen. Als mijn
lichaam aan zou geven dat het niet ging, zou ik stoppen. Vrolijk
doorstappend met voorbereidende wandelingen en een
schitterende wandelvakantie in Ierland bracht ik die 6 weken
door. Ja de conditie was wel achteruit gegaan door die weken
niets doen, maar er zijn er met veel slechtere conditie die het ook
lukt. En met al die duizenden andere wandelaars heb ik een
geweldige week in Nijmegen gehad en is het ook mij dit jaar
gelukt (met een lach en een traan, maar ruim op tijd)

4 x 40km I DID IT !

💪

Mijn grenzen opgezocht en er toch een klein beetje overheen
gegaan. (Ik heb nog een poosje kreupel gelopen) Maar zoals ik al
zei aan het begin; álle pijntjes en kwaaltjes zijn inmiddels
genezen, en die geweldige ervaring en het gevoel dat ik het
ondanks alles tóch maar wel heb geflikt…. Neemt niemand mij
meer af !!!
Carla van Middelkoop
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Ik kijk er elk jaar weer naar uit: de derde week van juli, mijn Vierdaagse! Mijn hart
maakt telkens een sprongetje als ik dan via de brug over de Waal ‘mijn geboortestad’
Nijmegen binnenrijd.
Tijdens de periode dat ik met hardlopen begon raakte ik vaak en langdurig
geblesseerd en zocht naar een nieuwe uitdaging. Toen besloot ik mij in te schrijven
voor de Nijmeegse Vierdaagse. Als geboren ‘Nijmeegse’ zou ik die toch één keer in
mijn leven moeten lopen.
Met ruim 800 kilometer wandelen, volgens een strak schema bereide ik mij voor( het 2e jaar trainde ik er
overigens 400, het 3e jaar 200 en de laatste jaren volsta ik met ongeveer 100 wandel kilometers ter
voorbereiding). Via de organisatie ‘Vierdaagsebed’ kreeg ik in de binnenstad, waar tot in de vroege
ochtenduurtjes de feestelijkheden doorgaan, een geweldig gastgezin toegewezen. Tot op de dag van
vandaag laat ik me hier elk jaar weer heel gastvrij verwennen.
De eerste dag, toen ik wandelend via de Waalbrug
Lent binnen kwam en zag dat ondanks het vroege
ochtenduur, half 6!!! heel Lent buiten stond om de
wandelaars enthousiast aan te moedigen en van
allerlei lekkers te voorzien, dacht ik direct:” Hier ben
ik ruim 40 jaar te laat aan begonnen!”
Nooit heb ik tijdens de Vierdaagse gedacht, waar
ben ik aan begonnen, maar van begin tot het eind
genoten van dit prachtige evenement. Denk niet dat
ik zonder blaren of soms ander ongemak loop hoor.
Het eerste jaar heb ik na elke wandeldag urenlang
op mijn nummer moeten wachten bij de EHBO voor
behandeling van mijn blaren.
Soms vraag ik mij af, wat inspireert mij nu zo? Wat
dan direct bij me opkomt is dat alle verschillende
nationaliteiten, jong en oud, arm en rijk die tijdens
de Vierdaagse verenigd zijn het evenement heel
bijzonder maken. De gastvrijheid van Nijmegen en
omgeving, het enthousiasme, de saamhorigheid en
samenzijn van de wandelaars, de toeschouwers én
vrijwilligers raken mij. Dit jaar was er extra aandacht
voor plaatsen waar 75 jaar geleden hard is gevochten. Dan realiseer ik mij, hoe belangrijk het is, dat ik dit
wandelfeest in vrijheid mag beleven. In 2019 en hopelijk in nog vele jaren daarna.
Natuurlijk hoop ik dat ik mijn enthousiasme heb kunnen overdragen en dat er volgend jaar misschien
ABC-ers zijn die net als ik de Vierdaagse van Nijmegen gaan lopen. Kunnen wandelen en natuurlijk
hardlopen wat ik ook erg graag doe, beschouw ik als een groot voorrecht. Ik ben er dankbaar voor!
Met sportieve wandelgroet, Karin Biesheuvel.

NIEUWSBRIEF TRIMCLUB ABC
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Ik hou van observeren zeker als we op vakantie zijn.
Het gezin wat op de camping tegenover ons zat die om
de beurt buikgriep kregen. De buurman moest zijn
vrouw en kinderen zelfs om de beurt met de auto naar het toiletgebouw
brengen. En wij maar hopen dat we een ander toilet pakten. Ondertussen
klonken er steeds braakgeluiden uit de tent tegenover ons.
De meneer schuin tegenover die luidkeels nog wat zaken met zijn secretaresse
moest regelen. ‘Mail even naar Liesbeth. Ik heb dat zus en zo gedaan’.
Vervolgens werd hij gestoken door een wesp en gaf zijn vrouw midden op het
pad de instructie ‘ZUIGEN!’ ‘UITSPUGEN’ ‘ZUIGEN’ ‘SPUGEN’. De rest van het
veld keek toe. Er was een buurman die het toch niet kon laten om op te
merken dat dit best vreemd klonk. Ze bleken zelfs een campingwasmachine bij
zich te hebben. En een tweeling die precies wisten hoe ze paps en mams
moesten bespelen.
De Belgische buren met blaffende teckel ‘Mickey’ die dacht dat hij overal en
naar iedereen moest blaffen en dat dan ook de hele dag deed.
Het gezin dat per ongeluk de magnetron had aangezet in plaats van de
oven. En daar pas achter kwam toen de hele tent vol zwarte rook stond. Oh
nee, dat waren wij. Het hele veld stond meteen buiten om te vragen of we
hulp nodig hadden. We beten de puber lachend toe dat ze toch het verschil
wel wist inmiddels... die op haar beurt beweerde echt de oven aangezet te
hebben. Dus geeeen idee hoe dit kon?? Alles bleef naar rook ruiken, maar
er zijn geen gewonden gevallen zullen we maar zeggen.
Het gezin wiens puber haar haar midden op het veld roze liet verven door
een vriendin. Oh.. dat waren wij ook.
De (over) buren die, ondanks dat het vakantie was super gestructureerd bleven, eten, slapen, douchen.
Hun zoontje vroeg of ze ook een keertje broodjes in de magnetron wilden doen. Hij vond het zo leuk al
die rook!
De bijna voorste buren die ons keer op keer vertelden dat ze hun hond zo misten. Maar.. hij was op
hondenkamp en ze konden elke dag mee lezen hoe leuk hij het had gehad die dag. Ter compensatie
hadden ze twee levensgrote knuffels meegenomen. Een pinguïn die in de stoel mocht zitten en grote
beer. Bijzondere mensen. Ik hou er van!
Als de vakantie voorbij is kan ik weer op mijn eigen toilet zitten zonder de geluiden van de buren te
horen. Kan ik weer breeduit slapen zonder de keuken met mijn knieën te raken en kan de puber weer
lekker uitslapen. En toch gaan we volgend jaar lekker weer kamperen!
P.S. Ik ga meedoen met de starterscursus, eens kijken of ik daar iets leuks
over kan schrijven.
Liefs, (Vol)Daan.

PAGINA 14

NIEUWSBRIEF TRIMCLUB ABC

Molenloop

Dinsdagavond 2 juli waren de
trimmers uitgenodigd door Annelies
en Carin voor een Molenloop, met
als startpunt Alblasserdam.
Een leuke loop met mooi weer in
een prachtige omgeving!
Na afloop werden de deelnemers bij
Carin thuis getrakteerd op een
verfrissend ijsje!

Met dank aan de organisatoren
en de goede catering!
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De Oude Doos door Arjan Holster

In deze 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 AAD JANMAAT, inmiddels bijna 78 jaar.
“Ik ben al heel lang lid en wel vanaf augustus 1972
omdat ik een prijs gewonnen had om gratis lid te
worden.
Vooral de eerste jaren verzon vooral Karel Schmidt
allerlei verschillende activiteiten van touwtje trekken tot
slootje springen maar ook uitstapjes naar de Ardennen
(heel weekend) of fietstochten.
Wij liepen toen op de sintelbaan bij Sportpark de
Lockhorst en waren ook de Dames fitclub nog lid van
ABC.
U ziet hierbij een aantal voorbeelden van dergelijke activiteiten.
De animo om dergelijke uitstapjes met de club
te maken was vroeger veel groter.
Je krijgt de mensen nu nog maar net mee naar
Ridderkerk en zelfs de jaarlijkse trip naar Hoek
van Holland is helaas geschrapt.
Alleen de dinsdagmorgen groep onderneemt
nog wel eens een uitstapje naar een speciale
locatie, zoals de Zijdebrug en naar Nieuwpoort
en dan gaat er koffie mee en hebben we een
heel gezellige morgen.

Maar vroeger in de jaren zeventig en tachtig was ik ook
vooral gericht op prestatie lopen door heel het land.
Zo heb ik 3 keer meegedaan aan de Elfstedenloop en
ging ik met mijn maatje Jan Stam naar loopjes in het
Kralingse Bos en de halve marathon van Etten leur.
Daar komen ook mijn PR’s vandaan met 1:32 op de
halve en zelfs 3:30 op de hele marathon.”
(Een knappe prestatie noot: redactie)
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Een anoniem verslag van de heuveltraining in Ridderkerk
– 31 augustus 2019

Op de laatste zonnige zomerdag in 2019 op de fiets naar Ridderkerk
voor de traditionele heuveltraining. Voor mijzelf betekent dit dat ik mijn
debuut ga maken in dit heuvelachtige gebied. En dat terwijl ik toch al
een aantal jaren lid ben. En dan ook gelijk maar op de fiets. Het wordt
zo zelfs een bike-run-bike activiteit.
Aangekomen in het Ridderkerkse doen we na de warming-up een
verkennend rondje door De Gorzen. Met daarin opgenomen een wel
heel steil stuk naar de uitkijktoren. Het lijkt het hooggebergte wel.
Gelukkig komt na deze beklimming ook een afdaling.
Leve de zwaartekracht!

Eigenlijk best wel een mooie
omgeving, dit natuurgebied dat is
aangelegd op een voormalig
vuilstortterrein. Tijdens het derde
en laatste rondje ook nog een
uitstapje gemaakt naar de Crezéepolder. Langs de rivier een
prachtig uitzicht en veel diverse
soorten vogels gezien. Voor
volgend jaar zou dit een mooie
uitbreiding op de bestaande route
kunnen zijn.

En wat natuurlijk ook nog vermeld moet
worden is de (naar ik heb vernomen)
traditionele waterpost inclusief fruit.
Bemand door een zeer ervaren ABC-duo. Na
elk rondje een heerlijk watertje voor de
droge mond. Deze waterpost fungeert
tevens elk jaar als een verzamelplek voor de
aanwezige fietsers, hardlopers, Nordic
walkers en wandelaars.
Al met al in ieder geval een zeer geslaagde
zaterdagochtendtraining. Mensen van de
organisatie: hartelijk dank hiervoor!
Dit keer waren er drie deelnemers aan de
bike-run-bike. Wellicht dat in 2020 meer
mensen mee willen fietsen?
We vertrekken dan ook weer om 8.00 uur vanaf het clubgebouw. Tot dan!
Een debutant
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Na het debuut van Leo enkele weken geleden bij de jaarlijkse heuveltraining vinden
wij dit een mooi voorbeeld van een activiteit, die ook volgend jaar weer in de
activiteitenkalender opgenomen kan worden.
Neemt niet weg dat het goed is om na te denken over mogelijke nieuwe activiteiten
voor al onze verschillende sportafdelingen.
Zo zitten wij (Arjan Baan Hofman en Leo) te denken om bijvoorbeeld historisch te
gaan (hard)lopen in de omgeving van Slot Loevestein. Ook mooi om naar toe te
fietsen.
Mocht je zelf een idee hebben voor een nieuwe activiteit, laat het ons weten. Dan
kunnen we dit bespreken in het overleg met de sportcommissie op 13 november.
Denk na, wees creatief en geef het aan ons door via sportzaken@trimclubabc.nl of
mondeling tijdens een training. Alle ideeën vanuit alle afdelingen zijn van harte
welkom.
Dan kunnen we met z’n allen gaan werken aan een mooie nieuwe
activiteitenkalender.
Immers, samen kom je verder!

ABC agenda:
28
9
7
28
4

september Jaarfeest
november Bolderloop
december Speculaasloop
december Oliebollenloop
januariONZENieuwjaarsreceptie
SPONSORS
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onze sponsors

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

