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VAN DE BESTUURSTAFEL
Allereerst wil het bestuur iedereen bedanken die op Trimclub
ABC heeft gestemd bij de Rabo Club Support actie.
ABC heeft € 670 van de Rabobank ontvangen!

Het einde van het jaar 2019 nadert, de feestdagen en het nieuwe jaar liggen in het verschiet.
Dit is dan ook de laatste nieuwsbrief van 2019.
Een jaar waarin we kunnen terug zien op het verder groeien van onze spinningafdeling.
Een impuls van onze fietsafdeling die we in 2020 verder hopen uit te breiden.
Een jaar met allerlei leuke en sportieve activiteiten.
Voor deze activiteiten zijn er altijd vrijwilligers in de weer om deze activiteiten
Fijne
mogelijk te maken. Met als hoogtepunt de opnieuw goed
feeestdagen
georganiseerde Bolderloop in november.
en een
Maar ……..misschien wel de allerlaatste Bolderloop.
sportief
Jo Terlouw heeft vele jaren de kar getrokken,
nieuwjaar!
maar vindt het tijd dat iemand anders het stokje overneemt.
Er ligt een draaiboek klaar en er zijn een aantal leden die willen assisteren. Je hoeft
het dus niet alleen te doen, het enige wat we zoeken is iemand die de leiding
neemt. Dus…lijkt het je leuk, we horen het graag!!
Het zou jammer zijn als we met dit bijzondere evenement moeten stoppen.
In deze nieuwsbrief vind je weer leuke foto’s en verslagen van activiteiten.
We bedanken allen die bijgedragen hebben aan deze nieuwsbrief
en wensen iedereen fijne dagen toe. Graag maken we je nog attent op
de oliebollenloop 28 december en de nieuwjaarsreceptie 4 januari.
Iedereen is van harte welkom!
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Door: Monique Nederveen

Tjonge 10 jaar lid en eindelijk mag ik ook een keer een stukje schrijven over mijn sportmoment.
Afgelopen zaterdag hebben we met een groot aantal leden weer genoten van de altijd gezellige
speculaasloop in Drunen.
Maar mijn sportmoment van dit jaar was toch wel mijn deelname aan de halve marathon van Drunen.
Met 10 clubgenoten ben ik op 17 maart afgereisd naar Drunen. Nadat we allemaal waren voorzien van de
startnummers zijn we richting de start gelopen.
Enigszins nerveus ben ik van start gegaan (of de andere hier ook last van hadden weet ik niet) maar na
een kilometer of twee merkte ik dat het best goed ging. Mijn clubgenoten waren inmiddels in geen velden
of wegen meer te bekennen. Uiteindelijk kwam ik Leo weer tegen en de laatste kilometers hebben we
samen gelopen.
Nadat we met trots onze medaille in ontvangst hadden genomen troffen we elkaar weer in het
"dorpshuis" waar we gezellig nog wat hebben gedronken. Nadat de groepsfoto was gemaakt zijn we moe
maar heel voldaan weer op huis aan gegaan.
Het ziet ernaar uit dat er ook een aardig aantal leden mee gaan doen op 8 maart 2020 met de
Vestingsloop in Gorinchem.
Daarom geef ik de "pen" door aan Karin Biesheuvel die dit leuke evenement heeft aangekaart
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Spa –Sliedrecht 2019

Vrijdag 13 september was het zover …de 21e editie van Spa –Sliedrecht.
Ondergetekende, Jo Terlouw en Peter Kieboom gingen de sportieve uitdaging graag
aan. De goed georganiseerde wielertocht begon bij Profile Kramer de Fietsspecialist.
Aldaar stonden de bussen klaar om de 80 wielrenners te vervoeren richting Spa(België)
In de bus heerste gelijk al een gezellig schoolreisjesgevoel; denk in ons geval bijvoorbeeld aan de busreis
richting Drunen …zoiets…
Aangekomen rond het middaguur in Spa begon het
serieuze werk en vertrokken de renners voor een
tocht van 110 km door de Belgische Ardennen en
Zuid Limburg.
Van vals plat tot stevige kuitenbijters en snelle
afdalingen in de benen kwamen we moe maar
voldaan in het Sporthotel te Sittard. Waar we met
elkaar hebben gegeten en na afloop nog een
gezellig drankje hebben genuttigd in de hotelbar.
De volgende ochtend vertrokken we na een stevig
ontbijt voor de lange rit van 204 km richting huis.
Halverwege de benen even rust geven onder het
genot van een bak koffie plus vlaai en weer door!
Tussen de middag een dik verdiende pannenkoek en dan de laatste kilometers afleggen richting huis.
Rond 18.30 uur kwamen we onder luid applaus van familie en bekenden wederom aan bij Kramer.
Zoals de meesten onder ons wel weten is er een wielerafdeling bijgekomen bij de ABC.
Samen met Peter en Jo hopen we na het winterseizoen hiermee door te gaan en het lijkt ons leuk om in
september met een grotere groep ABC-ers aan te kunnen sluiten bij de 22-editie Spa –Sliedrecht!
Zegt het voort……!!
Met een sportieve groet, Berry Faro
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Op 28 september was er voor de
wandelaars en Nordic Walkers ‘de
kerk in het midden wandeling’.
Zij kregen een a4-tje met daarop
foto’s van diverse
geloofsgebouwen, met daarbij de
opdracht om een foto te maken.
De Nordic Walkers hebben
daarmee echt hun best gedaan en
verdienen daarmee de
orginaliteitsprijs!
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Rondje om de kerk fietstocht

Bootcamp training

Kerk in het midden – wandeling
(wandelaars)
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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 KAREL SCHMIDT, inmiddels bijna 83 jaar.
Eén van de oprichters van onze club als afsplitsing van AV Sliedrecht in 1956, afkomstig vanuit het roeien
in Zaandam.
Een man met zowel daden als woorden want hij vertelt honderd uit als we vragen naar zijn verleden.
“Ik ben in dat jaar direct begonnen als trainer op de baan (beroemd is zijn haasje over) en dat heb ik 30
jaar gedaan”. Ook heb ik zo’n 20 jaar de dames van DFC getraind in de tijd dat er nog geen dames lid
mochten worden van ABC”.
Zoals gezegd is Karel geboren in Zaandam, is in de
oorlog vertrokken naar Oost-Pruisen en heeft
gestudeerd in Hamburg.
Na een brief aan Prins Bernard kon hij in Nederland
aan de slag als scheepstechnicus en later is hij in
Sliedrecht terecht gekomen o.a. bij Boskalis,
Volker Stevin en scheepswerf Slob tot aan zijn
pensioen.”

Echter het bewijs dat hij nog heel lang actief is
(hij is tenslotte nu nog hulptrainer van de startersgroep) blijkt wel uit het feit dat hij tot aan zijn 78e nog
gewerkt heeft en zelfs nu nog gevraagd wordt om te helpen in de scheepsbouw.

Een groepsfoto uit de jonge tijd
van Karel.
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Over zijn sportcarrière is Karel wel zeer trots maar ook heel bescheiden. Nooit een marathon gelopen
(wel een ½ in 1:40!) maar heeft wel aan heel veel dingen meegedaan en vooral ook georganiseerd.
Te noemen valt de hele leuke Bevrijdingslopen, trimlopen, Elfsteden lopen, de Van de Leurlopen,
fietstochten, Ardennen weekenden naar België, De Zeskamp van de NCRV, wadlopen kortom te veel om
op te noemen.

Hierboven één van de memorabele dagen van de club het 25 jarig jubileum.
Karel hoopt ondanks zijn hoge leeftijd zich nog jaren voor de club in te kunnen zetten en samen met zijn
vrouw nog mooie momenten mee te kunnen maken.
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Jaarfeest -Barbecue
Zaterdag 28 september was er weer
een gezellige barbecue in ons
eigen clubgebouw.
Cuisine Compleet zorgde voor de
catering. Onze vertrouwde
bardame Pieta en barman Henk
zorgden ervoor dat we niet droog
kwamen te staan.
Kortom: een hapje, een drankje,
een muziekje en leuke gasten, het
was een gezellige avond!
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Nieuws van de afdeling spinnen

Onze afdeling is de laatste maanden weer behoorlijk gegroeid. Naast de
Nordic walkers en de Runners die komen spinnen, komen er ook steeds
meer leden die alleen voor het spinnen komen.
Er zijn 6 trainingen in de week. Op dinsdag en donderdag van 19.00-19.45 en van 19.45-20.30 uur, op
donderdag van 19.30-20.15 en op zaterdag van 9.35-9.20 uur. Er zijn 5 trainers: Maria, Petra, Chris,
Gerard, Arjan en Hans. En er is een 6de onderweg: onze voorzitter gaat ook meedraaien. Er zijn per les 15
fietsen beschikbaar. Sommige trainingen zijn snel volgeboekt, maar in de lessen van 19.45-20.30 uur is
bijna altijd nog wel plaats.
Iedere trainer heeft zo zijn eigen invulling aan de trainingen, dat is vooral te merken aan het soort muziek
wat gedraaid wordt en aan het soort oefeningen.
Naast goede trainers zijn ook goede fietsen van belang. Door goed speurwerk van Jo kochten we fietsen
uit kavelverkopen en door een tip van Jan kwamen we ook aan de gele IHC fietsen. Die fietsen moeten
onderhouden worden, dat nemen Sjaak en Chris voor hun rekening. Leen maakt de grijze fietsen schoon,
voor de gele fietsen zoeken we nog iemand. Heb je er zin in en tijd voor? Meldt het bij een trainer of
iemand van het bestuur.
Het mooie van spinnen is, dat iedereen op zijn/haar niveau kan meedoen. Je kan variëren in weerstand,
snelheid en de verhouding staan/zitten. Dit maakt deze sport geschikt voor elk niveau en alle leeftijden.
We hebben spinners van 18 tot 80 jaar!
Ben je nieuwsgierig en wil je weleens een training meedoen? Laat het even weten via
abcspinners@outlook.com en je krijgt een uitnodiging!
Meer lezen? Klik op https://trimclubabc.nl/?page_id=1685
(Je ziet dan gelijk dat er aan de website van onze Trimclub stevig ‘verbouwd’ wordt.)
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Door: Carine van der Sluijs

Deze zomervakantie besloot ik dat het toch echt tijd was om wat meer te gaan bewegen. Ik wilde graag
kiezen voor een sport die ik echt voor mezelf deed, maar waarbij ik toch een goede stok achter de deur
had. Mijn vader (Kees van der Sluijs) en tante (Bartje van der Sluijs) rennen allebei bij ABC. Mijn vader
vertelde me over de starterscursus en ik besloot me aan te melden. Vooral in het begin is het even
doorzetten om op zaterdagochtend zo vroeg uit bed te komen. Al helemaal toen werd besloten om al om
8:30 uur te beginnen in plaats van 9:00 uur! De eerste trainingen waren het zwaarst, maar het was ook
motiverend om te zien dat je zo snel progressie maakt. De dagen werden langzaam korter en kouder,
maar ik heb volgehouden. De Bolderloop kwam langzaam in zicht.
Op zaterdag 9 november was het dan zover. Na een ietwat chaotische start hebben we als starters een
leuke wedstrijd gelopen. Het was ook best zwaar, want de zes kilometer hadden we tijdens de training
(naar mijn weten) nog niet aangetikt. Door mijn grote enthousiasme dat ik eindelijk de finish had gehaald,
vergat ik helemaal te kijken naar mijn tijd. Volgens mij moet ik ergens in de 38 e minuut over de finish zijn
gegaan. Geen toptijd, maar ik had toch een voldaan gevoel. Mijn allereerste wedstrijd zat er weer op!
Ik wil Peter Kieboom en de hulptrainers bedanken voor de gezellige trainingen. Daarbij wil ik speciaal nog
even Karl Schmidt bedanken voor zijn strenge, maar goedbedoelde advies over mijn armen. Volgens mij
beweeg ik ze nog steeds niet voldoende mee, maar ik werk eraan! 
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De Bolderloop en vrijwilligers!
Zonder vrijwilligers geen Bolderloop. Ook dit
jaar hebben weer een groot aantal
vrijwilligers ervoor gezorgd dat de Bolderloop
een mooi en goed georganiseerd
festijn was.
Ze staan niet allemaal op de foto,
maar alle vrijwilligers bedankt!
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Op 9 september zijn een groot aantal cursisten begonnen aan de
starterscursus, met als einddoel meelopen met de Bolderloop. Een
groot deel van hen heeft meegelopen met de 6 of 10 kilometer,
Chapeau, een mooie prestatie!

NIEUWSBRIEF TRIMCLUB ABC

PAGINA 13

Ondanks dat ik al wat jaren loop had ik dankzij een blessure een tijd niet
gelopen. Ik had last van ‘hielspoor’ of peesplaatontsteking, hoe dan ook, het deed pijn aan mijn hielen,
ook als ik niet liep. Dus besloot ik mee te gaan doen met de starters, want ondanks dat ik dus al heel wat
jaren loop had ik nog nooit mee gedaan met de starterscursus. Daar wordt je nooit dommer van was mijn
insteek.
En dat bleek ook zo te zijn. Er is verteld over voeding, dat mocht ik op zaterdag zelf doen, dus daar heb ik
niets nieuws gehoord. De week daarna ging het over schoeisel en daar heb ik wel iets van opgestoken. Ik
wist niet dat er zoveel verschillende schoenen waren. Het beste advies: ga naar een specialist, want als je
schoenen niet goed zijn is de kans op blessures vele malen groter.
Het hardlopen zelf viel in het begin wel mee, maar er werd
meteen goed opgelet hoe je liep. Wat je eventueel in je houding
kon verbeteren. De mensen die wel wat tips konden gebruiken
werden apart genomen voor uitleg en tips. Dat is natuurlijk ook
meteen de kern van de ABC. Ze letten op het individu. Je loopt in
een groep, maar de trainers hebben iedereen in de gaten. De
(meeste) leden zijn sociale mensen en een ongeschreven, of
misschien wel geschreven regel is dat niemand alleen loopt. En
waar vind je dat tegenwoordig nog?
Er werd erg veel aandacht besteedt aan de warming-up en de
cooling down, iets wat ik zelf eigenlijk allang niet meer deed. Juist dat is goed voor je spieren en het hoeft
niet perse lang te duren. Op een speelse manier deden we oefeningen op de ijsbaan. Ik ben niet zo’n fan
van oefeningen maar het was allemaal net niet te lang en dus prima te doen. Bovendien is het goed voor
je.
Al snel gingen we (kleine) rondjes door Sliedrecht lopen en eerlijk gezegd vond ik de stappen die gemaakt
werden best groot. In mijn geval niet te groot, maar ik vond ze aanzienlijk. Het gaat als een speer. En te
zien aan het aantal deelnemers bij de Bolderloop is dat voor de meeste mensen goed te doen.
Helaas was ik er bij de Bolderloop niet bij, dus daar kan ik niets over schrijven. Hoewel ik al enkele jaren
als vrijwilliger help bij de tijds-telling en dus weet dat de sfeer optimaal is en alles tot in de puntjes goed
geregeld is. Dat was dit jaar vast niet anders.
Wat betreft de starterscursus, wat mij betreft zou iedereen die al loopt of gaat lopen dit ‘moeten’ doen.
Je loopt toch weer net iets bewuster dan dat je deed en je steekt er allicht iets van op.
Mijn hielen zijn vrijwel over, maar door een andere belasting met sporten heb ik helaas nu last van mijn
heupen gekregen. Aangezien er een groep is die 5 kilometer gaat lopen met Karel ben ik van plan om,
zodra het weer iets beter gaat, daar mee mee te gaan lopen. Ik denk dat dat een hele goede zet is voor
menig starter en herintredende loper. Zo kun je toch meelopen op je eigen niveau, en bijkomend
voordeel, je bent weer op tijd thuis.
Ik wil vanaf hier iedereen hele fijne feestdagen en een sportief 2020 toewensen.
Liefs, (Vol)Daan.
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Team Steamwork organiseert 14 februari as een spinningestafette.
De opbrengst gaat naar de Roparun.
Lijkt het je leuk om mee te doen, opgeven kan bij Arjan Holster a.holster@live.nl
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Samen met Leo Kwakernaat is Arjan Baan Hofman sinds april, binnen het bestuur, verantwoordelijk voor
alles wat te maken heeft met sportzaken.
Deze sportieve vijftiger werkt bij KPN als Risk Manager en zoals de naam al doet vermoeden, houdt ‘ie
zich bezig met het in het vizier houden van (financiële) risico’s. Arjan is ongeveer 10 jaar lid van ABC.
Hij koos indertijd voor het hardlopen op aanrader van de dokter; stress en (een klein beetje) overgewicht
was de reden om meer aan sport te gaan doen. Naast een drukke baan was hardlopen daarbij een slimme
keuze; de sportschoenen kunnen ieder moment van de dag aan. Nadat hij aan de Bolderloop heeft
meegedaan, heeft hij zich bij de gelederen der ABC-lopers aangesloten.
Nooit spijt van gehad want lopen met elkaar is lopen met gezelligheid. Inmiddels heeft ‘ie dan ook al
aardig wat sportschoenen versleten. Toen Arjan begon, heeft ‘ie zich bij Runnerworld de Asics Cumulus 9
laten aanmeten. Inmiddels zit ‘ie bij Asics Cumulus 21. Er zijn dus al heel wat paartjes versleten.
Al twee keer heeft Arjan meegedaan aan een halve marathon. De training daarvoor had beter gekund;
eigenlijk traint hij tot maximaal 13 kilometer. Daar dan nog 8 kilometers-en-een-beetje aan vast plakken is
echt geen sinecure. Maar ja, ’t is wel gelukt al was de accu beide keren helemaal leeg.

Het jaar 2019 was een mooi sportief jaar voor
Arjan. Hij had last van een kleine blessure maar
deze belette hem niet om alle sportactiviteiten
te staken. Arjan is meer gaan spinnen en heeft
zichzelf een mountainbike cadeau gedaan.
Inmiddels kijkt hij uit naar 2020. Arjan verwacht
dat de bevrijdingsloop Wageningen een nieuw
sportief hoogtepuntje gaat worden. Dit vindt
ook plaats in het voorjaar; zijn favoriete seizoen
om buiten te zijn. In dit seizoen kan de lange
broek verruild worden voor een korte en dat
blijft toch altijd een heerlijk gevoel
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Het is 7 december en vandaag staat de Speculaasloop op het programma. Altijd leuk om in het mooie
gebied van de Drunense en Loonse duinen te gaan lopen. De opkomst is net als andere jaren geweldig. Er
staan twee bussen klaar om ons naar Kaatsheuvel te vervoeren en ruim 100 leden stappen in. Als de
bussen op het punt staan om te vertrekken neemt de voorzitter nog even het woord. Alle dames in de
bus krijgen een waarschuwing: Wil je straks op de groepsfoto dan is het verboden eerst naar het toilet te
gaan.
Zo… dit dreigement komt even binnen en moet ik toch even verwerken. Ik ben namelijk ook een van de
dames die vooraf altijd even de blaas wil legen. Maar gehoorzaam besluit ik toch maar naar de voorzitter
te luisteren en bedenk dat er halverwege de training vast wel een moment zal komen waarbij ik me
eventjes terug kan trekken.
Na een half uurtje rijden, arriveren we bij de Roestelberg en iedereen maakt
zich direct klaar voor de groepsfoto. Daarna splitst de groep zicht in hardlopers
en wandelaars. De hardlopers beginnen met de warming up. Onder leiding van
Rob en Leen worden de mannen tegen de vrouwen uitgedaagd om een heuvel
op te rennen. Wat de mannen natuurlijk dik verliezen.
Na de warming-up gaan we een ronde lopen van zo’n 2 kilometer een stuk door
het bos en een stuk door het zand. We mogen zelf bepalen hoe vaak we deze
ronde lopen, maar… we moeten om half 11 in de Roestelberg zijn.
Halverwege de training voel ik toch dat het toiletverbod van de voorzitter mij gaat opbreken. Er moet
toch ergens wel een plekje zijn in het bos waar ik me even kan terugtrekken? Maar helaas…we lopen op
een hondenlosloop route, het idee van een loslopende hond in mijn nek terwijl ik……… Nee dan maar
even verder lopen. Ik kijk nogmaals goed om me heen en net als ik een goed plekje heb gevonden, duikt
er een fotograaf op uit de bosjes. Heb ik dat weer, wat doet die man hier? Het lijkt wel of hij
op elke hoek van het parcours staat. Wie is die man, hij doet me vaag aan iemand denken.
Kent iemand hem?
Er zit niets anders op dan met overvolle blaas te blijven lopen. Dus als één van mijn mede
lopers heeft gedacht: is zij een andere loopstijl aan het trainen? Nee dus… volle blaas.
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Gelukkig mogen we om half 11 naar de Roestelberg.
Daar wacht ons heerlijke erwtensoep en jawel ook dit jaar, zelfs op 7 december, is Sint weer in Drunen.
Natuurlijk heeft hij weer een hilarische speech. Zijn vaste assistente Jannie heeft dit jaar het stokje
overgedragen aan Arjan. Sint noemt Arjan toch Jannie en vindt dat de operatie goed is gelukt. De echte
Jannie wordt naar voren gehaald omdat Sint de planning op 7 december wel heel slecht vindt, hij had
allang in het warme Spanje kunnen zitten.

Klaas wordt geconfronteerd met een
pikante foto als Santa Claus. Ook Rob
moet het ontgelden, over de rug van de
leden probeert hij reflecterende hesjes te
verkopen tegen woekerprijzen. Pieta die
graag legpuzzels maakt krijgt er van Sint
ook één. Hij heeft de zijkantjes alvast in
een apart zakje gedaan, zoals Pieta ook
altijd doet. Echter die worden nu de zaal
in gegooid.

Om nog bij de Nordic Walkers te blijven, zij hebben een app-groep waar veel dingen gedeeld worden. Zo
las Sint een stuk voor uit de app-groep wat Ad heeft geschreven: “ik kom”, even later : “ik kom niet”,
daarna: “ ik denk toch dat ik kom ….” Er wordt wel erg veel gedeeld in deze whatsapp groep.
De verschillen tussen de spinningtrainers worden aangehaald. Gerard die met één woordige instructies de
les volpraat: ‘80’, ‘100’, ‘slokje’. Chris die eigenlijk voor zichzelf aan het trainen is en de rest er maar een
beetje bij zit. Maria die keiharde rocknummers draait waardoor er al spinners met oordopjes in zitten en
vragen naar de Evergreen top 100 op radio 5.
Arjan Holster die een aardappeldieet volgt bij een bekende voedingsconsulente en al 8 kilo is afgevallen
en daardoor een zak met 8 kilo aardappelen van Sint ontvangt.
Kortom Sint heeft ons lekker laten lachen. Het was heel gezellig en we hopen er volgend jaar op de
verjaardag van Sinterklaas, 5 december, weer bij te zijn.
Organisatie bedankt!

PAGINA 18

NIEUWSBRIEF TRIMCLUB ABC

Spinning-evenement 14 maart t.b.v. Glaucoomfonds
Op 14 maart 2020 hopen we opnieuw een spinning-evenement te organiseren voor een
goed doel. Deze keer is gekozen voor het Glaucoomfonds.
Dit fonds is onderdeel van het Oogfonds.
Carin van Zwienen één van onze hardlopers heeft de oogziekte glaucoom.
Dit is een oogziekte waarbij mensen geleidelijk het gezichtsvermogen verliezen.
We hopen met het spinning-evenement ook voor
dit goede doel een mooi bedrag op te halen
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ONZE SPONSORS

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

