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VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste ABC-ers,
Niemand van ons had toch kunnen bedenken dat het nieuwe virus corona,
dat begon aan de andere kant van de wereld, zo’n enorme impact zou
hebben op ons dagelijks leven. Zodanig dat wij als bestuur genoodzaakt zijn
om de activiteiten van ABC voorlopig op te schorten. Toch is het de bizarre
realiteit.
We hopen dat de maatregelen die nu overal worden genomen tot
beheersbaarheid van het virus zullen leiden. Het is in het belang van
iedereen dat verspreiding van het virus wordt tegengegaan. Natuurlijk
hopen we snel onze clubactiviteiten weer te kunnen oppakken en het
clubgebouw te openen. Maar voorlopig vervallen alle activiteiten tot
6 april, wellicht is dit langer, dat is afhankelijk van de verdere
ontwikkelingen. We houden jullie op de hoogte.
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Verderop in deze nieuwsbrief vind je de activiteitenkalender van dit jaar.
Helaas moesten we de glaucoom actie van afgelopen zaterdag afzeggen. Ook de jaarvergadering gepland
op 4 april as. zal niet doorgaan. Voor wat betreft het wel of niet doorgaan van verdere activiteiten laten
we ons leiden door het actuele nieuws. Arjan Baan Hofman heeft aangeboden de nieuwe kar-trekker te
worden voor de Bolderloop. We hopen dus ook dit jaar de Bolderloop te organiseren en wel op
7 november.
In deze nieuwsbrief zijn er weer leuke verhalen en foto’s te vinden. Iedereen die heeft meegewerkt aan
deze nieuwsbrief hartelijk dank! Mocht je eens inspiratie hebben voor een leuk item in de
nieuwsbrief, schroom niet en stuur een mail naar communicatie@trimclubabc.nl.
Pas goed op jezelf en op elkaar. We hopen elkaar snel, in goede gezondheid, weer te zien.
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Nieuwjaarsreceptie

Op 28 december werden we door Arjan den Otter verrast met een originele oliebollenloop. Met behulp
van verschillende QR-codes werd de route bepaald.
We kregen van Arjan de volgende instructies:
- We mochten ons verdelen in groepen van 2-20 personen
- Er moest een originele nieuwjaarswens verzonnen worden en 2020
moesten we ergens terug laten komen.
- Een groepsnaam moest worden verzonnen.
Alles mocht gestuurd worden naar Arjan, waarna hij een week later de uitslag bekend zou maken.
Er waren twee routes een van 11 km en een van 6.5 km. Onze groep bleek echter het eerste blad van
de 6.5 km en de rest van de 11 km te hebben meegenomen. Dus dat begon goed, dachten we een
makkie te hebben met 6.5 km werd het toch een iets langere tocht.
Halverwege bedachten we dat 2020 wat lastig uit te beelden was en dat we misschien de romeinse
cijfers moesten gebruiken MMXX. Waarom we dit bedachten is me tot heden onduidelijk, zeker nadat
ik onderstaande foto zag……..

Maar… nog niets aan de hand, de organisator had aangegeven omkoopbaar te zijn, dus niks was nog
verloren. Halverwege de route maken we een heel origineel filmpje met een mooie nieuwjaarswens.
Kees B als regisseur en toeterende auto’s als achtergrondgeluid .
Bij terugkomst in het clubgebouw staan er heerlijke oliebollen te wachten.
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Een week later…..
Het nieuwe jaar wordt ingeluid met een lekker rondje lopen en daarna een toast op
Trimclub ABC.
Onder het genot van een drankje vertelt Arjan ons de uitslag van de Oliebollenloop.
En wat blijkt… dankzij al onze omkooptechnieken…we zijn allemaal winnaars!
De catering van de nieuwjaarsreceptie wordt verrast met pauzekoekjes
De wandelaars ontvangen de buurtkoekjes onder begeleiding van een filmpje
van kabouter Plop. De kabouters doen stoelendans en Kabouter Lui kan niet
meer zitten omdat er geen stoel meer is. Ook de wandelaars zitten graag op
hun vaste stekkie, helaas was vorige week hun plek bezet en moesten ze gaan
buurten.
De Nordic walkers …. deze sport wordt zelfs door de koninklijke familie
beoefend en daarom de lange nekken als koekjes.

Voor een hardloopgroep zijn er lik-koekjes omdat sommige lopers niet van elkaar af kunnen blijven.
Zo wordt elk team op een ludieke manier op een pak koekjes getrakteerd.
Zelfs Tex wordt niet vergeten, hij krijgt de Markies Koekjes.
Arjan, bedankt voor de organisatie, erg origineel en heel leuk bedacht!
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Wie helpt ons met de schoonmaak van het clubgebouw in de vakantie
van Leen? We zijn op zoek naar leden die in de vakantie van Leen willen
helpen met het schoonmaken van ons clubgebouw.
Leen gaat vijf weken in juni /juli met vakantie.
Het gaat om wekelijks ongeveer 1-1.5 uur.
Als er meerdere mensen zich opgegeven kan er met koppels gewerkt
worden, dan gaat het om hooguit 1 of 2 keer.
We willen ook graag een keer een grote schoonmaak houden.
Is er een groepje leden die op een ochtend met elkaar de bezem eens
goed door het clubhuis wil halen?
We horen het graag, opgeven kan via communicatie@trimclubabc.nl.
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Op zaterdag 8 februari was het dan weer zover, de traditionele Wintercross in recreatiegebied De
Merwelanden. Om 8.15 uur samen met Bernadette en Co op de fiets vertrokken richting Stayokay. Daar
zijn rond de klok van 8.45 uur ongeveer 70 ABC’ers gearriveerd om te starten met wandelen,
Nordic Walking of hardlopen.

Zoals op deze foto te zien is kunnen we helaas niet echt spreken over een winterse cross. Daar is het
simpelweg te warm en te groen voor. Maar dat mag de pret niet drukken. Het is in elk geval droog en dat
is ook wat waard. Zelf ga ik off-road hardlopen. Er is een mooie route uitgezet door Leen. Met speciaal
aangelegde zandheuvels en verse houtsnippers was het parkoers bij vlagen best wel zwaar. Goed getraind
als we zijn lukt het iedereen om het aangegeven tempo te volgen. Tijdens de groene lus langs het water
was het ook nog een beetje glijden en glibberen. Via Stayokay nog een stukje door naar de recreatieplas,
nu verder on-road. Het blijft toch een mooi gebied om in te hardlopen.
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Na alle sportieve activiteiten is het tijd voor de
koffie en thee bij Stayokay.
Daar zijn inmiddels al enkele fietsers
aangekomen. Ook zijn er een aantal ABC’ers
aangeschoven die gewoon voor de gezelligheid
rond de klok van 10.00 uur een bakkie komen
doen. Ad heeft er weer voor gezorgd dat we
kunnen genieten van zijn overheerlijke
chocolade-traktatie. Ad bedankt, het smaakte
weer geweldig!

Na voldoende uitgerust te zijn keren we weer huiswaarts: op de fiets,
hardlopend, met de auto. Na de ervaring van vorig jaar had ik voor de
zekerheid mijn banden extra hard opgepompt, maar dit keer hoeft André
niet achterop op de fiets mee terug naar Sliedrecht.
Wat mij betreft gaat ook deze editie van de Wintercross de boeken in als
een geslaagde activiteit die volgend jaar als een echte traditie weer op de
kalender zal staan.
Tot dan!
Leo Kwakernaat
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Door Karin Biesheuvel

Inmiddels heb ik al vele mooie sportfoto’s, die me
dierbaar zijn. Toch komen er direct twee foto’s in
mijn gedachten naar boven. Twee foto’s op mijn
netvlies gebrand. In mei 2012 liep ik mijn eerste
10 kilometer tijdens de Mariekenloop in Nijmegen.
Deze loop heb ik opgedragen aan mijn
hartsvriendinnetje Manon uit mijn geboorteplaats
Nijmegen, die op jonge leeftijd besloot een einde
aan haar leven te maken, wat enorme indruk op mij
heeft gemaakt. Met haar en al onze mooie
herinneringen in mijn gedachten volbracht ik mijn
eerste wedstrijd.
Het blijft één van mijn mooiste foto’s!

Een tweede foto is gemaakt tijdens mijn eerste deelname in 2015 aan de Amsterdam City
Swim. Met in gedachten, mijn sportieve naamgenootje Karin, inmiddels overleden aan de
genadeloze ziekte ALS. Met de slogan ‘te kunnen doen wat zij zou willen doen’ ook heel
bijzonder en in mijn geheugen gegrift.
Wat geweldig dat vorig jaar de A.B.C. het mogelijk heeft gemaakt, de opbrengst van de
sponsorloop geheel ter beschikking te stellen aan dit goede doel.
Hoe bijzonder dat de sponsorloop dit jaar wordt gehouden voor het glaucoomfonds waar
mijn naamgenootje Carin zich voor inzet. Ik hoop van harte dat we net als vorig jaar een
prachtig bedrag bij elkaar zullen sporten
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Graag wil ik afsluiten met de finishfoto van De Vestingloop Gorinchem van zondag 8 maart
waar we met een aantal A.B.C. -ers aan hebben deelgenomen. Het was een natte loop
maar gezellig was het zeker. Ik wil dus graag de Vestingloop 20 21 in mijn mooie stadje op
7 maart bij jullie allen aanbevelen. Er kan ook gewandeld worden! Het zou mooi zijn als we
volgend jaar met velen aan de start zouden verschijnen Ook voor een goed doel!
Met sportieve groet Karin Biesheuvel.

Ik geef de pen door aan mijn sportieve vriend Klaas Zuur.
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K.I.J.K. H.A.A.R. N.O.U.

Wat zijn wij toch makkelijk met oordelen. Je ziet iemand die ‘te dik’
is, dus zal diegene wel lui zijn, altijd patat eten en nooit bewegen.
En het is trouwens ook haar of zijn eigen (dikke) schuld, niemand
wordt dik van lucht toch?
Ik hoorde deze week weer een schrijnend verhaal, ik noem haar voor het gemak even
Pien. Je zal net als Pien op een verjaardag zitten. Neemt ze wel of geen gebak? Ze heeft
toch al het gevoel dat iedereen op haar let. Er heeft al iemand anders gebak afgeslagen
omdat ze ‘veel te dik’ werd.
Uit eigen ervaring weet ik dat Pien niet teveel zal drinken, want dan moet ze naar het
toilet. Dan moet ze de kamer doorlopen. De kans is groot dat er iets gedacht wordt over
haar. En als er iemand in een lollige bui is wordt het misschien ook wel gezegd. ‘Zohoo.. jij
bent ...’ Vul het zelf maar in.
Pien voelt zich overal bekeken, sterker nog, zo bekijkt ze
zichzelf ook. Ze ziet wel wat anderen zien, ze vindt zichzelf
ook dik en lelijk.
Dat ze te zwaar is heeft een andere reden als iedereen
denkt. Ze eet niet de hele dag door, ze snoept niet
buitensporig. Ze kan niet bewegen vanwege een ziekte die
je aan de buitenkant niet ziet. Een duidelijk medische
reden dus. Dat zien de mensen die over haar oordelen
niet. Ze vragen er ook niet naar.
Ik maak mezelf ook regelmatig schuldig aan be- of veroordelen, dat vooropgesteld. Maar
laten we proberen het eens wat minder te doen. Het is te makkelijk.
Ik was altijd ‘die blonde met die dikke tieten’ op de voetbal. Later was ik ‘die dikke blonde
vrouw’. Ik ben gewoon Danielle 😊 en Pien is gewoon Pien.
Kijk eens wat verder dan de buitenkant, dat is veel interessanter.
Als Pien klant wordt gaat de focus op gezond eten en leven. Op energie halen uit haar
eten. Met een beetje geluk volgen de kilo’s dan vanzelf.
Meer kan Pien niet doen, meer hoeft ze ook niet te doen.
Wees ondertussen eens een beetje lief voor haar. Ze heeft het nodig.
Liefs,
(Vol) Daan
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Hardlopen en motivatie
We hebben allemaal wel eens zo’n periode dat we minder motivatie hebben om te
hardlopen. Soms heb je het in de winter, dan heb je minder zin om te lopen. Het is
donker, koud en slecht weer. Wat kun je doen om je motivatie te behouden. Hieronder
een aantal goede motivatie-tips.
- Loop regelmatig een andere route.
- Wanneer je na een dag hardwerken moe en futloos voelt geeft sporten vaak nieuwe
energie.
- Stel haalbare doelen. Elk behaald doel motiveert. De doelstelling hoeft geen
loopwedstrijd te zijn maar kan ook een ander streven zijn zoals een looptechniek of
duurvermogen verbeteren.
- Loop met muziek, afhankelijk van de muziek die op staat zal het lichaam reageren
op de beats per minute ofwel het tempo.
- Zorg dat je plezier blijft houden in je trainingen en wedstrijden.
- Loop met andere hardlopers, ABC-ers.
- Hardlopen is prima voor je lichaam, maar ook voor je geestelijk welbevinden. Na
een half uur hardlopen voelen de meeste sporters zich in een prima
gemoedstoestand. De zogenoemde runner’s high.
- De runner’s high wordt veroorzaakt door een opiumachtige stof endorfine. Deze
wordt door het lichaam aangemaakt tijdens langdurige inspanningen. Ze vermindert
het pijngevoel en zorgt voor een gevoel van geluk en euforie.
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datum 2020

activiteit

4 april

Jaarvergadering

april

Coopertest

Een conditietest over 12 minuten

4/5 mei

Bevrijdingsloop

Vanuit Wageningen al hardlopend en fietsend het bevrijdingsvuur
thuisbrengen

12 mei

Wandeldag

Op een mooie locatie wandelen in de vrije
natuur

juni

Fietstocht 100 km voor
wielrenners
Voetbaltoernooi bij vv
Sliedrecht

Eén of twee keer per jaar een langere fietstocht van circa 100
km door het polderlandschap
De voetballers nemen weer deel aan dit jaarlijkse toernooi

4-6-11-13 juni

Tour d’ABC

Een variant op de Tour de France voor hardlopers

4 juli

Mini-bruggenloop

Hardlopend over diverse bruggen in Rotterdam

7 juli

Recreatieve
verrassingsfietstocht

Rustig fietsen in de regio

29 augustus

Molenloop

Hardlopend langs de molens van Kinderdijk. Of met de fiets vanaf het
clubgebouw richting Kinderdijk. Wandelaars en Nordic Walkers
kunnen ook afreizen.

5 september t/m 5
november

Starterscursus

Ook dit jaar weer een cursus voor de beginnende runners waarbij
herintreders ook van harte welkom zijn

26 september

Activiteit feestdag

Activiteit feestdag is nog een verrassing

26 september

Feestavond

17 oktober

Treinfestijn

Met de trein op stap en weer terug naar het clubgebouw

7 november

Bolderloop

De jaarlijkse traditie en voor de starters een mooie afsluiting van hun
cursus

5 december

Speculaasloop

Na struinen in de Drunense Duinen ontvangen wij Sint en Piet

2 januari 2021

Nieuwjaarsbijeenkomst

Met elkaar het nieuwe jaar inluiden

6 februari 2021

Wintercross

Winters bewegen in de Merwelanden

juni

korte toelichting
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Op onze website www.trimclubabc.nl kun je de ABC-spelregels vinden.
Hierin staan de regels van trimclub ABC als aanvulling op de statuten.
Onlangs is aan deze spelregels een regel toegevoegd.
Een aantal keren heeft het bestuur de vraag gekregen of het mogelijk is om een deel van
het jaar lid te zijn, bijvoorbeeld omdat iemand alleen in de winter wil komen spinnen.
Natuurlijk zijn we blij met elk nieuw lid en is dat mogelijk. Toch willen we dit enigszins
ontmoedigen, we willen natuurlijk graag dat leden het hele jaar lid blijven van onze mooie
club. Bovendien is de contributie per maand al erg laag!
Het bestuur heeft daarom besloten om aan de ABC-spelregels het volgende punt toe te
voegen:
“Bij de inschrijving van nieuwe clubleden berekent Trimclub ABC geen inschrijfkosten. Een
uitzondering hierop is als iemand zich binnen één jaar afmeld en opnieuw aanmeld als lid.
In dat geval wordt er €20.00 in rekening gebracht voor administratie/inschrijfkosten. Het
bestuur kan in uitzonderlijke gevallen besluiten van deze regel af te wijken”.

NIEUWSBRIEF TRIMCLUB ABC

ONZE SPONSORS

PAGINA 13

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

