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VAN DE BESTUURSTAFEL

De tweede nieuwsbrief van dit jaar ligt voor je. Wat valt er eigenlijk te vertellen over het tweede
kwartaal van 2020? Heel veel en ook weer heel weinig. Er is veel gebeurd wereldwijd en ook in
Nederland. Van het woord pandemie hadden we ooit wel eens gehoord, maar dat we daar mee te
maken zouden krijgen, hadden we nooit gedacht.
Het bracht ons leven tot stilstand, de spontaniteit uit ons dagelijks leven. Dat gold ook voor de
activiteiten bij ABC. Na 12 maart waren er geen activiteiten meer toegestaan.
Gelukkig is het vanaf vorige maand weer mogelijk gezamenlijk te trainen. Gezien de opkomst op de
eerste training, hadden velen van jullie er weer zin in. Helaas kan nog niet iedereen beginnen, de
spinners moeten nog even wachten. Hopelijk kunnen zij binnenkort opstarten.
Het clubgebouw is nu nog gesloten, vanaf 1 juli gaan we open voor kleine groepen.
Binnenkort ontvangen jullie hierover een mail. Om de 1.5 meter te handhaven is het sowieso op
zaterdagmorgen niet mogelijk om iedereen in het clubgebouw toe te laten.
Helaas heeft het bestuur ook besloten om in september niet met een
starterscursus te beginnen en ook de Bolderloop wordt een jaar uitgesteld.
Wat betreft leuke verslagen over de activiteiten van het huidige kwartaal valt er weinig te
vertellen. Die waren er namelijk niet. Toch hebben we een paar mooie interviews, Klaas Zuur die
iets vertelt over zijn sportfoto en leuke oude foto’s die we nog in de archieven vonden. Iedereen
bedankt die heeft bijgedragen aan deze nieuwsbrief. We wensen je veel leesplezier.
We hopen dat we de rest van het jaar kunnen blijven trainen al is het in aangepaste vorm en op
1.5 meter, want ‘’samen kom je verder’’ en het is veel gezelliger.
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Vorige maand bereikte ons het verdrietige bericht dat erelid, Harm Kuipers, is overleden. Harm is één
van de personen die in de geschiedenis van trimclub ABC een belangrijke rol heeft gespeeld. Hij was
jarenlang hoofdtrainer en bestuurlijk actief. Ook heeft hij jarenlang de eindredactie van de nieuwsbrief
verzorgd.
Voor velen was hij een inspirator door de fijne manier waarop hij de trainingen verzorgde. Hij was een
drijvende kracht achter de organisatie van o.a de Oranjeloop op Koninginnedag, de Bolderloop, de
Roparun en de ABC-weekend uitjes.
Zeker waard om te vermelden is dat het clubrecord op de marathon van 3:04 nog steeds op naam staat
van Harm.
De laatste jaren was hij niet meer actief als hardloper, maar regelmatig sloot hij nog aan bij de fietsers
van ABC. Hij was misschien niet wekelijks, maar toch nog regelmatig in het clubgebouw te vinden.
We wensen zijn vrouw Eja, kinderen en verdere familie veel sterkte toe. We zijn Harm dankbaar voor
hetgeen hij voor trimclub ABC heeft betekent. Hij zal gemist worden.
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Zoals sommige leden van de ABC wel weten
heb ik de afgelopen zes jaar meegedaan
met de Amsterdam City Swim. De
Amsterdam City Swim is een
zwemevenement met als doel geld in te
zamelen voor de ziekte ALS. Deze foto’s zijn
van 2019.
In 2013 is onze zus Gea ( broer Sies is ook
lid van de ABC) aan ALS overleden. Voor
mij een motivatie om mee te helpen om
geld in te zamelen, met als doel deze
verschrikkelijke spierziekte van de kaart te
vegen.
We hebben diverse evenementen georganiseerd zoals een benefiet-diner in de Heeren
van Slydregt, een zaterdagmorgen sporten bij ABC, een Oranjeloop bij van Dijk
verzekeringen en nog veel meer.
Op deze foto zie je mij staan bij de finish van de City Swim. Ik had de 2 km zwemmen in de
Amsterdamse grachten net volbracht. Fotograaf Peter Verheyen heeft me op de gevoelige
plaat vastgelegd. Mijn sportfoto is dus niet een “loopfoto” maar een “zwemfoto”
geworden. Ik dacht, laat ik de mogelijkheid om deze ziekte nogmaals onder de aandacht
te brengen aangrijpen. Mensen die meer willen weten en/of willen doneren kunnen kijken
op de site van Stichting ALS Nederland : www.als.nl. Zeker nu de Amsterdam City Swim dit
jaar niet doorgaat i.v.m. het coronavirus is iedere donatie juist heel erg belangrijk.
Uiteraard wil ik Karin Biesheuvel
hartelijk danken voor de nominatie
van ‘mijn sportfoto’. Ik begreep dat ik
nu iemand aan mag wijzen, die
zijn/haar sportfoto mag publiceren in
de nieuwsbrief.
Ik heb gekozen voor Jolanda van de
Maat, een clublid die de laatste tijd
super aan het trainen is en die als een
komeet omhoog schiet. Misschien is
zij binnenkort wel de snelste dame
van de ABC……
Succes allemaal,
met een sportieve groet, Klaas Zuur.
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Corona….. een serieuze zaak, maar soms is het leuk om even te relativeren.
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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 heeft, maar
nog wekelijks zijn beste beentje voor zet. Deze keer stel
ik u voor, Cees Leeuwenstein, net 82 jaar geworden.
Zijn leven lang heeft Cees, om het in mijn woorden te
zeggen, gezond geleefd. Misschien mede daardoor dat
Cees nog op deze hoge leeftijd wekelijks op de fiets te
vinden is.
Hij heeft ook zijn leven lang hard moeten werken als
steenzetter, en dan bedoelen we echt die grote keien
om glooiingen mee te maken. Hij was dan de gehele
week van huis.
Daarnaast kreeg Cees ook de zorg voor zijn vrouw en
twee kinderen. Zijn vrouw had een bloedziekte
waardoor zij uiteindelijk in een rolstoel belandde.
Negen jaar geleden is zij helaas overleden.
Cees heeft altijd veel aan sport gedaan. In de jaren 60 deed hij veel aan judo, maar op een
gegeven moment kreeg hij last van zijn rug.
In 1968 is hij lid geworden van ABC en vanaf toen heeft hij veelal getraind met Karel
Schmidt. Dat ging hem goed af, mede door zijn winnaarsmentaliteit. Vooral in de kortere
afstanden tussen de 5 en 8 km was hij goed, bijvoorbeeld een rondje naar Wijngaarden.
Hij herinnert zich nog een ½ marathon van Katendrecht, waar je over de hondenstront
moest springen, dat was misschien wel leuk, maar niet helemaal zijn ding.
Cees prijst zich gelukkig dat hij nooit ziek is. Volgens hem komt dat ook door
orthomoleculaire geneeskunde, waarbij hij extra mineralen slikt.
Helaas is hij wel zo’n 8 jaar geleden, hij weet het nog goed, het was op de Matena brug,
geblesseerd geraakt aan zijn knie. Veel pijn en eigenlijk zou hij een nieuwe knie moeten.
Toen is hij gaan fietsen ook bij ABC bij Jo Terlouw. Hij doet dit met heel veel plezier.
Diverse keren per week spreekt hij ook af met Jan Romeijn en Jan Slagboom.
We hopen dat Cees nog vele jaren mag genieten van een gezond leven en kan blijven
bewegen bij ABC.
Note redactie: Cees heeft vorige week een nieuwe knie gekregen, we wensen hem een spoedig herstel toe.
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MOEDER VAN EEN VERPLEEGKUNDIGE
Het is fijn dat het aantal besmettingen met het coronavirus afneemt en dat we de grootste piek hebben
gehad. De afgelopen maanden zijn een rollercoaster geweest, zeker voor mensen in de zorg. Als moeder
van een dochter die verpleegkundige is, wordt je overspoeld door emoties. Je maakt je zorgen om het
virus, om haar, maar je kunt zo weinig doen. Ik heb mijn gevoel destijds op papier gezet en dat wil ik met
jullie delen. Niet in de laatste plaats om al die mensen in de zorg te bedanken voor hun inzet! En om
nogmaals te onderstrepen hoe belangrijk het is dat we ons ook aan de versoepelde maatregelen houden.
We hebben tenslotte allemaal ondervonden dat gezamenlijk sporten (bij de ABC) veel gezelliger is dan
alleen.
Dat je een kind was dat graag zorgde hadden we al snel in de gaten. Het was dan ook geen verrassing dat
je verpleegkundige wilde worden. En bent.
Op de oncologie afdelingen maakte je al heel veel nare dingen mee. Het maakte je snel volwassen, maar
wat deed je het goed. Je bent verpleegkundige met hart en ziel. Dat wisten wij al, maar werd nog een
keer bevestigd toen er een collega van je vader bij je op de afdeling lag. Die herkende jouw achternaam
en stuurde ons een mailtje hoe bijzonder hij je vond. Een verpleegkundige met een hart voor haar
patiënten. Wat waren en zijn wij trots.
Maar toen kwam Corona. En alles veranderde. Je stageplek veranderde in een plek waar je op de Corona
afdeling kwam te staan. Iedereen kent de beelden, maar jij bent mijn kind. Ik weet dat andere moeders
dit zullen herkennen.
We praten veel, je vertelt me over de dingen die je mee maakt. De patiënten waar je automatisch
afstandelijk op overkomt. Want je staat daar met beschermende kleding en een bril en mondkapje. Jouw
lieve uitdrukking kunnen ze niet zien. Ze voelen zich al zo alleen en dat besef jij. Je wilt wel, maar je kunt
niet. De hele essentie waarom jij verpleegkundige bent geworden is niet meer haalbaar. Jij wilde het
verschil wilde maken. Jij wilde zorgen, jij wilde er met liefde en aandacht zijn. Het zorgen, dat kan nog
steeds, maar niet meer op de manier waarop jij dat zou willen. Als er iemand overlijdt dan zou jij de
nabestaanden even willen troosten. Heel even maar. Maar dat kan niet, want het gaat weer mis met een
ander, je moet weer rennen. Je ziet de angst op de gezichten van je patiënten, gegronde angst. Maar
geruststellen, even laten weten dat je er bent voor ze, dat kan niet. Als iemand vraagt of je even wilt
helpen omdat ‘hij zo nodig moet’ dan heb je daar geen tijd voor. Je weet dat je zo een bed moet
verschonen nu, je weet dat dat mensonterend is, maar je hebt geen keuze. Als je thuis bent herbeleef je
alles en de artsenbezoeken herhaal je in je dromen. Je bent
mijn kind en ik maak me zorgen, maar ik heb ook een rotsvast
vertrouwen in jou. Verpleegkundigen zijn sterke veerkrachtige
mensen. Mensen die zichzelf wegcijferen voor een ander. Zo
ben jij ook.
Het is nu oorlog. Oorlog tegen het virus. En jij staat, en velen
met jou, in de frontlinie.
Ik ben niet gewend zo machteloos te zijn en dat vind ik
moeilijk. Het enige wat ik kan zijn en ben is jouw grootste
supporter. Ik moedig je aan de zijlijn aan. Ik wil jouw steun en
toeverlaat zijn. Ik ben er voor je.
Deze is voor alle mensen in de zorg, en hun familie. Respect.
Liefs, (Vol)Daan
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Wat doe je in coronatijd?
Je gaat oude foto’s bekijken,
ook van ABC. Hieronder nog
een paar leuke oudjes.

2017 Een mistig
Drunen

2014
Met z’n
allen aan
een
touwtje
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2015
Veel te warm om te
lopen weer!

2017 puzzeltocht
50 jarig jubileum

2015 Een van de hilarische
acts van Sinterklaas
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INTERVIEW MET:
Door: Karin Verschoor

Het sportief-spinnende stel Henny (57 jaar) en Jan (63 jaar) de Groot, spinnen al sinds
2009 maar zijn in 2018 lid geworden van ABC. Spinnen was een manier om door
inspanning meer ontspanning te krijgen. In 2018 werd de overstap naar ABC genomen
omdat deze vereniging op een aantal avonden het spinnen ging verzorgen. Dat sprak aan
en na de eerste lessen bemerkte dit echtpaar dat ABC ook een warme en betrokken
vereniging is.
Henny werkt doordeweeks als 1ste kassamedewerkster bij Jumbo. Ze wandelt graag en
vaak samen met een vriendin. Haar man werkt in Kinderdijk bij IHC en is groepsleider
Engineer. Zijn grote hobby is het verzamelen van stripalbums.
Jan vindt z’n stripalbums de moeite waard maar je
moet hem daarvoor niet wakker maken, hij slaapt
namelijk graag door. Henny is wakker te maken
voor een lekker portie eten, dat gaat er ook
midden in de nacht in.
Tezamen maken ze graag leuke reizen naar
bestemmingen die ver weg zijn. Maar ook
dichterbij is er veel te ontdekken en een
hoop te genieten. Ze fietsen graag rond,
gaan graag uit eten en genieten van het
buiten zijn
Terugkijkend naar het afgelopen jaar
2019 beseffen ze dat ze vooral bezig
waren om het jaar daarvoor, 2018, achter
zich te laten. Ze willen graag samen
vooruitkijken, het leven pakken zoals het
komt en hiervan genieten. Ook kinderen en
kleinkinderen zijn voor beiden een bron van
vreugde en ontspanning.
Ook voor hen is er het gemis van spinnen vanwege Covid-19. Ze trekken er nu dagelijks op
uit met de fiets, kennen inmiddels elke polderweg, weten de weg ook goed daarbuiten te
vinden en genieten op deze manier toch, (nog) niet op de spinningfiets maar op de
toerfiets. Het zou mooi zijn als er straks ook voor de spinners een herstart plaatsvindt.
Daar kijken ze in ieder geval naar uit. Tot die tijd hopen ze dat iedereen deze tijd gezond
en goed doorkomt.
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Omelet-wraps met kipfilet en pesto
Lunchgerecht, 4 personen
Bron: voedingscentrum
Ingrediënten:
Voor 4 wraps:







8 eieren
12 plakjes kipfilet
4 eetlepels (zelfgemaakte) pesto
8 eetlepels pijnboompitjes
150 g veldsla
16 kerstomaatjes

Bereiding:











Kluts per wrap in een kom 2 eieren los met een garde.
Verwarm een koekenpan met anti aanbaklaag en smeer deze met een kwastje in met olijfolie.
Doe de geklutste eieren erbij en laat het eimengsel goed door de pan lopen, zodat een mooie ronde
omelet ontstaat.
Bak op laag vuur.
Haal de omelet uit de pan en laat afkoelen op een bord.
Rooster ondertussen de pijnboompitjes in een droge koekenpan tot ze lichtbruin kleuren.
Bestrijk elke omeletwrap met 1 eetlepel pesto.
Leg er 3 plakjes kipfilet op en en strooi er 2 eetlepels pijnboompitten over.
Rol de omelet-wrap op, prikkertje erin en klaar!
Serveer op een bedje van veldsla met gehalveerde kerstomaatjes.

Voedingswaarde*:
Bevat per persoon 30 g eiwit, 9 g koolhydraten, 35 g vet (waarvan 7 g verzadigd vet), 2 g vezel, 2 g zout,
477 kcal.
Tip
Ben je op zoek naar een calorievriendelijker alternatief? Smeer je omelet-wrap dan in met 1 eetlepel
hummus in plaats van pesto. Beleg de wrap vervolgens met in reepjes gesneden paprika, rucola en bosui.
Breng het geheel op smaak met een snufje peper en wat chilipoeder. Dan bevat de wrap 224 kcal per
stuk.
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Hier kan het logo van uw bedrijf ook bijkomen! Mail naar info@trimclubabc.nl

