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Beste leden, 
 
In deze nieuwsbrief kunnen we een uitbreiding van de trainingsmogelijkheden voor de 
wandelaars melden. Verder vestigen we de aandacht op het EK Indoor en adviseren we om 
nog heel even te wachten met de aanschaf van nieuwe loopkleding en -schoenen… 
 

    
 
Trainingsmogelijkheden  
In de komende week kan er op de volgende dagen getraind worden: 

• Maandagavond van 19:15 tot 20:30, Janny de Wit; 

• Dinsdagmiddag  van 16:00 tot 17:00, trainer Jaap Zuiker; 

• Dinsdagavond van 19:30 tot 20:30, trainer Dick de Vries; 

• Donderdagavond van 19:00 tot 20:00, trainer Tonny Houtenbos of Monique Kramer. 
 

Voor onze wandelaars komen daar met ingang van deze week de volgende opties bij: 

• Dinsdagochtend: Nordic Walking Petten, van 09.30 uur tot 11.30 uur, 
    trainer Jaap Zuiker; 

• Woensdagavond: wandelen van 19.30 uur tot 20.30 uur, trainer             
    Jaap Zuiker of Peter van Nuland; 

• Zaterdagochtend: wandelen in Schoorl, nu nog even om Schagen 
     van 09.30 uur tot 11.00 uur, diverse gidsen. 
 
Eventuele wijzigingen geven de trainers door in de WhatsApp groepen    

          



                 
         
             

    Nieuwsbrief TAS’82               6 maart 2021 

 Lopen, gewoon lekker lopen!  2 

 
EK Indoor 
De Nederlandse atletiek zit in de lift. Dat blijkt onder meer uit de grote afvaardiging naar het 
EK Indoor dat afgelopen donderdag begonnen is. Zaterdag en zondag staan er nog mooie, 
spannende (finale-) nummers op het programma en de NOS doet daar via een livestream 
verslag van: zaterdag vanaf 18:50 en zondag vanaf 17:00. Kijk verder op www.nos.nl  
     

                    
        

Hardloopkleding en -schoenen 
Met het voorjaar in aantocht denken velen misschien na over de aanschaf van een nieuw 
hardloopoutfitje. Of wordt er nog eens naar de loopschoenen gekeken, die na talloze 
kilometertjes als gegoten zitten, maar ook slijtage vertonen. Wat is wijsheid? 
 

      

                
 
Wacht nog heel even met de aanschaf van iets nieuws, is het advies. ‘En waarom dan wel?’, 
horen we jullie denken. Wel, we zijn bijna zover dat we een aantrekkelijke overeenkomst 
met een nieuwe leverancier van onze clubkleding kunnen sluiten, met daarbij een 
aantrekkelijke korting op andere items uit het assortiment. Volgende week meer… 
              
Volgende nieuwsbrief  
Over een week zijn we er dus weer, houd je mailbox in de gaten! 
 
Tot slot  
Heb je suggesties, vragen of opmerkingen? Die zijn onverminderd welkom op  
voorzitter@tas82.nl .  
 
Prettig weekend & een sportieve groet van het bestuur      
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