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VAN DE VOORZITTER……..

Zo naar het einde van het jaar wil ik altijd mijn gedach-
ten laten gaan wat er zoal in 2015 is gebeurd. Een jaar 
gaat snel, dat zult u ook wel ervaren. Een jaar waarin 
een ieder van ons zo zijn persoonlijke dingen meemaakt. 

Voor – en tegenspoed, gezellige en minder gezellige 
zaken. Er is veel gebeurd en zeer zeker rond de tijd dat 
ik dit stukje schrijf. De wereld en dan speciaal Parijs 
staat op z’n kop. Daar zullen we niet zomaar vanaf zijn.

Maar, om het toch gezellig en dichter bij huis te houden, wil ik het liever 
hebben over de vele sportieve en gezellige donderdagen die we samen 
hebben beleefd en voor sommigen onder u niet te vergeten de inspannende 
fitness oefeningen op de dinsdag en woensdag. Om al die dagen in het jaar 
goed te laten verlopen spant het bestuur zich steeds weer in. Om het voor u 
allemaal geolied te laten lopen, gebeurt er heel wat achter de schermen, dat 
mag u van mij aannemen.

Dit jaar hebben we aan een viertal toernooien meegedaan, namelijk bij 
Hartenjagers in Oostzaan, De Meerbloem in Zoetermeer, Cardiosport 
Rijnmond in Rotterdam en de Harttrimclub in Gouda. Met wisselend 
succes, maar wel in een sportieve - en gezellige sfeer. Het is wel zo dat de 
meeste teams binnen hun vereniging wekelijks meer volleyballen dan wij, 
daardoor komen onze prestaties niet boven de middelmaat uit. Maar mis-
schien vinden we daar ook nog wel een oplossing voor. De deelnemers 
hebben in ieder geval gezellige en sportieve zaterdagen gehad. Rob Boekraad 
doet hierover verslag op onze website. 

Ook nog vers in het geheugen ligt de barbecue als afsluiting van het eerste 
halfjaar. Ik wil daaraan toevoegen dat we, gezien het grote succes, dit eve-
nement in plaats van een zomertoernooi ook volgend jaar weer terug willen 
laten komen. Als het even kan met een zelfde, of liever nog een grotere 
opkomst en dan zullen wij er weer een geweldig feest van maken.
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In dit Winternummer doe ik weer een oproep voor het toernooi dat op don-
derdag 17 december a.s. ter afsluiting van het jaar wordt gehouden. Of u 
nu meespeelt of toekijkt, graag zie ik een grote opkomst, want gezellig is het 
altijd en na afloop wordt een hapje en drankje als altijd verzorgd door Toos, 
Anja, Thirza en Marissa.

Namens het bestuur wens ik u allen Prettige Kerstdagen en een Gezond 
2016 toe.

Wim Borsboom

VAN DE REDACTIE 

Mensen die vrijwilligerswerk doen, worden niet met geld maar 
vaak wel met voldoening beloond. Denk nou niet dat aan 
vrijwilligerswerk alleen maar leuke kanten zitten. 
Neen, net als in het leven worden ook hier 
de leuke momenten afgewisseld door minder 
leuke. Maar alleen al van de gedachte dat je 
iets doet waaraan anderen plezier beleven, wordt je al blij van binnen. De 
praktijk is jammer genoeg dat het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet 
de laatste jaren afneemt. En dat is erg jammer zou je kunnen zeggen, want al 
die mensen die dit niet doen missen dat heerlijke gevoel van voldoening. De 
bestuursleden van de Harttrimclub zijn ook vrijwilligers. Ook deze mensen 
halen voldoening uit hun activiteiten en zorgen ervoor dat u iedere don-
derdag kunt sporten, op dinsdag en woensdag kunt fitnessen en dit blad 
kunt lezen. Leuke bijvangst is dat de bestuursleden (en hun partners) een 
aardig vriendenclubje vormen. Waarom vertel ik dat allemaal? Denkt u 
dat ik zelfs onder het schrijven van dit redactieartikel met een brede grijns 
om mijn mond achter mijn pc zit? Neen, mijn gezicht staat zelfs deze keer 
bezorgd. Want waarom duurt het zo lang – als dit voorgaande waar mag 
zijn – voordat iemand zich aanmeld als vice-voorzitter? Al jaren zijn we naar 
iemand op zoek voor deze functie, vaak hebben we er over geschreven of het 
vermeld op de jaarlijkse ledenvergadering. En het is ook nog de functie in 
het bestuur waar de minste werkzaamheden aan kleven. 

6 



Dus: Als u dit leest en denkt: “Ik mis toch regelmatig een stukje voldoening 
en kan een aantal vrienden eigenlijk wel gebruiken” schroom dan niet en 
meldt u dan aan als de nieuwe vice-voorzitter. Dat is ook beter voor de con-
tinuïteit van onze vereniging. Ik ben benieuwd naar het aantal aanmeldin-
gen, maar ben al blij als één serieuze kandidaat zich laat horen.

Met de feestdagen in het vooruitzicht wil ik u graag wijzen op het gezel-
ligste volleybaltoernooi van het jaar, ons Kersttoernooi op donderdag 17 
december. Als u hier nog nooit bij bent geweest, vraag dan eens rond in uw 
groep aan mensen die er wel jaarlijks bij zijn. U zult dan horen dat u wat 
mist als u thuis blijft. Ook na afloop is het altijd reuze gezellig. Goed voor uw 
hart!

Natuurlijk wens ik u ook vanuit deze rubriek en namens het hele bestuur:
Een gezellige Kerst en een goed en gezond 2016! De redactie heeft weer 
haar best gedaan om ook dit nummer aantrekkelijk voor iedereen te maken 
en wenst u dan ook veel leesplezier met de volgende artikelen: 
 
…  een voorwoord van de voorzitter; 
…  een aantal HTC nieuwtjes;
…  een aantal wetenswaardigheden in de rubriek Hartenkreetjes;
…  een Kerstverhaal i.p.v. de rubriek “Geef de pen door”;
…  een aflevering van ‘Hebt u dat nou ook’ 
…  een verwijzing naar de website voor een verslag van een van de externe
     volleybaltoernooien;
… een aantal grappige gebeurtenissen in de rubriek “Bowl”;
…  en tenslotte weer de 3-maandelijkse puzzel. Leuk om in te vullen en nog 

leuker om in te sturen en kans te maken op een prijsje. Doen! 

Als u ergens op wilt reageren of – nog leuker – een eigen rapportage wilt 
plaatsen, schroom niet en stuur het in (secretaris@harttrimclubdelft.nl of 
Postbus 44, 2600 AA te Delft of even afgeven op de donderdag). U weet 
het: Alle kopij is van harte welkom. Uiteindelijk is het ons blad en wordt 
het alleen maar leuker als veel mensen daar een eigen inbreng in hebben!

Nico Wiese
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HTC-NIEUWS

Vakantie´s
Op de volgende data zal vanwege vakantie niet worden gesport:

24 december 2015  Kerstvakantie 
31 december 2015  Kerstvakantie 
* De vakantiedagen van de fitness worden door de begeleiders medegedeeld

Volleybaltoernooi
Op donderdag 17 december 2015 wordt een volleybaltoernooi gehouden. 
Het toernooi begint om 19:00 uur en het zwembad is op deze dag niet in 
gebruik. Iedereen wordt in ieder geval uitgenodigd na afloop een drankje te 
nuttigen en een hapje mee te eten.

Nieuwe leden   Bedankt als lid  
Dhr. J.W. Groenewegen  Dhr. L.J.L. Hulscher
     Dhr. P.J. Jonker
     Mevr. W.A. Kathmann-Kersen
     Dhr. A.H. Keet
     Mevr. H.L. van Leeuwen-Lupker
     Mevr. K. den Os-Grinwis
     Dhr. P. Vermeulen
 
Overleden
Th.J.M. (Theo) van Scheijndel (oud-lid, 83 jaar)

Fitness bij de HTC
Er wordt op dinsdag (van 10-11 uur) en op woensdag 
(van 10-11 uur en van 11-12 uur) aan fitness gedaan.
Ondersteuning vindt plaats door deskundig personeel. Indien u 
wilt fitnessen voor een prettige prijs neem dan even contact op met 
Ron Valkenburg (ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl) en laat 
u informeren over de mogelijkheden. Hoewel er nu geen plaats over 
is, kunt u zich wel op de wachtlijst laten zetten.
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VAN DE BESTUURSTAFEL……..

75 jaar lid FNV

Voor oud-lid van de HTC 
de heer Joop Schoor (op de 
foto staat hij in het midden) 
was het onlangs 75 jaar 
geleden dat hij lid werd 
van werknemersorganisatie 
FNV. Hoewel Joop onder-
tussen wegens afnemende 
gezondheid zijn lidmaat-
schap van de Harttrimclub 
heeft opgezegd, laat hij 
hiermee zien dat hij trouw is 
aan een organisatie. Hij bewijst dat ook met onze Harttrimclub door na zijn 
opzegging als donateur zijn steentje bij te blijven dragen. Hulde!

Alweer een geslaagde fietstocht

Hoewel de deelname van 
het aantal leden van de 
HTC een ietsje tegenviel, 
was de jaarlijkse sponsor-
fietstocht van de Rabobank 
weer een geslaagd evene-
ment. Alle deelnemende 
leden hebben een leuke, 
sportieve en zonnige dag 
beleefd. Er was weer een 
prachtige route uitgezet 

en de spieren waren op het eind van de dag weer net zo soepel als vroeger 
….Door de bijdrage van de RABO werd overigens onze kas ook nog eens 
gespekt. Dank daarvoor, sportieve deelnemers!
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HARTENKREETJES

Kwartier bewegen per dag verlaagt vroegtijdige overlijdenskans

Ook klein beetje beweging heeft positief effect op gezondheid. Vijftien 
minuten lichte inspanning per dag verlaagt al de kans op vroegtijdig overlij-
den. Meer beweging zorgt voor een verdere bevordering van de gezondheid. 
Ook kort intensief sporten is goed voor de gezondheid. Acht minuten per 
dag is al genoeg voor een merkbaar effect. Dit blijkt uit een vergelijkende 
studie van Thijs Eijsvogels van het Radboudumc en Paul Thompson van 
Hartford Hospital uit de VS waarover zij op 8 november 2015 publiceerden 
in JAMA.

Regelmatig matig intensief bewegen, zoals fietsen of stevig wandelen, kan 
het risico verlagen op coronaire hartziekten, diabetes, beroerte, depressie, 
botontkalking, dikke darmkanker en borstkanker. De Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen beveelt dan ook aan om minimaal 30 minuten per dag 
matig intensief te bewegen, of 75 minuten per week hoog intensief. In 2014 
voldeed 56 procent van de volwassen Nederlanders aan deze norm.
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Twee miljoen mensen
Eijsvogels en Thompson wilden weten of er ook een minimum is aan 
beweging dat al gezondheidsvoordelen oplevert. Tegelijkertijd wilden zij 
bewijs vinden voor de aanname dat (extreem) veel intensieve beweging 
mogelijk schadelijk is voor de gezondheid. Om dit te onderzoeken analy-
seerden zij de resultaten van zeven grote langlopende gezondheidsstudies 
van over de gehele wereld. Opgeteld is in deze studies van meer dan twee 
miljoen mensen gedurende gemiddeld twaalf jaar bijgehouden welke invloed 
dagelijkse beweging had op vroegtijdig overlijden.

Kleine beetjes helpen
Uit de analyses kwam ook dat beweging onder de aanbevolen norm van 30 
minuten per dag al een substantiële vermindering oplevert van het risico 
op overlijden. Zo bleek uit een Amerikaanse studie dat mensen die slechts 
acht minuten per dag hardliepen een verlaagde kans hadden om vroegtijdig 
te overlijden aan hartziekten. Vanaf 100 minuten beweging per dag neemt 
de gezondheidswinst niet meer toe bij extra beweging. Thijs Eijsvogels: 
“Iedereen weet wel dat voldoende beweging gezond is. Dit onderzoek laat 
zien dat ook een klein beetje inspanning al grote gezondheidswinst oplevert. 
Dit zou voor inactieve personen een extra stimulus moeten zijn om toch iets 
aan beweging te doen. Alle beetjes helpen dus.”

Te veel inspanning hypothese
Recente studies suggereren dat extreme hoge doses van beweging kunnen 
leiden tot blijvende hartschade en vroegtijdig overlijden. Uit de analyse van 
Eijsvogels en Thompson blijkt dit echter niet. Ook (extreem) hoge doses 
van beweging geeft een reductie van kans op overlijden in de gezonde popu-
laties. Eijsvogels: “Er zijn enkele studies die anders suggereren, en die veel 
aandacht hebben gekregen, maar deze zijn methodologisch zwak. Je moet 
dus voorzichtig zijn met de conclusies uit deze onderzoeken. Enige uitzon-
dering hierop zijn hartpatiënten die zeer intensief sporten. Mogelijk hebben 
zij minder gezondheidsvoordeel van hun actieve leefstijl. Dit willen we nu in 
ons vervolgonderzoek verder uitzoeken.”

Bron: Radboudumc 
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Minder zout eten kan tienduizenden hartinfarcten en beroer-
tes voorkomen

Door het zoutgehalte in bewerkte voedingsmiddelen te verlagen of te kiezen 
voor zoutarme alternatieven is aanzienlijke gezondheidswinst te boeken 
als het gaat om hart- en vaatziekten. Dit kan maximaal leiden tot ruim 
5% minder hartinfarcten en ruim 7% minder beroertes. Dat blijkt uit pro-
motieonderzoek van Marieke Hendriksen bij het RIVM en Wageningen 
University. Om de gezondheidswinst te behalen, is een forse inspanning 
nodig van de voedingsmiddelenindustrie en van consumenten zelf.

Een hoge zoutinname draagt bij aan het risico op een hoge bloeddruk en dat 
is weer een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. In Nederland 
behoren coronaire hartziekten en beroertes tot de aandoeningen met de 
hoogste ziektelast. Een verlaging van de zoutinname leidt tot een lagere 
bloeddruk en daardoor tot minder gevallen van hart- en vaatziekten. De 
zoutinname ligt in Nederland ruim boven de aanbevolen maximale hoeveel-
heid van 6 gram per dag. Ongeveer 80% van de dagelijkse zoutinname komt 
uit bewerkte voedingsmiddelen. Hendriksen onderzocht voor het eerst wat 
concreet de impact is van zoutverlaging op de volksgezondheid.

Zoutgehalte verlagen
Wanneer het zoutgehalte van bewerkte voedingsmiddelen wordt gehalveerd 
(een niveau dat technologisch gezien haalbaar is), daalt de dagelijkse zou-
tinname uit bewerkte voedingsmiddelen met 2,1 (vrouwen) tot 2,9 gram 
(mannen), een daling van respectievelijk 37% en 38%. In dat scenario 
zouden de komende twintig jaar bijna 30.000 hartinfarcten en ruim 53.000 
beroertes kunnen worden voorkomen (een daling van respectievelijk 4,4 
en 6%). Zo’n maximale verlaging van het zoutgehalte zou wel een enorme 
inspanning vereisen van de voedingsmiddelenindustrie. 

In de periode tussen 2006 en 2010 hebben die inspanningen zich nog 
niet vertaald in een lagere dagelijkse zoutinname. Begin 2014 sloot 
Minister Schippers met het bedrijfsleven het Akkoord Verbetering 
Productsamenstelling, gericht op verlaging van de hoeveelheid zout, verza-
digd vet en suiker in levensmiddelen.
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Zoutarme alternatieven
Wanneer voedingsmiddelen worden vervangen door alternatieven met een 
lager zoutgehalte kan de zoutinname uit voedingsmiddelen met 2,7 tot 3,6 
gram afnemen (een daling van 47%). Bij een verlaging van de zoutinname 
door te kiezen voor zoutarme alternatieven zouden de komende 20 jaar 
ongeveer 35.000 hartinfarcten kunnen worden voorkomen (een daling van 
5,3%) en ruim 64.000 beroertes (daling van 7,2%). Om de zoutinname zo 
ver te laten dalen, moet de consument een flinke aanpassing doen aan het 
huidige eetpatroon. 

Onderzoek

De hierboven beschreven effecten van verschillende scenario’s voor 
zoutreductie zijn berekend door middel van modelsimulaties met het 
RIVM Chronische Ziekten Model.  Hierbij zijn gegevens gebruikt uit de 
Nederlandse Voedselconsumptie Peiling 2007–2010 en uit de Nederlandse 
Voedingsmiddelentabel van 2011. Het onderzoek werd uitgevoerd bij het 
RIVM in samenwerking met Wageningen University, TNO en het WHO 
Collaborating Centre for Nutrition van het RIVM.

Bron: RIVM
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Positiviteit belangrijk bij hartziekte

Mensen met een hartaandoening zijn 
gebaat bij een positieve instelling en 
emoties. Dit komt niet alleen hun 
gezondheid, maar ook hun gezonde 
gedrag ten goede. 

Onderzoekers van de Pennsylvania 
State University bestudeerden gedu-
rende vijf jaar meer dan 1.000 patiën-
ten met een coronaire hartziekte. Patiënten die een positieve psychologische 
staat rapporteerden, bewogen over het algemeen meer, sliepen beter, slikten 
hun hartmedicatie zorgvuldiger en rookten minder dan minder positieve 
patiënten.

"Het is bekend dat negatieve emoties en depressie een schadelijk effect 
hebben op de gezondheid, maar het is onduidelijk op welke manier positieve 
emoties de gezondheid beschermen", verteld onderzoeker Nancy L. Sin. "Uit 
ons onderzoek kwam naar voren dat positieve gevoelens samen gaan met 
gezonde gewoonten op de lange termijn. Dit is van groot belang voor het 
risico op hartproblemen en overlijden in de toekomst."

Emoties
De onderzoekers keken naar de positieve emoties van de patiënten aan het 
begin van de studie en vijf jaar daarna. De deelnemers moesten aangeven 
in hoeverre ze tien specifieke positieve emoties hadden ervaren. De emoties 
waren onder andere geïnteresseerd, trots, enthousiast en geïnspireerd. Ook 
het gezonde gedrag zoals bewegen, slapen, alcoholgebruik en therapietrouw 
werden op deze momenten gemeten.

Positieve emoties hingen samen met meer gezond gedrag. Alleen met alco-
holgebruik vonden de onderzoekers geen verband. Patiënten die in de loop 
van de vijf jaar meer positieve emoties ervaarden dan aan het begin van de 
studie, vertoonden vaak ook verbeteringen in hun gedrag.
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Verklaring
Het onderzoek toont geen oorzakelijk verband, maar de onderzoekers 
kunnen wel een aantal redenen bedenken voor de gevonden relatie. Mensen 
die zich positief voelen zijn vaak gemotiveerden en volhardender, waardoor 
ze gezond gedrag beter volhouden. Daarbij hebben ze meer vertrouwen in 
hun eigen vaardigheden. Daarbij kunnen positieve emoties bijdragen aan 
het beter omgaan met stress en tegenslagen.

Bron: Gezondheidsnet 

Dokter krijgt tijd vergoed, ook als hij alleen luistert naar 
patiënt 

Patiënten moeten altijd een goed gesprek met de dokter hebben over hun 
ziekte en behandelmethodes. De kosten van dat gesprek zijn voor de zorgver-
zekeraar. Het gesprek gaat niet ten koste van het eigen risico.

Dat willen PvdA en VVD. Ze vroegen op 19 november bij de behande-
ling van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan minister 
Schippers om dit gesprek en de vergoeding voor de arts te regelen. 

Patiëntenfederatie NPCF juicht het plan toe. Directeur Dianda Veldman: 
“Wij werken er al langer aan dat er meer tijd komt voor het gesprek in de 
spreekkamer. Dat willen de dokters ook. Wij willen dat elke patiënt met zijn 
dokter de tijd neemt om in ieder geval drie goede vragen te bespreken.
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Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voordelen en nadelen van die 
mogelijkheden en wat betekent dit in mijn situatie? Op basis daarvan 
kunnen patiënt en dokter samen beslissen hoe het verder gaat.”

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester wil dat de financiering van dit gesprek 
buiten de patiënt om wordt geregeld. “Het is een zaak van de zorgverzeke-
raar en de specialist. Dokters worden nu nog betaald voor behandelingen. 
Ik wil die perverse prikkel weghalen. Dan wordt het ook mogelijk dat de 
dokter een goed gesprek heeft met de patiënt zonder dat er direct wordt 
ingegrepen.”

Dianda Veldman is het met Bouwmeester eens dat het gesprek buiten het 
eigen risico blijft. “Uiteindelijk heeft de zorgverzekeraar er ook baat bij. 
Want als er minder behandelingen zijn, dalen de zorgkosten. Zo verdient de 
verzekeraar zijn investering terug.”

Waarom 3 goede vragen?
Een knieoperatie of niet meer voetballen? Doorbehandelen of stoppen? Als 
u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere 
mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk onder-
zoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van 
de risico’s en de bijwerkingen, van uw leefstijl en omstandigheden, van uw 
beroep en uw wensen.

Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. 
Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen. Deze vragen sporen uw arts 
aan om goede informatie te geven en een open gesprek met u te voeren. 
Samen met hem of haar kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of 
behandeling het beste bij u past. U maakt zo een goed geïnformeerde keuze, 
en dat maakt de kans van slagen het grootst.

U heeft recht op goede informatie. De 3 goede vragen kunnen helpen om 
die goede informatie te krijgen.

Bron: Patiëntenfederatie NPCF
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GEEF DE PEN DOOR …….

Jammer genoeg is de ketting na jaren doorbroken, waardoor zich geen 
nieuwe schrijver van een verhaal heeft aangemeld. Echter, niet getreurd, het 
is Kerstmis en daarom een verhaal met een boodschap voor deze tijd (en alle 
andere tijden) van het jaar ……..

Een witte Kerst
Een verhaal van Godfried Bomans

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde 
een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren 
slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode 
bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meeval-
len. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels 
verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk 
bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos 
koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. 
Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een 
verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.

"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen."

Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar 
warm aan.

"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook beseffen 
wat er nu eigenlijk gebeurd is."
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En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was 
er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En 
toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in 
de wereld.

"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin 
had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die 
herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo 
iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde 
de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord.

"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet 
los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur.

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij 
vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was 
namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo 
dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen 
werd de een door een grote drift bevangen. 

"Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij 
sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een 
vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens 
even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat." Hij liep terug 
naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist 
om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was.

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te 
zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals 
gezegd, een witte Kerst. Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er 
stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat 
schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die 
dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het 
was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door 
en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.
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HEBT U DAT NOU OOK …?

De schijf van vijf ….

Ik schreef laatst dat ik wat in de war was. Ik ben er nu achter hoe dat kwam. 
Ik luisterde teveel naar de radio en ik las te vaak de krant. Dan raak je pas 
echt in de war. Neem nu onze voeding. Eerst lees je dat we allemaal worden 
gedwongen om sprinkhanen en meelwormen te eten omdat het vlees te duur 
betaald wordt. Te duur door milieumaatregelen, de onrendabele manier van 
vlees kweken, de groei van de wereldbevolking en ga zo nog maar even door.
Ik ging me bijna zorgen maken, want ik ben een fervent vleeseter. Net op 
tijd las ik dat meer dan 50 gram vlees per dag, week of jaar ( dat stond er 
niet bij) schadelijk was. Bewerkt vlees? Is niet alle vlees bewerkt dan? Nou 
ja, ik eet graag een mals stukje biefstuk. Hemeltje, rood vlees is ook niet 
veilig! En dan de schijf van vijf. Vanaf mijn prille jeugd ben ik opgevoed 
met deze schijf, soms aangepast door mijn ouders vanwege de financiën. Ik 
ben er veel ouder mee geworden dan ik ooit had gedacht.Bijna wekelijks 
lees je in de krant dat oudjes bestolen zijn van (bijna) al hun geld dat op de 
betaalrekening stond. Ik voel mij inderdaad bestolen, omdat mijn pensioen 
al jaren gelijk blijft en nog lang zal blijven omdat ze de regels veranderd 
hebben, maar mijn kleiner wordende reservepotje staat natuurlijk niet op de 
betaalrekening, maar op een andere bankrekening.

Kortom, door niet meer zoveel te lezen in de krant en door minder te luis-
teren naar de radio, word ik misschien wat minder verward. Mocht ik toch 
weer verward raken, waarschuw me dan. Ik schakel dan zo snel mogelijk 
terug naar mijn biefstukje en de oude schijf van vijf. 
MO

Rectificatie
Door een misverstand is het artikel: Denken aan sport is levensgevaarlijk
onder mijn naam in het herfstnummer gezet. Dit stuk is helaas niet van mijn hand, 
maar van een zekere Sonja. Het is wel door mij ingezonden omdat ik het een leuk 
artikel vond. Mocht u opmerkingen hebben over dit artikel, dan kunt u uw posi-
tieve of negatieve kritiek zenden aan sonjaschrijft@kpnmail.nl 
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VOLLEYBALTOERNOOIEN BIJ HARTENJAGERS 

(17 oktober 2015 Oostzaan) en HTC Gouda en Omstreken 
(7 november 2015)

Een aantal fanatieke Harttrimcluppers gingen onlangs weer enthousiast 
op pad om mee te doen aan een tweetal volleybaltoernooien. Werd op het 
eerste toernooi nog een achterhoedegevecht geleverd, het tweede toernooi 
kwamen de mannen beter uit de verf: een zesde plek mag best een heel mooi 
resultaat worden genoemd!

Op 17 oktober in Oostzaan bestond het team uit: Ton, Ron, Peet, Henk, 
Rob, Henry en Gerard en op 7 november uit: Gerard, Henk, Henry, Ronald, 
Ton, Rob en Patrick. Beide keren was de professionele leiding in handen van 
onze voorzitter Wim, die ook als fotograaf optrad.

Als voorproefje hier een actiefoto. 

Als u de verslagen (van Rob) en alle andere foto’s wilt zien, kijk dan snel op 
onze website www.harttrimclubdelft.nl. Doen!
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BOWL

In Groningen gebeurt nog eens wat. Nu weer vernemen we dat de 
Groninger vismarkt niet meer naar vis mag ruiken van het gemeentelijk 
reinigingsbedrijf. 

Sinds mensenheugenis ruikt het naar haring en schol, maar dat mag niet 
meer. De wereld wil meer en meer reukloos worden. Vroeger rook je in een 
kruidenierswinkel die eigenaardige geur van koffie, thee en petroleum, want 
die verkochten ze daar ook. Een wijnzaak spuide een zware geur van gedis-
tilleerd en ga zo maar door. 

De spullen mogen tegenwoordig geen geur meer verspreiden en eerlijk 
gezegd hebben ze ook nog nauwelijks een smaak. Maar goed, de vislucht 
moet verdwijnen en nu hebben ze in Groningen ontdekt dat die stank 
vooral wordt veroorzaakt door visresten, die tussen de oude kinderhoofd-
jes vallen en daar onbereikbaar zijn voor bezems en waterstralen. Het euvel 
wordt opgelost door de ruimte tussen de stenen te vullen met een voegvul-
lingsmiddel op rubber basis. 

Een kostbare oplossing, want een proefstukje van 150 m2 komt al gauw op 
€ 3000.--. Hadden ze die kinderhoofdjes niet beter kunnen vervangen door 
asfalt of beton? ’t Is maar een vraag gemeente.

EHBO is een nuttige instelling voor leken op het gebied van ongevallen. 
Aan het einde van de opleiding volgt dan een soort examen. Daar het echter 
ondoenlijk is om levensechte ongelukken te laten geschieden, pleegt men 
een en ander te ensceneren. Zo was het gegeven bij zo’n proef: “Bejaarde 
vrouw woont alleen in oude woning. 

De elektrische bedrading is slecht. Ze ligt bewusteloos voor de gaskachel. In 
de kamer hangt een sterke gaslucht. De gordijnen zijn dicht.” Een voor een 
gingen de examenkandidaten de kamer binnen. Het was er pikdonker. Ze 
zochten op de tast de lichtknop en deden het licht aan. Toen zagen ze op de 
tafel een papier liggen met de volgende tekst:”BOEMmm!!!!”
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Onderweg naar Rome werd herhaaldelijk een zogenaamde koffiepauze 
ingelast. Meestal maak je bij die gelegenheid ook gebruik van de sanitaire 
voorzieningen en daar moet je voor betalen. Dat loopt nog aardig op hoor! 
Kun je nagaan hoeveel geld je bespaart als je thuis gaat. Als je elk keer € 
0.25 in een busje doet, kan je daar volgend jaar weer een aardig reisje van 
betalen.

Een vertegenwoordiger in scheermesjes, vervoegde zich bij een groot win-
kelbedrijf en probeerde daar een flinke order weg te halen. Om aan te tonen 
hoe buigzaam het staal was, waarvan de mesjes gemaakt waren, wilde hij 
er een zo ver mogelijk doorbuigen. Helaas te ver, het brak in twee stukken. 
Met grote tegenwoordigheid van geest, zei hij:”Kijk, zo zien ze er van binnen 
uit.”zo’n man brengt het ver. Sales manager is al het minste waar we aan 
denken. 

Wie in een bedrijf anoniem een mededeling wil doen, gebruikt daar soms de 
binnenkant van de deur van het toilet voor. Meestal geschiedt dat dan ook 
in dichtvorm. Zo troffen we, toen we ons hadden teruggetrokken in een wc, 
de volgende proeve van dichtkunst aan. “Arbeid rustig en zonder zorgen, 
wat niet gereed is dat komt morgen. Houd de rust altijd in ere. Alleen de 
baas werkt zich de klere”.

Jova

Fijne Feestdagen
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PUZZEL

Noem hem zoals u wilt: Winter -, Kerst – of Nieuwjaarspuzzel, het is in ieder 
geval wel de laatste van dit jaar. Goed te maken en dus verwacht de redactie 
veel goede oplossingen. U heeft er tijdens Kerst en Nieuwjaar of de dagen 
ertussen voldoende tijd voor, denken wij.

De oplossing heeft natuurlijk iets met de tijd van het jaar te maken, maar 
meer verraden we niet want anders wordt de oplossing wel erg makkelijk.
We stellen zoals gebruikelijk een klein prijsje ter beschikking voor een van 
de goede inzendingen.

Stuur uw oplossing in 
(Postbus 44, 2600 AA Delft of secretaris@harttrimclubdelft.nl). 

Door loting uit de juiste inzenders van de Herfstpuzzel is als winnaar uit de 
bus gekomen:  Dhr. Henk Hendriksen uit groep 6.

De cadeaubon is inmiddels aan hem overhandigd. Proficiat.

De oplossing van de Herfstpuzzel is: “Fricandeau”

Vul het diagram als een gewoon kruiswoordraadsel in. Neem de gevraagde 
letters van de puzzel over in het balkje eronder. Bij goed invullen leest u de 
oplossing. 

Veel puzzelplezier.
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Horizontaal

1 Gelukwensen ter gelegenheid van Nieuwjaar 12 onthaal 13 dierenverblijf 

14 lengtemaat (afk.) 16 voorzetsel 17 huisdier 19 en dergelijke (afk.) 20 

cent (afk.) 21 mankeren 24 eerlijk 27 fijn gevoel voor kiesheid 28 oor-

spronkelijke inwoners van Nieuw-Zeeland 30 in het water uitgezette lijn 

31 inhoudsmaat (afk.) 32 Spanje (in internetadres) 34 leerlingen (afk.) 

35 IJzer (symbool) 36 tangens (afk.) 37 tegen 39 watervogel 41 kleding-

stuk 43 groente 44 voorzetsel 46 hevige wind 48 Amerikaanse filmkunst 

onderscheiding 51 mier 52 Wet Openbaarheid van Bestuur (afk.) 54 buidel 

56 dit moment 58 snelle gang van het paard 60 Neon (symbool) 61 soort 

vuurwerk 63 vlek door gemorste wijn 65 titel 66 familielid 67 muzieknoot 

69 onzes inziens (afk.) 70 onder andere (afk.) 71 kaassoort 73 asbus 75 

voortreffelijk 76 soort oudejaarsgebak.

Verticaal

1 Mis met Kerstmis 2 boom 3 buitenshuis eten 4 opnieuw 5 jaar (afk.) 6 

papegaai 7 waarschijnlijk (afk.) 8 tafelgast 9 dichterbij komen 10 Sierra 

Leone (landencode) 11 consumeren 15 maaltijd 17 vuurwerkgeluid 18 

losgegane steken 20 online “praatje” op internet 22 na christus (afk.) 23 

emeritus (afk.) 25 wiskundig getal 26 circa (afk.) 29 lekkernij bij oudjaar 

33 begin 35 viering 37 diploma 38 in samenwerking met (afk.) 39 ik 40 

steekvlieg 42 rund 45 slee 47 omhelzen 49 skiën met carve-ski’s 50 geno-

digde 52 dans in ¾ maat 53 soort drank met vruchten 55 waar van het haar 

opgemaakt is 57 tijdseenheid 58 persoonlijk voornaamwoord 59 monniks-

kleed 60 nieuw 62 vleesgerecht 64 bestanddeel van sushi 68 voorzetsel 71 

Finland (in internetadres) 72 Nederlandse Antillen (in internetadres) 73 

uitwendig gebruik (Lat. afk.) 74 voegwoord.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74

75 76

                                             

      © www.ruiterpuzzel.nl

23 75 11 58 29 51 40 5 43 37 30 55 8 52 39

64 12 27
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De Harttrimclub Delft en omstreken is een vereniging van mensen met een 
hart- of vaatziekte, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij 
het sociaal contact zeker niet onbelangrijk is, Het lidmaatschap staat open 
voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog 
toestemming verleent. Deze vereniging, die statutair geen winst mag maken, 
is opgericht op 30 november 1977.

Op vele manieren proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat 
er financieel geen belemmering is voor de leden. Zo bestaat het bestuur 
alsmede de materiaalcommissie uit onbezoldigde vrijwilligers en wordt 
gebruik gemaakt van subsidies en giften. U kunt ons op 2 manieren helpen 
de contributie betaalbaar te houden:

 Als donateur van de vereniging Harttrimclub Delft en omstreken met 
minimaal € 25,00 per jaar. U ontvangt dan het blad Vida en dit blad 4 
maal per jaar.

 Met een eenmalige gift op onze bankrekening nummer NL87 INGB 
065 93 38 300 t.n.v. Penningmeester Harttrimclub Delft e.o. te Delft.

Hieronder treft u een invulformulier voor donateurs
--------------------------------------------------------------------------------------

 AANMELDEN ALS DONATEUR
De ondergetekende,
naam :...................................................................................................
adres :...................................................................................................
postcode :...................... woonplaats :.....................................................
telefoon :...................................................................................................

meldt zich hierbij aan als donateur van de “Harttrimclub Delft en omstreken” 
en verbindt zich met ingang van … tot een jaarlijkse bijdrage van € …
(de minimum bijdrage - vanwege administratiekosten - is gesteld op € 25,00)
datum....................................... handtekening.........................................
Bon ingevuld opsturen naar Harttrimclub Delft en omstreken
 Postbus 44 - 2600 AA Delft

IETS OVER DE HTC DELFT E.O.
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