
lente 2016
HARttRIMClUB DelFt



Druk: Nolin Uitgevers Hoogezand

Harttrimclub Delft en de uitgever zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 
advertenties. Niets uit de advertenties mag worden gekopiëerd en/of verspreid zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

COLOFON

Harttrimclub Delft en omstreken
Lid van De Hart & Vaatgroep

21e jaargang nummer 1
Maart 2016

Secretariaat:
Postbus 44, 2600 AA Delft
Tel. : 079-360 09 84
E-mail: secretaris@harttrimclubdelft.nl
Website: www.harttrimclubdelft.nl

Ledenadministratie:
Ron Valkenburg (ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl)
Zuideinde 96, 2627 AH Delft. Tel. 015 - 256 49 86

Contributie (penningmeester@harttrimclubdelft.nl)
De contributie bedraagt ( per 1 april 2016) voor

- zwemmen € 17,50 per maand
- sporten en zwemmen € 24,- per maand
- fitness € 24,- per maand

en is per vooruitbetaling verschuldigd door overschrijving op onze bankrekening bij

ING nr. NL87 INGB 065 93 38 300 t.n.v. Penningmeester Harttrimclub Delft e.o. 
te Delft.

Donateurs: U kunt donateur worden voor minimaal € 25,00 per jaar.
 Hiervoor ontvangt u de periodiek van de HTC alsmede het blad 

Vida 4 keer per jaar. Zie het aanmeldingsformulier elders in dit blad.

Het volgende nummer verschijnt juni 2016
Kopij inleveren vóór 15 mei 2016
Copyright: Mits met duidelijke bronvermelding is overname van kopij uit dit blad 
toegestaan

HARTTRIMCLUB DELFT 3



Colofon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Van de voorzitter.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Van de redactie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

HTC- nieuws   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 - Vakantie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
 - Oproep ledenvergadering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
 - Nieuwe leden, bedankt en overleden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
 - Fitness bij de HTC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Van de bestuurstafel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 - Sponsorloop 24 april 2016  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Hartenkreetjes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Geef de pen door.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Hebt u dat nou ook? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Bowl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Puzzel.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Iets over de Harttrimclub Delft e.o.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

INHOUDSOPGAVE

4 



VAN DE VOORZITTER……..

‘Het “Lentenummer“ moet worden gemaakt voorzitter, 
dus kruip maar achter je toetsenbord’, was de medede-
ling van Nico de secretaris. Nu moet ik zeggen dat als 
Nico niet zo alert was op dit soort zaken ons kwartaal-
blad er minder aantrekkelijk uit zou zien.

Als ik nu naar buiten kijk staan de bomen in ons plant-
soen al in bloei maar staat de thermometer op -3°C, dus 
is het nog een beetje winters. De Lente en een nieuw 
geluid. Nieuw is dus 2016 en wat zal ons dat brengen? 

Voor mij is het nog een periode van herstel. Zoals u misschien wel weet is er 
begin dit jaar bij mij een pacemaker geïmplanteerd, maar heb ik er wel een 
trombosearm aan over gehouden. Vervelend, maar het is niet anders. Ik kan 
u wel vertellen dat die paar dagen in het nieuwe Reinier de Graaf ziekenhuis 
me prima bevallen zijn. Alles nieuw. Ook de personele begeleiding en ver-
zorging zijn er prima. Omdat ik hierna 6 weken niet mag sporten ben ik zo 
nu en dan bij een andere dan mijn eigen groep 6 aangeschoven. Daardoor 
heb ik de sfeer in een aantal groepen kunnen proeven tijdens het koffiedrin-
ken en daarmee ook de belangstelling die de leden voor elkaar hebben bij 
hun wel en wee. Dit is voor mij dan ook wel de meerwaarde van onze ver-
eniging ten opzichte van een neutrale sportclub.

Dan wil ik vanaf deze plaats alle leden proberen te enthousiasmeren voor 
het bijwonen van de Ledenvergadering. Het bestuur wil gaarne van u weten 
of het anders of beter zou kunnen. De lezing van dr. J. Constandse zal onge-
twijfeld bijdragen. Na afloop kunt u hem vragen stellen over zaken die voor 
u of de aanwezigen belangrijk zijn.

Verder zal ik me de komende tijd weer bezig gaan houden met het orga-
niseren van een team volleyballers omdat we aan een tweetal toernooien 
mee willen gaan doen. Het is wel zo dat vele teams die aan dit soort evene-
menten meedoen veelal wekelijks trainen en wij met mensen uit verschil-
lende groepen deelnemen, waardoor het voor ons wat moeilijker is om op dit 
niveau een hoge plaats te halen. Het plezier is er echter niet minder om bij 
dit soort evenementen.
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Nogmaals, ik hoop dat het een goed jaar wordt met als het kan wat aanwas 
van nieuwe leden en een druk bezochte Ledenvergadering met zoals 
gewoonlijk na afloop gezellig nog een hapje en drankje.

Wim Borsboom

VAN DE REDACTIE

Het samenstellen van een nieuw kwartaalnummer is soms 
een hele opgave. Je bent natuurlijk ook afhanke-
lijk van een aantal mensen die een stukje voor 
hun rekening nemen en dat valt vaak niet 
mee. De voorzitter opporren, lukt nog wel. 
De andere bestuursleden en vaste schrijvers van een rubriek 
hebben geen grote aanmoediging nodig om hun deel van het boekje aan te 
leveren. De verantwoordelijkheid die zij voelen is groot genoeg om na de 
eerste vraag om tekst te reageren.

Anders ligt het bij de leden die eenmalig een stukje insturen. Het is voor 
uw redactie een hele klus het artikel “Geef de pen door …” op gang te 
houden. Is het vaak al een probleem om iemand te vinden die een stukje 
tekst wil maken, daarna moet diegene een volgende aanwijzen, hetgeen niet 
altijd lukt en daarom vaak aan de redactie wordt overgelaten. U begrijpt 
dat dit systeem een keer stuk loopt. Dat is wat nu is gebeurd, de ketting is 
gebroken. Dus: Bent u degene die de ketting weer sluit en een stukje tekst 
bij mij inlevert, dan starten we de serie weer op. Ik ben benieuwd…

Omdat uw bestuur soms met anderen moet overleggen, ben ik zo af en toe 
vijf minuten later bij mijn groep 8. Afgelopen week was een overleg zo lang-
durig en helaas ook noodzakelijk, dat ik besloot eens mee te doen met een 
latere groep. Dat werd de groep die zichzelf graag ‘de gezelligste groep van 
de HTC’ noemt en daar zelfs een spandoek voor heeft gemaakt. Natuurlijk 
moet ik achteraf bekennen dat ik fijn gesport heb en dat het ook nog gezellig 
was, maar of andere groepen nou per se ongezelliger moeten zijn? Ik waag 
het te betwijfelen……
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Nog even iets over de jaarlijkse griepgolf. Ook dit jaar waren er weer veel 
mensen tegelijk ziek. Dat gaf problemen bij de begeleiding en daarover 
werden wij gebeld door Sophia. Met veel moeite werd een oplossing bedacht 
en extra toezicht geregeld. Sophia - in de persoon van Yvonne Huisman - 
dacht met ons mee. U hebt er waarschijnlijk niet veel van gemerkt (en dat 
hoort ook zo) maar vanaf deze plaats wil ik Yvonne toch even bedanken 
voor haar extra inspanning. Ze begon die dag om 07:30 uur en eindigde uit-
eindelijk om 22:00 uur. Kanjers zijn het die medewerkers van Sophia!

De redactie biedt u een lentenummer aan waarin de volgende artikelen 
staan:

… een voorwoord van de voorzitter;

… een aantal HTC nieuwtjes;

… een aantal wetenswaardigheden in de rubriek Hartenkreetjes;

… een aflevering van ‘Hebt u dat nou ook’

… 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:

5 mei 2016 Hemelvaartsdag

Oproep ledenvergadering

Op maandag 21 maart 2016 wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
U wordt bij dezen van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.
Cardioloog van Reinier de Graaf Jan Constandse zal op deze avond een 
lezing verzorgen. U wordt tevens in de gelegenheid gesteld vragen aan hem 
te stellen.

Na afloop is er weer gelegenheid om onder het genot van een hapje en een 
drankje na te genieten.

Komt allen!

Nieuwe leden Bedankt als lid

Dhr. R. van den Blink Dhr. G.J. Bos
Dhr. C.K. Buis Dhr. A.T. Bosch
Dhr. R. Heijkoop Dhr. J.P.A. de Kok
Mevr. L. van Iperen Mevr. A.C.M. Vijverberg - Barendse
Mevr. M.A. Kok 
Dhr. L.L.L. Rutten
Mevr. G.A. Schrier
Dhr. L.M. Zwinkels
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VAN DE BESTUURSTAFEL……..

Sponsorloop 24 april 2016

Onlangs heeft het bestuur contact gehad met DIJC Bertus te Delft.
Deze vereniging is van oorsprong een ijsclub, maar omdat er vaak gebrek 
aan ijs is hebben zij ook een hardloopsectie opgericht.
DIJC Bertus kwam met het idee om een loopevenement te plannen, waarbij 
lopers een klein bedrag als inschrijfgeld betalen en sponsoren worden 
gezocht om bij te dragen.
De uiteindelijke opbrengst van deze ‘goede doelen loop’ zou dan ten gunste 
van onze Harttrimclub komen.
Na met elkaar te hebben gesproken en ideeën te hebben uitgewisseld heeft 
uw bestuur besloten met DIJC Bertus in zee te gaan. Wellicht kunnen we 
op deze manier eenmalig (een deel van) de weggevallen gemeentesubsidie 
goedmaken.

Om van het evenement een succes te maken moeten zoveel mogelijk lopers 
meedoen. Om uw eigen vereniging te spekken is het daarom goed uw 
kinderen, broers, zusters, kleinkinderen, buren en vrienden te vragen aan 
dit evenement mee te doen.
Tijd en plaats worden mettertijd bekend gemaakt.
Zegt het voort …….

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@hart-
trimclubdelft.nl) en laat u informeren over de mogelijkheden. 
Hoewel er nu geen plaats over is, kunt u zich wel op de wacht-
lijst laten zetten.
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HARTENKREETJES

‘Goed drinken en paracetamol innemen’,

is een vaak gehoord advies bij 
een griepje. Deze raad blijkt 
echter niet zo effectief te zijn als 
we dachten.

Althans, wat de paraceta-
mol betreft. Onderzoekers van 
Nieuw-Zeeland hebben aan-
getoond dat paracetamol bij 
griep geen enkele invloed heeft 
op de symptomen, de duur en 
de lichaamstemperatuur. Zo’n 

tachtig proefpersonen met griep werden in twee groepen verdeeld, waarvan 
de ene groep een placebo toegediend kreeg en de andere paracetamol. Er 
werd geen enkel verschil vastgesteld.

Bron: Telegraaf

Betere preventie hartinfarct en beroerte bij ouderen
met hart- en vaatziekten

Ouderen met hart- en vaatziekten worden niet altijd optimaal behandeld,

stelt huisarts Petra van Peet in haar proefschrift. Huisartsen zouden deze 
patiëntengroep goed in beeld moeten hebben en jaarlijks uitnodigen om de 
behandeling te evalueren.

“Slechts de helft van de 75-plussers die ooit last hebben gehad van een hart- 
en vaatziekte, krijgt zowel een antistollingsmiddel als een cholesterolverla-
ger. Terwijl zij volgens de behandelrichtlijnen allemaal in aanmerking komen 
voor deze combinatiebehandeling”, aldus Van Peet. Ze ging daarom in 
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gesprek met huisart-
sen om uit te zoeken 
waarom ouderen met 
hart- en vaatziekten 
in de voorgeschie-
denis niet altijd de 
juiste behandeling 
krijgen. “Deze groep 
75-plussers  b l i jkt 
heel divers. En juist 
bij oudere patiënten, 
met vaak meerdere 
andere ziektes en medicijnen, moeten huisarts en patiënt een complexe 
afweging maken van onder meer kwaliteit van leven, bijwerkingen en 
levensverwachting.”

Huisartsen willen graag beter kunnen inschatten hoeveel risico hun patiënt 
loopt. “Dat is bij ouderen lastiger dan bij jongere mensen omdat de tra-
ditionele risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk, op hoge leeftijd een 
minder belangrijke rol spelen”, aldus Van Peet. Zij ging daarom op zoek naar 
factoren die juist bij ouderen een voorspellende waarde hebben.

De promovenda ontdekte dat een grotere hoeveelheid van het eiwit 
NT-proBNP in het bloed bij ouderen samengaat met een grotere kans op 
een hartaanval of een beroerte. Een lage hoeveelheid van deze lichaamsstof 
wijst juist op een kleinere kans op dergelijke aandoeningen. Het eiwit wordt 
door hartspiercellen aangemaakt als zij het moeilijk hebben, bijvoorbeeld bij 
een verhoogde druk op het hart of rek van de hartspier. “We kijken al naar 
dit eiwit bij de diagnostiek van hartfalen, maar nu blijkt het bij ouderen 
ook een goede voorspeller van de kans op een nieuw hartinfarct of beroerte. 
Omdat er soms twijfel is over starten, voortzetten of stoppen van een pre-
ventieve behandeling, kan dit eiwit een rol spelen in het gesprek met de 
patiënt over de behandeling.”

Bron: LUMC
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Een stap dichter bij kunstmatige organen met 
suikerspinmachine

Amerikaanse wetenschappers hebben een manier gevonden om met een sui-
kerspinmachine bloedvaten te ontwikkelen. Dit moet leiden tot de ontwikke-
ling van kunstmatige organen.

De wetenschappers van de Vanderbilt University hebben in hun onderzoek 
gebruikgemaakt van een suikerspinmachine om haarvaten te produceren. 
Dat zijn bloedvaten die net zo dun zijn als een haar. Deze haarvaten leveren 
zuurstof en voedingsstoffen aan bloedcellen en vervoeren verontreiniging 
uit het bloed weg.
Door gebruik te maken van de suikerspinmachine, zijn de wetenschappers 
erin geslaagd een driedimensionaal kunstmatig haarvat te produceren dat 
bloedcellen voor langer dan een week in leven houdt. Met deze methode 
willen de onderzoekers uiteindelijk de ontwikkeling van volledig kunstma-
tige organen, zoals de lever, nieren en botten, mogelijk maken.

Volgens de ontwikkelaars is de nieuwe methode een aanzienlijke verbete-
ring ten opzichte van traditionele methodes om kunstmatige haarvaten te 
produceren. In tegenstelling tot de techniek met de suikerspinmachine zijn 
huidige technieken niet geschikt om netwerken van haarvaten te maken die 
complex genoeg zijn om uiteindelijk kunstmatige organen te ontwikkelen, 
zo stellen de wetenschappers.
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Gereedschapskist
“Ons doel is om een basis ‘gereedschapskist’ te ontwikkelen, waarmee andere 
onderzoekers deze eenvoudige en goedkope aanpak kunnen gebruiken om 
kunstmatige bloedvaten te produceren die nodig zijn om kunstmatige levers, 
nieren, botten en andere organen te creëren,” zegt Leon Bellan, assistent 
professor bij Vanderbilt University.

In een vervolgonderzoek ontwikkelen de wetenschappers de methode 
verder om de bloedvatnetwerken ook te kunnen toepassen in verschillende 
lichaamsweefsels en met verschillende typen bloedcellen.

Bron: Duurzaambedrijfsleven.nl

Minder sterfte ouderen bij inzet wijkverpleegkundige na 
acute opname

Minder ouderen overlijden na een acute ziekenhuisopname als een wijkver-
pleegkundige actief betrokken is bij de nazorg.

In vergelijking met het 
gebruikelijke ontslag uit 
een ziekenhuis is de sterfte 
veertig procent lager. 
Dat blijkt uit onderzoek 
van hoogleraar ouderen-
geneeskunde Sophia de 
Rooij van het Universitair 
M e d i s c h  C e n t r u m 
Groningen en haar collega 
Bianca Buurman van het 
Academisch Medisch 

Centrum in Amsterdam. Zij publiceren hierover onlangs in het wetenschap-
pelijke magazine JAMA Internal Medicine.
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Na opname in het ziekenhuis vanwege een acute ziekte, bijvoorbeeld een acute 
longontsteking, krijgen veel ouderen te maken met functieverlies: moeite met 
dagelijkse dingen die zij voor opname wel konden zoals wassen, aankleden 
of boodschappen doen. Gemiddeld duurt het drie tot zes maanden voor een 
oudere is hersteld van een ziekenhuisopname. Een kwart tot een derde van 
hen overlijdt echter binnen drie maanden na acute ziekenhuisopname.

Tussenkomst van de wijkverpleegkundige leidt niet tot afname van functie-
verlies bij de ouderen, maar vermindert het aantal ouderen dat overlijdt na 
acute opname in het ziekenhuis, zo blijkt uit het onderzoek van De Rooij 
en Buurman. Ze volgden een grote groep ouderen die acuut waren opge-
nomen in het ziekenhuis. De helft van deze ouderen kreeg de gebruikelijke 
zorg na ontslag uit het ziekenhuis, de andere helft kreeg de zorg volgens het 
Transmurale Zorgbrug-zorgprogramma, waarin het geriatrie team van het 
ziekenhuis en de wijkverpleegkundige een belangrijke rol spelen.

In het zorgprogramma maakt de wijkverpleegkundige tijdens opname in het 
ziekenhuis kennis met de oudere. Direct na ontslag uit het ziekenhuis volgt 
een aantal thuisbezoeken. Tijdens die bezoeken bespreekt de wijkverpleeg-
kundige de gezondheid van de oudere, en is er aandacht voor praktische 
zaken zoals de aanwezigheid van hulpmiddelen, het medicijngebruik en het 
contact met huisarts en thuiszorg.

In de groep die de zorg volgens het Transmurale Zorgbrug-programma kreeg, 
overleden aanzienlijk (bijna veertig procent) minder mensen dan in de con-
trolegroep. De Rooij: “De informatie die patiënten bij ontslag in een zieken-
huis krijgen kan overweldigend zijn en veel patiënten weten bij thuiskomst 
vaak niet meer precies wat ze moeten doen. Aan de wijkverpleegkundige 
kunnen ze gemakkelijk hun vragen stellen, bijvoorbeeld over het gebruik 
van oude en nieuwe medicijnen. De wijkverpleegkundige kan echt het 
verschil maken.”

Inmiddels gebruiken 25 ziekenhuizen in Nederland het zorgprogramma. 
Meerdere zorgverzekeraars hebben het programma in hun inkoopgids gezet. 
De Rooij en Buurman gaan een vervolgstudie doen met patiënten uit zie-
kenhuizen in de regio’s Groningen en Amsterdam.
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De Transmurale ZorgBrug is onderdeel van het Nationaal Programma 
Ouderenzorg, een overheidsprogramma om de zorg voor kwetsbare ouderen 
te verbeteren.

Bron: AMC

Wat helpt tegen een winter- of seizoensdepressie?

Veel mensen hebben last van een dipje tegen 
het einde van de winter. Sommigen hebben er 
zoveel last van dat ze moeite hebben om nog 
normaal te functioneren. Dit kan wijzen op een 
winter- of seizoensgebonden depressie.

• Ga op tijd slapen en probeer op tijd op te staan.
- Geef niet toe aan de neiging om veel of lang te slapen;
- Ga elke dag buiten, ook als het slecht weer of bewolkt is;
- Laat zoveel mogelijk daglicht binnen in uw huis of kantoor;
- Werk zo dicht mogelijk bij het raam.

• Naar de zon.
Een winterbreak op een zonnige plek zal de symptomen verminderen of 
doen verdwijnen, maar na thuiskomst keren ze terug. Het zonlicht wordt 
niet opgeslagen en meegenomen.

• Zonnebank
Een zonnebank heeft geen enkel effect. Het licht van de zonnebank 
bevat UV-straling die niet alleen voor uw huid maar ook voor uw ogen 
schadelijk is. U mag zeker niet in de lamp kijken, maar moet de ogen juist 
extra beschermen met het zonnebrilletje.

• Antidepressiva
Bij sommige mensen kan een winterdepressie zo ernstig zijn dat genees-
middelen (antidepressiva) nodig zijn.
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• Sint-janskruid (Hypericum perforatum)
Helpt mogelijk tegen een lichte depressie, maar het is niet bekend of het 
ook tegen een winterdepressie helpt. Combineer Sint-Janskruid niet met 
andere geneesmiddelen (bv. de anticonceptiepil) omdat dit de werkzaam-
heid kan beïnvloeden. Raadpleeg eerst een arts voor u gebruik maakt van 
Sint-janskruid.

• Psychotherapie
Is niet courant voor een winterdepressie, maar kan soms toegepast 
worden. De gebruikte gedragstherapeutische technieken zijn dezelfde 
als die welke tegen gewone depressies worden ingezet. U leert negatieve 
gedachten en gedragingen op te sporen, om ze daarna te vervangen door 
realistischer en positiever alternatieven.
Hebt u last van een ongeremde trek in zoetigheid? Kies dan gezonde 
snacks - zoals fruit. Fruit met een zoete smaak zal uw trek in zoet 
even goed stillen, zonder dat u daarbij verdikt en/of last krijgt van 
schuldgevoelens

• Lichttherapie
Is de meest effectieve behandeling tegen winterdepressie die makkelijk 
thuis kan worden uitgevoerd. Lichttherapie houdt in dat u enkele dagen 
achter elkaar drie kwartier voor een speciale lamp zit die licht uitstraalt 
vergelijkbaar met daglicht. Zo’n 70 à 80% van mensen met een winterde-
pressie hebben baat bij lichttherapie.

GEEF DE PEN DOOR …….

Jammer genoeg is de ketting na jaren doorbroken, waardoor zich geen 
nieuwe schrijver van een verhaal heeft aangemeld. Mocht iemand de draad 
weer willen oppakken en iets over zichzelf of wat anders dat interessant 
kan zijn voor andere leden willen schrijven, dan is de redactie natuurlijk 
genegen dit te begeleiden en te publiceren.
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HEBT U DAT NOU OOK …?

Kneuterige gezelligheid

Recent ging ik met mijn vrouw voor een korte vakantie naar Portugal. 
Omdat we opzagen tegen het drukke Schiphol en de reis er naar toe, 
besloten we om via Rotterdam te gaan. De rit naar het vliegveld duurde 
ongeveer 5 minuten. Bij aankomst op Rotterdam- Den Haag Airport (hoe 
verzin je zo’n naam?) besloot de dame van het informatiepunt ons naar de 
balie te brengen, want er was toch niemand.

Ze bracht ons bij de betreffende balie en zei dat die nog gesloten was. “Nee 
hoor”, zei de dame achter de balie, “Ik ben al open”. Ze hielp ons aan een 
geprinte instapkaart, verloste ons van de koffers en stuurde ons naar de 
koffie in de vertrekhal.

Via de beveiliging kwamen we in de vertrekhal zelf, waar het akelig rustig 
was. Na de koffie en wat leeswerk, kwam de melding dat het vliegtuig ver-
traging had. Geleidelijk werd het drukker en bleken er die middag 4 vlieg-
tuigen te vertrekken. De vertraging liep voor ons op tot 1 uur, maar toen 
konden we toch vertrekken.

Via een controle, waar werd verteld of je vóór of achter in moest stappen, 
liepen we tussen afzetlinten door de regen en wind naar een van de twee 
trappen.

Bij de terugreis uit Faro waaide het behoorlijk hard. We waren er zelfs 20 
minuten voor de officiële aankomsttijd. Opnieuw moesten we tussen afzet-
linten naar de aankomsthal lopen waar de koffers zouden aankomen.

Dat bleek een ramp. Het lopende bandje was slechts aan één kant benader-
baar en de ruimte was niet berekend op het aantal mensen (ca 180). Via een 
gezamenlijke smalle gang voor dames en heren was een toegangsdeur naar 
de baby- en damesruimte en verderop 2 toiletten voor de heren, zodat er 
in de gang 2 files ontstonden. De koffers op het bandje kon je (als je geluk 
had) van korte afstand zien aankomen, omdat de wachtenden opeengepakt 
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BOWL

Een gedachte voor het weekend:
Geluk herken je vaak pas als je het kwijt ben.

Aprilletje zoet geeft ook nog wel eens een witte hoed, leerden we op school, 
waarbij de onderwijzer(es) ons dan geduldig uitlegde, dat we die witte hoed 
kregen doordat er soms nog wat sneeuw op viel. Zo ervoeren we al vroeg-
tijdig dat een bepaalde zegswijze een diepere betekenis kon hebben, die je 
alleen door krampachtig nadenken kon achterhalen. En daar hebben we 
ons altijd aangehouden. Zo vertelde iemand ons, dat bij de buurman in de 
tuin altijd meer sneeuw viel dan in de zijne. In eerste instantie ben je dan 
geneigd aan een wonderbaarlijk verschijnsel te denken en toch, de oplossing 
is zo kinderlijk eenvoudig: Buurman’s tuin was groter dan de zijne.

Een ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei. Het is al weer 
gauw zover. De etalages liggen vol met prachtig opgemaakte chocolade 
eieren. Evenals bij de echte kippeneieren is er een duidelijke verschuiving 
van kleine naar grote exemplaren. Dat kost centjes, maar je moet maar 

naast de band stonden. Het oppakken van de koffers was ook niet geheel 
zonder risico’s omdat de handbagage van andere wachtenden heen en weer 
slingerde als zij probeerden te zien wat er aankwam.

Uiteindelijk hebben we ons met koffers langs de andere wachtenden 
gewrongen op zoek naar het meetingpoint (dat was buiten in de regen) 
om de vooraf bestelde taxi te zoeken. Gelukkig kwam de taxi snel in 
zicht. De chauffeur had hier al meerdere mensen opgehaald en gebracht. 
Aanvankelijk had hij gezocht naar een bemande balie waar hij klanten kon 
ophalen. Die was er dus ook niet.

Natuurlijk zal Rotterdam- Den Haag Airport een groot vliegveld worden, 
maar de gezellige kneuterigheid van nu zal dan ongetwijfeld verdwijnen.

MO
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denken de kost gaat voor de baat en als je een blij gezicht wilt zien, moet het 
ei elke keer groter zijn dan dat van het vorige jaar. Mocht moeder de vrouw 
wegens het lijnen zijn aangewezen op een klein Paasei, geef er dan toch een 
extra dimensie aan door er bij wijze van een strikje, een opgevouwen briefje 
van 100 op te draperen.

In het blad “De Boerderij” treffen we tot ons niet geringe genoegen een 
artikel aan met de kopregel: “Plattelandsvrouwen leren Esperanto”. Nu 
beheersen wij persoonlijk die kunstmatige wereld-hulptaal al langer dan 
veertig jaar en we zijn nog steeds van mening, dat de internationale instel-
lingen, zoals de VN en de EG een unieke kans hebben laten lopen om 
het vertaalprobleem afdoende op te lossen. Kapitalen zouden ze kunnen 
besparen alleen al doordat het uitgebreide tolkenbestand overbodig werd. 
Dat de plattelandsvrouwen zich zozeer voor het medium interesseren, geeft 
ons hoop voor de toekomst. Maar dan moet het wel echt Esperanto zijn. 
In een voorbeeld zegt de schrijfster: Karel diras: “vias al la lezuljo” en ze 
vertaalt dat met: Karel zegt: “Ik ga naar school”. Dat begrijpt zowel de 
Franse en Japanse als de Russische esperantist, voegt ze er aan toe. Maar 
dat betwijfelen we, want ik ga naar school, is in het Esperanto: ”Mi iras al la 
lernejo”. En dat is wel even wat anders.

Er zijn ook mensen die in de Krokusvakantie het eigen land niet ontvluch-
ten en ergens een bungalow huren. Ze hopen dan op mild voorjaarsweer. 
Een kennis van ons nam zijn intrek in zo’n huisje, dat gelegen was aan de 
Zonweg. Het adres klopte. De zon was en bleef weg, de hele week. Kassian!

Boven Schiphol cirkelde een onbekend vliegtuig. Vroeg de verkeerstoren: 
“Wie bent U, hoe hoog bent u, waar zit U?”. antwoordde de piloot: “Ik ben 
Piet Jansen, 1 meter 78 hoog en ik zit voorin het vliegtuig”.

“Jantje, pas jij maar even op mijn fiets”, hoorden we een vader zeggen, 
voordat hij de slagerswinkel binnenstapte. “Nee”, zei het ventje, “want dan 
krijg ik geen stukje worst”.
Een uitgekookt knaapje.

Jova
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PUZZEL

Voor de liefhebbers - en dat zijn er ondertussen steeds meer - een niet al te 
lastig in te vullen Paaspuzzel.

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@harttrim-
clubdelft.nl).

Door loting uit de juiste inzenders van de Winterpuzzel is als winnaar uit de 
bus gekomen:
Dhr. Herman Scholten uit groep 4.
De cadeaubon is inmiddels aan hem overhandigd. Proficiat.

De oplossing van de Winterpuzzel is:
“Een goed jaar gewenst”

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.

Horizontaal
1 Ouderlingen 6 nogmaals 12 getal 14 vogel 15 zonder nakomelingen (Lat. afk.) 17 edelgas (symbool) 
18 hiermee werd Jezus verraden 20 boom 21 van elk evenveel (op recepten afk.) 22 vrucht 25 oproer 
28 indianenvolk 29 hiermee waste Pontius Pilatus zijn handen 31 lang wit miskleed 32 Verenigde 
Naties (Eng.) 33 eerst luid en dan meteen zacht (muz. afk.) 35 voedsel  36 Barium (symbool) 37 titel 
38 pas 40 deel van het gelaat 42 laagte 44 geneesmiddel 45 kippenverblijf 47 opzettelijk wakker blijven 
49 wat werd voor Jezus graf gerold 52 Dienst Kijk- en Luisteronderzoek (afk.) 53 verstandig 55 eiken-
schors 57 uitroep 59 dwaasheid 61 Gabon (in internetadres) 62 hechtijzertjes 64 oprijzen 66 vanaf het 
begin (muz. afk.) 67 gehoorzaamste dienaar (Lat. afk.) 68 lichte klap  70 onder welke (afk.) 71 Gode zij 
lof (Lat. afk.) 72 deel van de voet 74 zich spoeden 76 noordelijke deel van Israël 77 bloeiwijzen.

Verticaal
1 Argeloosheid 2 vrouwelijke dominee (afk.) 3 wat geschreven is 4 jongensnaam 5 etage (afk.) 
7 proces-verbaal (afk.) 8 geluid van niesen 9 borg zijn (voor) 10 maanstand (afk.) 11 mirakelen
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13 Lutetium (symbool) 16 schaakstuk 18 geleerd 19 voorgerecht 21 algemeen nut beogende instel-
ling (afk.) 23 met volledige titel (Lat. afk.) 24 eerwaarde (afk.) 26 priester (afk.) 27 geheel 30 nogal 
34 veelkleurige kledingdoek 36 straf 38 weekdier 39 schrijfgerei 40 eucharistieviering 41 mest 43 Aruba 
(in internetadres) 46 voegwoord 48 eiergerecht 50 meteen (zonder drie) 51 dag waarop Pasen valt 
53 windrichting 54 staf 56 lichaamsdelen 58 hier (Lat.) 59 persoonlijk voornaamwoord 60 Europees 
parlement 61 dit gaf men Jezus aan het kruis tegen de dorst 63 dag van het winterfeest 65 alleen zang 
69 voorzetsel 72 soort verlichting (afk.) 73 edelgas (symbool) 74 van geringe dichtheid 75 namiddag (afk.).
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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.

22 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /NLD ()
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
      

        
     0
            
       D:20160302132017
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     587
     214
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     21
     20
     21
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





