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VAN DE VOORZITTER...

Zo, we zijn weer aangekomen in het vierde kwartaal 
van het jaar “De Winter”. Wat gaat het worden? Diep 
in de kraag gedoken worstelend tegen regen, wind, 
sneeuw of vrieskou met gladheid of zal de klimaatver-
andering ons geen gure winter meer geven in ons kleine 
kikkerlandje. Mogelijk zal het weer een rol spelen voor 
een aantal leden om ’n donderdagavond over te slaan. 
Is het dan een goed idee voor de autobezitters om een 
van de groepsgenoten die dan moet afhaken vanwege 
het slechte weer eens een keer op te halen?

Zo naar het einde van het jaar wil ik nog eens terugblikken op het vereni-
gingsjaar 2016. Gelukkig geen erg vervelende zaken bij het sporten. Wel 
weer een geweldige BBQ die, wat het bestuur betreft, een vaste plaats in 
ons jaarprogramma mag worden. Het iets teruglopende aantal leden baart 
ons wel enige zorgen. Het doorverwijzen van patiënten vanuit Sophia 
Revalidatie levert ons de laatste tijd minder leden op. We zijn hierover in 
gesprek. Vooralsnog hebben we goede hoop dat dit overleg voor ons positief 
zal zijn.

Ook hebben we weer een drietal volleybaltoernooien bij andere vereni-
gingen gespeeld met wisselend succes. Het is uiteraard wel een gebeurte-
nis waar maar zo’n 7-8 leden per keer aan mee kunnen doen maar desal-
niettemin wel met veel plezier. Onlangs werden we 6e in Gouda van de 16 
deelnemers, daar kunnen we best trots op zijn. Als coach van de groep was 
ik in de gelegenheid om ook met een groot aantal bestuurders van vereni-
gingen uit de regio te spreken en te vragen hoe het er bij hen aan toe gaat. 
De opgedane gegevens zullen we in het bestuur uitvoerig bespreken en deze 
bevindingen delen met Sophia Revalidatie. Zo ook zullen we namens onze 
club alle Delftse huisartsen benaderen met een begeleidingsbrief en een 
aantal van onze folders om zodoende aandacht te vragen en daardoor het 
ledental omhoog te krijgen.
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VAN DE REDACTIE

Verder wil ik u het Kersttoernooi van 22 december weer onder de aandacht 
brengen. Buiten een groot aantal deelnemers hoop ik ook veel toeschouwers 
te mogen begroeten om hun team flink aan te moedigen. Uiteraard is er 
natuurlijk weer een hapje en drankje verzorgd door de dames Toos, Anja, 
Thirza en Marissa.

Namens het bestuur wens ik u allen Prettige Kerstdagen en een Gezond en 
sportief 2017 toe.

Wim Borsboom

Al sinds jaar en dag heeft een lid van de Harttrimclub ook 
zitting in de Cliëntenraad van Sophia Revalidatie. 
De afgelopen 8 jaar heeft uw secretaris dat 
gedaan. Omdat nieuw bloed belangrijk 
is in zo’n orgaan, is indertijd afge-
sproken dat de maximale duur 
3 x 3 = 9 jaar is. Volgend jaar is 
het daarom mijn laatste jaar.

In het begin heb ik veel twijfels gehad om in de Cliëntenraad te stappen. Ik 
had nog een werkgever en had daarnaast al meerdere vrijwilligerwerkzaam-
heden opgepakt. Ook het jargon van de gezondheidszorg was mij onbekend, 
waardoor ik mij vaak een onbekende in een vreemd pakhuis voelde.

In de Cliëntenraad zitten allemaal (bestuurs)leden van patiëntenvereni-
gingen. Zo zijn er vertegenwoordigers van Dwarslaesie, Multiple Sclerose, 
Niet Aangeboren Hersenletsel, Kinderen met een beperking etc. Er zijn ook 
enkele leden die op persoonlijke titel zijn toegetreden tot de Cliëntenraad. Ik 
vertegenwoordig de hartpatiënten die middels een 3-maandelijkse training 
bij Sophia Revalidatie worden klaargestoomd om weer terug te keren in de 
maatschappij. Een training die vele leden van onze HTC hebben gekregen.
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Behalve de vertegenwoordiging van het patiëntenbelang is het niet onbe-
langrijk dat iemand van onze Harttrimclub bekend is bij Sophia Revalidatie, 
al was het slechts om de aanwas van nieuwe leden uit het trainingspro-
gramma bij ons welkom te mogen heten.

Als patiënten bij Sophia Revalidatie zijn uitbehandeld vindt een evaluatie-
gesprek plaats om na te gaan of er nog verbeterpunten in de behandeling 
kunnen worden aangebracht. Onlangs zat ik als lid van de Cliëntenraad 
weer eens bij zo’n gesprek. Een paar keer per jaar wordt dit georganiseerd 
zowel in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Gouda waar vestigingen zijn. 
Deze keer waren de (uitbehandelde) patiënten merendeel afkomstig uit de 
kliniek te Den Haag. Deelnemers van het gesprek waren o.o. een patiënt die 
een aantal maanden ervoor te horen had gekregen dat zij MS had en daar 
nog zeer emotioneel over was, iemand die een hersenbloeding had gehad 
waardoor hij bijna niet meer uit z’n woorden kon komen en iemand met 
een Aneurysma (bloedvatmisvorming) in het hoofd, die was geknapt en de 
patiënt was daardoor een deel van zijn geheugen kwijtgeraakt.

Het klinkt misschien een beetje raar, maar tussen deze mensen voel ik me 
altijd zeer gelukkig omdat ik ‘slechts’ een hartprobleem heb. Het is aangrij-
pend om de verhalen van vallen en opstaan van deze (ex)patiënten te horen 
en de dankbaarheid die zij uiten tegenover het (para)medisch personeel van 
Sophia Revalidatie. Rond deze tijd van Kerstmis is het goed te weten dat 
geluk niet iets is om na te streven, maar iets dat je overkomt. Luisterend 
naar de verhalen van deze mensen ben je je ervan bewust dat ook jou dit 
had kunnen overkomen.

In het laatste boekje van het jaar staat altijd een oproep deel te nemen aan 
ons jaarlijkse Kerstvolleybaltoernooi. Ook dit jaar wordt het gezellige en 
sportieve toernooi weer gehouden op de laatste donderdag van het jaar dat 
we actief zijn. Dat is op donderdag 22 december 2016. Wij hopen dat u zich 
in grote getale opgeeft. Ook supporters zijn welkom en kunnen samen met 
de sporters na afloop van een drankje en een hapje genieten, waarna de 
Kerstvakantie kan beginnen.
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De redactie is weer trots op de medewerkers die artikelen hebben aangele-
verd welke dit blad weer zeer leesbaar maken. U kunt achtereenvolgens de 
volgende artikelen lezen:

… een voorwoord van de voorzitter;

… een aantal HTC nieuwtjes;

… een aantal wetenswaardigheden in de rubriek Hartenkreetjes;

… een nieuwe editie van de rubriek ‘Geef de pen door..’

… 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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VAN DE BESTUURSTAFEL……..

Vakantie´s

Op de volgende data zal vanwege vakantie niet worden gesport:
29 december 2016 Kerstvakantie
5 januari 2017 Kerstvakantie

Degenen die sporten bij de MTT kunnen gedurende de kerstvakantie 
gewoon door fitnessen.

Nieuwe leden Bedankt als lid

Dhr. A.T. Bosch Mevr. M.M.D. van der Beek - Wierenga
Dhr. J. Kouwenhoven Dhr. B. Bos
Dhr. P. van Vuuren Dhr. G. van Leeuwen
Mevr. I. Zuijlen - van Wensveen Dhr. L.L.L. Rutten
Dhr. C. Spaans

Overleden

Dhr. D.J. Schroor
(Zwemgroep 1 en Fitness)
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Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk hopen wij dat u met ons een langdurige verbintenis aangaat, 
maar soms is er een goede reden zoals ziekte ouderdom of iets anders om het 
lidmaatschap op te zeggen.

Doet u dit dan bij voorkeur per email aan: ledenadministratie@harttrim-
clubdelft.nl.

Opzeggingen die op een andere plek terechtkomen kunnen tot verwarring 
leiden en vertragend werken. Bij opzeggen moet u overigens altijd zelf de 
contributie stopzetten door uw automatische afschrijving te laten vervallen 
in uw bankpakket op uw computer of door contact op te nemen met uw 
eigen bank.

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 (ledenadministra-
tie@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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HTC-NIEUWS

Kersttoernooi

U komt toch ook op donderdag 22 december a.s. naar ons Kersttoernooi?

Degenen die hier al jaren komen weten dat het evenement vooral is opgezet 
om het elkaar gezellig en ontspannen naar de zin te maken. Lol en sportivi-
teit staan daarom voorop!

Na afloop klinken we samen op een vredige Kerst en eten we de heerlijke 
hapjes die ondertussen voorbij komen. Ploegen komen door loting tot stand 
en één van die ploegen wordt vast ook wel eerste, maar dat is niet zo belang-
rijk. Meedoen, dat is de hoofdzaak en plezier!

Tot dan,

Bestuur HTC

Norm voor sportstop wegens hitte

Afgelopen zomer kon er twee keer niet worden gesport. De eerste keer heeft 
het bestuur zo lang mogelijk gewacht met het nemen van het besluit niet 
te sporten. Daardoor wist niet iedereen op tijd dat de sport zou worden 
afgelast.

In de bestuursvergadering van 10 oktober j.l. is afgesproken dat er niet zal 
worden gesport als de te verwachten buitentemperatuur hoger is dan 28 
graden. Door van de verwachte weersomstandigheden uit te gaan, kan het 
besluit een paar dagen voordien worden genomen, waardoor er meer tijd is 
om de boodschap aan de leden te communiceren.

10 oktober 2016
Bestuur HTC
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HARTENKREETJES

Cardiologen naar de sportschool

AMSTERDAM - Hartpatiënten die enige maanden na hun hartprobleem 
aan hun lot worden overgelaten, omdat de intensieve begeleiding door het 
ziekenhuis voorbij is, kunnen binnenkort mogelijk meer hulp krijgen.

Daarom gaan cardiologen van de Heartlife 
kliniek de sportschool in. Om daar mensen in 
hartrevalidatie te houden, waarbij zij inten-
sief begeleid zullen worden op het gebied van 
bewegen, voeding en psychologisch herstel.

Sports World Amsterdam begint met deze leef-
stijlbegeleiding van (ex-)patiënten. Cardioloog 
dr. Janneke Wittekoek, bekend voorvecht-
ster van serieuze medische aandacht voor het 
vrouwenhart, en leefstijlcoach Sanne Bernhart 
hebben zich aan dit initiatief verbonden.

,,Na een gemiddeld traject van twee maanden staat de hartpatiënt weer 
op eigen benen en moet hij of zij het zelf maar verder zien te rooien”, zegt 
Wittekoek. ,,Soms wordt er na terugverwijzing naar de huisarts bij de fysio-
therapeut nog een tijdje ’begeleid’ bewogen. Maar ook dat eindigt. En 
daarna blijkt het dikwijls lastig voor de patiënt om door te pakken om in 
beweging te blijven. Begrijpelijk, immers angst en onzekerheid spelen hierin 
een belangrijke rol. Wat kan het hart nog aan? Waar ligt de grens? Ook op 
het terrein van seksualiteit zijn de onzekerheden groot…”

Volgens Janneke Wittekoek zijn er in, wat zij noemt, ’het woud der leefstijl-
aanbieders’ maar weinig instanties waar nog sprake is van een medisch-spe-
cialistische achtervang of begeleiding. ,,Terwijl daaraan bij de patiënt vaak 
wel behoefte is. Die zit immers nog vol vragen over de gevolgen van het 
doorgemaakte hart- of vaatprobleem.”
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Het op orde krijgen van alle risicofactoren en het weer plezier krijgen in 
gezond leven staan centraal, zeggen de initiatiefnemers. De sportlessen 
voor hartpatiënten (met leefstijltrajecten in verschillende varianten) duren 
minimaal een jaar.

Bron: Telegraaf.nl

Voedingsadviezen te veel gericht op gezond eten

Voedingsadviezen zijn te veel 
gericht op gezond eten. Er is meer 
aandacht nodig voor de complexe 
werkelijkheid waarin voedings-
keuzes worden gemaakt, stelt 
onderzoekster Sanne Visser van 
de Rijksuniversiteit Groningen.

Zij woonde zes maanden in Oost-Groningen om samen met dertien gezinnen 
onderzoek te doen naar hun voedingskeuzes.

Visser: “Wat ik sterk naar voren zag komen is dat het niet expliciet gaat om 
het maken van een gezonde of ongezonde keuze, helemaal binnen een gezin 
met kinderen die ook een rol spelen bij deze keuze. Kinderen kijken veel 
meer naar smaak. Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen lekker 
aan tafel zitten, of ze gelukkig zijn en of er niet teveel gedoe aan tafel is.”

Visser stelt dat het bij grootouders weer anders ligt. “Zij kiezen vooral voor 
eten dat ze leuk en gezellig vinden. Dus als je je gezondheidsboodschap 
richt op wat ouders bepalen binnen een gezin, bereik je niet de volledige 
doelgroep.”

Visser pleit er dan ook voor om naar alle beweegredenen te vragen als er 
voeding gekozen wordt. De focus zou teveel op de medische kant liggen. “Er 
wordt nooit gevraagd: word je gelukkig van de keuzes die je maakt?”, besluit 
Visser.

Door: NU.nl
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Pessimisme lijkt slecht voor het hart

Pessimistische mensen lijken 
vaker hartproblemen te hebben. 
Mensen die negatief tegen 
zaken aankijken hebben tot 
twee keer meer kans op hart- en 
vaatziekten.

Onderzoekers van het Paijat-
Hame ziekenhuis in Finland onderzochten elf jaar lang 2.267 vrouwen 
en mannen tussen de 52 en 76 jaar oud. Hen werd zes zinnen voorgelegd 
waarvan ze moesten zeggen of deze op hen sloegen.

“In onzekere tijden, verwacht ik meestal het beste” en “als er iets fout kan 
gaan, gebeurt dat ook” waren een paar van de zinnen waarvan de deelne-
mers moesten zeggen of ze zich er in konden vinden. De antwoorden werden 
op een schaal van nul tot vier gegeven: vier was helemaal waar, nul helemaal 
niet.

De cholesterolniveaus, bloeddruk, en glucoselevels van de deelnemers werd 
door de jaren heen gemeten. In de elf jaar overleden 122 mensen aan hart-
klachten. Na gecontroleerd te hebben of het overlijden iets te maken kon 
hebben met roken, diabetes en andere factoren berekenden de onderzoekers 
hoeveel invloed het pessimisme had op de deelnemers.

De mensen die het hoogst scoorden op pessimisme, bleken twee keer zoveel 
kans te hebben om te overlijden aan hartklachten. Optimistisch bleek geen 
effect te hebben.

“Je persoonlijkheid kan gezondheidsklachten verergeren. Als je pessimistisch 
bent en al wat gezondheidsklachten hebt, is het nog belangrijker om goed 
op je gezondheid te letten”, aldus hoofdonderzoeker Mikko Pankalainen in 
BMC Public Health.

Bron: NU.nl
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Hartziekten grotendeels veroorzaakt door ongezonde leefstijl

Op 8 november gaf professor Leonard Hofstra van VUmc een gastcol-
lege aan tweedejaars studenten van VUmc School of Medical Sciences. 
Dit college ging over het thema van zijn leerstoel: risicofactoren voor 
hartziekten.

In zijn cardiologiepraktijk heeft hij deze zomer het ‘staande consult’ geïn-
troduceerd: een actieve houding is immers beter voor zowel de arts als 
de patiënt en activeert het brein. Dit in het kader van het idee dat zitten 
ongezond is en lichaamsbeweging essentieel voor een gezonde leefstijl met 
minder risico op (hart)ziekten. Hij verzocht de studenten te gaan staan 
tijdens de les, en ze hielden dat het hele uur vol en namen actief deel aan 
het college door vragen te stellen en reacties te geven. “Het lijkt erop alsof 
staand college de interactie met studenten bevordert”’.

In zijn college overtuigde hij met veel aantrekkelijk beeldmateriaal de stu-
denten ervan dat hartinfarcten voor 90% zijn gerelateerd aan levensstijl. De 
door hem mede opgerichte Happy Globally Foundation organiseert wereld-
wijd evenementen, van India tot Nepal en Nederland (Maastricht), om 
mensen aan het bewegen te krijgen en te stimuleren na te denken over een 
gezonde leefstijl.
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De cijfers zijn dan ook schokkend: elke 3 seconden krijgt iemand ter wereld 
een hartinfarct en in de toekomst zal dat elke 2 seconden zijn. Grote boos-
doeners zijn een ongezond dieet, roken, obesitas, diabetes, stress en te 
weinig beweging. Hij gaf twee individuele voorbeelden: Jim Fix, de grote 
auteur van de Complete Guide to Running, die met een relatief gezonde 
leefstijl toch onverwachts een hartinfarct kreeg en Churchill die 94 werd 
ondanks overgewicht, roken en drinken. Maar over de gehele populatie zijn 
de cijfers duidelijk: aderverkalking (arteriosclerose) start al op jonge leeftijd. 
Een ongezonde leefstijl kan niet alleen hartinfarcten veroorzaken maar ook 
de ziekte van Alzheimer, kanker en diabetes hangen voor een groot deel 
samen met ongezonde leefstijl factoren. Doordat mensen veel ouder worden, 
ontstaan so wie so meer ziekten. Ziektes als obesitas brengen verder enorm 
hoge kosten met zich mee voor de gezondheidszorg.

Toch is het proces niet onomkeerbaar: door te stoppen met roken, meer te 
bewegen, een Mediterraan dieet, meer slaap en af te vallen wordt de kans 
op een hartaanval veel kleiner. Naast een gezondere leefstijl kunnen allerlei 
middelen hierbij helpen, zoals bètablokkers, cholesterolverlagers, aspirine en 
bloedverdunners.

Maar gedragsverandering is lastig. Veel gedrag is onbewust. Wat kan werken 
is een ‘personalized’ benadering. Verder is educatie belangrijk en ‘the 
internet of things’ kan met allerlei elektronische (wearables) helpen om ons 
gedrag te monitoren.

Het college van Leonard Hofstra was één groot pleidooi voor preventie 
(van ziekten). Met een gezondere leefstijl kan iedereen vandaag beginnen. 
Bijvoorbeeld door vaker te staan en te bewegen dan te zitten.

Bron: Vumc
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GEEF DE PEN DOOR …….

Het lijkt te lopen met de door Bert Melkert nieuw aangestuurde rubriek. 
Aan de beurt is een lid van groep 6. Enthousiast meldde zich Rob Boekraad 
aan. Zijn herinneringen leest u hieronder.

Het was het prachtige stuk 
van Ad van groep 8 dat mij 
destijds aan het denken zette. 
Voor wie het gemist heeft: 
Het is Herfst 2014. Het 
verhaal maakte de herinnering aan Kralingen 1970 weer levendig omdat 
ik me ging afvragen of het toch niet de jonge agent Ad geweest is die toen 
achter mij en mijn zus heeft aangezeten. We waren met de solex uit Delft 
gekomen en opzoek naar een gat in de heg om binnen te kruipen. Het was 
de taak van Ad en kornuiten om dat te verhinderen. De voor die taak 
bedachte vrijwilligers met “We help you” op het shirt hadden er toen al zo’n 
chaos van gemaakt dat gewoon binnenkomen voor ons onmogelijk was.

En naar aanleiding van de turf-
schuit moest ik terugdenken aan 
mijn weg naar school, altijd lopend 
in de nevel, langs het mijnspoor, 
waar constant enorme stoomtreinen 
aan het rangeren waren. Door aan 
te zetten en dan te stoppen gaven ze 
de wagons een vaart en denderden 
dan als onbemande kolossen over de 

rails en werden zo door wissels om te zetten verdeeld over de verschillende 
sporen, van de staatsmijn Emma. Ze werden gevuld met kolen of cokes. Het 
was of je in de wolken liep. Wel spannend, niet altijd even fris. Dat was de 
mijnstreek zo-wie-zo niet. Er hing altijd wel roet in de lucht en het kwam 
regelmatig voor dat als op maandag, wasdag, de was werd buiten gehangen 
of op de bleek gelegd, en het weinig waaide, ’s avonds bleek dat alles onder 
het roet zat. Dan moest het opnieuw. Er was wel een KNMI maar nog geen 
Erwin Krol met betrouwbare berichten.
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Die rails moest ik ook enkele keren oversteken en het 
leuke was dat je dan op de heenweg een muntje op 
de rails kon leggen en op de terugweg vond je meestal 
een plat schijfje met vaag de afbeelding van Juliana 
of Boudewijn, als het een Belgisch muntje was. Mijn 
vader werkte in een restaurant in Maastricht en had 
altijd wel Belgische francs op zak. Toen ik probeerde 
een paar om te wisselen bij de Middenstandsbank 

ook langs mijn dagelijkse route 
lukte dat. Vervolgens kon ik in 
een klein buurtwinkeltje kiezen 
uit vele soorten snoep, alles voor een cent, alleen de 
bazooka-joe kauwgum was duurder, maar daar deed je 
langer mee en er zat een stripverhaaltje bij.

In Delft kwam ik in het laatste jaar dat de trein nog 
beneden reed. Het viaduct met de verhoogde rails was 
klaar, bijna in gebruik. Gek idee dat het nu weer weg is 
en de trein onder de grond zit. Voor mij ook weer niet 

zo gek want in mijn geboortestreek reden de treintjes ruim 600 meter onder 
de grond, zowel met kolen als met mijnwerkers. Die hadden ook fietsen 
waarmee ze met 3 of 4 man op de rails reden. Vaak duurde het een uur of 
langer voor ze aan het front (kolenfront) waren en aan de slag konden. Al 
snel bleek dat ik toch niet echt vertrouwd was met rails. Ik woonde in de 
Hugo de Grootstraat en bij de Phoenixstraat waren nog ouderwetse spoor-
bomen. Die moest ik passeren en dan rechts naar de Binnenwatersloot. En 
jawel, waar ik bang voor was gebeurde. In de regen en iets te gehaast sor-
teerde ik schitterend voor, langs de rails, en plotseling lag ik op de grond. 
Achter me zwiepte de fiets op en neer. Een vriendelijke agent die paraat was 
vanwege werkzaamheden leidde het verkeer af en ik kon de fiets uit de rails 
halen en weer verder.

Zeker nu de Westvest en Phoenixstraat op de schop gegaan zijn realiseer ik 
me hoe anders Delft 50 jaar geleden was. Feitelijk anders maar ook qua sfeer. 
Op de markt stonden auto’s en zo weinig dat die ook de speelplaats was voor 
de kinderen van de Vermeerschool aan de Voldersgracht. Aan het einde van 

18 



de OD lag de klapbrug naar de H Govert Kade nog en rechts het schitte-
rende hotel Bellevue. Aan de andere kant van de stad aan het Noordeinde 
lag even strategisch hotel Wilhelmina. De gasfabriek met de kolenhaven 
was er nog, we reden er omheen naar de nieuwe brug. Het gebied tussen de 
gasfabriek en de Molslaan was aan het verloederen. Slimmeriken hadden 
bedacht dat de weg over de Bastiaansbrug rechtdoor naar dat gebied moest. 
Tweebaans naar de 2 Kruikjes aan de Molslaan of naar de Beestenmarkt? De 
verloedering gaf wel een eigen sfeer. Voor mij had het iets van de grote stad. 
Dat kwam omdat ik met enkele vrienden meekreeg dat de Annabar, toen 
in een oud pandje in de Kruisstraat, heel leuk was. En inderdaad: kleine en 
bedompte pijpenla volgehangen met van alles, stampvol en door de rook 
kon je geen hand voor ogen zien. Elvis op de pick-up. Ideale omgeving voor 
een goed gesprek. Voor de WC werd naar een deur achterin gewezen, daar 
aangekomen bleek ik in een steegje te zijn. In de druilerige regen stonden 
we schouder aan schouder, op gehoor, te sassen tegen de muur van de buren, 
vermoed ik. Toen had ik echt het idee in de stad te zijn. In de stad kan meer, 
al wordt het er niet altijd frisser van.

Maar ook aan de oude Beestenmarkt heb ik leuke herinneringen. Al eerder 
was te lezen hoe de beesten in vakken stonden, overal stro op straat en ook 
in de deuren van cafe’s. En dat af en toe jochies een varken over de planken 
tilden dat dan gillend door de straat ging. Boeren op klompen er achter aan. 
Lachen voor de provinciaal die ik was. Diezelfde bijzondere sfeer was er ook 
bij de taptoe. Tribunes stonden rond de markt, met aan de achterkant een 
smal straatje langs de gevels. Daar was het vol met muzikanten in antieke 
tenues die de cafe’s in en uit liepen. En ook nu weer veel stro op de straat, 
vooral bij de kerk, vanwege de vele paarden die meededen.

Tja, en dan zoals het hoort, na het zoet, het zuur: hoe ik hartpatiënt werd. 
Eigenlijk ben ik dat al mijn leven lang. Toen ik wilde sporten, mijn middel-
bare school was het walhalla van het zaalhandbal in die tijd, moest ik gekeurd 
worden om een spelerskaart te krijgen. Ik werd doorverwezen naar de cardio-
loog. Die hoorde geruis om het hart maar kon me niet zeggen wat het was. 
De techniek daarvoor was er nog niet. Apparatuur voor ecg’s was in ont-
wikkeling sinds 1970 met polaroidfilm als ondergrond. Het eerste apparaat 
voor echo’s werd in 1968 bedacht, pas in 1974 was er op een universiteit 
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een handzamer model en Nucleaire imaging is ook nog niet zo oud. Wel 
moest ik ieder jaar terug komen en op mijn vraag of er toch niet wat van 
sport voor me in zat was het antwoord: jawel, dammen en schaken. Hij gaf 
me niet het idee dat ik oud zou worden. Vanaf dat moment ben ik naast 

het handbal ook supporter van 
Fortuna 54 geworden en heb twee-
wekelijks genoten van De Munk, 
Cor van het Hart, Jan Notermans 
(de kapper) en Faas Wilkes.

Die jaarlijkse controles heb ik aan-
vankelijk in Delft maar laten zitten 
maar later toen het leven wat seri-

euzer werd weer gestart. Inmiddels had de medische wetenschap niet stilge-
staan en was duidelijk dat het geruis bij de aortaklep zat. Er was geen acute 
gevaar, maar wel sprake van minder beschikbare energie. In 92 meldde de 
cardioloog dat het zo niet verder kon, de ecg gaf aan dat de hartspier er 
mee op ging houden, ingrijpen was onvermijdelijk. Hij had me alvast op de 
wachtlijst gezet om de klep te vervangen. Dat gebeurde en leek goed gelukt. 
Na de revalidatie, waarbij niemand me op de HTC gewezen had, kon ik er 
weer tegenaan. Dat wil zeggen met mate want er was toch wel wat power 
verloren gegaan. Helaas bleek na een tijdje dat de nieuwe mechanische klep 
lekte. Hij zou vervangen moeten worden. Dat is gerekt vanwege en de jonge 
leeftijd van mijn zoon, drukte op het werk, en mogelijke onzekerheden waar 
even geen behoefte aan was. In 2009 meldde de cardioloog opnieuw dat het 
echt tijd werd en dus werd er een nieuwe klep geplaatst. Dit keer bleek de 
operatie om een andere reden ook niet helemaal perfect verlopen.
Ik werd wel doorverwezen naar Sophia voor de revalidatie. Maar goed ook, 
anders had ik dit verhaal niet kwijt gekund.

Rob Boekraad, groep 6

Helemaal goed Rob, dat je de pen hebt opgepakt. We zijn nu natuurlijk 
benieuwd wie de volgende schrijver wordt. Leden van zwemgreoep 7, 
spreken jullie zo snel mogelijk af wie het volgende stukje voor deze rubriek 
gaat inleveren?(kopij inleveren voor 15 februari 2017)
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HEBT U DAT NOU OOK …?

Recentelijk zo tegen de Kerst loopt mijn hoofd om. Niet dat ik ineens veel 
meer te doen heb, maar onwillekeurig probeer ik alle taken die ik heb laten 
liggen omdat ik er geen zin in had, vóór het nieuwe jaar af te ronden. Dat 
lukt nooit, maar ik houd mezelf voor dat ik het toch moet proberen. Enige 
verlichting van het pakket is dan ook welkom. En zie: Het koken voor 
mannen is met goed gevolg afgerond.

Vooral onze lachspieren zijn in zeven wekelijkse avonden goed getraind. 
Minder goed is het gesteld met de buikspieren, want die zijn behoorlijk uit-
gerekt. Ga maar na. Elke cursusavond een drie gangen diner met enkele 
mannen die het woord “ietsepietsie” op het recept vervingen door “scheut” 
zodra er maar het woord drank volgde. Geen wonder dat we elke avond 
heerlijk gegeten hebben.

Wonder boven wonder zijn er verder geen ongelukjes gebeurd, zodat wij 
allen “als examen” hebben gekookt voor een meegekomen familielid en ver-
volgens de diploma’s kregen uitgereikt.

Een ander voornemen mijnerzijds is om het wat rustiger aan te doen. Ook 
dat doe ik elk jaar (overigens zonder enig resultaat). Ik was inmiddels 
geboekt als kok door mijn vrouw voor de Kerstdagen, maar op zo’n mannen-
club leer je ook andere dingen. Vandaar dat ik tijdens de Kerstdagen in het 
buitenland vertoef waar er voor ons gekookt wordt.

Omdat vele voornemens het eind van de maand januari niet halen, heb ik 
nu een gevonden waarvan ik denk dat die het nieuwe jaar zal overleven. Ik 
heb namelijk het voornemen om voortaan ten minste 2 keer per week een 
dutje te doen na het warme eten. Als dit voornemen het einde van het jaar 
niet mocht halen, zal ik u informeren.

MO
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BOWL

Een neefje van ons bezit sinds kort het scheidsrechtersdiploma voor hand-
balwedstrijden. Nu was hij onlangs in functie bij een wedstrijd tussen twee 
damesteams en daar hij een gezonde jongen is, had hij meer aandacht voor 
de dames dan voor het handbal, met het gevolg dat hij niet zag dat er een 
doelpunt gemaakt werd. Vanzelfsprekend werd hij door de commissie op 
het matje geroepen. Als excuus voerde hij aan dat er bij de speelsters een 
meisje was, met ogen als mannenvoeten; groot, zwart en vochtig. Plastisch 
uitgedrukt, dat wel, maar het slaat nergens op, want bijna iedereen beschikt 
tegenwoordig over een douche.

Er is nogal wat heisa ontstaan, doordat een spermadonor een ontmoetings-
regeling eist met het kind dat hij via kunstmatige inseminatie bij een lesbi-
enne heeft verwekt. We begrijpen het niet. Als je ’t zaad levert, mag je toch 
wel zien, hoe het gewas er bij staat?
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Intussen maakt menigeen zich zorgen over de zachte winter. Broeikaseffect, 
roepen de onheilsprofeten. Als het zo doorgaat, zal de ijskap van onze 
planeet smelten en de zeespiegel stijgen. Enzovoort. Nu was januari 1988 
inderdaad erg mild (10.3 graden Celsius)en het ziet er naar uit dat het in het 
huidige jaar niet veel minder zal zijn. Om u toch enigszins gerust te stellen 
geven we even door dat in 1779 en in 1846 een gemiddelde temperatuur 
van 10.7 C werd gemeten in januari. De ijskap is er niet van gesmolten en 
zal dat ook in de naaste toekomst niet doen, daar het aan de rand van de 
poolgebieden nog altijd 15 graden vriest en dat ligt een heel eind weg van 
het dooipunt.

Op de rommelmarkt in Bennekom kocht iemand een tweedehands boek. 
Het was getiteld: Des Konings Glorie en geschreven door een zekere Dick 
Dreux. Toen de koper zich behaaglijk installeerde om het boek te lezen en 
hij het opensloeg zat er een alarmpistool in verborgen compleet met een 
schoonmaakborsteltje en acht patronen. Het was er kennelijk in gedaan 
door iemand die er meer spanning in wilde brengen.

Uw haar wordt dun op de kruin, meneer, zei de kapper onlangs tegen ons. Ja 
dat zei mijn vrouw ook al, antwoordden wij. Hebt u ons haargroeimiddel al 
eens geprobeerd? Nee hoor, daar komt het niet van.

Sta eens stil bij het werk aan de weg, lazen we op een sticker op de achter-
ruit van een voor ons rijdende auto. We hebben onmiddellijk de afstand 
tussen de beide voertuigen groter gemaakt, want veronderstel dat onze 
medeweggebruiker zich aan zijn woord houdt. Voor je het weet zit je in een 
kettingbotsing.

Kwisvraag: Wat is de overeenkomst tussen een gans en een konijn?
Ze halen geen van beide de Kerstdagen.

Jova
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PUZZEL

Doet u weer eens een gokje om te proberen de cadeaubon binnen te slepen?
Los dan onderstaande puzzel op en stuur hem in.

Stuur uw oplossing naar Postbus 44, 2600 AA Delft of secretaris@harttrim-
clubdelft.nl.

Om u vooral de gelegenheid te geven om gedurende de Kerstdagen een 
flinke wandeling te maken en daardoor de extra calorieën kwijt te raken, 
hebben we de puzzel niet al te moeilijk gemaakt. Zo kunt u het allebei doen: 
Wandelen en puzzelen!

Door loting uit de juiste inzenders van de Herfstpuzzel is als winnaar uit de 
bus gekomen: Mevr. Adri Wagner uit groep 7.
De cadeaubon is inmiddels aan haar overhandigd. Proficiat.

De oplossing van de Herfstpuzzel is: “Muggenbulten”

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 Winterkost 6 zich verroeren12 betrekking 14 waarde 15 eminentie (afk.) 
17 oude stad 18 inkoop (afk.) 20 eerst volgende (afk.) 21 boxterm (afk.) 
22 reis artikel 25 laf persoon 28 slim 29 paaltje 31 vreemd 32 koude lek-
kernij 33 alinea (afk.) 35 optelling 36 accountant-executieve 37 persoonlijk 
vnw. 38 wildebeest 40 begrafenis vaas 42 op die wijze 43 zilverwit glanzend 
metaal 44 muzieknoot 46 bedrogene 48 deel van een zeil 51 kerkgenoot-
schap (afk.) 53 Neon (afk.) 54 voorschrift 56 edelgas (afk.) 57 persoonlijk 
vnw. 58 oud Zuid Amerikaans volk 60 lichtbron 62 deel van een theepot 
64 ook niet 66 wintersport vervoermiddel 68 zuiderbreedte (afk.) 69 dieren-
geluid 70 fopspeen 72 Rijksuniversiteit (afk.) 73 muzieknoot 74 ondergoed 
76 inleg 78 geen mens 79 kalme.

Verticaal
1 Zeer smakelijk 2 Terbium (symbool) 3 keukengerei 4 deel 5 Nederlandse 
orde (afk.) 7 voegwoord 8 hondengeluid 9 meemaken 10 automerk (afk.) 
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11 deel van een trein 13 voorzetsel 16 vogel 18 Egyptische godin 19 apparaat 
om iets vast te zetten 21 verbinding 23 persoonlijk vnw. 24 Amsterdams 
peil (afk.) 26 Nederlandse tijd (afk.) 27 van elk evenveel (afk.) 30 fris aan-
voelend 34 langlauf parcours 36 ledematen 38 bovenmenselijk wezen 39 lof 
40 tijdseenheid 41 boerenterrein 45 wintersweer 47 eenstemmig 49 trek in 
eten 50 bij de wet toegestane 52 voetbal organisatie (afk.) 54 winterhand-
schoen 55 toets 57 schenking 59 Europees veiligheidskeurmerk voor pro-
ducten 60 Chinese munt 61 Rooms katholiek (afk.) 63 bolgewas 65 familie-
lid 67 deel van het oog 71 kleuter 74 uitroep 75 dyne (afk.) 76 internetadres 
Mauritius 77 legsel.

www.ruiterpuzzel.nl
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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.

26 







<<
  /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
      

        
     AllSame
     0
            
       D:20161129145436
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     0
     1111
     169
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0j
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     28
     27
     28
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



