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VAN DE VOORZITTER……..

Het is al begin mei als ik dit stukje voor ons blad wil 
gaan maken. Buiten is het koud en regenachtig dus… 
“Dan is de zomer in het land” gaat dan ook niet op 
voor dit moment. Niet dat ik pessimistisch van aard 
ben, maar zoals u weet ga ik altijd de maand juni met 
de sleurhut op stap en dan hoop je toch wel de dagen 
door te brengen met een temperatuur van plm. 25 
klein nulletje C. Lastig was het dit jaar wel om een 
vakantie te plannen want mijn echtgenote wacht al 
sinds oktober 2016 op een heupoperatie en deze is al 

drie keer verzet. Je wordt daar ook niet echt vrolijk van. Maar met zo’n 
caravan kun je gelukkig gaan en staan waar je wilt en in de maand juni hoef 
je bovendien geen reserveringen doen.

Waar ik wel vrolijk van word is dat er de afgelopen periode er een aantal 
gesprekken zijn geweest betreffende het reilen en zijlen van onze vereni-
ging. We hebben een mooie A3 poster gemaakt die de Technische dienst 
van Sophia netjes in de gang van de sportzaal heeft opgehangen zodat de 
mensen die het hartrevalidatie-traject doorlopen daar kennis van kunnen 
nemen. En op voorspraak van Dr. Ronner hebben wij een pagina gekregen 
op het TV scherm van de polikliniek Cardiologie. Het bestuur is wel blij 
met deze aandachttrekkers en hoopt daarmee weer wat leden aan te trekken 
voor onze Harttrimclub.

Verder ben ik met de penningmeester Piet Bezemer naar een bijeenkomst 
geweest van de Hart & Vaatgroep. Tijdens deze bijeenkomst werd door de 
leden kritiek geuit over het slappe beleid van deze organisatie. Met name de 
teruggang van leden, ideeën over bewegen en de opleiding van personeel 
etc. Hierover werd uitvoerig door de aanwezigen gediscussieerd. Het bestuur 
van de Hart & Vaatgroep trok dan wel het boetekleed aan, maar de aanwe-
zigen spraken zich met klem uit dat er onderzoek moet worden gedaan naar 
een aantal punten en dat daar over niet al te lange tijd een oplossing voor 
moet komen. Ik kan u vertellen dat dit de volle aandacht van het bestuur 
heeft.
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Extra sportief hebben we weer twee volleybaltoernooien gespeeld in 
Leiderdorp en Rijswijk, waar we in de middelmoot zijn geëindigd. Half mei 
is er nog een toernooi te spelen in Schiedam bij Cardio Sport Rijnmond. 
Hoewel deze activiteit maar voor een paar leden is, beleven we er veel 
plezier aan en geeft het mij de kans om met bestuurders van andere vereni-
gingen te spreken over allerlei zaken.

Ja, de laatste donderdag voor de vakantie (6 juli), sporten we niet maar is 
er de gezamenlijke BBQ. Gezien het succes van de vorige keren verwacht 
ik nog meer leden op deze avond. Het hele team is er weer klaar voor, dus 
laten we er met z’n allen weer een mooie avond van maken.

Als laatste wil ik u nog vragen om zondag 17 september in uw agenda te 
reserveren voor de RABO Sponsorfietstocht. Hoe meer fietsers, hoe meer 
geld onze club krijgt. We kunnen dat best wel gebruiken.

Dan wens ik vanaf deze plaats alle vakantiegangers een goede reis, prettige 
vakantie en veilige thuiskomst en voor de thuisblijvers minstens 10 graden 
hogere temperatuur dan op dit moment als ik deze regels schrijf.

Wim Borsboom
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VAN DE REDACTIE

Dit najaar - om precies te zijn in september - moet ik na 9 
jaar afscheid nemen van de cliëntenraad van Sophia 
Revalidatie.

Omdat de Harttrimclub door Sophia 
Revalidatie wordt gezien als vertegen-
woordiger voor de mensen die de hartre-
validatie bij hen doormaken, zijn wij samen met andere vertegenwoordigers 
van patiëntenverenigingen zoals hersenletsel, kinderrevalidatie, neurolo-
gisch chronische aandoeningen (MS en ALS), oncologische revalidatie en 
complexe multitrauma in de cliëntenraad vertegenwoordigd.

Na een periode van leren en luisteren - gezondheidszorg is iets waar ik nooit 
eerder mee te maken kreeg - is het mij gelukt om mij daadwerkelijk te mogen 
bemoeien met de organisatie binnen Sophia Revalidatie. Ook belangrijk is 
dat we zo dicht mogelijk bij onze eigen doelgroep staan, zodat we weten wat 
er speelt en potentiële leden uit de hartrevalidatie kunnen rekruteren.

Na 9 jaar wordt het tijd om het stokje over te geven aan een ander. Dat 
hoeft niet iemand van het bestuur te zijn, maar mag ook iemand zijn die 
door het bestuur van de HTC wordt ondersteund. U zult wellicht zeggen: 
Waarom blijf je na 9 jaar niet gewoon lid van die cliëntenraad als dat zo 
goed is bevallen? Het antwoord is simpel: Binnen de raad is afgesproken 
dat er na 3 perioden van 3 jaar (en tegenwoordig zelfs na 2 perioden van 4 
jaar) nieuw bloed in de raad moet stromen. Dat is gezond en houdt iedereen 
scherp.

Al enige tijd wachten we op een lid dat zich voor deze functie aanmeldt, 
maar tot nu toe zonder resultaat. Als onze bemoeienis met de cliëntenraad 
stopt, krijgen we ook geen informatie meer van Sophia Revalidatie. Dat zou 
erg jammer zijn.

Iets voor u? Of weet u iemand die zich niet zelf aanmeldt maar wel gevraagd 
wil worden?
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Even iets heel anders. Sinds een tijdje wordt de rubriek ‘Geef 
de pen door …’ geschreven door leden uit opeenvolgende 
groepen. Na groep 5 en 6 is dit keer een lid van groep 7 
aan het woord. Een verhaal over kanker, niet alleen somber 
maar met de nodige humor en positiviteit geschreven. Een 
verhaal over leven en overleven. Ik heb veel bewondering 
voor de schrijfster en beveel haar verhaal daarom ook van 
harte bij u aan!

De redactie is blij om u een blad te presenteren met de 
nodige wetenswaardigheden en dankbaar voor de mensen 
die hieraan hebben meegewerkt. 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 verslagen van volleybaltoernooien

… een aantal grappige gebeurtenissen in de rubriek “Bowl”;

… en tenslotte weer de 3-maandelijkse puzzel. Leuk om in te vullen en nog 
leuker om in te sturen en kans te maken op een prijsje. Doen!

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

Nico Wiese
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Vakantie´s

Op de volgende data zal vanwege vakantie niet worden gesport:

6 juli 2017 Barbecue
13 juli 2017 Zomervakantie
20 juli 2017 Zomervakantie
27 juli 2017 Zomervakantie
3 augustus 2017 Zomervakantie
10 augustus 2017 Zomervakantie
17 augustus 2017 Zomervakantie

Anders dan andere jaren heeft de MTT besloten een zomervakantie in te 
lassen. Daarom wordt geen fitness aangeboden op:

Woensdag 28 juni 2017 Geen fitness
Dinsdag 18 juli 2017 Zomervakantie
Dinsdag 25 juli 2017 Zomervakantie
Woensdag 26 juli 2017 Zomervakantie
Dinsdag 1 augustus 2017 Zomervakantie
Woensdag 2 augustus 2017 Zomervakantie
Dinsdag 8 augustus 2017 Zomervakantie
Woensdag 9 augustus 2017 Zomervakantie

Nieuwe leden Bedankt als lid

Mevr. J.M. Brandwijk Dhr. C.K. Buis
Mevr. A.A.M. Delsman - van Os Dhr. A.L.M. de Koning
Dhr. J.W.L. de Reus Mevr. W. Lagendijk - Langeveld
Dhr. J. Piersma
Dhr. L.J. Ruigrok

VAN DE BESTUURSTAFEL……
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Overleden

Dhr. C.J. (Cees) de Bloois (2) Dhr. J. (Jan) Veentjer (5)

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.
Bij de MTT zijn enkele plaatsen vrij.

Indien u wilt fitnessen voor een prettige prijs neem dan even 
contact op met Ron Valkenburg (ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl) 
en laat u informeren over de mogelijkheden.
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HTC-NIEUWS

Overleg met Sophia Revalidatie

Vanwege het teruglopend aantal aanmeldingen van nieuwe leden vanuit de 
hartrevalidatie is er de afgelopen maanden diverse keren overleg geweest 
met medewerkers van Sophia Revalidatie.

Om te onderzoeken of de Harttrimclub Westland ook last heeft van dit 
euvel, is overleg met hen gevoerd. Dat overleg, waarbij van onze kant de 
voorzitter en de secretaris aanwezig waren, vond plaats in Monster op de 
sportlocatie van Harttrimclub Westland. Met veel plezier hebben we daar 
met het bestuur gesproken en vernomen dat ook bij hen een belangrijk 
effect te merken was in de aanwas van nieuwe leden.

In het laatste gesprek met Sophia Revalidatie is afgesproken dat we een flyer 
voor een oproep van nieuwe leden op een prominente plek mogen hangen, 
zodat de deelnemers aan de Hartrevalidatie weten dat we bestaan.

Ledenvergadering met drie jubilarissen

Op de afgelopen ledenvergadering van de Harttrimclub Delft e.o. werden 
weer drie leden in het zonnetje gezet omdat zij al 25 jaar lid zijn van onze 
trimclub.
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Niet alleen onze penningmeester Piet Bezemer(groep 6), maar ook de leden 
Piet Schenkels (groep 4, tevens groepsvertegenwoordiger) en Jaap van 
Rebargen (groep 10, tevens lid materiaalcommissie) vinden al 25 jaar plezier 
in het sporten en bij hun medesporters.

Veel leden zijn blijvertjes. Dat zegt iets over de motivatie om met sporten 
gezonder te leven, maar ook iets over de kracht van hartpatiënten!

Heren, van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Wij hopen dat jullie nog 
vele jaren aan je lidmaatschap zullen kunnen toevoegen.

BBQ op donderdag 6 juli

Voor de derde keer wordt - op de laatste 
donderdag van het seizoen - de traditi-
onele barbecue georganiseerd. De orga-
nisatie is in handen van dezelfde 
enthousiastelingen als eerder. Ron 
en Toos zijn de voortrekkers en het 
belooft weer een gezellige boel te 
worden. U komt toch ook?

We gaan weer fietsen

Ook een traditie, maar met tot nu toe beduidend minder deelnemers dan de 
BBQ, is het jaarlijkse fietsevenement dat door de Rabo-bank wordt gespon-
sord. Buiten een gezellige dag levert dat ook nog iets op voor de kas van 
onze HTC omdat de Rabo-bank een bedragje per deelnemende fietser aan 
onze vereniging uitbetaald.

Van Harte aanbevolen dus: Meedoen op zondag 17 september 2017
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HARTENKREETJES

Neurostimulatie helpt patiënt met blijvende pijn op de borst

Uitbehandelde patiënten met vernauwingen 
van de kransslagaders blijven te vaak rondlopen 
met hun pijnklachten op de borst. Veel patiënten 
weten niet dat zij in aanmerking kunnen komen 
voor zogenoemde neurostimulatie, meldt het 
Catharina Ziekenhuis.

Angina pectoris - pijn op de borst als gevolg van vernauwingen van de 
kransslagaders - kan zulke ernstige vormen aannemen dat een patiënt niet 
alleen bij geringe inspanning, maar ook in rust geplaagd wordt door pijn-
aanvallen. Ondanks de verschillende behandelingsmogelijkheden zoals een 
bypassoperatie, dotteren en medicijnen, blijft er een groep patiënten over 
die heel veel pijn blijft houden. Het zou om een groep van 400 tot 500 pati-
enten per jaar gaan. Slechts 50 van hen meldt zich voor neurostimulatie.

Elektrode en pacemaker
Voor deze pijnbehandeling wordt een elektrode tegen het ruggenmerg 
geplaatst. De arts brengt deze in contact met een klein pacemakerachtig 
apparaat, de zogenoemde neurostimulator. Daardoor neemt de pijn op de 
borst af of verdwijnt deze soms zelfs helemaal.

Geen pijn meer
“Meer mensen moeten hier van weten. Door middel van een eenvoudige 
behandeling kunnen we de pijn sterk verminderen en soms zelfs wegnemen. 
De neurostimulator dat in het lichaam wordt geïmplanteerd, stuurt via een 
kabeltje elektrische pulsen naar de elektrode die tegen het ruggenmerg is 
geplaatst. Die elektrische pulsen zorgen ervoor dat de kleine bloedvaatjes 
rondom het hart worden verwijd waardoor het hart beter wordt doorbloed. 
Door die betere doorbloeding krijgt het hart voldoende zuurstof waardoor 
er geen pijn meer optreedt.”, aldus anesthesioloog-pijnspecialist Hans van 
Suijlekom van het Catharina Ziekenhuis.

Bron: gezondheidsnet.nl
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Zo gezond is wandelen
Loop jezelf fit

Lopen als work-out: hoe simpel kan het zijn… Wandelen is bijna net zo 
effectief als fanatiek sporten. Bovendien is het veilig, gratis en je hebt er 
geen hulpmiddelen bij nodig.

Door de natuurlijke beweging van de training is de kans op blessures zeer 
gering. Wandelen belast de gewrichten minimaal. Bovendien vindt er geen 
schoksgewijze belasting plaats, zoals bij rennen en springen. Dit maakt dat 
deze training voor iedereen heel goed te beoefenen is. Wandelen is boven-
dien een ideale manier om weer in conditie te komen na een tijd niets spor-
tiefs gedaan te hebben.

Verhoog het tempo
Conditioneel wandelen wordt ook wel sportief wandelen, fitwalk of power-
walk genoemd. Dit betekent allemaal fanatiek wandelen. Wandel je om echt 
fitter te worden, dan moet je stevig doorwandelen met een tempo van rond 
de 6 à 7 kilometer per uur.

Door een krachtige armbeweging en een sterke afzet met de voet zijn veel 
spieren tegelijk actief. De hartslag komt hiermee op een niveau dat nodig is 
om conditioneel vooruit te gaan. Zo’n sportieve wandeling is een simpele 
manier om meer te bewegen en gezond te blijven.
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Waarom is conditioneel wandelen zo gezond?
 Het vermindert de kans op hart- en vaatziekten.

 Het verbetert de conditie van hart en bloedvaten.

 Het verlaagt het cholesterolgehalte.

 Het heeft een bloeddrukverlagend effect.

 Het helpt het lichaamsgewicht op peil te houden.

 Het vermindert de kans op osteoporose (botontkalking).

 Het verbetert het algemene uithoudingsvermogen en het 
fitheidsgevoel.

 Het versterkt de spieren.

 Het zorgt voor mentale ontspanning.

Calorieverbrandende training
Elke stijl van wandelen is goed als je net begint. Maar wanneer je 30 minuten 
of meer aaneengesloten zonder moeite kunt wandelen, is het tijd om wat 
fanatieker te gaan bewegen. Als je dan toch aan het bewegen bent, waarom 
dan niet de intensiteit verhogen en zorgen voor een echte wandelwork-out?
De volgende tips helpen om van wandelen een calorieverbrandende training 
te maken.

1. Check je houding
Wandelen met het hoofd naar beneden kan je een pijnlijke rug en nek geven 
en het bemoeilijkt je ademhaling. Controleer je houding tijdens het lopen: 
hoofd op, schouders ontspannen, buik in en navel opgetrokken. Een goede 
houding zorgt voor betere resultaten.

2. Beweeg je armen
Verhoog het tempo door met je armen te pompen. Je zult verbaasd zijn 
hoeveel krachtiger je loopt wanneer je je armen meebeweegt. Ontspan je 
schouders, je ellebogen zijn gebogen en tegen je zij, je armen 90 graden 
gebogen, je handen ontspannen.
Pomp nu je armen en zie wat er gebeurt indien je je armen sneller beweegt. 
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In het begin zul je het een beetje raar vinden, maar pompen met je armen 
went snel en zal het resultaat vergroten.

3. Doe intervals
Intervals zijn geweldig om nog meer calorieën te verbranden, en toch de 
trainingstijd kort te houden. Een intervaltraining doe je zo: wandel één 
minuut op een gemiddelde snelheid en wandel daarna één minuut zo snel 
als je kunt. Wissel dit af voor 20 tot 30 minuten.

4. Rek en strek
Wandelen is een activiteit met een lage kans op blessures. Toch is het ver-
standig om rustig op te warmen en af te koelen. Ook het stretchen van de 
kuiten en andere grote spiergroepen is verstandig voor en nadat je hebt 
gewandeld.

5. Plezier
Wandelen is een prima manier om fit te worden, maar als het saai is zul je 
het niet volhouden. Zoek een manier om het leuk te houden, zoals praten 
met een vriendin, naar muziek luisteren, met de hond wandelen. Verander 
regelmatig van route. Doe een interval; wandel soms in een stevig en soms 
in een langzaam tempo. Doe wat je moet doen om het plezierig te houden.

Bron: gezondheidsnet.nl

Nederland nummer één op Europese ranglijst zorg

Nederland heeft het best functionerende zorgsysteem van Europa. Het 
gemiddelde cijfer voor Nederland op dit vlak is een 9,3. Zo blijkt uit een 
jaarlijks terugkerende ranglijst, de zogenoemde Euro Health Consumer 
Index. Dit is de hoogste score tot nu toe, meldt het Algemeen Dagblad.

Vooral de rechten die de Nederlandse patiënten hebben, de resultaten van 
de behandelingen en het gebruik van medicatie worden geprezen. Op de 
tweede plaats staat Zwitserland, gevolgd door Noorwegen, België en IJsland. 
Roemenië heeft de slechtste score in de lijst.
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De onderzoekers keken ook naar het geld dat de zorg ingaat en welke resul-
taten daaruit voortkomen. Op dit vlak voert Macedonië de lijst aan en staat 
Nederland op de elfde plaats. Een algemene conclusie die de onderzoekers 
trekken is dat het steeds beter gaat met de Europese gezondheidszorg. Zo 
overlijden minder mensen door een hart- of vaatziekte en is de kindersterfte 
gedaald.

Door: Redactie Nationale Zorggids

Naschrift redactie:
Lijstjes, lijstjes, lijstjes …..
En maar klagen over de zorg. Iedere dag wel iets.
En dan blijkt ondanks dat ……. Dat we ineens TOPZORG hebben in 
Nederland.
Zijn onze verwachten wellicht te hoog??
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Slik jij in de toekomst zelfdenkende medicijnen?

Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelden 
een nieuwe techniek, waarmee het mogelijk is om met behulp van DNA-
computers de afgifte van medicatie in het bloed te controleren.

Een zelfdenkend medicijn slikken: dit klinkt misschien als sciencefiction, 
maar binnenkort wordt het realiteit. Medicatie is nu nog vrij algemeen. Slik 
je 500 milligram paracetamol, dan neemt het lichaam ook 500 milligram op. 
Dit gebeurt ook wanneer iemand anders 500 milligram slikt.

Een medicijn met een ‘brein’ is slimmer. Er zijn minder bijwerkingen, omdat 
een medicijn checkt wat wel en niet nodig is. Het is te vergelijken met een 
beveiligingssysteem, waarbij de deur pas open gaat als de juiste persoon 
ervoor staat. Bij een onbekend persoon, blijft de deur dicht. “Het onder-
zoek naar diagnostische tests richt zich vaak alleen op de ‘herkenning’, maar 
het bijzondere aan dit systeem is dat het nadenkt en dat het kan worden 
gekoppeld aan een actie zoals de afgifte van een medicijn”, vertelt hoogle-
raar Maarten Merkx van de TU Eindhoven. Een ander voordeel van een 
zelfdenkend medicijn is dat de kosten lager zijn.

18 



Wat is een DNA-computer?
Misschien denk je nu aan een medicijn met een microchip, zoals op de 
foto bovenaan dit artikel, maar een zelfdenkend medicijn ziet er niet zo uit. 
Een DNA-computer is gemaakt van DNA. Het voordeel van DNA is dat 
een DNA-molecuul slechts twee nanometer breed is. Op Kennislink is er 
in het verleden een uitgebreid artikel over verschenen. Een liter water met 
DNA zou bijvoorbeeld honderd miljoen terabytes aan data kunnen opslaan. 
Daarnaast kunnen er moleculaire berekeningen mee gedaan worden. De 
volgorde binnen een DNA-molecuul is daarbij bepalend. Onderzoekers 
kunnen daarom allerlei gewenste reacties voorprogrammeren.

Antistoffen herkennen
Merkx en zijn collega’s koppelden specifieke antistoffen - die vaststellen 
of iemand een bepaalde ziekte heeft - aan een DNA-computer. De onder-
zoekers vertaalden de aanwezigheid van een antistof naar een uniek stukje 
DNA, waardoor de DNA-computer op basis van de aanwezigheid van een of 
meerdere antistoffen kan bepalen of medicijnafgifte noodzakelijk is. “Er kan 
een reeks reacties in gang gezet worden, waarbij we de DNA-computer ver-
schillende programma’s kunnen laten uitvoeren,” zegt promovendus Wouter 
Engelen, die tevens de eerste auteur van het paper in het wetenschappelijke 
vakblad Nature Communications is. “Onze resultaten laten zien dat we de 
DNA-computer kunnen gebruiken om de activiteit van enzymen te contro-
leren, maar we denken dat het ook mogelijk is om bijvoorbeeld de activiteit 
van een therapeutisch antilichaam te controleren.”

Bij de behandeling van chronische ziektes als de ziekte van Crohn of reuma 
worden therapeutische antilichamen als medicatie ingezet. Het doel van 
een zelfdenkend medicijn is dat het systeem de hoeveelheid therapeutische 
antilichamen in het bloed meet en zelfstandig besluit of er meer medicatie 
afgegeven moet worden.

Bron: Scientias Magazine
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GEEF DE PEN DOOR …….

In het vorige blad zou ik een stukje schrijven, echter 
door mijn ziekte was ik het helemaal vergeten.
Nu alsnog een stukje.

In september moest ik naar de bus voor het bevol-
kingsonderzoek borstkanker. Toen de foto’s gemaakt 
waren werd gevraagd of ik in de wachtkamer wilde 
wachten om te zien of de foto’s goed waren.
Even later kwam de verpleegkundige om te vertellen 
dat de foto’s over moesten want ze waren bewogen. 

Ik dacht: “Hoe kan dat nou, want je borst wordt helemaal geplet in dat 
apparaat”. Toch ging er geen lichtje branden en ik mocht naar huis.
Vier dagen later werd ik gebeld door de huisarts dat er iets niet goed was 
en ik moest naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Ik kwam bij een 
arts terecht die mijn borsten ging onderzoeken. Ze wist dat er iets zat, maar 
kon het niet vinden. Ik kreeg een echo en de arts zei dat het vast een cyste 
was en die zou ze wel even leegzuigen. Helaas dat lukte niet en “oh, het is 
toch geen cyste”. Daarna nog in de oksel kijken. Daar zag ze ook een cyste. 
Ook maar even leegzuigen, maar dat lukte niet. Even verder gekeken, “ik zie 
nog iets”. Ook geen cyste. Dan maar een biopsie nemen en volgende week 
terugkomen bij de chirurg.
Mijn oudste dochter meegenomen voor de uitslag en die was niet zo best. 
Het was een agressieve tumor. Eigenlijk was ik niet eens geschrokken, want 
het is net of het over iemand anders gaat die naast je staat en alles wat er 
verder wordt gezegd laat je maar over je heen komen.

Eigenlijk zou ik een chemo-kuur moeten krijgen maar daar zou ik te oud 
voor zijn. “Wat te oud!! Ik ben 73 jaar, is dat te oud?” De arts zou het wel 
met de oncoloog bespreken. En ja hoor, ik zou toch een chemo-kuur krijgen. 
Daarna eerst nog alle andere onderzoeken: Een MRI, een pat scan en tevens 
tegelijkertijd een ander onderzoek onder de scan.
Ik had een vakantie in Disneyland Parijs besproken en daar wilde ik toch 
wel erg graag naar toe. Dat mocht, maar de dag dat ik terugkwam moest ik 
dan die onderzoeken ondergaan. Oké. Echter, dan moest ik de dag voor het 
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onderzoek wel allerlei troep drinken en dan zat ik nog in Disneyland.
Ik dus op weg, met de flesjes die ik moest drinken. Drie keer per dag. Alles 
in een tas gestopt en op weg naar het Disneypark met de flesjes erbij. Dit is 
gelukkig allemaal goed gegaan.

De dag erna naar het ziekenhuis. Ik had al van iemand gehoord dat je na 
afloop van het onderzoek bouillon moest drinken en aangezien ik vegeta-
risch ben verwachtte ik dat het iets met vleesbouillon zou zijn. Dus dacht 
ik: “Ik neem zelf wel groentebouillon mee, dan zit ik zeker goed”. Voor dit 
onderzoek krijg je eerst spul ingespoten en dat moet een uur intrekken. Je 
ligt dan in bed en mag niet praten, lezen enz. Nou, als ik dan niets mag, ga 
ik maar slapen. En dat lukte. Na het onderzoek kwamen ze dus met: jawel, 
vleesbouillon. Dat wilde ik dus niet en gelukkig had ik het zelf meegenomen. 
Dat was prima. Nu wachten op warm water (was heet) dus eerst af laten 
koelen en dan de bouillon opdrinken. Dan weer wachten tot er iemand bij 
je komt die ook het infuus er nog uit moet halen. En toen was de ochtend 
voorbij…..

De uitslag kwam. Er waren meerdere uitzaaiingen in de oksel en aangezien 
mijn aderen niet zo best zijn (hartinfarct, 2x tia), toch maar niet eerst de 
chemo-kuur, maar eerst een operatie, dan de bestraling en daarna de chemo. 
Dat werd een dagopname, prima. ‘s Morgens komen en ’s-middags naar 
huis. Maar dat bleek toch weer anders: Ik mocht de volgende dag pas naar 
huis en omdat de dagopname om half acht sluit, moest ik ook nog naar een 
andere zaal. De volgende ochtend naar huis en ik heb eigenlijk nergens last 
van gehad. Ik voelde me prima.

Een week later weer een uitslag. Zeven uitzaaiingen in de oksel. Die waren 
dus allemaal weggehaald met de operatie. Dan krijg je een folder mee naar 
huis waar je in kunt lezen wat er allemaal kan gebeuren met je arm waar 
de lymfeklieren zijn weggehaald. Volgens die folder gebeuren er allemaal 
enge dingen en die wil ik niet weten, dus snel die folder weggegooid… Weer 
terugkomen bij die oncoloog. “We gaan nog niet bestralen, we beginnen met 
de chemo”. “Oké”, dacht ik, “jullie zullen het wel weten wat het beste is”.

De week erna begonnen met chemo. Ik dacht dat ik dan ziek zou worden, 
maar dat gebeurde gelukkig niet. Ik heb wel contact opgenomen met 
Nanette Mienis want ik wilde sjaaltjes hebben voor als ik kaal werd. 
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Afspraak met haar gemaakt en ze vroeg of ik een pruik wilde. “Nee, ik wil 
sjaaltjes, want met een pruik ziet iedereen dat hij niet echt is” (dit dacht ik). 
Nanette is heel eigenwijs en zei dat ze toch pruiken liet komen. De volgende 
week pruiken gepast en ze stonden eigenlijk best goed. Na de pruiken gepast 
te hebben, sjaaltje om gedaan. Nou dat was eigenlijk vreselijk. Iedereen ziet 
dan wat je mankeert. Dus toch besloten om voor een pruik te gaan. Gelijk 
mijn haar af laten scheren en naar huis met een pruik. En eigenlijk ziet 
niemand dat ik een pruik draag en dan ben je ook niet ziek.

Eerst om de 14 dagen 3 zware chemo’s. Weer niet ziek geworden alleen 
erg moe. Toen er bloed werd afgenomen bleek ik zware bloedarmoede te 
hebben. Vandaar die moeheid. Bloedtransfusie gehad en weer opgeknapt. 
Wat was dat heerlijk en ik hoopte dat ik nog een keer bloed zou krijgen. Ik 
voelde mij net Dracula: Ik wilde bloed. Helaas (of eigenlijk niet) heb ik geen 
bloed meer gehad. Mijn Hb was niet laag genoeg. Na die 3 chemo’s volgden 
nog 12 andere chemo’s.
Daarna de bestraling en daar ben ik nu mee bezig en weer nergens last van. 
Dus tot nu toe is alles mij heel erg meegevallen.
Zwemmen mocht ik niet meer omdat er altijd bacteriën in het water zitten. 
Ik zei: “Dan ga ik toch in het ondiepe gedeelte staan” (wat dat betreft ben 
ik heel naïef). “Nee, dat mag niet”, zeiden ze, “want ze kunnen ook via je 
poriën in je lichaam komen”. Dus ga ik gewoon op donderdagavond met de 
groep koffiedrinken. Ook gezellig.
Nu nog iets anders. Mijn dochter had een knobbeltje op haar borst en omdat 
het bij mij niet goed was, is ze ook naar de dokter gegaan. Die vertelde dat 
het knobbeltje niets ergs was en ze ging naar huis. Het zat haar toch niet 
lekker en daarom is ze weer teruggegaan. Ze mocht toen ter geruststel-
ling een mammografie laten maken. Wat bleek: Ze had toch borstkanker. 
De week erna waren beide borsten er al af. Ze hoeft alleen geen chemo of 
bestraling en ze wilde ook geen nieuwe borsten.

Dit was zo’n beetje ons verhaal.
We zijn allebei erg positief. Dochter zegt: “Ik ben voortaan gewoon ‘Toos 
tietloos’”. Ik zei: “Joh, als we dus op de camping zijn, ben jij Toos tietloos en 
ik de Kale” (want als het warm is zet ik die pruik af)!

Adri Wagner, groep 7
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HEBT U DAT NOU OOK …?

Een nadeel van sociaal gedrag

Het wonen in een complex voor 55-plussers heeft naast de verwachte situa-
ties ook vele onverwachte kanten. Naarmate de bewoners vergrijzen, komen 
er steeds meer alleenstaanden. Hiervan is het merendeel nog steeds het 
“zwakke” geslacht. Behalve een koffie uurtje wordt er op andere dagen gym-
nastiek beoefend, koersbal gespeeld, geschilderd, en op vrijdagavond is er 
soos. Aanvankelijk werd er op de soos gekaart en door anderen bordspellen 
gespeeld, maar dat laatste eindigde meestal in onenigheid over de spelregels. 
Het klaverjassen is Rotterdams en verplicht gaan op een troef naar keuze 
omdat er steeds langer werd nagedacht of hun kaarten wel sterk genoeg 
waren om te kunnen spelen.

Een niet voorzien probleem bleek dat 
sommige goede kaarters in de loop der 
jaren sterk achteruit gingen. Omdat ze 
al jaren meededen, werd besloten dat ze 
mee mochten blijven doen. Dat klink heel 
sociaal, maar levert gekke situaties op. Soms 
werd er verzaakt of je maat gooide alles in 
de war door precies uit te komen wat niet 
geschikt was. Bovendien moest er aan elke 
tafel tenminste één zitten die kon schrijven 
en optellen. Verder besloten we dat er niet 

meer dan één van dergelijke mensen per tafel mocht zitten om de zaak in de 
hand te kunnen houden.

Het is nu zover gekomen, dat we aan nieuwe bewoners vertellen dat ze 
gezellig mee kunnen doen, maar als ze echt willen klaverjassen dat ze dan 
beter ergens anders kunnen gaan spelen. Dit heeft tot gevolg dat goede 
kaarters vertrekken en dat het aantal niet meer vitale kaarters toeneemt, 
waardoor ook het aantal goede kaarters er de brui aangeeft.

MO
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VOLLEYBALTOERNOOI 8 APRIL 2017, 
TRIMCLUB LEIDEN E.O.

Sportcentrum ‘De Does’ Leiderdorp

11.00 verzamelen. De sprekende landkaart loodste ons in no time naar de 
Does. Daar stond de hal/kantine vol met kinderen die gespannen wachtten 
om een zwemdiploma te verdienen. Met eenzelfde gespannen blik in de hoop 
ook een prijs te verdienen slalomden wij er tussendoor naar de zaal met 4 
volleybalvelden en 16 tegenstanders. Ons tenue werd door Coach Wim op 
naam uitgereikt, in steriel plastic verpakt en 12 minuten later stonden we in 
de zaal in-te-spelen. Met een keiharde ietwat kartonnen wedstrijdbal.
12.00 dansen op muziek om de souplesse op te roepen en 12.20 de eerste 
wedstrijd tegen de Cardio Cracks. Het liep gelijk kamerbreed prima, 15-21 
winst. Des te groter de verrassing dat het bij de volgende tegen RIS R’dam 
niet liep, een inzinking die de hele match duurde: met 16-22 de ketel in, 
en eigenlijk geheel onnodig. Daarna tegen Leiderdorp, een taaie tegenstan-
der waartegen we goed tegenstand boden. We speelden lekker, moesten het 
hebben van subtiele ballen en uitschieters en tegen het einde bleken zij toch 
gewonnen te hebben, 18-26.
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Na een rondje koffie de herschikking met weer 3 tegenstanders, uitgezocht 
op ons niveau.
De Hiphoppers uit Culemborg hadden we in onze zak met 25-12. Coach 
Wim had even tijd om met gefronste wenkbrauwen op zijn iphone te tikken 
en jawel, een pop-up op de tribune: Mike’s silhouet. Extra support.
Ook Hartentroef uit Katwijk moest er aan geloven, in een echte vechtwed-
strijd (24-18). Zij sloegen vooral hard, wij slim en geplaatst. Henk moest 
even een pleister halen. De EHBO had alleen king-size waardoor hij terug 
kwam met een halve badmuts. Ondertussen sleutelde Barry, die als een 
tijger meevocht, vooral in het achterveld, gelijk even aan de opstelling. 
Tegen Phoenix Purmerend was het weer spannend. Ook zij sloegen hard 
en vaak achterin, wij weerden ons dapper maar werden moe waarvan we 
natuurlijk niets lieten merken. Hoewel het best liep voelden we dat zij iets 
sterker waren. Dat bleek ook uit de eindstand 24-19.

Als uitsmijter om de 11e/12e plaats tegen OBHR Gendt. Weer een goeie 
match. Niet alles liep soepel maar we scoorden wel. Soms een bal gehaast en 
overmoedig in het net maar dan weer slim en strak of simpel vlak achter het 
net. Lange rally’s en aan het eind was de 12e plek met 19-16 voor HTC Delft.

Bij de bitterballen keken we terug op een zeer geslaagde middag. 7 gespeeld, 
4 gewonnen, 1 onnodig verloren en 2 min of meer terecht. Ieders specifieke 
vaardigheden waren goed uit de verf gekomen. Dat we minder lengte en 
ervaring hebben om ons te kunnen meten met de echte volleyballers weten 
we onderhand wel. Al kunnen we nog wel werken aan de biceps, triceps 
en brachio radialus om harde opslagen en afzwaaiers weer in het spel te 
krijgen. En aan de pectoralis major en de flexor digitorum profundus om ook 
eens loeihard te slaan. Hoewel we ook nu wakker en handig genoeg zijn om 
anderen regelmatig het nakijken te geven. Bijvoorbeeld door een balletje 
strak langs de lijn te leggen of als een roomsoes vlak achter het net te laten 
vallen. En dan geeft het niet dat er soms een harde opslag dwars door onze 
handen gaat.

Verslag Rob Boekraad
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Op zaterdag 29 april jl. vertrokken we al vroeg vanaf de parkeerplaats 
van Sophia naar de Marimbahal, in Rijswijk. Eindelijk eens een toernooi 
om de hoek. Eerder bezocht HTC Delft al toernooien in Gouda, Almere, 
Purmerend, Leiden en Schiedam.

Ons team bestaat uit een kern van ongeveer 12 spelers die normaal op de 
donderdag bij de HTC hun sport beoefenen. Dit keer was het keurkorps 
bemand door de volgende leden: Henk van Asten, Patrick Borgen, René 
Jonker, Stef Krassenburg, Henri van Oort, Gerard Vrolijk en Kees van 
Zuijlen, zoals altijd ondersteund door onze voorzitter/coach/Olympus Pen 
fotograaf Wim Borsboom.

We begonnen onze eerste 
wedstijd, tegen VVCA 
Anna uit Oss, goed. 
Het ging gelijk op maar 
helaas trok de tegen-
stander aan het langste 
eind. De tweede wed-
strijd speelden we tegen 
Cardiosport Rijnmond, 
een van de favorieten. 
We waren nog lekker 
warm want er zat geen 
pauze tussen de vorige en 

deze wedstijd. Wellicht hielp dat goed want we zaten heel goed in het spel 
en wisten de tegenstander te breken en uiteindelijk langzaam uit te lopen en 
met 3 punten verschil te winnen. De laatste wedstrijd was tegen Phoenix uit 
Purmerend. Dit keer hadden we twee wedstijden pauze gehad en misschien 
speelde dat ons parten. We wonnen weer maar het punten saldo zou wel 
eens beslissend kunnen zijn. Zo bleek dat we gedeeld eerste waren geworden 
maar helaas op punten saldo ……derde. Praktisch betekent dit dat HTC 
Delft slechts voor de 9-16e plaats gaat verder strijden.

VOLLEYBAL KEURKORPS HTC DELFT 
VERLIEST KLEINE FINALE

26 



In de verliezers poule troffen we Hart 
vooruit uit Vleuten en OBHR uit Gendt 
en het “All Stars” team.
We bewezen, met verve, dat we eigen-
lijk in de winnaars poule hadden moeten 
spelen want we wonnen alle drie de wed-
strijden en bereikten de eerste plaats. Dit 
gaf ons de kans om in de kleine finale 
(zie titel) tegen Meerbloem uit Leiden te 
strijden om de 9-10e plaats. Helaas gingen 
we hier strijdend ten onder en moesten 
we genoegen nemen met de 10e plaats.

Ter genoegdoening kan ik melden 
dat Cardiosport uiteindelijk derde 
werd en VVCS Anna vijfde in de eindnotering, en beiden speelden 
tegen ons in de start poule en zo zie je maar dat een beetje geluk 
bij de loting zo een aantal plaatsen in de eindnotering kan schelen.
Desalniettemin, was het weer een geslaagd toernooi (vijf wedstrijden 
gewonnen en twee verloren) met een goed team en….. de bitterballen en 
een biertje ter afsluiting smaakten er niet minder om.

Uw spelend verslaggever, Patrick Borgen (HTC groep 4).

BOWL

In het zuiden van Spanje ligt Andalusië. Een heerlijke landstreek. 
Het is er vrijwel altijd lekker warm en je paraplu kun je gerust thuis 
laten. De Andaluciers zijn dan ook doorgaans gemoedelijk en vriende-
lijk. Of het nu uit jaloersheid is, weten we niet, maar het feit ligt er, dat 
de Spanjaarden uit de meer noordelijke provincies zich gedurig vrolijk 
maken over hun zuidelijke landgenoten. Zo vertelde men in Madrid de 
volgende anekdote. Een Andalucier vraagt aan de chef van een klein 
station, hoe laat de eerstvolgende trein uit Barcelona aankomt. De sta-
tionschef geeft hem vriendelijk en beleefd de gevraagde inlichting.
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Vervolgens vraagt de man de tijd van aankomst van de trein uit Sevilla. Ook 
die informatie wordt zonder problemen verstrekt. Als echter de Andaluciër 
achtereenvolgens nog de aankomsttijden van de treinen uit Madrid, Toledo, 
Malaga en nog enige andere plaatsen, wordt de chef ongeduldig en vraagt 
kregelig: “waarom wil je dat eigenlijk allemaal weten?” “Nou”, zegt de man, 
“ik moet de overweg oversteken en ik wil als het effe kan geen ongeluk 
veroorzaken.”

Onlangs spraken we een schilder die moderne schilderijen maakt. “Is dat 
nou echt kunst?”, vroegen we hem. “Verkoop je wel eens zo’n schilderij?” 
“Jazeker”, zei de man, “daar gaat het juist om, het verkopen, dat is de kunst”.

Ach ja, er gebeurt zoveel. Neem nu mevrouw M. Hafkamp uit Apeldoorn. 
Zij had meegedaan aan een prijsvraag, uitgeschreven door de pantyfabriek 
Pretty Polly. En laat ze nu de hoofdprijs winnen. Een vakantiereis naar 
Engeland. “Waarom nou naar Engeland”, vroeg een omstander. “Waarom 
nou niet naar Zuid-Frankrijk, daar is het altijd mooi weer.” “ Ja, dat is wel 
zo”, zei iemand die er verstand van heeft, “maar in Engeland moet ze haar 
Pretty panty aanhouden en in Zuid-Frankrijk lopen ze bloot en dat is niet in 
het belang van dat bedrijf.”

De tijd van grote gezinnen ligt definitief achter ons. Goed in de ontwikke-
lingslanden wordt er nog wel wat aan gedaan, maar daar komt ook een ken-
tering in. Als een man zich daar laat steriliseren, krijgt hij een transistorradio 
van de overheid. Intussen zijn we hier al zo ver gevorderd, dat we via de radio 
hoorden, hoe een jonge moeder met een kindje zodanig met de verantwoor-
delijkheid voor dat wicht worstelde, dat ze last kreeg van hyperventilatie. 
Vroeger hoorde je daar niet van, maar ja de moeders van toen hadden daar 
geen tijd voor. Met hun tien kinderen kwamen ze daar niet aan toe.

De hengstenhouder is opgepakt en zal terecht moeten staan. Is de zaak voor 
hem nu hopeloos? Als hij slim is zien we nog een uitweg. Wanneer de rechter 
hem confronteert met de onechte veulens en hem vraagt: “Verdachte, het 
ene veulen is zwart, het andere gevlekt en het derde muisgrijs. Hebt u daar 
een verklaring voor?” Dan zal de hengstenhouder kunnen antwoorden: “Ja 
zeker, edelachtbare: toverballen”!

Jova
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IETS OVER DE HTC DELFT E.O.

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
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PUZZEL

Aan het eind van dit nummer vindt u weer een puzzel.
U heeft de hele zomer de tijd om hem op te lossen.

Stuur uw oplossing naar Postbus 44, 2600 AA Delft of
secretaris@harttrimclubdelft.nl.

Door loting uit de juiste inzenders van de Winterpuzzel is als winnares uit de 
bus gekomen:
Mevr. Jo Holierhoek uit groep 5.
De cadeaubon is inmiddels aan haar overhandigd. Proficiat.

De oplossing van de Lentepuzzel is:

“Projectiescherm”

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 Leraar 6 autorenner 12 autovereniging (afk.) 14 niet recht 15 nummer 
(afk.) 17 water in Friesland 18 remsysteem (afk.) 20 bijbelboek (afk.)
21 voormiddag (afk.) 22 soort zwemkleding 25 deel van een rijexamen 
28 honderd jaar 29 scheepsexploitant 31 verbinding tussen twee platen 
32 als (afk.) 33 bijwoord 35 Engelse wegenkaart 36 de dato (afk.) 37 ja 
(Spaans) 38 zintuigen 40 opnieuw 42 muzieknoot 43 tak van een iep 
44 boom 46 pepermunt 48 munteenheid in Bulgarije 51 oude lengtemaat 
53 Selenium (symbool) 54 Europeaan 56 Neon (symbool) 57 de oudere 
(afk.) 58 plaats in de Algarve 60 verstand 62 meisjesnaam 64 autorijwiel 
66 autorally 68 geloof (afk.) 69 onder andere (afk.) 70 tennisterm 72 vanaf 
(afk.) 73 Frans lidwoord 74 trots 76 broedplaats 78 deel van een LPG instal-
latie 79 autodeur.

30 



Verticaal
1 Autoreparateur 2 en anderen (afk.) 3 autobaan 4 cijfer 5 getij 7 prima 
(afk.) 8 vaas 9 verkeersplein 10 emeritus (afk.) 11 geneesmiddel 13 aan 
boord (afk.) 16 komt soms uit de uitlaat 18 adem 19 autoped 21 clown 
23 Plutonium (afk.) 24 senior (afk.) 26 heer (afk.) 27 dwarsmast 30 dag-
tekenen 34 schone 36 warm rechthoekig kleed 38 familielid 39 vistuig 
40 vasteland 41 raad voor economische aangelegenheden (afk.) 45 autolift 
47 van dezelfde vorm 49 overrompeld 50 redenaar 52 zeilbootje 54 van of 
uit Ierland 55 pauze 57 niet luidruchtig 59 ambtshalve (afk.) 60 schapen-
geluid 61 militair (afk.) 63 ingenieur (afk.) 65 keer 67 zwijn 71 voegwoord 
74 naschrift 75 voorzetsel 76 windrichting 77 muzieknoot.
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