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VAN DE VOORZITTER…..

Beste mensen we zijn weer aangeland 
in het 4e kwartaal van dit jaar. Een jaar 
waarin we ons zorgen maakten over 
het ledenaantal, omdat de aanwas van 
nieuwe leden wat stagneerde en we ons 
als bestuur achter de oren krabden om dit 
in opwaartse gang te keren. Nou een ding 
wisten we al, we zijn niet de enige vereni-
ging die daar last van heeft. In ieder geval 
hebben we bij alle huisartsen in Delft 
een brief bezorgd met een aantal folders 
en bij de poli van Cardiologie hebben we 
een infobeeld wat door alle patiënten in 
de wachtruimte bekeken kan worden. 

Met al deze initiatieven en met behulp van Sophia Revalidatie hopen we 
het ledental weer op te kunnen krikken. We hopen dat deze activiteiten 
vruchten gaan afwerpen voor de komende tijd.

Aan een terugblik van het afgelopen jaar ontkom je natuurlijk ook niet in 
dit nummer. Onze secretaris Nico Wiese overkwam een herseninfarct maar 
is gelukkig weer herstellende en zelfs weer aan het sporten. Mogelijk is hij 
over enige tijd in staat zijn werkzaamheden weer op te pakken. Een wat 
ouder probleem is dat we nog steeds geen vice-voorzitter hebben. Graag wil 
ik dit laatste nog eens bij u onder de aandacht brengen want we kunnen 
best wel een nieuwe frisse kracht in het bestuur gebruiken.

De taak binnen de kantinecommissie van de dames Marissa en Thirza is 
overgenomen door Ton van der Velden. Hij is bereid gevonden om tot 
18.00 uur de koffie en thee te verzorgen totdat Toos het daarna overneemt. 
Uiteraard zijn we Ton dankbaar dat hij dit voor de club gaat doen.

De jaarlijkse Rabobank sponsorfietstocht heeft toch weer een leuk bedrag 
opgebracht voor de penningmeester. Ik moet zeggen dat het weer een gezel-
lige dag met mooi fietsweer en een leuke groep enthousiaste fietsers was.
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VAN DE REDACTIE

Zoals u misschien heeft gehoord of gezien, is Nico Wiese 
weer langzaam gestart met het sporten op de 
donderdagavond. Wij als bestuur zijn 
ontzettend blij dat hij er weer is. De 
secretariële werkzaamheden van 
de vereniging en het maken 
van het kwartaalblad worden 
nog tijdelijk door de overige 
bestuursleden verzorgt.

De (tijdelijke) redactie van dit kwartaalblad is blij om u de “Winteruitgave” 
te presenteren met de nodige informatie en wetenswaardigheden. Tevens 
willen we de mensen bedanken die hieraan hebben meegewerkt. U kunt 
achtereenvolgens de volgende artikelen lezen: 

Hoewel voor een klein aantal leden bestemd hebben we door allerlei 
omstandigheden twee toernooien moeten afzeggen. Ik hoop dat dit voor het 
komende jaar niet nodig is en dat we positief kunnen reageren op de uitno-
digingen. Het is altijd weer leuk om met gelijkgestemde mensen van andere 
verenigingen te sporten maar ook een gezellige dag te hebben.

Waar we wel met genoegen kunnen terugkijken is de BBQ. Een geslaagde 
avond die tot een jaarlijkse traditie wordt gerekend. Ook zo,n traditie is ons 
jaarlijkse Kersttoernooi , welke dit jaar op donderdag 21 december wordt 
gehouden, in de plaats van onze laatste sportavond. Ik zie gaarne veel 
spelers en leden met aanhang naar dit toernooi komen, dan kunnen we na 
afloop gezellig het sportjaar uit luiden met een hapje en drankje.

Ook dit jaar wil ik namens het bestuur u allen Prettige Kerstdagen en een 
Gezond 2018 toewensen.

Wim Borsboom
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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 21 december 2017. 

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.

… een voorwoord van de voorzitter; 

… van de (tijdelijke) redactie

… van de bestuurstafel;

… een aantal HTC nieuwtjes;

… een aantal wetenswaardigheden 

… geef de pen door 

… een aflevering van ‘Hebt u dat nou ook’ 

… een aantal grappige gebeurtenissen in de rubriek ‘Bowl’

… ingezonden stukje over ‘Water’

… 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!

Het bestuur
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VAN DE BESTUURSTAFEL……..

Vakantie´s

Op de volgende data zal vanwege vakantie niet worden gesport:

Donderdag 28 december 2017     Kerstvakantie
Donderdag 4 januari 2018           Kerstvakantie

****We starten weer na de vakantie op donderdag 11 januari 2018. ****

Nieuwe leden

Dhr. P.G.W. van der Meer      

Dhr. P. Otterspeer

Dhr. C. Verschoor

Dhr. K.J. Verseveldt

Dhr. A.G. van Ruijven

Dhr. F.A. van de Ende

Mevr. W. Stouten

Mevr. B.M.B.M. Slee

Mevr. H. Kleywegt

Dhr. W.F.M. Luiten
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Fitness bij  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. 

Thans zijn er geen plaatsen beschikbaar.

Indien u wilt fitnessen, kunt u contact opnemen met 
Ron Valkenburg, zodat u op de wachtlijst geplaatst kunt 
worden.

(ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl)

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@harttrimclubdelft.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.
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HTC-NIEUWS

Kersttoernooi, u komt toch ook?

Op donderdag 21 december a.s. hebben we weer ons jaarlijkse volleybal 
Kersttoernooi. Deelnemers van voorgaande jaren weten dat dit evenement 
vooral is opgezet om met elkaar gezellig en ontspannen te volleyballen. 
Plezier en sportiviteit staan voorop!

Na afloop klinken we samen op een vredige Kerst en genieten we van de 
heerlijke hapjes die voorbij komen. Als u zich nog niet heeft opgegeven, doe 
dit dan als nog middels het inschrijvingsformulier dat ligt in het restaurant 
bij Toos en Ton.

De ploegen komen door loting tot stand en één van die ploegen wordt vast 
ook wel eerste, maar dat is niet zo belangrijk. Meedoen, dat is de hoofdzaak 
en plezier! Supporters zijn van harte welkom om aan te moedigen vanaf de 
tribune. Tot 21 december a.s.,

Bestuur HTC

Verslag van de Rabobank sponsorfietstocht 

Zondag 17 september 2017 
was er weer de jaarlijkse 
Rabobank Sponsorfietstocht. 
Zoals elk jaar had Leo 
Koole de organisatie weer in 
handen genomen. Dit keer 
was de start bij voetbalver-
eniging Schipluiden. Met 
degenen die hadden aangege-
ven dat ze zouden meefietsen, hadden we tussen 11 en half 12 afgesproken. 
We hadden een leuke groep van rond de 15 personen. Het was gelukkig 
droog en er stond weinig wind, dus goed fietsweer. 
Om half 1 begonnen we aan de eerste helft van de tocht, die ons naar de 
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Viergang in Pijnacker 
bracht, dit was ongeveer 
15 kilometer. Daar werd 
een heerlijk bakje koffie 
gedronken en even de 
beentjes gestrekt, terwijl 
er een gezellige live 
band stond te spelen. 
Na het bakje koffie en 
een broodje kroket, 
werd de tocht weer voortgezet voor de volgende 15 kilometer. We fietsten 
gezellig via Pijnacker, Delfgauw weer terug naar Schipluiden.

 Onderweg werd er flink wat afgekletst. Toen we weer bij Schipluiden aan-
kwamen, moesten we het vocht weer aanvullen en hebben we nog een paar 
biertjes genuttigd. Dit hadden we wel verdiend, vonden we zelf. Het was 
weer een super dag en per persoon kon je € 10 ophalen. 

Uiteindelijk hebben we samen toch weer € 200 opgehaald. Het is alleen 
wel jammer dat van 
de ongeveer 150 leden 
er maar 20 meedoen, 
terwijl dit toch een 
makkelijke manier is 
om geld voor de club 
op te halen. We blijven 
volhouden en hopen 
volgend jaar op toch 
weer wat meer deelne-
mers. Het is echt heel 
gezellig en de 30 kilometer die we fietsen is zo voorbij als het gezellig is  . Ik 
hoop tot volgend jaar bij de volgende sponsorfietstocht.

Toos
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HARTENKREETJES

Wat bedoelt de arts eigenlijk?
Verwarrende termen uitgelegd
Voor goede zorg is het belangrijk dat arts en patiënt elkaar begrijpen. Toch 
verloopt de communicatie in de spreekkamer lang niet altijd soepel. Soms 
gebruikt de arts woorden en termen die verwarrend kunnen zijn. Wat 
bedoelt een dokter als hij of zij dit zegt?

“De uitslag is negatief”
Volgens de Dikke Van Dale 
betekent het woord ‘negatief’ 
in het normale taalgebruik 
‘ongunstig’. Daarom schrik-
ken sommige mensen als de 
dokter het woord ‘negatief ’ 
laat vallen. Geen paniek! Als 
de arts vertelt dat de uitslag 
van een bepaalde test – denk 
aan bloedprikken – negatief is, betekent dat juist goed nieuws. ‘Negatief’ 
betekent in dat geval: er zijn in het lab geen afwijkende waarden gevonden. 
Of: de ziekte waar je op werd gecontroleerd, kon niet aangetoond worden. 
Als een test ‘positief’ is, betekent dat helaas dat er wél iets is gevonden dat 
afwijkt. Dat wil overigens niet altijd zeggen dat je ziek bent. Neem bijvoor-
beeld een positieve uitslag na een screening op darmkanker: die zegt niets 
over ziekte, het betekent alleen dat er bloed is aangetroffen in de ontlasting. 
Ook kunnen testen soms fout-positief zijn. Dan geeft de test per ongeluk 
een afwijkende waarde aan, maar wijst aanvullend onderzoek uit dat er toch 
niets aan de hand is.

“Bent u nuchter?”
Nee, de arts informeert hier niet naar een bepaalde karaktereigenschap 
of een bedaarde levensinslag. En ook heeft deze vraag niets te maken met 
drankgebruik, zoals sommige mensen denken. Maar wat bedoelt een arts 
dan wel met deze vraag? Als je voor een operatie of behandeling nuchter 
moet zijn, mag je een aantal uren daarvoor niets meer eten of drinken. 
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Een lege maag voorkomt dat tijdens de operatie de inhoud van de maag in 
de luchtpijp en de longen terechtkomt.

“U hebt een golfarm”
Het zijn veelvoorkomende kwalen: tennisellebogen, golfarmen en voetbal-
knieën. Inderdaad, allemaal termen die naar sport verwijzen. Als de huisarts 
“u hebt een golfarm” zegt, roept menige patiënt echter uit: “Hoe kan dat 
nou? Ik speel helemaal geen golf!” In dit geval probeert de arts meestal in 
begrijpelijke termen te communiceren. Een golfarm heet in dokterstaal een 
epicondylitis humeri medialis, maar dat klinkt nóg ingewikkelder.
Wat is er nu echt aan de hand? Een golfarm is een ontsteking aan de bin-
nenkant van de elleboog, veroorzaakt door overbelasting. Er kunnen piep-
kleine scheurtjes ontstaan in de pezen waarmee de spieren aan de elleboog 
vastzitten. Bij een tennis elleboog is sprake van een overbelasting aan de bui-
tenkant van de elleboog; bij een golfarm is de binnenkant van de elleboog 
overbelast. Je hoeft niet aan sport te doen: veel tillen of poetsen kan ook 
de boosdoener zijn. De klacht gaat vanzelf over, al kan dat soms maanden 
duren.

“U krijgt een conservatieve behandeling”
De meeste mensen hebben ooit op school geleerd dat het woord ‘conser-
vatief’ een ander woord is voor ‘ouderwets’ of ‘behoudend’. Het kan dan 
vreemd overkomen als de arts ‘een conservatieve behandeling’ of ‘een con-
servatief beleid’ voorstelt voor een aandoening. Het betekent in elk geval 
niet dat de behandeling hopeloos gedateerd is. Wat dan wel? Er zijn verschil-
lende mogelijkheden. In veel gevallen staat de term voor ‘niet opereren’. 

Soms is van een operatie niet veel te verwachten. En soms zijn er, zeker 
op oudere leeftijd, bijkomende ziekten of aandoeningen die een operatie te 
gevaarlijk maken. Een conservatieve behandeling kan dan, bijvoorbeeld in 
het geval van knie- of heupklachten, bestaan uit fysiotherapie of pijnstilling. 
Soms betekent een conservatieve behandeling dat een ingrijpende behan-
deling als dialyse niet gestart wordt, omdat de arts of de patiënt zelf geen 
verbetering verwacht voor de levensduur of voor de kwaliteit van leven. Of 
omdat de gevolgen niet te overzien zijn. Vraag altijd aan de arts wat de term 
voor je situatie betekent.
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“De prognose is slecht”
Dokters zijn ook maar mensen. Slechtnieuwsgesprekken zijn lastig, ook voor 
de huisarts of medisch specialist. Studies laten zien dat artsen grote belem-
meringen ervaren bij het bespreken van het levenseinde. Ze denken bijvoor-
beeld dat patiënten niet klaar zijn voor een dergelijk gesprek. Ook zijn ze 
bang om de hoop weg te nemen. Daarom gebruiken ze soms verhullende 
taal. “De prognose is slecht” klinkt minder erg dan: “U gaat dood.”

Sommige mensen vinden dat prima, maar andere mensen willen precies 
weten hoe ze ervoor staan. Het is dan zaak om de arts te laten weten dat je 
graag in alle openheid het gesprek over het levenseinde wilt aangaan, bij-
voorbeeld omdat je wilt vastleggen dat je niet gereanimeerd wilt worden. Of 
dat je in bepaalde gevallen wilt afzien van medische behandelingen. Benoem 
ook wensen en verwachtingen. De arts kan die vastleggen in het dossier.

Begrijp de dokter beter
Er zijn allerlei oorzaken van misverstanden tussen dokter en patiënt. Een 
daarvan is dat artsen in hun opleiding vooral vaktaal hebben geleerd. “Dat 
is nuttig als ze met andere artsen of zorgverleners praten, omdat die vaktaal 
eenduidig en kernachtig is”, vertelt medisch taalkundige Arnoud van den 
Eerenbeemt. “In de spreekkamer is de situatie anders, maar toch vervalt een 
arts vaak in vaktaal. Uit vermoeidheid bijvoorbeeld, of uit gewoonte. Of 
vanwege tijdgebrek: het is verdraaid lastig om in een korte tijd helder te 
communiceren. Dat kost inspanning en niet iedereen is er even handig in.”
Er zijn ook artsen die bewust vaktaal bezigen. “Dat zijn dokters die indruk 
willen maken of afstand willen scheppen, bijvoorbeeld omdat een patiënt de 
diagnose niet accepteert.”

Tips van de medisch taalkundige: bereid je bezoek voor, lees vooraf thuis 
patiëntinformatie en neem die mee, schrijf op wat je niet snapt en neem 
eventueel iemand mee. En: “Vraag desnoods een dubbel consult aan. Bij 
een medisch specialist is dat niet altijd mogelijk, maar de meeste huisartsen 
geven daar wel ruimte voor.”

Bron: Aliëtte Jonkers: Gepubliceerd: 20-10-2017, Plus Magazine

14 



Met diabetes type 2 komen ook andere problemen met 
gezondheid

Mensen van 45 jaar of ouder die aangeven dat ze diabetes type 2 
hebben, rapporteren ook vaker langdurige aandoeningen aan onder 
meer hart en vaten, dan 45-plussers zonder diabetes. Bijna 9 op de 10 
diabetici ontvangt naast diabetesmiddelen ook medicatie tegen hart- en 
vaataandoeningen.
 
In de medische literatuur 
is al veel te vinden over 
de relatie tussen diabetes 
en andere aandoenin-
gen zoals hart- en vaat-
ziekten, nierproblemen 
en oogproblemen. ,,De 
vraag is of de gemiddelde 
Nederlander weet wat er 
kan spelen als je diabetes hebt. Daarom vonden wij het interessant om eens 
in kaart te brengen wat deze mensen nog meer allemaal aan gezondheids-
klachten hebben als ze eenmaal diabetes krijgen”, aldus een woordvoerster 
van het CBS.

Gezondheidsenquête
Het CBS houdt jaarlijks een Gezondheidsenquête om een beeld 
te krijgen van de gezondheid, medische contacten, leefstijl en pre-
ventief gedrag van de bevolking. Zo wordt onder meer gevraagd of 
mensen langdurige lichamelijke klachten ervaren, waaronder diabetes. 

Op basis van de vragenlijst wordt onderscheid gemaakt tussen diabetes 
type 1 en type 2. Diabetes type 2 komt vaker voor met het toenemen van 
de leeftijd. In 2014/2016 meldde 8 procent van de 45-plussers deze vorm 
van diabetes, en bijna 14 procent van de 75-plussers. Mensen van 45 jaar 
of ouder met diabetes ervaren hun gezondheid minder vaak als goed dan 
45-plussers zonder diabetes: bijna 40 procent tegen ruim 71 procent.
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Insuline 
Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet meer goed op insuline. Dat is 
het hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt. De insuline is als het ware 
onzichtbaar, en kan zijn werk niet doen. Daardoor blijft er te veel suiker 
in het bloed zitten. Eerst maakt het lichaam extra insuline aan, maar na 
verloop van tijd steeds minder. De kans op diabetes 2 wordt vergroot door 
weinig lichaamsbeweging, overgewicht, ongezond eten, roken, ouder worden 
en erfelijkheid.

Diabetes type 2 komt vaak samen voor met andere gezondheidsproble-
men, vooral hart- en vaatziekten. Ruim 60 procent van de 45-plussers met 
deze vorm van diabetes meldde - in de twaalf maanden voorafgaand aan 
het onderzoek - een hart- en vaat gerelateerde aandoening. Onder mensen 
zonder diabetes type 2 was dit 28 procent. Aandoeningen aan het bewe-
gingsapparaat (botten, gewrichten, spieren, pezen en zenuwen) komen 
ook relatief vaak voor onder diabetici: 56 procent, tegen 39 procent onder 
mensen van 45 jaar of ouder zonder diabetes type 2. Daarnaast worden ook 
huid- en nieraandoeningen en visuele beperkingen vaker gerapporteerd 
door diabetici.

Bron: AD.nl

Gerichtere behandeling bij hartfalen

Mensen met chronisch hart-
falen (CHF) hebben een 
tekortschietende pompfunc-
tie van het hart. Uiteindelijk 
leidt het ertoe dat patiënten 
zich minder goed kunnen 
inspannen. Dr. Ruud Spee 

onderzocht hoe deze patiënten beter kunnen revalideren: “Door de juiste 
metingen kan beter in kaart worden gebracht waar het bij de betreffende 
patiënt misgaat. Dit biedt kansen om per patiënt een gerichter revalida-
tietraject uit te stippelen.” 

16 



Bij een gezond hart trekken de linker- en de rechterkamer van het hart 
tegelijkertijd samen. Bij patiënten met hartfalen trekken ze ongelijk samen, 
waardoor de hartslag minder krachtig wordt en het hart minder bloed weg 
kan pompen. Patiënten kunnen zich minder goed inspannen, met alle nega-
tieve gevolgen voor de conditie van de patiënt van dien.

Om de resultaten van huidige en toekomstige behandelingen te kunnen ver-
beteren is het van belang om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van 
die verminderde inspanningscapaciteit. Ruud Spee, cardioloog bij Máxima 
Medisch Centrum, promoveerde op 1 november j.l. op zijn onderzoek 
hiernaar: “Het is een lastige klus om te ontdekken hoe het komt dat hart-
patiënten zich minder kunnen inspannen. Elke stap in de zuurstoftransport-
keten van longen naar de actieve spier kan hiervoor verantwoordelijk zijn.”

Gericht revalideren
In zijn onderzoek kwam de cardioloog dan ook tot de ontdekking dat de 
oorzaak niet voor iedere hartfalenpatiënt gelijk is. Wat helpt, is het meten 
van de centrale bloedsomloop van die patiënten. Spee: “Door de juiste 
metingen kan beter in kaart worden gebracht waar het bij de betreffende 
patiënt misgaat. Dit biedt kansen voor de toekomst van hartfalen patiën-
ten: op basis van de uitkomsten kan een gerichter revalidatietraject worden 
uitgestippeld.”

Intensieve training
Naast deze ontdekking heeft Spee meer specifiek onderzoek gedaan naar het 
effect van hoog intensieve intervaltraining (HIT) bij patiënten met chro-
nisch hartfalen. Een hoog-intensieve intervaltraining is een relatief korte 
training, waarbij korte momenten van maximale inspanning worden afge-
wisseld met korte momenten van rust. Bij hartfalen patiënten bleek deze 
training te leiden tot een betere bloedsomloop bij inspanning. Ook voor 
patiënten die worden behandeld met cardiale resynchronisatietherapie (een 
speciale pacemaker, die ervoor zorgt dat de hartkamers synchroon pompen) 
heeft deze training extra effect.

Bron: Maxima Medisch Centrum   
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GEEF DE PEN DOOR …….

DE EERSTE KEER

Op mijn 22e moest ik toch wat meer aan sport gaan 
doen, maar wat? Nu wilde het dat mijn zwager, Jan een 
sportschool runde maar ik had echter niet zoveel met 
dat ijzerwerk, mij te zwaar dacht ik nog. Maar Jan deed 
ook wel aan toerfietsen, dus ik een keer met hem mee. 
Nou ik kan je zeggen dat van toerfietsen niet zoveel 
terecht kwam, het werd meer en meer wielrennen. 

Eerst eigenlijk veel trainen en nog meer trainen en daarna volgde voorzich-
tig de eerste toertochten via allerlei wielerverenigingen. Eerst wat kortere 
maar al snel gingen we voor serieuzer werk. De ritten werden zwaarder tot 
wel meer dan 200 km. Er werden ritten in Limburg gereden en er volgde 
zelfs wel klassiekers als Luik-Bastenaken- Luik. Alles in een heel gezellige en 
sportieve sfeer. 

Na verloop van tijd was het trainen 
in het Westland en de ritten in 
Nederland toch wat saai aan het 
worden en kwam bij Jan de wens 
om het eens in de Franse Alpen 
te gaan proberen. Dit werd in de 
groep besproken en onmiddel-
lijk reageerde daar 6 man op. Dus 
ziet het ernaar uit dat we gaan. 
Hierna volgen natuurlijk nog al wat 
gesprekken om alles geregeld te krijgen en dat iedereen wist wat we allemaal 
gaan doen. Er werd besloten dat we een Chalet of iets dergelijks gaan huren 
en dat werd snel gevonden. Het werd een boven verdieping bij mevrouw 
genaamd Babet in Les Deux Alps 

Citaat uit het reisverslag 
De deelnemers zijn Jan Lucas, Piet Schoenmaker, Paul Karlas, Jan (senior) 
Ikkink, Joop de Kok en mijn persoon, Andre Koppenhol. 
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Zondag 3 juli.
Een korte rit om 
erin te komen. Na 
ons ontbijt maken 
we ons klaar voor 
de eerste rit over de 
Col d’Ornon. Andre 
en Paul inspecteren 
de fietsen en zien 
dat bij Piet z’n fiets een spaak is gebroken. Dus gauw een nieuwe er in gezet 
en vertrekken we. We gaan wat inrijden en beginnen aan de klim. Het was 
behoorlijk warm zo’n 30 graden, en dan zweet je als geen ander. Na ander-
half uur was iedereen boven op de Col d’Ornon, daar krijgen we van Paul 
(die ons volgt met de bus) te horen wat er onderweg is gebeurd. Jan, Piet, 
en Jan senior zijn verkeerd gereden. Halverwege hebben zij de weg aandui-
ding naar de Col d’Ornon niet gezien. Jan was bijna op de top van die ver-
keerde berg, toen hij van Paul te horen kreeg dat hij verkeerd was gereden. 
Jan draaide om , (wat hij gezegd heeft laat zich raden ) en is toen als een 
“beest” de Col d’Ornon opgereden. Piet zei dat die Col wel 25% was (valt 
wel mee 8%) . Na een korte pauze zijn we afgedaald en halverwege gedraaid 
om hem van de andere kant te beklimmen. Ook dit ging goed. Daarna 
onderweg naar huis gefietst, wat boodschappen gedaan en naar huis gebeld. 
We hebben daarna nog wat nagepraat over de rit en Jan senior bekende dat 
hij voor de start erg zenuwachtig was. 

Maandag 4 juli 
Vandaag een rit over drie Col’s, nl. Col de Porte (1326 m), Col du Cucheron 
(1139 m) en Col du Granier (1134 m foto). Op de top van de Col de Porte 
hebben we een ontmoeting met een stel Belgen. Een van hen was een 
eigenwijze flikker, hij wist alles beter (de groep van hen gaf een waardeloze 
indruk) maar maak een Belg maar eens duidelijk dat hij ongelijk heeft. Piet 
heeft het op dat ogenblik erg moeilijk, hij vraagt om een ijzerzaag om zijn 
fiets doormidden te zagen. Nadat iedereen boven is gekomen en wat gedron-
ken heeft dalen we af om aan de beklimming van de Col du Cucheron te 
beginnen, Aan de voet van de Col du Cucheron worden we verrast door een 
hevige onweersbui. 

HARTTRIMCLUB DELFT 19



Het geluk is met ons, want Paul is weer bij ons en we vluchten allemaal de 
auto in. Tussen de bergen spookt het ontzettend als het onweert. Na een 
half uur wordt het droog en beginnen we aan de laatste klim van vandaag 
de Col du Granier. Niet zo erg lang, maar over slechte wegen en een stij-
gingspercentage van 8 best zwaar, zeker als je er al 2 hebt gehad. Iedereen 
kwam dan ook moe boven. Het uitzicht op de top van de Col du Granier is 
geweldig, het is eigenlijk niet te vertellen mooi het is. Na het eten wordt het 
met een biertje nog een dolle boel en in de ploeg hangt een geweldige sfeer. 

Op onze laatste dag gaan we voor een tijdrit de berg op en wel op de Alpe 
d’Huez. Ja waarom niet als je hier toch bent. Het was erg warm maar we 
gaan en na 1,5 uur is iedereen boven de uitslag voor vandaag is, 1e Andre, 
2e Jan, 3e Jan senior, 4e Paul, 5e Joop en 6e Piet. Bij aankomst op de Alpe 
d’Huez, kregen we van Jan een herinnering aan deze tijdrit maar eigenlijk 
voor de hele week.

Terwijl we ons staan om te 
kleden komt de pastoor van 
de kerk naar ons toe (bij een 
Nederlandse overwinnaar 
in de tour luidt hij de klok 
van de kerk, boven op Alpe 
d’Huez), Hij nodigde ons 
uit op de koffie, wat we ook 
gedaan hebben. Het was al 
met al gezellig, maar ik kreeg 
het bij de aanblik van zijn kleding wel erg warm een dikke bruine pij met 
dikke coltrui en een soort baret terwijl het 35 graden is, pfuuuu!!!!! 

Dit is maar een deel van de gefietste bergen maar geeft een goeie indruk van 
de gezellige fietsweek van toen die bij mij nog steeds indruk maakt. Dit was 
de start van nog vele buitenlandse fiets avonturen, maar de eerste leeft bij 
mij nog het meest. We hebben een pracht week gehad en ik bedank iedereen 
die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen . 

André Koppelhol, groep 9
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HEBT U DAT NOU OOK …?

Onze koel/vriescombinatie is naar schatting 18 jaar oud. De laatste tijd 
heeft het apparaat kuren. De ene dag is de frisdrank lauw en zonder aan-
leiding een paar dagen later ijskoud of omgekeerd. Onze zaterdag ging op 
aan een bezoek bij het Zweedse warenhuis. Op de keukenafdeling keek een 
vrouw zeer bedenkelijk naar het kaartje waarop de afmetingen van de oude 
combinatie stonden. Na enig zoeken in de computer bleek dat slechts één 
merk zonder grote problemen in de oude behuizing geplaatst kon worden. 
We besloten dit merk maar te nemen en de dame die de computer bediende 
vroeg of we hem zelf wilde meenemen. Ik dacht aan mijn kleine Corsa en zei: 
dat kunnen we niet, hij moet gebracht worden. Dat kon nadat wij hadden 
uitgelegd dat mensen van rond de tachtig hem zelf niet konden sjouwen. 

De volgende fase was de installatie, nadat ons was uitgelegd dat de kast op 
het door ons gewenste tijdstip kon worden gebracht, maar deze mensen 
zouden hem niet in het frame monteren. Hiervoor zou een installateur 
telefonisch een afspraak met ons maken. De oude machine zou volgens de 
eerder genoemde dame worden meegenomen door de bezorger, maar de 
administrateur betwijfelde dit zeer. Ik opperde dat de machine in dat geval 
met de steekwagen van de bezorger in de grofvuilruimte geplaatst moest 
worden. Ik kreeg een nota mee die ik bij het verlaten van dit woonpaleis 
moest betalen. 

Mijn vrouw smeedde het ijzer toen het heet was en herinnerde mij aan 
de toezegging dat wij het vloerkleed in de huiskamer zouden vervangen. 
Op naar een andere woonwinkel, want in het woonpaleis hadden ze niet 
de gewenste kleuren in de vereiste kwaliteit. Nadat we hadden besloten 
welk kleed wij zouden nemen, bleek dat de gekozen vloerbedekking alleen 
geleverd werd bij vooraf betaling. Ook hier bleek dat de bezorger ons telefo-
nisch zal berichten wanneer hij langskomt.

Ik heb een aantal malen moeten slikken voordat ik de zaak financieel had 
geregeld, want ik heb vroeger thuis geleerd dat je pas betaald bij aflevering. 
Ik werd er nog even aan herinnerd toen bleek dat de monteur uitsluitend 
contant betaald kon worden, want die man heeft geen pinapparaat.
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Zodoende zitten wij over 3 dagen met een koel/vriescombinatie die op een 
nog nader tijdstip wordt geïnstalleerd te wachten op een telefoontje van een 
mij onbekende monteur en een telefoontje van een bezorger van vloerbe-
dekking. Ik ben er niet gerust op en in ieder geval financieel een stuk lichter. 
Mocht het niet goed aflopen, dan stel ik jullie op de hoogte.

MO

BOWL

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 dit niet. Als je ’t zaad levert, mag je toch 
wel zien, hoe het gewas er bij staat? Moderne opvattingen beperkten zich 
niet uitsluitend tot onze contreien. Ook in het Midden Oosten weten ze van 
wanten. Zo riep een sjeik zijn harem bij zich en deelde de dames mee, dat hij 
helaas voorgoed afscheid van hen moest nemen. Groot geween en misbaar. 
Maar je bent toch nog vitaal en gezond, snikte zijn favoriete echtgenote. 
Dat is het hem juist, zei de sjeik, ik ben verliefd geworden op een andere 
harem.

Drie jongens gingen samen naar een drogistenzaak. Ze wilden wat gaan 
kopen een ieder naar zijn smaak. Daar kwam de baas naar voren, wat blieft 
U vroeg hij Klaas. Ik wil een duppie droppies graag van U hebben baas. De 
baas haalde de ladder de dropdoos stond zo hoog. dat was er goed voor, zie 
je dan stond ze lekker droog. Met moeite en gescharrel had hij eindelijk de 
doos. Hielp Klaas, zette de ladder weer op zijn plaats en vroeg Koos. Een 
duppie drop meneer. Kon je dat niet eerder zeggen. Nu moet ik nog een keer 
de ladder gaan verzetten. En nogmaals op de ladder stond hij met ’t doosje 
klaar. Riep hij een beetje kwaad tot Jan moet jij soms ook een duppie drop, 
zeg het meteen dan maar. Welnee meneer was het antwoord. De baas was 
alweer klaar. Hier heb je ze al zie daar. En nu zich tot Jan wendend en U 
dan jonge heer. En ijskoud zei ons klantje een stuiver drop meneer. En nu 
willen ze de pil ook alweer uit het ziekenfondspakket halen. Wel miljoenen 
uitgeven voor Olympische Spelen, die we niet krijgen, maar de pil zelf laten 
betalen door de mensen.
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En wat schiet je er mee op? Wat je aan de ene kant uitspaart, raak je aan 
de andere kant dubbel en dwars kwijt aan kinderbijslag, studietoelage en als 
de kinderen het hele onderwijscircuit hebben afgewerkt, ook nog eens een 
bijstandsuitkering, want werk is er niet voor ze. Dom, dom, dom. Aan de 
andere kant wordt het leven ons steeds gemakkelijker gemaakt. Nu weer is 
er een kauwtandenborsteltje uitgevonden door de Leidse tandarts dr. J.H. 
Goudsmid. 

Wie te lui is om zijn handen te gebruiken, kan zijn tandenborstel met steel 
in de prullenbak gooien. Het borsteltje is een wegwerpartikel. Je kauwt er 
op, waarbij je er voor moet zorgen, dat het een draaiende beweging maakt 
en schoon zijn je tanden. Of je het zonder gevaar kunt inslikken weten we 
niet, maar het zou wellicht een dubbele functie kunnen hebben. Het schrobt 
mogelijk je ingewanden goed schoon en dat kan ook zijn nut hebben.

Gelezen in de advertentiekolommen van een dagblad. Wilt u in een klap 
rijk worden? Zend € 25.00 in een gesloten enveloppe en U ontvangt per 
kerende post een onfeilbaar advies. We gingen op het aanlokkelijke aanbod 
in en ontvangen inderdaad spoedig een gestencild briefje met slechts drie 
woorden: Doe zoals ik!

Jova

WAT WATER ALLEMAAL KAN DOEN

Van het zuiverste water - water naar de zee dragen - op water en brood zitten 
- als twee druppels water - water en vuur - water bij de wijn doen - Gods 
water over Gods akker laten lopen - stille waters hebben diepe gronden - 
met je water naar de dokter -  ik voel het aan mijn water - dat staat als een 
paal boven water - de kruik gaat zo lang te water tot ze barst - bij hem kookt 
het water bij 100 graden - water doet de palen rotten - spuit elf geeft water 
- in troebel water is het goed vissen - een storm in een glas water - als een 
druppel water op een gloeiende plaat spijkers op laag water zoeken.

AV
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PUZZEL

Aan het eind van dit nummer vindt u weer een puzzel. U heeft de hele 
winter 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 herfstpuzzel is als winnaar uit de 
bus gekomen: Wim Stalman uit groep 9. 
De cadeaubon is inmiddels aan hem overhandigd. Van harte gefeliciteerd.

De oplossing van de Herfstpuzzel is: “Vloerverwarming”

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 Volkshuisvesting als voorwerp van preventieve gezondheidszorg 12 trend 
13 huurauto 15 provincie (afk.) 17 Kenia (in internetadres) 18 alpenweide 
20 water in Friesland 21 kanon (afk.) 22 stukken huisraad 25 kit voor het 
dichten of vastzetten van glasramen 28 zangstuk 29 vloerkleed 31 vogel 
32 gereed 33 laatstgenoemde (afk.) 35 tred 36 mij 37 muzieknoot 38 stad 
in de Rijnprovincie 40 in grote aantallen 42 (drieletterige ISO-landcode) 
Servië en Montenegro 44 zetels 45 snel 47 rijwiel 49 ooievaar (literaire taal) 
52 ironische benaming voor een persoon van rang en stand 53 pad 55 erfe-
lijkheidsdrager 57 titel 59 pronkkamer 61 muzieknoot 62 stukloon 64 soort 
vitrage weefsel 66 gewicht (afk.) 67 onderofficier (afk.) 68 laagte 70 (in 
internetadressen) Nederlandse Antillen 71 na dato (afk.) 72 regel 74 voor-
teken 75 achter 76 als ideaal bezien 77 voorzetsel. 

Verticaal
2 Voorzetsel 3 bovenste balk van een kapgebint 4 denkbeeld 5 edelgas 
(symbool) 6 deel van een huis 7 klassenaanduiding voor auto’s 8 internati-
onaal VN-bureau voor de atoomenergie (Eng. afk.) 9 voorbeeld 10 metaal 
(symbool) 11 oude bouwstijl 14 plan of schets 16 schildermateriaal 18 zo 
snel mogelijk (Eng. afk.) 19 aankoopbedrag 21 uitgestorven reuzenvogel 
van Madagaskar 23 bolgewas 24 luitenant (afk.) 26 (in internetadressen) 
Oostenrijk 27 vogel 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67 68 69 70 71

72 73 74

75 76 77

                                                   © www.ruiterpuzzel.nl
76 39 13 49 11 4 48 62 25 64 68 16 8 41 44

30 iem. die zware lasten moet dragen of zich door iedereen als knecht laat 
gebruiken 34 gebaar 36 verscheidene 38 opgeld 39 nationale tv zender 
(afk.) 40 nuttige dieren 41 hoogschatten 43 in internetadressen) Centraal-
Afrikaanse Republiek 46 slee 48 werk 50 iemand die een huis bewoont 
51 deel van een huis 53 muur 54 doel 56 raamtextiel 58 insect 59 (in inter-
netadressen) Somalië 60 Nederland (afk.) 61 boom 63 plaats 65 weefsel met 
goud- of zilverdraad 69 vis 73 speciale politie-eenheid (afk.) 74 Bijbelboek. 
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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 omstre-
ken” 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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