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VAN DE VOORZITTER

Op vrijdagmiddag 16 februari zit ik bibberend 
achter mijn toetsenbord om een stukje te schrij-
ven voor het “Lentenummer”. Ruim 4 weken zijn 
mijn vrouw en ik bezig met het kwijtraken van de 
griepbacillen. Dacht ik bij het afscheid van Sanne 
dat alles weer goed zat kreeg ik bij thuiskomst 
weer een aanval wat me tot nu toe in bed heeft 
gehouden. Uitzieken was het Credo en inderdaad 
er is geen kruid tegen gewassen bij deze griep en 
we zijn dan ook nog nooit zo ziek geweest. Vele 
middeltjes als Paracetamol, Bisonvol, Menthol 

snoepjes, het hielp allemaal niet. Dus blijf ik nu maar binnen totdat ik van 
dat zeehondengeblaf af ben.

Zo moet dan eigenlijk het Lentenummer wel beginnen met een vrolijk 
geluid. Nou dat heb ik natuurlijk wel want laten we eerlijk zijn het afscheid 
van Sanne was toch wel een knaller. Het idee van groep 9 om daar met 
de Delftse Carnavals Vereniging een feestelijk tintje mee te geven was 
geweldig. Z.D.H. Stadsprins Arco de 1e en H.D.H. Stadsprinses Caroline de 
1e, Kabbelaars de 42e brak in bij het lesgeven van Sanne. Met een gewel-
dige muzikale ondersteuning van Muziekmakerij ’t Zootje reikte hij Sanne 
een oorkonde uit voor haar inzet voor onze Harttrimclub waarna er een 
geweldige polonaise in de zaal ontstond.

Uiteraard waren er de vele vriendelijke afscheidswoorden, zoenen etc. en 
buiten persoonlijke bedankjes het afscheidscadeau van de groepen wat door 
Toos in een luchtballon was gevat wat een aardig bedrag mocht worden.

Als voorzitter mocht ik dan Sanne bedanken voor haar 10 jaar lange liefde 
en inzet voor onze mensen en namens het bestuur haar een mooie bos 
bloemen en een envelopje met inhoud overhandigen.

Sanne, nogmaals vanaf deze plaats hartelijk dank voor de fijne manier van 
lesgeven en de interesse voor de mensen, we zullen je best wel missen. Ik 
hoop van harte dat je in je nieuwe baan de voldoening mag hebben zoals wij 
die van jouw hebben ondervonden. Sanne veel succes in je nieuwe baan.
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VAN DE REDACTIE

Alsof er niets is gebeurd, zit ik weer achter mijn PC om het 
nieuwe kwartaalblad voor te bereiden.

Het is een hectisch jaar geweest. Dat ik toch 
weer dit werk kan doen is iets wat ik een 
paar maanden geleden niet echt voor 
mogelijk had gehouden.

Laat ik beginnen te zeggen dat ik zeer dankbaar ben voor de mensen in ons 
bestuur die mijn taak tijdelijk hebben overgenomen. Dat zegt iets over hun 
instelling en over de verhoudingen onder elkaar. Die zijn dus uitstekend, 
anders had u er veel meer van gemerkt. Toch is ook de kwetsbaarheid van 
het bestuur duidelijk geworden. We missen al geruime tijd een vice-voorzit-
ter en dat gemis komt in dit soort omstandigheden extra naar boven.

Fijn is het om te weten dat je niet wordt vergeten als je in de lappenmand 
zit. De vele kaarten, telefoontjes en bezoekjes die ik tijdens mijn ziekte 
ontving, hebben mij mede de kracht gegeven er weer bovenop te komen. 
Dank daarvoor!

Hoewel ik weer ‘in functie’ ben, zal ik mij voorlopig wel wat op de achter-
grond houden en geen ‘publieke’ optredens doen. De voorzitter heeft b.v. al 
aangegeven dat hij mijn taak bij de aanstaande Algemene Ledenvergadering 
zal waarnemen. Dit zal mijn herstel zeker ten goede komen.

Tegelijkertijd willen wij Brit – de opvolgster van Sanne – van harte welkom 
heten en hopen op een zelfde band met al onze leden. Brit succes!

Verder in dit Lentenummer is dan wel de oproep aan uw allen om op 
maandag 19 maart 2018 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te 
wonen. Het bestuur wil dan graag van u weten wat er onder u leeft. Dr. 
J.C. Schipper houd voor ons een lezing en kan na afloop eventuele vragen 
beantwoorden en sluiten we met een hapje en drankje de jaarvergadering af. 
Komt allen en reserveer de datum in uw agenda. Aanvang is 20:00 uur.

Wim Borsboom
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Overigens heb ik de laatste maanden gemerkt dat het leed nog vele malen 
groter kan zijn. In onze sportgroep 8 hebben in korte tijd twee mannen hun 
echtgenotes verloren. Dat zijn dingen die ook gebeuren en daar is binnen 
onze groep veel aandacht voor en veel over gesproken.

Uw kwartaalblad zal een beetje veranderen door het wegvallen van de 
gebruikelijke puzzel. Omdat te weinig leden de oplossing voor de 3-maande-
lijkse puzzel instuurden, is deze rubriek uiteindelijk gesneuveld. Niet alleen 
de prijs die kon worden gewonnen kost geld, ook de puzzel zelf is niet gratis. 
En omdat we de laatste tijd steeds minder ‘vlees op het bot’ hebben, heeft 
het bestuur dit besluit moeten nemen.

Er gaat wel wat voor in de plaats komen. We hebben een afspraak met 
onze medisch adviseur dr.S.H.J.Monnink kunnen maken, dat er vanaf het 
Zomernummer een blog komt waar een medisch onderwerp zal worden 
besproken. Dit nummer kwam helaas iets te vroeg. Even geduld dus.

De redactie is blij om u een blad te presenteren met de nodige wetenswaar-
digheden 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 verslag over het afscheid van Sanne Kalter

... en tenslotte een aantal grappige gebeurtenissen in de rubriek “Bowl”;

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:

 10 mei 2018 Hemelvaartsdag
 12 juli 2018 Barbecue
 19 juli 2018 Zomervakantie
 26 juli 2018 Zomervakantie
 2 augustus 2018 Zomervakantie
 9 augustus 2018 Zomervakantie
 16 augustus 2018 Zomervakantie
 23 augustus 2018 Zomervakantie

Evenals vorig jaar is wegens sluiting van het gebouw geen MTT / Fitness op 
onderstaande dagen:

Dinsdag 24 juli 2018 Zomervakantie
Woensdag 25 juli 2018 Zomervakantie
Dinsdag 31 juli 2018 Zomervakantie
Woensdag 1 augustus 2018 Zomervakantie
Dinsdag 7 augustus 2018 Zomervakantie
Woensdag 8 augustus 2018 Zomervakantie
Dinsdag 14 augustus 2018 Zomervakantie
Woensdag 15 augustus 2018 Zomervakantie

Nieuwe leden Bedankt als lid

Dhr. A.C. Kuijten Dhr. C.A.F. Akkerman
Mevr. E. Lute - Hruzova Dhr. J.J.L. Kersbergen

Dhr. F.J. de Vries
Dhr. E. Woudstra
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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.

Hoewel er nu geen lege plaatsen zijn, kunt 
u zich wel op de wachtlijst laten zetten.

Als u dat wilt neem dan even contact op 
met Ron Valkenburg (ledenadministratie@
harttrimclubdelft.nl) en/of laat u informe-
ren over de mogelijkheden.
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HTC-NIEUWS

Overleg met Sophia Revalidatie

Regelmatig is er (huurders)overleg met Sophia Revalidatie.
Onlangs is op zo’n overleg aangegeven dat er een mogelijkheid bestaat dat 
Sophia in Delft nieuwbouw zou kunnen gaan plannen.
Dit zou mogelijk zijn als de Gemeente de grond koopt van de huidige plek 
waar Sophia is gevestigd en het Reinier de Graaf Gasthuis bereid zou zijn 
een stuk grond af te staan. Er wordt op dit moment een haalbaarheidsonder-
zoek gedaan.

Zingen maakt blij

Op datzelfde overleg is een oproep gedaan aan vrouwelijke zangtalenten om 
mee te zingen in een nog op te richten koor van deelnemers aan sport/reva-
lidatie in Delft. Het genre is breed: Van Marco Borsato tot Katy Perry. U 
kunt zich opgeven bij Felice van der Sande via letitgokoor@gmail.com.
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Sanne gaat, Brit komt

Op donderdag 1 februari j.l. heeft onze Sanne wegens het accepteren van 
een baan ergens anders afscheid genomen van de HTC (zie verderop in dit 
blad).
Maar . Een week later hebben we kennis kunnen maken met Brit, onze 
nieuwe bewegingsagoog, die wij al kennen van een eerdere stage.
Wij zijn natuurlijk een beetje verdrietig om het vertrek van Sanne, maar 
heten Brit van Harte welkom en veel plezier bij onze club!

Natte badkleding

Regelmatig komt het voor dat men na het sporten tassen met natte bad-
kleding op een bank/stoel in het bedrijfsrestaurant zet. Het vervelende is 
dat degene die daarna een kop koffie gaat drinken dan vaak een natte kont 
heeft.
Graag jullie attentie!

Oproep Ledenvergadering

Op maandag 19 maart a.s. om 20:00 uur houden we weer onze jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering. Ook dit jaar wordt deze gehouden in onze ver-
trouwde ruimte bij Sophia Revalidatie in Delft.
De oproep met alle stukken zijn inmiddels bij u bekend. Rest ons nog u allen 
op te roepen om aanwezig te zijn. We vormen samen een vereniging en zo’n 
Ledenvergadering moeten we dus eigenlijk ook met z’n allen bijwonen.
Er is ook een interessante lezing door één van de cardiologen van het 
Reinier de Graaf Gasthuis dr. J.C. Schipper.
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HARTENKREETJES

Wetenschappelijk bewijs dat liefde bestaat

Een wetenschappelijk bewijs dat 
liefde bestaat. Dat heeft Deedee 
Kommers na vier jaar studie en 
onderzoek gevonden. De 30-jarige 
Eindhovense hoopt woensdag 
op dit onderzoek te promoveren 
aan de Technische Universiteit 
Eindhoven.

De afdeling van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven, waar baby’s 
met ernstige gezondheidsproblemen en vroeggeboorten worden behan-
deld, was voor de arts-onderzoeker het werkterrein. Daar zocht en vond zij 
de bewijzen dat liefde bestaat. Onder meer om te laten zien dat het zoge-
naamde ‘buidelen’ van moeder en baby meetbare effecten heeft op hartslag 
en hormoonhuishouden.
Kommers onderzocht baby’s die het grootste deel van de tijd in de couveuse 
moeten liggen, bedekt met sensoren die hartslag, bloeddruk en andere 
lichaamsfuncties meten. Die ook alarm kunnen slaan als er iets fout gaat.
Vaders en moeders mogen op deze intensive care-afdeling zoveel mogelijk 
bij hun pasgeboren kindje zijn. Tijdens het buidelen gaat moeder of vader 
in een speciaal daarvoor gemaakte stoel zitten en neemt de baby op de blote 
borst.
Dat is in het MMC al jarenlang de praktijk. Maar een van de neonatolo-
gen, Sidarto Bambang Oetomo, wilde graag de effecten van buidelen weten-
schappelijk laten onderzoeken. ,,Dus hij nam mij aan”, zegt Kommers.

Te vroeg geboren
,,Ik begon met de hypothese dat de scheiding van moeder en kind nadelige 
fysiologische en meetbare gevolgen heeft”, zegt Kommers. ,,We kunnen 
tegenwoordig te vroeg geboren baby’s steeds meer in leven houden, maar 
dat heeft wel effecten. De kinderen ervaren stress, bijvoorbeeld bij het 
wisselen van de luier of het plaatsen of weghalen van pleisters.
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Na uitvoerig literatuuronderzoek naar het proces van moeder-kind-binding, 
zowel biologisch als psychologisch, kon Kommers ‘veel puzzelstukjes’ met 
elkaar verbinden. Daarna begon het veldonderzoek. Eerst naar de hartslag 
van de vroeggeboren baby’s, want die wordt voortdurend gemeten. Ze ver-
geleek de hartslag van de baby in de couveuse met een draagtijd van 29 tot 
32 weken en volgde wat er gebeurde als de baby op de borst van de moeder 
werd gelegd. ,,De hartslag verandert. Niet het aantal slagen, wat bij een baby 
gemiddeld op 140 per minuut ligt. Maar ik keek vooral naar het ritme van slag 
tot slag. En de clou is: het verandert op het moment dat het buidelen begint. 
De hartslag gaat naar een lager ritme, vergeleken met in de couveuse.”

Knuffelhormoon
De tweede meting betrof oxytocine, in de volksmond ook wel het ‘knuffel-
hormoon’ genoemd. Dat speelt bij zwangere vrouwen een rol bij het op gang 
brengen van de bevalling en de productie van moedermelk. Met minuscule 
wattenstaafjes nam Kommers wat wangslijm uit de mond van de baby’s in de 
couveuse en later tijdens het buidelen. Ook bij de moeders nam zij wang-
slijm af. Het buidelen sorteerde ook hier een direct en meetbaar effect.
Is daarmee het fenomeen ‘liefde’ wetenschappelijk bewezen? Kommers 
twijfelt geen seconde: ,,Ja, wat mij betreft is dat zo. Ik heb het gemeten. Dit 
is hechting, liefde in een notendop.”

Bron: AD.nl

Ongelooflijk: dit eten bevat meer zout dan een zakje chips

In de hetze tegen suiker is zout een beetje ondergesneeuwd geraakt, maar 
ook te veel zout is schadelijk. Het vergroot volgens het Voedingscentrum 
onder meer de kans op hart- en vaatziekten.

Het RIVM becijferde dat de helft van de Nederlandse mannen dagelijks 
meer dan 9,7 gram zout binnen krijgt en de helft van de vrouwen zit boven 
de 7,5 gram. Dat, terwijl je eigenlijk niet meer dan 6 gram zout per dag mag 
eten. Hoe snel je daar over heen gaat, blijkt wel uit de hoeveelheid zout in 
onderstaande producten. Ze lijken gezond, maar zijn dat dus niet.
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Soep
In een portie kant- en klare tomatensoep zit zo’n twee gram zout. En dan 
reken je stukjes brood of soepstengels nog niet eens mee.

Sushi
De hoeveelheid zout in sushi is pas echt schokkend. Een portie sushi zonder 
sojasaus bevat al drie gram zout. En iedereen weet hoe zout sojasaus is.

Cornflakes
Je verwacht het niet direct, maar zelfs in cornflakes zit behoorlijk wat zout: 
1 gram per 100 gram.

Roggebrood
Het lijkt zo gezond, maar het zoutgehalte is met 1,15 gram per 100 behoor-
lijk hoog. Eet er dus niet te veel van en kies liever voor volkorenbrood.

Gerookte zalm
Gerookte zalm is een bron van gezonde eiwitten en omega 3, maar het zit 
ook barstensvol zout, namelijk 3,5 gram per 100 gram. Je kunt dus veel beter 
zalmfilet nemen. Daar zit nauwelijks zout in.

Bron: AD.nl
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‘Bloeddruk neemt ruim een decennium voor overlijden 
geleidelijk af ’

De bloeddruk van ouderen 
begint zo’n veertien tot 
achttien jaar voordat zij 
overlijden al langzaam te 
dalen.

Dat zeggen onderzoekers 
van de Universiteit van 

Exeter en de Universiteit van Connecticut op basis van een analyse van 
46.634 patiëntendossiers in het Verenigd Koninkrijk in het wetenschappelijk 
tijdschrift JAMA Internal Medicine.

De onderzoekers analyseerden tussen 2010 en 2014 de dossiers van mensen 
die boven de leeftijd van zestig jaar waren overleden. Van de deelnemers 
waren gegevens over hun bloeddruk van de afgelopen twintig jaar beschik-
baar. Onder hen waren mensen die gediagnosticeerd waren met dementie 
en hart- en vaatziekten, maar ook mensen die voor zover bekend in gezonde 
gezondheid waren toen zij overleden.

Volgens de onderzoekers nam de bloeddruk vanaf achttien tot veertien jaar 
voor iemand zijn sterven af. Bij 64 procent van de deelnemers werd een 
gemiddelde afname van 10 mm Hg gemeten (de eenheid die de bloeddruk 
uitdrukt). Afname in bloeddruk nam geleidelijk af tussen tien en drie jaar 
voor iemand zijn overlijden. Een snellere afname was zichtbaar in de laatste 
twee jaar van iemand zijn leven.

Afname
De bloeddruk bij mensen tussen de 60 en 69 jaar oud nam met 8.5 mm 
Hg af. Ter vergelijking: de bloeddruk bij mensen van negentig jaar of ouder 
was met 22 mm Hg afgenomen. Volgens de onderzoekers werd de afname 
versneld bij mensen met een vorm van dementie, hartfalen, een hoge bloed-
druk of mensen die op latere leeftijd veel gewicht hadden verloren.
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“Ons onderzoek moet er niet voor zorgen dat mensen nu denken dat behan-
deling van een hoge bloeddruk op latere leeftijd niet meer nodig is of dat 
mensen hun medicatie niet meer moeten nemen”, zegt auteur George 
Kuchel, directeur van het verouderingscentrum aan de Universiteit van 
Connecticut.

Vervolgonderzoek zou volgens de onderzoekers moeten uitwijzen wat de de 
afname van de bloeddruk precies veroorzaakt.

Bron: Nu.nl

Bijna 170 longartsen slaan alarm: mensen ziek door vuile 
lucht

Bijna 170 longartsen en het 
Longfonds hebben op 12 
december j.l. een brandbrief aan 
de Tweede Kamer gestuurd. 
Het gevaar dat mensen ziek 
worden of dood gaan door vieze 
lucht wordt volgens hen ‘ernstig 
onderschat’.

De longartsen en het Longfonds roepen de Kamerleden op onmiddellijk 
maatregelen te treffen tegen vieze lucht. ,,Als artsen doen wij er alles aan 
om mensen weer gezond te maken, maar het liefst zouden wij natuurlijk 
willen dat mensen helemaal niet ziek worden. Daar kunnen wij niet voor 
zorgen, maar dat kunt u wél’’, benadrukken de 169 longartsen tegenover de 
Kamerleden.

,,De schade aan de longen en het hart van vuile lucht is echt enorm’’, bena-
drukt longarts Hans in ‘t Veen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland 
in Rotterdam, die het initiatief nam tot de brandbrief. ,,Met name onder 
niet-rokende vrouwen zien we bijvoorbeeld een bepaald type longkanker 
opkomen, dat er twintig tot dertig jaar geleden niet was.’’
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Longkanker
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende dat 
luchtvervuiling in Nederland per jaar leidt tot 1.200 gevallen van longkan-
ker, 5.000 spoedopnamen in het ziekenhuis vanwege acute hart- of lucht-
wegklachten en 6.900 nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwas-
senen. Luchtvervuiling bekort het leven van inwoners van Nederland met 
gemiddeld dertien maanden.

Kinderen hebben extra last van ongezonde lucht. Volgens het RIVM veroor-
zaakt luchtvervuiling in Nederland 12.400 bronchitisklachten bij kinderen. 
Jaarlijks hebben zij samen 500.000 dagen klachten. Het kan volgens artsen 
helpen als speelplaatsen niet in de buurt van wegen zijn.

Miljarden aan verzuimkosten
Deze ‘enorme gezondheidsschade’ is volgens de longartsen niet alleen een 
probleem voor de volksgezondheid. ,,4,5 miljoen dagen werk worden jaar-
lijks verzuimd door gezondheidsproblemen veroorzaakt door luchtvervui-
ling. De directe en indirecte kosten lopen in de miljarden.’’

In december sprak de Tweede Kamer over luchtvervuiling in Nederland. 
,,Wij roepen u op om maatregelen te nemen, die de lucht in Nederland echt 
gezond maken’’, luidt het verzoek aan de parlementariërs. Daarbij denken 
de artsen aan het terugdringen van vervuilende scooters, diesels, houtka-
chels, vrachtverkeer, kolencentrales en intensieve veehouderij.

Bron: AD.nl

Stoppen met roken na hart- of vaatziekte verlengt leven met 
vijf jaar

Rokers met een hart- of vaatziekte die stoppen met roken leven gemiddeld 
vijf jaar langer. En de kans op een volgende hart- of vaatziekte wordt met 
gemiddeld 10 jaar uitgesteld. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 5.000 
patiënten met hart- en vaatziekten, waarvan een derde bleef roken na 
bijvoorbeeld een eerste hartaanval, herseninfarct of dotterbehandeling.
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UMC Utrecht-onderzoekster 
Johanneke van den Berg pro-
moveert donderdag op dit 
onderzoek.

Van de 4673 onderzochte 
patiënten rookte 33 procent 
tijdens het ontstaan van de 

hart- of vaatziekte. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 61 jaar, 
en rokers waren gemiddeld vijf jaar jonger dan de niet-rokers wanneer ze 
voor het eerst symptomen van hart- of vaatziekten kregen. Twee derde van 
de rokers bleef na deze eerste, levensbedreigende gebeurtenis doorroken. 
Wat verder opvalt in de studie is dat ook patiënten van 70 jaar of ouder 
die stopten met roken na de eerste symptomen van een hart- of vaatziekte, 
gemiddeld langer leefden dan patiënten die door bleven roken.

Effect stoppen met roken
“Ook op hoge leeftijd heeft stoppen met roken dus nog altijd zin, zelfs als 
je de 70 al gepasseerd bent.” zegt van den Berg. “Uit het onderzoek bleek 
dat ‘doorrokers’ meer last van hun vaten kregen en ook hun kans op een 
tweede hart- of vaatziekte is significant groter. Natuurlijk niet enorm verras-
send, maar zolang patiënten roken, blijft het belangrijk om de voordelen van 
stoppen te benoemen. Zeker omdat het effect van stoppen met roken groter 
is dan andere preventieve behandelingen zoals het slikken van bloeddruk- of 
cholesterol verlagende medicatie.”

Streven gezond gewicht
Van den Berg onderzocht ook het gewicht van de patiënten. “We weten dat 
mensen gemiddeld steeds zwaarder worden en dit vergroot ook de kans op 
hart- en vaatziekten. Wat ons vooral opviel was dat de grootste stijging van 
gewicht, uitgedrukt in BMI (Body Mass Index), te zien was bij de ‘jongere’ 
patiënten met vaatziekten van 50 jaar of jonger. Het geven van voorlichting 
over gevaren van overgewicht en streven naar gezond gewicht is erg belang-
rijk, zeker bij relatief jonge patiënten met hart- of vaatziekten.”

Bron: UMC Utrecht

18 



GEEF DE PEN DOOR ......

Deze keer een ‘stukje’ van een lid van de laatste sportgroep 10. Volgende 
keer is de opbouwgroep dus aan de beurt. Hoor ik al iemand roepen dat hij/
zij dat doet?

Een blok zetten
Het zal je maar gebeuren. Zit je na het sporten, onder genoot van een 
blikje fris, uit te rusten, schuift je groepsleider aan aan de tafel (Volgens 
Toon Hermans moet “aan” 2x) en maakt langs zijn neus weg een opmerking, 
dat de redactie van ons clubblad het wel heel erg op prijs zou stellen als er 
eens een keer een stuk door één van de leden van onze groep voor ons blad 
geschreven zou worden.

Nu mag je tegenwoordig geen “Stuk” 
meer plaatsen. Stukken staan in de 
“Playboy”. Een stukje of een artikel 
dus.
Blijkbaar vonden enkele groepsgeno-
ten dat ik de geschikte man hiervoor 
zou zijn, maar ik stond om deze klus 
echt niet te springen. Springen doe ik 
trouwens toch niet meer sinds ik bij 
het volleyballen een zweepslag heb 
opgelopen.
Misschien werd er gedacht: Hij is 
toch zolang klerk geweest, een beetje 
schrijven moet hij toch wel kunnen.

En dan kom je thuis. Gezicht op half 
zeven.

Vraagt je vrouw: Toch niet verloren met volleyballen. Nee, zei ik, ze willen 
dat ik een stukje schrijf voor het clubblad. Haar reactie zal ik jullie besparen.
Je gaat andere artikelen uit ons blad herlezen. Misschien kan je ze kopiëren. 
Verander je wat namen, plaatsen en data en je komt een heel eind dacht ik. 
Maar niets is minder waar.
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Hoeveel nachten ik niet wakker gelegen heb? Niet te tellen. Telkens kwam 
er weer een mooie openingszin in mijn gedachte, maar ik bleef gewoon in 
bed liggen. Goede schrijvers stappen dan gelijk uit bed om hun gedachte-
goed op te schrijven. Zodoende begin ik nu maar blanco.

Afgelopen donderdag, tijdens de warming up, liep onze groepsleider naast 
mij en vroeg hoe het er mee stond. Hoe het er mee stond? Ik dacht waar 
heeft hij nu weer over. Totdat ik het begreep. Ik kon er niet meer onder uit 
komen. Hooguit twee weken tijd heb je nog, dat is wat hij zei.

Nadat wij afscheid van Sanne hadden genomen, gingen we volleyballen.
Plotseling hoorde ik mijn naam roepen en zag aan de andere kant van het 
net, ik stond dus aan de ene kant, twee leden van het bestuur of de redactie 
staan. Ze riepen: 10 februari. Dat hield dus in dat mijn verhaal dan klaar en 
ingeleverd moest zijn.
Ik had dus nog maar één week. Zondagochtend moest ik om 09.00 uur een 
handbalwedstrijd fluiten, dus daarna had ik verder de hele zondag de tijd.
Ik had echter gehoopt dat ik van de redactie een handvat aangereikt zou 
krijgen om te weten waarover geschreven zou moeten worden. Niet dus.

Moest het “gender-neutraal zijn”?
Meer of minder GAS?
Is je vrouw volgend jaar nog Janny en zeker geen Jan?
Zijn mijn Bitcoins volgend jaar nog zoveel waard als nu?
Over je hobby’s?
Je vakanties?
DE HTC?
Ik zou het allemaal niet weten.

Laat ik dan maar bij de HTC beginnen. Het is eigenlijk een speciale vereni-
ging. Je moet eerst iets aan je hart hebben gehad, om lid te kunnen worden. 
Een vriend vroeg enige tijd geleden aan mij of hij ook lid van de HTC kon 
worden, want hij hoorde altijd van die enthousiaste verhalen van mij. Ik zei 
toen tegen hem dat hij eerst iets aan zijn hart moest krijgen. Dat was nu ook 
weer niet zijn bedoeling.
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Onze groep is niet alleen een gezellige groep – er zullen er waarschijnlijk 
wel meer zijn- maar toch zeker de kleurrijkste groep. En in welk opzicht dan 
wel?
De zwembroeken van de heren hebben alle kleuren van de regenboog. Je 
krijgt er bijna pijn van in je ogen wanneer deze mannen in die broeken op 
de kant lopen om zich te water te begeven. En wil je aan deze zwembroeken-
parade niet meedoen, dan wordt er wel één voor je gekocht. Zo’n broek zit 
toch zo heerlijk aan je kont, maar niet heus.

Een ander hoogtepunt van de sportavond is toch wel het volleyballen. 
Fanatiek wordt er om de punten gestreden. Soms te fanatiek, al zeg ik het 
zelf. Volgende week kniebeschermers kopen. Gelukkig houden de begelei-
ders alles onder controle. Aan de kant en soms in het veld.

Hoogtepunten van de verenging zijn ondertussen wel de BBQ en het 
kerstvolleybaltoernooi.
Ik wilde eigenlijk nog wat over mijn handbalcarrière vertellen, die bij Rhoda 
(Delft) is begonnen.
Of over mijn vrijwilligerswerk bij het Stads archief van de gemeente Delft. 
Tot voor kort gevestigd in mooie pand aan de Oude Delft, maar dat nu zit in 
een nieuwbouw gebouw in Den Hoorn. Het werk is echter ten behoeve van 
de gemeente Rijswijk, anders had ik het niet gedaan.
Of over mijn hobby’s.
Maar dat lukt niet meer. Mijn vrouw, dus niet Janny, staat al enkele keren te 
roepen dat het “bord op schoot” klaar staat. De enige keer dat ik nog naar 
voetbal kijk.
Dus zal ik het er hierbij moeten laten, want ondanks het feit dat ik nog 
5 dagen te gaan heb om dit artikel in te leveren, heb ik het te druk met 
vrijwilligerswerk, bezoekjes aan RDG en werkzaamheden in de studieruimte 
van het Museum Rijswijk.

Peter Roldaan
Groep 10
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HEBT U DAT NOU OOK ?

Fitness minder gezond dan u denkt?

Een aantal jaren geleden ben ik gestopt met het sporten op donderdagavond 
omdat ik na de warming-up vaak het volleybalnet nodig had om te blijven 
staan. Sinds die tijd ben ik op de fitness op woensdagochtend. Tot voor kort 
met het idee dat het goed voor mijn gezondheid was. Daar begin ik nu toch 
aan te twijfelen.

De oorzaak is dat ik laatst na 10 minuten loopband met helling 2,5 en 5 km. 
per uur zo dom was om de metertjes eens te bekijken. Tot mijn verbazing 
stond er op het calorieënmetertje 35. Omdat ik stevig had doorgelopen op 
mijn korte beentjes en op de band stond na te puffen, vond ik dat maar erg 
weinig.

De schrik sloeg pas echt toe toen het tot me doordrong dat een gebakje 
ongeveer 10 maal zoveel calorieën bevatte. Nu hebben wij ongeveer elke 
maand wel een jarige die op een gebakje trakteert en daarnaast nog een 
professionele amateurbakker die ons regelmatig zijn laatste koekcreaties laat 
proeven en een dame die ons af en toe iets lekkers toestopt omdat zij lekkere 
dingen niet in de winkel kan laten liggen. Die lekkernijen verorber ik met 
koffie met suiker en melk. De conclusie moet dan ook zijn dat ik, zelfs met 
een fanatieke warming-up van Yvette, per maand op 
de fitness meer calorieën ophoop dan verbrand. Ik 
raad de andere sporters aan dit ook in hun groepen 
na te gaan.

De oplossing lijkt voor de hand te liggen. Voor 
ieders bestwil trakteren de sporters voortaan 
gezond, dat wil zeggen snackkomkommer, 
radijsjes, paprika, tomaatjes enzovoort.

Wat zegt u, vindt u dat niet gezellig? 
Dan moet u het zelf maar weten, 
u bent gewaarschuwd!

MO
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HET AFSCHEID VAN SANNE

Op donderdag 1 februari j.l. heeft Sanne Kalter afscheid genomen van ‘haar’ 
Harttrimclub.

Sanne heeft als bewegingsagoog 
ruim 10 jaar de (ex)hartpatiën-
ten bijgestaan in het bevorderen 
van beweging in het algemeen 
door sport en spel. Dat doet zij 
niet alleen – ook Barry Jansen 
is al jaren een collega van haar 
– en beiden doen dat met hart 
en ziel. Omdat de Harttrimclub 
haar begeleiders inhuurt van 
Sophia Revalidatie en Sanne 
een andere werkkring heeft 
gevonden, bleek het afscheid 
onvermijdelijk.

Om duidelijk te maken dat haar sporters Sanne gaan missen, werd de 
laatste avond van Sanne een onvergetelijke. Er was geld opgehaald voor een 
afscheidscadeau, maar dat was niet het enige. Stadsprins Arco I stond erop 
met zijn hele gevolg langs te komen om Sanne eens flink in het zonnetje te 
zetten.
Het werd een echte carna-
valsavond, die Sanne werd 
aangeboden. In plaats van 
oefeningen werd nu met veel 
plezier een polonaise ingezet 
en als klap op de vuurpijl kreeg 
Sanne van de Prins een mooie 
en verdiende onderscheiding 
omgehangen.
Wij gaan Sanne missen, dat is zeker.
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BOWL

Een gedachte voor het weekend:

Geluk herken je vaak pas als je het kwijt bent.

Een ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een Paasei. Het is alweer 
gauw zo ver. De winkels liggen weer vol met prachtig opgemaakte choco-
lade eieren evenals bij de echte kippeneieren is er een duidelijke verschui-
ving van kleine naar grote exemplaren. Dat kost centjes, maar je moet maar 
denken de kost gaat voor de baat en als je een blij gezicht wilt zien, moet 
het ei elke keer groter zijn dan het vorige jaar. Mocht moeder de vrouw 
wegens het lijnen zijn aangewezen op een klein Paasei, geef er dan toch een 
extra dimensie aan door er bij wijze van strikje een opgevouwen briefje van 
€ 50,00 op te draperen.

In een tv programma kwam verleden week een duivenmelker aan het 
woord. Het fokken van wedstrijdduiven is een hobby, waarin menigeen 
een adequate levensvulling vindt. Wat doe je nu met een duif die niet goed 
vliegt?, wilde de interviewer weten. Die gaat naar de poelier, zei de man die 
zichzelf als duivenliefhebber bestempelde. Ja, ja zo zijn wij ook dierenliefheb-
ber. Maar zielig blijft het. Persoonlijk hebben we zelfs schuldgevoelens als we 
een gestoomde makreel ontleden. Zo’n beest kijkt je zo mistroostig aan met 
zijn verwijtende blik.

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

Na een vermoeiende dag komt een pasgetrouwde man thuis van zijn werk. 
Hij verheugd zich al bij voorbaat op de maaltijd, want hij barst van de 
honger. Wat eten we vandaag, schatje ? vraagt hij benieuwd. Viskoeken zegt 
ze. Viskoeken? Wat is dat nu weer. Nou, ik wilde je verrassen met pannen-
koeken, maar per ongeluk zijn de sardientjes in het beslag gevallen.

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

Onlangs zagen we iemand op het Scheveningse strand die met zijn Eend 
rechtstreeks de branding in wilde rijden. We vroegen hem, waarom hij 
dat deed. Ik wil hem inruilen voor een Golf, luidde zijn antwoord. Geen 
wonder dus dat Volkswagen AG heeft besloten het dividend per aandeel te 
verhogen.

Jova

PUZZEL

Aan het eind van dit nummer vindt u dit keer geen puzzel (zie eerder ‘Van 
de redactie’).
Hetgeen ons nog rest uit deze rubriek is de bekendmaking van de laatste 
winnaar.

Door loting uit de juiste inzenders van de Winterpuzzel is als winnares uit de 
bus gekomen:
Aad Vermeulen uit groep 5.
De cadeaubon is inmiddels aan hem overhandigd. Proficiat.

De oplossing van de Winterpuzzel is: “Interieuradvies”
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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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