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Harttrimclub Delft en omstreken 
Lid van De Hart & Vaatgroep (KvK nummer: 40397150)

27ste jaargang nummer: Zomer 2022 
Website: www.harttrimclubdelft.nl

Voorzitter:
E-mail : voorzitter@harttrimclubdelft.nl Telefoon : 015-2571368

Secretariaat:
E-mail : secretaris@harttrimclubdelft.nl Telefoon: 015-2190181

Ledenadministratie:
Email : ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl Telefoon: Mobiel: 06 -14 36 59 34

Penningmeester:
Email : penningmeester@harttrimclubdelft.nl Telefoon: 015 -2567080

De contributie bedraagt voor:
- sporten en zwemmen € 24,00 per maand
- zwemmen € 17,50 per maand
- fitness € 24,00 per maand

en is per vooruitbetaling verschuldigd door overschrijving op onze bankrekening bij:
NL87 INGB 065 93 38 300 t.n.v. Harttrimclub Delft e.o. te Delft.

Donateurs: U kunt donateur worden voor minimaal € 25,00 per jaar. 
Zie het aanmeldingsformulier elders in dit blad. 
Hiervoor ontvangt u het Boekje van de HTC Delft en omstreken.

Oproep!!!!!
Graag uw wijziging telefoonnummer; of 
uw contactpersoon; of uw adres; of uw 
e-mailadres; de verandering daarvan te 
melden aan: 
ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl 
of penningmeester@harttrimclubdelft.nl

Het volgende nummer Herfst verschijnt in november 2022
!!! Kopij inleveren vóór 15 november 2022

Copyright: Mits met duidelijke bronvermelding is overname van tekst toegestaan.

Allen bij naam genoemde leden en of betrokkenen hebben schriftelijk toestemming 
gegeven aan de Harttrimclub Delft en omstreken voor publicatie in het verenigingsblad.

De inhoud van de advertenties valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van de 
Harttrimclub Delft en omstreken.
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VAN DE VOORZITTER

Het is bloedheet in mijn kamer als 
ik begin aan het “Stukje van de 
Voorzitter”. Voor de zomer editie. 
Ik moet dan even mijn gedach-
ten laten gaan over de afgelopen 
tijd. Voor mij begon er begin dit jaar 
een vervelende periode waarbij er bij 
mij blaaskanker werd gevonden. De 
schrik slaat je dan om het hart en 
denk je dan ook dát nog. Ik bespaar 

u een lang verhaal maar gelukkig is de kanker na twee ope-
ratieve ingrepen weg en zit ik nu in een nabehandelingstra-
ject om de kanker niet terug te laten komen. Dus we zijn er 
bijna. In deze periode heb ik nagedacht over de gang van zaken 
in de vereniging. Helaas genoeg was ik niet in staat om de Jaarvergadering 
bij te wonen. Wat mij wel aan het hart ligt is dat de opkomst in vergelijk 
met vorige vergaderingen schrikbarend laag was.

Uiteraard was dit niet aan het bestuur voorbijgegaan en hebben we naar 
oorzaken gekeken. Corona is daar wel een grote boosdoener geweest in onze 
club. Een ander punt is de “Groepsvertegenwoordiger” die niet in elke groep 
aanwezig is. Na de vakantie zal het bestuur daar aan gaan werken om alle 
groepen vertegenwoordigd te laten zijn. Zij zijn het contact met het bestuur 
over de gang van zaken in de groep. Gezien het ledental nog niet groeit wil 
ik nu al een oproep doen aan de leden. Bespreek dit in uw groep want we 
zoeken een enthousiast lid die belangstelling heeft met de medeleden want 
als bestuur kunt je onmogelijk die taak doen als je er plm. 130 hebt. Zij of 
hij informeert hoe het is als iemand een tijdje niet komt, is er ziekte of wat 
dan ook. Daarmee maak je een hechtere band binnen je groep.

De BBQ is weer een goed succes geworden wat de lage opkomst van de jaar-
vergadering weer goed maakte. Sommigen hadden elkaar een tijd niet meer 
gezien en zaten bij elkaar om bij te praten.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

De Harttrimclub Delft e.o. heet de 4 nieuwe leden een hartelijk welkom; 
Jan Vink; Maarten Gerlach; Dries Gouw en Nel Hagman.
Voor u ligt nu voor de eerste keer het verenigingsblad. Het blad geeft u 
4 keer per jaar een inkijkje in het ‘reilen en zeilen’ van onze vereniging. 
Lente-, Zomer-, Herfst- en Winternummer.

Wilt u een bijdrage leveren aan de inhoud van ons Blad door een belevenis 
of anekdote te schrijven, dan zien wij graag uw inbreng tegemoet:
De rubriek Geef de pen door… kan per groep om beurten dan een verhaal 
krijgen…

Wat de toekomst betreft zitten we ook wel een beetje onzeker. We merken 
allemaal dat de boodschappen duurder en duurder worden zodat we ook 
nog niet weten wat er gaat gebeuren met tarieven etc. De penningmeester 
fluisterde al in mijn oor dat met het huidige aantal leden er een verhoging 
aan zit te komen en wat dit voor vervolg zal hebben voor het ledenaantal 
weten wij ook nog niet. Over het algemeen gaat het landelijk ook niet best 
met verenigingen.

Laat ik eindigen met een vrolijker geluid. Ik hoop dat u allen een fijne 
vakantieperiode heeft gehad ondanks Schiphol problemen of wat anders. 
Dat we met plezier waar dan ook ons hoofd hebben kunnen leegmaken en 
weer fris een start gaan maken met sporten

Wim Borsboom
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VAN DE SECRETARIS

Ons lid Peter van Oevelen (Groep 8) 
heeft per 1 augustus 2022 opgezegd.
Via de ledenadministrateur heeft Peter 
laten weten donateur te worden van 
onze mooie vereniging. Peter Bedankt.

VAN DE PENNINGMEESTER

De penningmeester heeft geen 
mededelingen.

Via Nico Wiese, voormalig secretaris van de HTC 
Delft ontvangt de HTC het overlijdensbericht van 
Joop Schoor. Joop heeft gesport in (Groep 8) tot 10 
jaar geleden, toen brak hij zijn heup. Joop is altijd nog 

donateur gebleven van zijn graag geziene HTC Delft 
en omstreken. Joop is na een kort ziekbed op 17 

april jongstleden op 98 jarige leeftijd overleden. 
Voor zijn familie wensen wij allen van de HTC 
Delft en omstreken de familie veel sterkte en 
vanzelfsprekend een warm hart toe.
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OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Natuurlijk hopen wij dat u met 
ons een langdurige verbintenis 
aan zult gaan maar, er is soms 
een goede reden om het lidmaat-
schap op te zeggen.
Doet u dit dan bij voorkeur per 

email aan: ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl.
Opzeggingen die op een andere plek terechtkomen kunnen vertragend 
werken.
(Bij opzeggen moet u overigens altijd zelf de contributie stopzetten door uw auto-
matische afschrijving te laten vervallen in uw bankpakket of door contact op te 
nemen met uw eigen bank.)

Nic de Groot (Groep 8)
Stef Krassenburg (Groep 10)
Jozien Sap-Franssen (Groep 9)
Peter van Oevelen (Groep 8)

Jan Vink (Groep 9)
Maarten Gerlach (MTT 1)
Dries Gouw (Groep 9) 
Nel Hagman (Groep 3)

NIEUWE LEDEN BEDANKT ALS LID

OVERLEDEN

Joop Schoor (Groep 8)
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VAKANTIE

Alle onderdelen met voorbehoud betrekking tot het Covid-19 virus:
MTT-Fitness : Van 6 juli tot en met 5 september 2022
Sport/ Zwemmen : Van 8 juli tot en met 31 augustus 2022
Kerst : Van 24 december tot en met 30 december 2022

!Volleybal toernooi; in plaats 
daarvan: De laatste avond voor 
de Kerstdagen is er een gewone 
sportavond met na afloop een 
hapje en een drankje.
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HARTENKREETJE

Daarin zei cardioloog Stephan Brune dat je 
altijd een afweging moet maken tussen risico 
en noodzaak. “Bij iedereen die een hartin-
farct heeft gehad of een stent kreeg, is het nut 
groter dan het risico”, lichtte de cardioloog 
toe. Hij bevestigde dat statines het gevaar van 
een hartinfarct weliswaar laten dalen, maar het risico op diabetes fors doen 
toenemen: met 38 procent, blijkt volgens hem uit onderzoek.

Endocrinoloog prof. Jens Aberle 
van de Universiteitskliniek in 
Hamburg zei tijdens de uitzen-
ding van Visite dat statines de 
insulineresistentie bevorderen. 
Tijdens de uitzending bleek dat 
spiercellen daardoor te weinig 
suiker opnemen. Die suiker 
komt in het bloed terecht, 

waardoor de bloedsuikerspiegel stijgt. De energie wordt dan niet in de 
spieren opgeslagen, maar komt met name in het buikvet terecht.

Niet iedereen die statines neemt, krijgt overigens diabetes. Aberle waar-
schuwde wel voor het lukraak voorschrijven van statines. “Bij patiënten 
met een gering risico op een hartinfarct kunnen we beter wachten met het 
voorschrijven van statines”, zei hij. “Deze mensen moeten wel regelmatig 
gecontroleerd worden.”

Aberle beantwoordde kijkersvragen over de invloed van gezonde voeding 
op het verlagen van het slechte cholesterol (LDL) in het bloed. “Een gezond 
voedingspatroon doet het LDL-gehalte in het bloed maximaal 10 tot 15 
procent dalen”, zei hij. “Wij streven een daling van minstens 50 procent na. 
Gezonde voeding is dus niet zo effectief als statines.”

Bron: hartpatienten.nl
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GEEF DE PEN DOOR…

De Barbecue op de ‘laatste sportdag’ 
7 juli jl. is een overweldigend succes 
geworden.
Veel leden hebben hun aanwezigheid 
laten gelden.

Toos met familie zorgen voor een 
smakelijk geheel, met aanvullend 
veel vocht.
Diversen leden leverden Hand en 
Spant Diensten met grote inspanning. Ik heb gezien dat saté-rijgen toch wel 
een vak apart is, net zo als het paprika, tomaten en komkommer snijden. 
Op het laatste moment worden de rijkelijk gevulde salades aangeleverd, zij 
moeten natuurlijk zo vers mogelijk zijn!

Na verloop van tijd ontstonden er rustige- en wat onrustige-tafels. Veel 
wordt er verhaald door de leden omdat door 2 corona-jaren de verhalen 
waren blijven liggen.

Onder leiding van Barry en Simone wordt er een quiz uitgezet voor alle 
tafels.
Alle tafels moeten uiteenlopende vragen beantwoorden die door de quiz-
leiding waren bedacht. De winnaars ontvangen een heuse ‘Rooie’ (wijn.) 
Echter, er wordt door tafel 1 met aan het hoofd Sabine ernstig getwijfeld 
aan de ‘eerlijkheid’ van de spelleiding. Namelijk, er waren vragen bij die 
tweeërlei beantwoord konden worden. Tafel 1 vindt dat zij met verve steeds 
de juiste antwoorden hebben gegeven. Maar Sabine weet tafel 1 tot rust 
te manen en de quiz is verder ordentelijk verlopen. Tafel 1 ‘erkende’ zijn 
‘verlies.’

Al met al wordt de barbecue onder luidt applaus aan Toos en haar helpers 
en Lonneke beëindigd met de verwachting: Tot volgen jaar maar weer…!!!

Peter Kloppers (Zwemgroep 1)
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Hebt u dat nou ook… (wel eens…?)

Dat dat u de volgende morgen zo ontzettend 
moe voelt? Dat heb ik nou geregeld met die warmte. Dan ben ik de volgende 
morgen zo ontzettend moe…!
Ik heb geprobeerd er achter te komen waar dat nou aan zou kunnen liggen.
Het heeft inderdaad met liggen te maken: Telkenmale was ik vergeten te 
gaan liggen!!!

RETEP

HEBT U DAT NOU OOK …?

KOMT EEN MAN/VROUW BIJ DE DOKTER …

In verband met de vakantieperiode 
geen Blog van de dokter.

Beste lezer / lezeres van het kwartaalblad van 
de Harttrimclub (HTC) Delft.

Mijn naam is Stefan Monnink, sinds 2008 verbonden 
aan het Reinier de Graaf Gasthuis als maatschap cardio-

loog met specialisatie devies (pacemakers 
en implanteerbare defibrillatoren). Geboren in Enschede 
en opgeleid in Groningen. Specialisatie in Nieuwegein. 
Tevens medisch adviseur van uw HTC Delft.
Vanaf het Zomernummer 2018 zal ieder kwartaal een 
Blog verschijnen in het kwartaalblad met als titel: 
Komt een man / vrouw bij de Dokter …  
Ik wens u veel leesplezier.
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BOWL

Het leven wordt vandaag de dag 
veelal beheerst door psychiaters. 
Ging je vroeger met je problemen 
naar de domineer of de pastoor, 
die je dan gratis voor niets uit de 
geestelijke brand hielp, tegen-
woordig moet de psychiater er 
aan te pas komen, die zich daar 
behoorlijk voor laat betalen. 
Terecht, want die man moet ook 
zorgen dat er brood op de plank 
komt en laten we eerlijk zijn, als 
je ergens voor moet betalen helpt 
het altijd beter dan wanneer het gratis is. Doordat de zielenknijpers voort-
durende bezig zijn met de sores van hun medemens, verliezen ze gaandeweg 
de kijk op hun eigen psychische toestand. Zo hoorden we onlangs de ene 
psychiater tegen de ander zeggen: Zo Jan, met jou gaat het goed. Hoe gaat 
het met mij?

In dezelfde bar komt regelmatig een klant, die tot voor kort steeds dezelfde 
bestelling plaatste. Ober, drie pils. Nu is het feit dat iemand drie pilsjes 
drinkt niet zo opmerkelijk, maar het wekt wel verwondering als hij drie 
bier tegelijk voor zijn neus wil hebben. De barkeeper kon dan ook op een 
gegeven moment zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en vroeg. Zeg 
meneer, waarom bestelt u toch altijd drie pilsjes tegelijk. Nou, zei de man. 
één drink ik voor mijn broer, die in Zuid Amerika woont en één voor mijn 
zoon in Duitsland en één voor mijzelf. Maar nu doet het feit zich voor, dat 
deze wonderlijke klant sinds een paar dagen slechts twee bier tegelijk bestelt 
in plaats van drie. Je kon zien dat de barkeeper het daar moeilijk mee had. 
Waarschijnlijk lag hij er ’s nachts wakker van. En ja hoor, vandaag kom hij 
het niet verkroppen en hoorden we hem vragen: Waarom bestelt u nu al een 
paar dagen twee in plaats van drie bier. Oh, zei de man, die zijn voor mijn 
broer en zoon. Zelf ben ik opgehouden met bier drinken.
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Over het algemeen besteden we in deze rubriek weinig 
aandacht aan de mode, maar nu vernemen we dat de 
ontwerper Rob Kroner omslagdoe-
ken heeft ontworpen met één 
mouw en dat zette ons aan het 
denken, want het is een onei-
genlijke omslagdoek, meer een 
half jasje. Het ontwerp hinkt op 
twee gedachten. Onder welke 
categorie moeten we het rang-
schikken. En waar gaan we naar toe? 
Vandaag is het een half jasje, morgen 
een pantalon met één pijp. Als je ze 
allebei tegelijk aantrekt, dan tocht het 
natuurlijk als ik weet niet wat. En zo 
verloederen we meer en meer.

Geef eens een definitie van het leven. 
Het leven is een oude broek die wordt 
opgehouden door de bretels van de 
hoop.

Jova
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IETS OVER DE HARTTRIMCLUB 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 de digitale 
versie van het blad Vida en dit blad 4 maal per jaar.

	Met een eenmalige gift op onze bankrekeningnummer:
INGB NL87 INGB 065 93 38 300 t.n.v. 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 
p/a penningmeester 
Zaïrestraat 9 
2622 ER Delft
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