zomer 2015
HARTTRIMCLUB DELFT

ADVERTENTIES BINNENVOOR

COLOFON
Harttrimclub Delft en omstreken
Lid van De Hart & Vaatgroep
20e jaargang nummer 2
Juni 2015
Secretariaat:
Postbus 44, 2600 AA Delft
Tel. : 079-360 09 84
E-mail: secretaris@harttrimclubdelft.nl
Website: www.harttrimclubdelft.nl
Ledenadministratie:
Ron Valkenburg (ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl)
Zuideinde 96, 2627 AH Delft. Tel. 015 – 256 49 86
Contributie (penningmeester@harttrimclubdelft.nl)
De contributie bedraagt voor
zwemmen € 16,- per maand
sporten en zwemmen € 21,- per maand
fitness € 23,- per maand
en is per vooruitbetaling verschuldigd door overschrijving op onze bankrekening bij
ING nr. NL87 INGB 065 93 38 300 t.n.v. Penningmeester Harttrimclub Delft e.o.
te Delft.
Donateurs: U kunt donateur worden voor minimaal € 17,50 per jaar.
Hiervoor ontvangt u de periodiek van de HTC alsmede het blad
Vida 4 keer per jaar. Zie het aanmeldingsformulier elders in dit blad.
Het volgende nummer verschijnt september 2015
Kopij inleveren vóór 15 augustus 2015
Copyright: Mits met duidelijke bronvermelding is overname van kopij uit dit
blad toegestaan.
Druk: Nolin Uitgevers Hoogezand
Harttrimclub Delft en de uitgever zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Niets uit de advertenties mag worden gekopiëerd en/of verspreid zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.

HARTTRIMCLUB DELFT

3

INHOUDSOPGAVE
Colofon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Van de voorzitter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Van de redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
HTC- nieuws . . . . . . . . . . . . .
- Vakantie . . . . . . . . . . . . . . .
- Nieuwe leden, bedankt en overleden
- Fitness bij de HTC . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.8
.8
.8
.8

Van de bestuurstafel . . . . . . . .
- Terugblik op de ledenvergadering
- Barbecue (3) . . . . . . . . . . .
- Nieuwe website . . . . . . . . .
- Argos en antistolling . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.9
.9
.9
10
10

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Hartenkreetjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Geef de pen door. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hebt u dat nou ook? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Externe volleybaltoernooien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Puzzel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bowl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Iets over de Harttrimclub Delft e.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4

VAN DE VOORZITTER…..
Terwijl ik begin aan het tikken van mijn stukje voor het
“Zomernummer” van ons blad barst er een onweer los
en ben ik blij dat ik thuis zit. Zojuist kwam ik van de
2e Maasvlakte waar ik de fotograaf (die ik zo af en toe
assisteer) heb geholpen bij de inrichting van een nieuwe
tentoonstelling. We hebben daar wat foto’s op groot
formaat opgehangen van het Havenbedrijf Rotterdam.
Het is misschien een goed idee voor een vakantiedagje
en best de moeite waard om bijv. met de (klein)kinderen
een bezoek te brengen aan het Infocentrum Futureland op de Maasvlakte 2.
Je kunt er in 3D vliegen in het “havenbedrijf van de toekomst in 2060”.
Hoewel de zomer veelal wat rustiger is wat activiteiten betreft moet ik
wel zeggen dat we een geslaagd volleybaltoernooi hebben gespeeld in
Zoetermeer bij “De Meerbloem” waarvan verder in dit blad een verslag van
Rob Boekraad. Op 9 mei gaan we met een team naar Schiedam voor een
toernooi georganiseerd door “Cardiosport Rijnmond”. Hoewel dit geen activiteit is waar heel de vereniging wat aan heeft ben ik wel blij met de 14
enthousiaste leden die dit willen spelen. Er zijn op zo’n toernooi wel 16 verenigingen die hier met veel plezier aan deelnemen.
Verder zijn Paul Boekbinder en Leo Koole hard bezig met het ontwerpen van
een nieuwe website, die binnenkort “de lucht in gaat”. Daarvoor hebt u mij
waarschijnlijk zien fotograferen. Veel foto’s waren al oud en zijn hoog nodig
aan vervanging toe. Mocht het zo zijn dat u perse niet herkenbaar op een
foto wilt staan laat u dit dan a.u.b. weten.
Ja, en dan de Jaarvergadering met jubilaris Wim Wieringa. De pech die we
hadden dat Dr. Constandse ziek in bed lag, waardoor de Jaarvergadering
sneller was afgelopen dan verwacht. Er klonk weinig kritiek, dus ga ik er
van uit dat we ons werk het afgelopen jaar naar behoren hebben gedaan! Ik
kan u wel vertellen dat ik veel respect heb voor mijn medebestuurders die
de centjes en de administratie toch weer goed op orde hebben gehouden. De
afloop werd weer door de dames Toos en Anja perfect verzorgd met heerlijke
hapjes en een glaasje vocht.
HARTTRIMCLUB DELFT
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In de maand juni gaat de “grijze golf” met vakantie, ik dus ook. Ik wens u
allen een prettige vakantie en gezond weer terug voor een sportieve tweede
helft van 2015.
Wim Borsboom

VAN DE REDACTIE
Blij word ik van leden die – hoewel vaak geen sportfanaten
– iedere donderdag onze club bezoeken om onder
de bezielende leiding van Sanne, Barry en
Joyce de noodzakelijke bewegingen
uit te voeren in zaal en zwembad.
Daarna wordt met de leden van
de groep wat nagepraat onder het
genot van een kopje koffie of thee.
Hoewel de cardioloog het waarschijnlijk wel heeft aangegeven dat bewegen
een must is voor (ex)hartpatiënten, lijkt theorie toch vaak dwars te staan
op de praktijk. Maar bij die doordouwers en dan met name degenen die van
sport niets moeten hebben (ja, die zijn er), klinkt toch kennelijk een stemmetje die het sporten aanmoedigt en vertelt dat de beloning een kans op
langer leven is.
Zo’n doordouwer was onlangs 25 jaar lid. En geloof het of niet: Hij heeft er
ook nog plezier in. Dat er in de groep leden zitten die gelijk gestemd zijn,
helpt dan wel natuurlijk.
‘We gaan barbecueën’, waren de eerste woorden die onze voorzitter sprak,
als openingszin van de ledenvergadering. Er waren mensen die toen om zich
heen keken, om te zien waar de BBQ was neergezet, of hun neus ophaalden
om te ruiken of het vlees al was aangebrand. Maar uit het verdere verloop
van zijn toespraak bleek dat het de aankondiging was van een nieuwe activiteit van de HTC om de laatste donderdag voor de zomervakantie iets anders
te gaan doen. Ik ben benieuwd of het aanslaat en of iedereen zo enthousiast
is als bij de enquête hierover bleek.
6

Het was overigens wel een korte ledenvergadering dit jaar. De verantwoording van het bestuur tegenover haar leden riep geen extra vragen
op – dat geeft de bestuursleden een goed gevoel – en de lezing van dr. Jan
Constandse ging niet door wegens ziekte. Hoestend en proestend belde Jan
mij die maandag op dat hij naar huis was gegaan en inmiddels met griep in
bed lag. Ik sprak toen met hem af dat hij van zijn relaas een leesbaar verhaal
zou schrijven dat wij in ons verenigingsblad konden opnemen. Natuurlijk
heeft de dokter woord gehouden; u vindt het verhaal verderop in dit blad.
We hebben weer ons best gedaan om het Zomernummer aantrekkelijk te
maken en volgens mij is dat ook gelukt.
U kunt het volgend verwachten:
… een voorwoord van de voorzitter;
… een aantal HTC nieuwtjes;
… een artikel over Argos en antistolling van dr. Jan Constandse;
… een aantal wetenswaardigheden in de rubriek Hartenkreetjes;
… een historisch Italiaans verhaal in de rubriek ‘Geef de pen door …’;
… een zomerverhaal in de aflevering van ‘Hebt u dat nou ook’
… een tweetal korte verslagen van externe 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
HARTTRIMCLUB DELFT
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HTC-NIEUWS
Vakantie´s
Op de volgende datum zal vanwege vakantie niet worden gesport:
9 juli 2015
16 juli t/m
20 augustus 2015

BBQ
Zomervakantie

* De vakantiedagen van de fitness worden door de begeleiders medegedeeld

Nieuwe leden

Bedankt als lid

Mevr. A.E. van den Berg
Mevr. W.E.E. van Dam-Kulk
Mevr. W.A. Kathmann-Kersen
Dhr. H.J.L. Kerkhof
Dhr. A.G. Reijntjes
Dhr. B.R. Verbond

Dhr. P.D. Brand
Dhr. A. Fidder
Dhr. M.P. Mossel
Mevr. E.C. Schut
Mevr. E.J. de Wey-Peters

Overleden
Mevr. H.A.M. Verberk (groep 7)
Mevr. S.E. Verveen-Kockx (groep 1)
Dhr. L. Zeegers (oud-lid)

Fitness bij de HTC
Er wordt op dinsdag (van 10-11 uur) en op woensdag
(van 10-11 uur en van 11-12 uur) aan fitness gedaan.
Ondersteuning vindt plaats door deskundig personeel.
Indien u wilt fitnessen voor een prettige prijs neem dan even
contact op met Ron Valkenburg (ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl) en laat u informeren over de mogelijkheden.
Hoewel er nu geen plaats over is, kunt u zich wel op de wachtlijst laten zetten.
8

VAN DE BESTUURSTAFEL…..
Terugblik op ledenvergadering 2015
Door ziekte van Jan Constandse kon de lezing op de laatste ledenvergadering helaas geen doorgang vinden. Dr. Constandse vond dit ook erg jammer
en stuurde daarom een artikel over Argos en antistolling dat u verderop in
dit magazine kunt vinden.
Het bestuur is verrast dat er zoveel leden langdurig bij ons blijven sporten.
Ook dit jaar is er weer een jubilaris die we even in het zonnetje mochten
zetten omdat hij al 25 jaar bij ons is. Wim Wieringa van groep 3 was de
gelukkige die een mooie bos bloemen en een ballpoint met inscriptie ter
herinnering mee naar huis mocht nemen. Ook voor hem geldt dat de extra
beweging door de aangeboden sport, samen met de
gezelligheid van de mensen
in zijn groep zullen hebben
bijgedragen tot een gezonder
en wellicht langer leven.
We zijn trots op onze leden
en met name op hen die het
zo lang bij ons uithouden!

Barbecue (3)
Toos en Ron zijn volop met de voorbereiding van de eerste BBQ bezig. Het
bestuur is benieuwd hoeveel leden komen mee-eten ter afsluiting van het
eerste halfjaar van 2015 en voorafgaand aan het vakantieseizoen.
Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven voor de BBQ op 9 juli 2015,
doe dat dan alsnog en schuif gezellig aan in de tuin en/of restaurant van
Sophia Revalidatie Delft.
HARTTRIMCLUB DELFT
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Uiteraard is uw hulp (dat mag uiteraard ook door een extra financiële gift)
welkom. Vele handen maken de voorbereiding lichter.
Als u zich aangesproken voelt meldt u dan even aan bij Ron of Toos.
Voor de BBQ geldt een eigen bijdrage van ca. € 5,-, terwijl drankjes voor de
gebruikelijke kleine prijsjes worden verkocht.

Nieuwe website
De heren Paul Boekbinder en Leo Koole hebben de handen in elkaar
geslagen en een nieuwe website voor de Harttrimclub Delft ontworpen.
Als het goed is wordt de website begin juni in de lucht gebracht en
kunt u het nieuwe kindje aanschouwen. De bedoeling is de website wat
aantrekkelijker te maken door meer actuele zaken er op te plaatsen.
Het bestuur dankt Paul en Leo voor hun inspanningen voor onze vereniging en tegen u zou ik willen zeggen: toets in www.harttrimclubdelft.
nl en kijk hoe het geworden is.

Argos en Antistolling: ligt de waarheid in het midden?
Helaas was ik door een hardnekkige griep niet in staat om op de ledenvergadering van de Harttrimclub te verschijnen. Ik heb met de secretaris afgesproken dat ik de bijdrage op schrift zou zetten. Hierbij de eerste bijdrage.
Een aantal van u zal natuurlijk ook opgeschrikt zijn door de uitzending van
Argos van 28 februari 2015. Hierin werd aangegeven dat er 45 patiënten
zijn overleden door het gebruik van de nieuwe antistollingsmiddelen, de
zogenaamde NOAC ’s ook wel DOAC ’s genoemd.
De NOAC ’s (Novel Oral Anti Coagulants) zijn sinds 2012 in Nederland
geregistreerd. De registratie in Nederland is voor de diagnose non-valvulair
boezemfibrilleren, oftewel boezemfibrilleren zonder oorzakelijk klepgebrek.
In 2014 zijn er inmiddels drie NOAC’s geregistreerd in Nederland.
10

De reden om bij boezemfibrilleren bloedverdunners te slikken is het feit dat
door het onregelmatig samentrekken van de boezems stolselvorming kan
optreden die kan leiden tot een beroerte.
Voor 2012 werden patiënten met boezemfibrilleren ingesteld op de zogenaamde vitamine K antagonisten, acenocoumarol of fenprocoumon. Hierbij
is het noodzakelijk om de mate van bloedverdunning te meten omdat de
therapeutische breedte (dit zijn de grenzen waarbinnen het middel veilig
kan worden gebruikt) smal is en door veel variabelen kan worden beïnvloed.
Dit is een taak die door de trombosedienst wordt verricht. Zij stellen de
patiënt in op antistolling en monitoren het effect.
De NOAC ’s hebben het voordeel dat zij altijd een optimale mate van antistolling geven zonder dat deze hoeft te worden gemonitord. De patiënt hoeft
dus geen bloed te laten prikken om de mate van bloedverdunning vast te
stellen. Ook is de dosering van het geneesmiddel elke dag het hetzelfde, dit
in tegenstelling tot de conventionele antistollingsmiddelen.
Ook zijn de NOAC ’s effectiever in het voorkomen van hersenbloedingen. In een groot vergelijkend onderzoek tussen vorm van een conventionele vorm van antistolling (warfarine, in Nederland overigens niet geregistreerd maar familie van acenocoumarol of fenprocoumon) en dabigatran
(Pradaxa®) . In dit onderzoek werd aangetoond dat er een gelijke mate van
ontstolling optrad. Daarnaast werd aangetoond dat dabigatran 50% minder
hersenbloedingen veroorzaakte.
Er zijn echter ook nadelen aan het gebruik van NOAC ‘s. Voor de conventionele vormen van bloedverdunning zijn antidota beschikbaar die kunnen
worden toegediend bij een acute bloeding. Voor de NOAC ’s bestaan deze
(nog) niet. Dat betekent dat wanneer een patiënt met een NOAC een
bloeding krijgt deze niet op een actieve manier, het tegenwerken van het
antistollend effect van het medicijn kan worden behandeld.
Een ander nadeel is dat deze middelen via de nieren worden uitgescheiden. Dat betekent dat wanneer iemand een verminderde nierfunctie heeft,
een lagere dosering moet worden voorgeschreven of dat er besloten moet
worden deze middelen niet in te zetten en de conventionele vormen van
bloedverdunning moeten worden ingezet.
HARTTRIMCLUB DELFT
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Ook hebben onderzoeken laten zien dat de NOAC ’s iets meer niet-ernstige bloedingen (maag en darmbloeding en rectaal bloedverlies etc. geven.
Deze bloedingen leden in de meeste gevallen niet tot blijvende schade bij
patiënten.
In welk perspectief moeten we nu de Argos uitzending plaatsen?
Argos maakte melding van 680 meldingen bij het LAREB (Landelijke registratie evaluatie bijwerkingen). Van deze 680 meldingen waren 45 meldingen
van overlijden. Is dit veel? Is het weinig?

Allereerst moet natuurlijk helder zijn dat bloedverdunners, in welke vorm
dan ook gaan leiden tot ongewilde bloedingen. Dit geldt voor de conventionele bloedverdunners en dus ook voor de NOAC ‘s.
Om deze 45 doden in perspectief te plaatsen is noodzakelijk om te weten
hoeveel patiënten er een NOAC gebruiken. Momenteel zijn dit er ongeveer
33.000; dit is ongeveer 10% van alle patiënten met bloedverdunners.
Om het aantal doden in perspectief te plaatsen moeten we dus ook weten
hoeveel patiënten van de 300.000 op conventionele bloedverdunners dood
gaan.
Argos heeft het aantal overleden patiënten door het gebruik van acenocoumarol en fenprocoumon niet benoemd. Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat het percentage sterftegevallen bij deze middelen hoger ligt. De
sterfte bij patiënten met boezemfibrilleren die NOAC’S gebruiken ligt 10%
lager ten opzichte van de gebruikelijke antistollingsmiddelen en de kans op
een hersenbloeding is zelfs 50% lager.

12

Er is echter geen direct vergelijkend onderzoek in Nederland beschikbaar
om deze uitkomsten te staven. Wel is er een toezegging dat er een vergelijkend onderzoek komt.
Geen tegengif voor NOAC’s
Er werd in de uitzending van ARGOS ook gesteld dat er geen tegengif is
om bloedingen door NOAC’s te stoppen, terwijl dit wel het geval is voor
acenocoumarol en fenprocoumon. Het tegengif zorgt ervoor dat het bloed
weer dik wordt, zodat het lichaam de bloeding kan stoppen. Dit is van groot
belang bij acenocoumarol en fenprocoumon omdat het effect van deze
middelen nog dagen na het stoppen doorgaat. Bij NOAC’s is het effect
van deze middelen relatief kort na het stoppen verdwenen. Hierdoor is
een tegengif minder noodzakelijk. In grote studies is gebleken dat er niet
meer mensen overleden bij gebruik van NOAC’s in vergelijk met acenocoumarol en fenprocoumon ondanks dat je voor NOAC’s geen tegengif
hebt. Overigens is er wel een tegengif in ontwikkeling om de onrust bij veel
mensen alsnog weg te nemen.

Praktische tips:
Ik kan mij voorstellen dat u door alle wisselende berichtgevingen onzeker
bent. De belangrijkste tip voor u: stop nooit zo maar met bloedverdunners
op eigen initiatief!
Bespreek de mogelijkheden met uw behandelaar. Vaak is er over een alternatief te praten.
Jan Constandse, cardioloog

HARTTRIMCLUB DELFT
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HARTENKREETJES
Hartrevalidatie reduceert sterfte onder hartpatiënten
Hartpatiënten die hartrevalidatie krijgen hebben 35 procent minder kans
om in de jaren erna te overlijden. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling
Klinische Informatiekunde van het AMC, de Nederlandse Vereniging voor
Cardiologie en Zilveren Kruis Achmea. Dit effect trad op ongeacht leeftijd,
diagnose, type interventie en aard van de klachten. Dit is het eerste onderzoek dat het effect van hartrevalidatie aantoont bij een representatieve
groep Nederlandse hartpatiënten. De resultaten zijn vrijdag verschenen in
het European Heart Journal.
Jaarlijks worden in Nederland meer dan 100 duizend mensen opgenomen na
een hartinfarct, voor een hartoperatie of een preventieve dotterbehandeling.
Circa een derde van
deze patiënten krijgt
hartrevalidatie. Door
de patiënten te laten
revalideren kunnen
in Nederland jaarlijks honderden voortijdige sterfgevallen
worden voorkomen.
Het onderzoek is
uitgevoerd onder 36
duizend patiënten
die in het ziekenhuis
werden opgenomen
voor hartproblemen tussen 2007 en 2010. Van deze groep kreeg een derde
na ontslag uit het ziekenhuis hartrevalidatie. Elke patiënt is daarna gevolgd
om de sterfte te vergelijken tussen de groep die wel hartrevalidatie kreeg en
de groep die geen hartrevalidatie kreeg. Dit gebeurde over een periode van
maximaal vier jaar.
14

Vanwege de verschillen tussen beide groepen – de patiënten in de groep
die hartrevalidatie kregen, waren wat jonger en hadden minder ernstige
aandoeningen – zijn de cijfers gecorrigeerd, om een eerlijke vergelijking te
krijgen.
Het lagere risico op overlijden geldt zowel voor oude als voor jonge patienten. Ook maakt het niet uit of patiënten hartrevalidatie kregen na een
hartinfarct, een hartoperatie of een dotterbehandeling en of het instabiele patiënten met acute klachten of stabiele patiënten met chronische
klachten betrof. Dit resultaat komt overeen met de uitkomsten in recente
Amerikaanse en Canadese studies.
‘Revalideren is dus een van de meest effectieve behandelingen voor hartpatiënten,’ aldus cardioloog dr. Roderik Kraaijenhagen, één van de auteurs
van het artikel, opgeleid in het AMC. Hij is voorzitter van de commissie Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie van de Nederlandse
Vereniging voor Cardiologie. ‘Het is belangrijk dat cardiologen zich daarvan
bewust zijn en hun patiënten doorverwijzen voor revalidatie. Dr. Niels Peek,
ten tijde van de studie verbonden aan de afdeling Klinische Informatiekunde
van het AMC, voegt toe: ‘Dit is de eerste studie die laat zien dat hartrevalidatie niet alleen effectief is bij relatief jonge patiënten met een acuut hartinfarct, maar ook bij ouderen en patiënten met chronische klachten. Juist deze
groepen worden nu het minst verwezen naar hartrevalidatie’.
Hartrevalidatie is een multidisciplinaire, poliklinische therapie die zich richt
op het bevorderen van fysiek, psychisch en sociaal herstel en het verminderen van het risico op een nieuw incident onder leiding van een cardioloog
of een revalidatiearts. De revalidatie bestaat uit een combinatie van fysieke
training, ontspanningstherapie, begeleiding bij leefstijlveranderingen, optimaliseren van bloeddruk, cholesterolwaarden en andere beïnvloedbare risicofactoren, bevorderen van therapietrouw, voorkomen en behandelen van
psychische – en sociale problemen, begeleiding bij werkhervatting en goede
educatie van de patiënt over (het voorkomen van) hart- en vaatziekten.
Bron: Hartpatiënten Nederland
HARTTRIMCLUB DELFT
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Gezondheidsraad:
verbeter preventief antibioticagebruik ziekenhuizen
De Gezondheidsraad heeft minister Schippers van Volksgezondheid een brief
gestuurd met daarin advies over het antibioticagebruik in ziekenhuizen.
De raad stelt dat ziekenhuizen veel aandacht besteden aan verantwoord
anitbioticagebruik, maar dat er verbeteringen mogelijk zijn in het profylactische gebruik, oftewel preventief gebuik, van antibiotica. Dit meldt de
Gezondheidsraad.
Antibiotica worden ingezet om infecties te bestrijden, maar ook om te
voorkomen dat (nieuwe) infecties ontstaan, bijvoorbeeld bij operaties en
bij chronische urineweginfecties. De Gezondheidsraad constateert dat er
weinig zicht is op dit profylactisch gebruik van antibiotica. Met profylactisch gebruik wordt het gebruik van antibiotica om infecties te voorkomen bedoeld. Daardoor is niet duidelijk hoe vaak antibiotica om die reden
worden voorgeschreven, of de toepassing op de juiste manier gebeurt en of
er behandelingen plaatsvinden die niet effectief zijn. Registratie van profylactisch gebruik van antibiotica kan helpen om dit inzicht te vergroten en
het gebruik beter te bewaken
Sinds 2014 bestaat er een programma om antibioticagebruik in ziekenhuizen te verbeteren: antibiotic stewardship. Dit programma werpt
duidelijk vruchten af, zo concludeert de raad, want in de
Nederlandse gezondheidszorg is de resistentie tegen
antibiotica vergeleken met veel andere landen
laag. De raad adviseert echter
dat er binnen dit programma ook
aandacht komt voor profylactisch
gebruik van antibiotica en betere
naleving van de richtlijnen voor
antibioticagebruik.
Bron: Nationale Zorggids
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Profiteer van de zon
Nu de dagen weer wat langer worden en de zon weer wat vaker schijnt,
komen veel mensen vaker buiten. En dat is gezond! Onder invloed van
zonlicht maakt ons lichaam namelijk vitamine D aan.
Toch is de zon voor vrouwen
boven de 50 en mannen vanaf
70 jaar niet voldoende voor de
aanmaak van vitamine D. Hen
wordt geadviseerd dagelijks een
supplement met vitamine D te
slikken.
Vrouwen vanaf 50 jaar 10 mcg,
vrouwen én mannen vanaf 70
jaar hebben dagelijks een supplement van 20 mcg nodig.
Bron: Hartpatiënten Nederland

Patiënt heeft baat bij robotchirurgie
Sneller herstel, korter ziekenhuisverblijf, minder verpleging en minder
pijn. Interview met Sandeep Singh, cardiothoracaal chirurg van het Isala
Hartcentrum
Ruim anderhalf jaar geleden deed de Da Vinci-robot zijn intrede in ziekenhuis Isala te Zwolle. Een flinke investering. Niet alleen financieel, maar ook
van de chirurg en zijn team wordt veel gevraagd. “We zijn het enige ziekenhuis in Nederland dat gebruik maakt van de robot bij hartoperaties.
Als ik zie hoeveel baat onze patiënten daar bij hebben, dan weet ik dat het
een juiste keuze is geweest”, vertelt Sandeep Singh, cardiothoracaal chirurg
van het Isala Hartcentrum. Hij vertelt over de voordelen van robotchirurgie.
HARTTRIMCLUB DELFT
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Waarom opereren met een
robot?
Omdat het meerwaarde
heeft voor de patiënt. Als ik
iemand opereer dan moet ik
schade aanbrengen om bij
het hart te komen. Hoe
minder schade
ik aan hoef
te brengen,
hoe beter
dat is voor
het herstel van
de patiënt. In
het Isala Hartcentrum
zijn we continu op zoek
naar betere methodes. We
zijn koploper in Nederland
als het gaat om minimaal
invasieve hartchirurgie. De Da
Vinci-robot is daar een voorbeeld
van. Hierbij moet het resultaat
tenminste hetzelfde zijn als bij de
bestaande methodes, zo niet beter.
Dat was vast even omschakelen toen de robot zijn intrede deed?
Ja, dat was het zeker. Het vergt een andere manier van werken. Niet alleen
voor de chirurg, ook het team moet een omslag maken. Belangrijkste is dat
de patiënt er baat bij heeft. Ondanks dat het veel inspanning vergt, komt dit
ten goede aan de patiënt. Dat is fijn om te zien.
Welke voordelen heeft de patiënt als hij met de robot wordt geopereerd?
Bij bijvoorbeeld de reparatie van een mitralisklep op de conventionele
manier, wordt het borstbeen doorgezaagd. Dat is nodig om bij het hart te
komen. Met de robot maak ik slechts enkele kleine incisies in het lichaam.
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Zo kunnen de vier armen van de robot, waarvan een met een camera, bij
het hart komen. Ik kan de klep daardoor veel beter zien en nauwkeuriger
repareren. De resultaten zijn goed, zo niet beter, dan bij een conventionele
operatie. Met de robot kunnen wij alle aandoeningen van linker en rechter
boezems en de mitraal- en tricuspidaliskleppen repareren.
Kunnen hartritmestoornissen worden behandeld met de robot?
We zijn recent begonnen met operaties voor hartritmestoornissen met inzet
van de robot. Er zijn veel ritmestoornissen waarvan boezemfibrilleren de
meeste voorkomende is. Het aantal patiënten met deze stoornis blijft stijgen.
Boezemfibrilleren kan leiden tot beroerten en verslechtering van de hartfunctie. Het is een moeilijk te behandelen afwijking en de meest effectieve
behandeling is een operatie genaamd “MAZE”. Deze operatie kan eigenlijk
alleen in zijn volledigheid uitgevoerd worden met een openhart operatie.
Met de robot kunnen wij deze operatie uitvoeren met een vergelijkbaar
resultaat, zonder dat het borstbeen hoeft worden doorgenomen. Samen met
onze zeer ervaren ritmecardiologen kunnen wij patiënten die normaliter zijn
uitbehandeld, dan toch helpen.
Is robotchirurgie goedkoper dan de conventionele manier?
Je moet investeren, maar uiteindelijk loont het. De patiënt herstelt sneller,
waardoor hij een korter ziekenhuisverblijf heeft. Er is minder verpleging
nodig, de patiënt heeft minder pijn omdat er maar kleine wondjes zijn. Ook
de revalidatie is veel korter. Mentaal en fysiek herstel en dus ook participatie
in de maatschappij, gaan sneller.
Worden er in de toekomst meer operaties met de robot uitgevoerd?
In het Isala Hartcentrum zetten wij de robot in voor operaties aan hart en
longen. Kennis en ervaring nemen toe als je vaak met de robot werkt. Wij
zetten de robot alleen in voor die behandelingen waar winst te behalen is
voor de patiënt..

HARTTRIMCLUB DELFT
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GEEF DE PEN DOOR ….
Arduino
Sparone. Een klein Italiaans bergdorp gelegen in een smal dal in de
Piemontese Alpen, op een kruispunt van 2 snelstromende rivieren omgeven
door beboste bergen. Er is een dorpskerk, er staan een aantal huizen en een
paar traditionele trattoria’s, waar men ook kan overnachten. Niets bijzonders, maar het is wel een dorp in een mooie rustige omgeving.
Elke zomer werd ik als kind door
mijn moeder, vanuit Nederland,
daar naar toe gestuurd om bij
haar vader de vakantie door te
brengen. Dit was met name om
te voorkomen dat ik de Italiaanse
taal zou verleren. Dat ik dan
later thuis kwam met kennis
van het plaatselijke dialect, was
een vervelend neveneffect. Mijn grootvader was in Sparone geboren en de
familie Giachino had al generaties lang in het dorp gewoond. Als het kleinkind van de Giachino’s was ik in het dorp dan ook geen vreemde, ik werd
daar volledig geaccepteerd en kon gaan en staan waar ik wou. Zo was één
van mijn favoriete speelplaatsen de op een hoge rots gelegen kasteelruïne
waar volgens sommige verhalen nog geheime gangen en verborgen ridderschatten moesten zijn. Dit was de kasteelruïne van Arduino.
Arduino was rond het jaar 1000 markgraaf van Ivrea, heerser over een
relatief groot gebied in de huidige Piemont. Als markgraaf was hij ondergeschikt aan de Rooms-Duitse keizer en dat was niet naar ieders tevredenheid.
Het was in die tijd dan ook erg onrustig in Italië. Er heerste zowel bij het
volk als ook bij de Italiaanse adel veel wrevel over de heerschappij van de
keizer en de macht van de door hem gesteunde Kerk.
In het jaar 997 kwam deze onvrede tot uiting in een openlijke machtsstrijd
tussen Arduino en de plaatselijke bisschop van Vercelli. Waarschijnlijk is
de strijd ontstaan doordat de bisschop gebieden claimde, waarvan Arduino
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meende dat ze hem toebehoorden. Arduino trok met zijn vazallen het stadje
Vercelli binnen, stak de dom in brand en in al het tumult kwam de bisschop
om het leven.
De reactie van de plaatselijke Kerk
was furieus. De bisschop van Ivrea
sprak twee verschrikkelijke banvloeken uit tegen Arduino, in de hoop
dat het volk, geschrokken, zich
tegen hem zou keren. De banvloeken hadden echter niet het gewenste
effect en hulp werd daarom gezocht
bij de paus en de keizer. In het jaar
999 werd Arduino door de paus geëxcommuniceerd. Bovendien ontnam
Otto III, de toen 19-jarige keizer,
Arduino zijn titel en zijn markgraafschap. Arduino bevond zich nu in
een hachelijke positie, maar de haat tegen het vreemd gezag was zo groot dat
hij steun bleef houden van de tegenstanders van de Kerk en de keizer. Aan
de precaire toestand van Arduino kwam plotseling een einde toen begin
1002 de jonge keizer onverwachts aan een hevige koorts overleed. Er zijn
geen aanwijzingen gevonden voor een mogelijke opzettelijke vergiftiging.
Opvallend is wel dat 22 dagen na de dood van Otto III, de rebel Arduino
door de Italiaanse edelen uitgeroepen werd tot koning van Italië.
Bij gebrek aan directe nazaten van Otto III, ontbrandde ondertussen in
Duitsland een opvolgingsstrijd. De hertog van Beieren, de latere Heinrich
II, greep de macht en binnen een paar maanden tijd liet hij zich op een
ongebruikelijke en controversiële wijze tot koning van Duitsland kronen.
Deze machtsgreep leidde tot enige onrust in Duitsland en Heinrich II moest
daarom eerst zijn macht in Duitsland vestigen voordat hij zich met Italië
kon gaan bemoeien.
De Kerk, die in haar macht beperkt werd door Arduino, schreeuwde om
hulp bij de nieuwe Duitse koning. Na lang aandringen trok uiteindelijk
Heinrich II in het jaar 1004 met een groot leger Italië binnen.
HARTTRIMCLUB DELFT
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Arduino had een jaar eerder al een kleine veldslag tegen een Duits leger
gewonnen, maar door nu de vazallen van Arduino om te kopen met privileges en onder dreiging van excommunicatie loste het leger van Arduino snel
in het niets op. Arduino had geen leger meer en van een veldslag kon geen
sprake meer zijn. Arduino moest vluchten en verschanste zich in het kasteel
van....Sparone. Heinrich II werd kort daarop gekroond tot koning van Italië.
Arduino doorstond met een paar overgebleven getrouwen een belegering van
één jaar. Na dat jaar trok de Duitse koning zijn leger terug naar Duitsland
waar grotere problemen op hem wachtten. Arduino was weer een vrij man
maar zijn macht was toch gebroken. Wel trachtte Arduino zijn koningschap
voort te zetten, maar ondervond, voor zover bekend, niet meer veel steun.
In 1014 trok Heinrich II opnieuw Italië binnen, ditmaal om in Rome tot
Rooms-Duitse keizer gekroond te worden. Arduino probeerde nog een compromis met hem te sluiten, maar Heinrich II weigerde elke onderhandeling. Arduino, nu oud en gebrekkig, trok zich terug in een klooster, waar hij
eenzaam, door zijn getrouwen verlaten en verraden, op 14 oktober 1014 stierf.
Er zijn overeenkomsten tussen het verhaal van Arduino en die van de
vader van mijn grootvader. Mijn overgrootvader was één van de notabelen
uit Sparone. Hij was daar burgemeester en redelijk welgesteld. Hij bezat 2
korenmolens, een aantal huizen en over inkomsten viel toen niet te klagen.
De Giachino’s waren sociaal ingesteld; ze liet het dorp delen in hun rijkdom
door o.a. voor de bewoners een klein ziekenhuis te laten bouwen, dat door
orde zusters werd bestierd. Ruim 20 jaar geleden (de laatste keer dat ik daar
was) stond het gebouw er nog steeds, met de familienaam nog trots op de
gevel. Alleen was het geen ziekenhuis meer maar was het omgebouwd tot
een verzorgingshuis. Net als bij Arduino kon het niet goed blijven gaan.
Op een kwade dag brandden beide molens totaal af en raakte hij daarmee
een groot deel van zijn bezit en inkomen kwijt. Er was sprake van brandstichting, mogelijk was een jaloerse bewoner de dader of misschien was
het wel een concurrent uit een naburig dorp. De familiegeschiedenis geeft
daar verder geen uitsluitsel over. Wel was mijn overgrootvader hierna een
gebroken man. Hij stierf met het gevoel alleen en verraden te zijn in zijn
eigen dorp Sparone.
Mauro Bertola, groep 8.
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HEBT U DAT NOU OOK …?
Zomer
Bij het woord alleen al schieten de herinneringen door mijn hoofd. Het was ook in
mijn jeugd wel eens huilen met de pet op
wat het weer betreft, maar als kind merkte je dat haast niet. Je speelde buiten
tot het donker werd en als het regende, schuilden we samen onder een luifel
of afdak en bedachten kattenkwaad. Toen we ouder werden, trokken we er
op warme dagen op uit om ergens in een sloot te leren zwemmen.
Nu kan ik intens genieten van het zitten in de zon, (met petje omdat de
isolatie ontbreekt) of achter het glas om naar de arme sloebers te kijken die
zich op de fiets door de regen naar hun werk haasten. Ja, er zijn ook ouders
die hun kind per auto naar school brengen, maar dat lijkt mij toch niet zo’n
goed idee.
Al wat ouder, fietsten we van Delft naar Ouddorp, waarbij je na de oversteek van het Haringvliet nog een heel eind moest, want die pont stak niet
recht over. Mijn vader had via via een stalen keet gekocht, met een dak van
golfplaten, waarin we dan wel zes weken verbleven. Vrijwel elke dag op het
strand, vaak in zwembroek maar soms ook in regenkleding, want je moest
naar buiten, het was vakantie.
Nog weer ouder leerde ik daar een meisje kennen, die niets ophad met die
“overlanders”, maar een aantal jaren later toch met me trouwde. Daar zit ik
nu nog mee in de zon.
Waar ik me overigens erg aan stoor, zijn die mensen die in koudere perioden
in het voorjaar vol trots melden dat er volgende week woensdag kans is op
een (eerste) zomerse dag. Optimisten zoals ik plannen dan een dag genieten.
Die zomerse dag komt vaak niet op woensdag, of niet in het westen of
helemaal niet, door een onverwachte storing.
Dat is pas balen!
MO
HARTTRIMCLUB DELFT
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EXTERNE VOLLEYBALTOERNOOIEN
Volleybaltoernooi De Meerbloem Zoetermeer (21 maart 2015)
Om het 40-jarig bestaan van De Meerbloem mee te vieren gingen we naar
Zoetermeer.
We hadden binnen 10 minuten onze eerste prijs – die voor best gekleed
team – al te pakken: Mooiste, meest complete en best verzorgde tenue, persoonlijk op maat aangereikt (met dank aan mevrouw Borsboom.)
Nadat Wim de van de organisatie
ontvangen flesjes water en zeep
verdeeld had en de plek waar de
dozen (gesponsorde) bananen en
mandarijnen stonden had aangewezen, was het team klaar voor
de foto en warming-up.
Er waren 14 teams, verdeeld
over 3 velden die in twee rondes
moesten worden bestreden.
Hoewel Ton constateerde dat het net 10 cm lager hing dan bij ons, zagen
we zoveel lange figuren lopen dat we besloten ons in de eerste ronde op
plaatsen 3, 4 en 5 te richten, maar uiteraard te vechten voor meer.
De eerste match tegen Kennemerland (in schitterend geel) was het nog
even aan elkaar wennen,
maar in de laatste seconde
maakten we gelijk. In de
volgende wedstrijd bleek
dat we al wat aan elkaar
gewend waren, we liepen
gelijk naar 9-2 en stonden
steeds voor. Helaas zakten
we tegen het eind weg.
Toen zij de 30ste maakten
waren wij pas bij 24.
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Volslagen onnodig uit handen gegeven was de conclusie. In de derde troffen
we een bekende toernooiwinnaar, sterk team. Toch lukte het ons mooie
punten te scoren, zelfs tegen die lange mannen. De verwachtte nederlaag
bleef beperkt: 32-24 voor Zaanstreek. Ook de laatste tegenstander was een
potentiele toernooiwinnaar. Tot ze ons tegenkwamen. Het was het thuisteam met veel goede spelers. Maar bij ons liep het prima. We kwamen met
11-4 voor en stapten trots met 29-21 van het veld!
Na het hergroeperen hadden we al 3 teams achter ons gelaten. In het
vervolg leek ’t echter of we ons kruid verschoten hadden. Behoudens wat
mooie reflexen, vooral als afweer op ballen die soms gevaarlijk op ons
afkwamen, lukte weinig. We revancheerden ons in de laatste tegen Ede.
Tevredenheid alom toen we daarna (dankzij het gratis en ruim voorradig
Wella-schuim) fris gedoucht aan het bittergarnituur zaten.
Voor de statistici: in 90 minuten hebben we 162 maal gescoord, ongeveer
iedere halve minuut. Het zegt mij eigenlijk weinig en tóch begrijp ik onze
tevredenheid zo wat beter.
Team:
Coach, begeleiding en foto’s:
Verslag:

Patrick, Henk, Kees, Rob, Gerard, Ton, Ron,
Wim
Rob

Toernooi bij Cardio Sport Rijnmond (9 mei 2015)
Op deze niet met zon overgoten dag zijn wij met vier
auto’s vertrokken richting het
Rijnmond spektakel.
Daar aangekomen zijn we
verwelkomt met koffie en een
Schiedamse lekkernij (nee,
geen jenever). De warming
up begon om 10 uur en zo
stonden er zo ongeveer 125
mannen en vrouwen met
armen en benen te zwaaien, onder leiding van een soort Olga Commandeur
en werd de muziek van het leek wel een langspeelplaat afgewerkt.
HARTTRIMCLUB DELFT
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HTC Delft bestond uit de spelers Kees van Zuijlen, Henri van Oort, Gerard
Vrolijk, Ton van der Velden, Piet Bezemer, Ronald Westdorp en speler/coach
Ton Knipping, die ook de opstelling maakte. Algehele leiding in handen van
Wim Borsboom.
Door het technische praatje van Ton K stonden alle neuzen dezelfde kant
op met als kreet “plezier voorop, dan komende punten ook” zo zijn we aan
de wedstrijden begonnen.
Na wedstrijden tegen de Meerbloem uit Zoetermeer – die we nipt verloren
– Hart Vooruit uit Vleuten – die we overtuigd met twee punten verschil
wonnen – en Heartbeat uit
Almere – een wat ruimer
verlies en Oud Capri uit
Rotterdam – die ook onze
meerdere bleek, werden we
4e in de poule en speelden
we vervolgens in de kruisfinale tegen de andere
nummers 4.
Haertbeat Almere 2 was
onze eerste in deze kruisfinale. Na een hevige strijd, die gelijk opging sloegen we vlak voor de toeter
de gelijkmaker binnen. De tweede tegenstander in de kruisfinale Hartslagen
uit Alkmaar pakten we met 57-27.
Na al deze overwinningen, gelijke spelen en nederlagen zijn wij op dit
toernooi als 10e geëindigd.
Er zit progressie in deze ploeg al gaat het stapje voor stapje. Als extra vermelding van deze dag een bedankje richting Cardio Sport Rijnmond die dit
toernooi voor de eerste keer hebben georganiseerd. Goed en sportief!
HTC Delft heeft het heeeeeeel erg naar de zin gehad.
AV
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PUZZEL
De Lentepuzzel was erg in trek. Er kwamen verschillende goede inzendingen
binnen.
Onderstaand vindt u weer een leuke en goed te maken puzzel die u wellicht
in een luie stoel lekker in de zon of gewoon in de huiskamer tijdens een wat
mindere dag, kunt oplossen.
Meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen ze altijd. De kans op winnen
bij het insturen van de oplossing van deze puzzel is echt veel groter dan het
winnen van een prijs in de Staatsloterij! Opsturen dus, die oplossing.
We stellen zoals gebruikelijk een klein prijsje ter beschikking voor een van
de goede inzendingen.
Stuur uw oplossing in (Postbus 44, 2600 AA Delft of secretaris@harttrimclubdelft.nl).

Door loting uit de juiste inzenders van de Lentepuzzel is als winnaar uit de
bus gekomen:
Mevrouw Tiny Prins-Kops uit groep 7.
De cadeaubon is inmiddels aan haar overhandigd. Proficiat.
De oplossing van de Lentepuzzel is:
“Waterrietzanger”
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.
HARTTRIMCLUB DELFT
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Horizontaal
1 Kegelspel 6 denksport 12 lichaamsdeel 14 in zee vooruitstekende hoge landpunt
15 ongeveer (afk.) 17 daar 18 zangstem 20 automerk (afk.) 21 oude testament (afk.)
22 motorsport 25 drukwijze 28 eilandengroep 29 wintersport 31 Japanse vechtsport
32 Ruth (afk.) 33 boom 35 pluimvee 36 lidwoord 37 Europese unie (afk.) 38 vlokje
as 40 viervoeter 42 getij 43 handgeklap 44 meisjesnaam 46 deuntje 48 plaats bij
Groningen 51 dwarsmast 53 groot land (afk.) 54 voornamelijk (afk.) 56 lengtemaat
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(afk.) 57 muzieknoot 58 bloedvat 60 van jade 62 vleesproduct 64 tekstballon
66 werkplaats 68 ingezonden mededeling (afk.) 69 voorzetsel 70 opperwezen
72 Bolivia (in internetadres) 73 medium (afk.) 74 geschreven en ongeschreven
regels 76 bioscoop (afk.) 78 deelnemer aan een reünie 79 uitvoerend kunstenaar.
Verticaal
1 Kaartspel 2 Wereld Kampioenschap (afk.) 3 onderwijs in lezen 4 van Ierland 5
Nederland (afk.) 7 Cookeilanden internetadres (afk.) 8 naaldboom vloeistof 9 rode
vrucht 10 kookpunt (afk.) 11 soort kous 13 inhoudsmaat (afk.) 16 artikelen (afk.)
18 Egyptisch teken 19 deel van een voet 21 niet jonge 23 militair (afk.) 24 boom
26 Tunesië (in internetadres) 27 Rusland (in internetadres) 30 Europees land 34
kans 36 deeg 38 kloosterling 39 plaats op de Veluwe 40 graag en royaal gevend 41
deel van een boom 45 raspaard 47 soort loon 49 werk 50 drankton 52 eerste man
54 klauw van een roofvogel 55 eerste alinea van een artikel 57 paar 59 oude lengtemaat 60 Jordanië (in internetadres) 61 Bijbelboek (afk.) 63 luiaard 65 koning van
Israël (afk.) 67 bruto bedrijfsresultaat 71 voorzetsel 74 bijwoord van tijd 75 meter per
seconde (afk.) 76 baanrecord (afk.) 77 Zweden (afk.).

BOWL
En zo is de wereld langzaam maar zeker aan het verloederen. Alleen de
honden, daar gaat het steeds beter mee. Een Amerikaans postorderbedrijf
brengt binnenkort zeer luxueuze hondenbedden op de markt. Ze zijn uitgevoerd met een binnenvering matras en donzen kussen. De prijs van zo’n bed
zal ongeveer 2500 euro bedragen. En dat, terwijl er alleen in ons land 20.000
mensenbedden uit de ziekenhuizen moeten verdwijnen. Omdat ze te duur
zijn...
In een tv programma kwam pas een duivenmelker aan het woord. Het
fokken van wedstrijdduiven is een hobby, waarin menigeen een adequate
levenvulling 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 dierenliefhebber.
Maar zielig blijft het. Persoonlijk hebben we zelf schuldgevoelens als we een
gestoomde makreel ontleden. Zo’n beest kijkt je zo mistroostig aan met zijn
verwijtende blik.
HARTTRIMCLUB DELFT
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In het weiland van de veehandelaren Rieks en Albert Bosch in Gramsbergen
is een kalf met vijf poten geboren. Een potig dier dus. De vijfde poot zit
evenwel op de rug van het zwartbonte stiertje en dat is maar goed ook,
anders zou hij zo hard lopen dat je hem nooit te pakken kreeg. Wat moet dat
beest nu met zo’n vijfde poot? Misschien kunnen Rieks en Albert hem leren
er mee op z’n rug te krabben, dan heeft het tenminste nog enige zin.
Er is heel wat te doen geweest over een zeehond, die vanuit zee per abuis
onze rivieren is binnengezwommen. Naar het schijnt mag dat niet. Vandaar
dat brandweer en rivierpolitie van Rotterdam in de Oude Maas vergeefs
jacht hebben gemaakt op het avontuurlijke zoogdier. Het was hun te vlug
af. Later is de zeehond gesignaleerd in de lek bij Vianen. Waar maken ze
zich druk over. Laat dat beest toch. ’t Is misschien gewoon een kwestie van
uitgestelde evolutie. Zeehond ontwikkelt zich tot rivierhond. Het dier lag al
regelmatig te zonnen op het strand langs de rivier, dus evolueert het wellicht
op den duur tot staarthond. Een uitgezochte gelegenheid om de theorieën
van Darwin aan de praktijk te toetsen en op de voet te volgen.
Een zware jongen vervoegt zicht bij een advocaat, die hoog aangeschreven
staat bij de penoze. ‘Ik zit in de puree. Kunt u mijn verdediging voor de
rechtbank op u nemen?’ ‘Ja, maar ik ben erg duur, weet je.’ ‘Momenteel heb
ik niet veel geld beschikbaar. Kunt u mij niet op de pof verdedigen.’ ‘Nee’,
antwoordt de advocaat. ‘Dat doe ik niet. Ga dan eerst nog wat erbij stelen.’
In Sjanghai hebben ze heel andere problemen. Daar heeft de Chinese politie
tijdens een nachtelijke actie 360 vrijende stelletjes opgepakt in het park.
Vrijen mag daar blijkbaar niet. De paartjes wordt immoreel gedrag verweten.
Rare chinezen.
Maar ook in Leidschendam gebeuren vreemde dingen. Daar heeft een
inwoonster een aanrander met een paardenzweepje van zich afgeslagen. De
man had de vrouw vastgegrepen, waarna zij hem met een zweepje aftuigde.
Daar had hij niet van terug en ging er vandoor. Hij voelde blijkbaar niets
voor een ‘strenge behandeling’.
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 € 17,50 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 € 17,50)
datum.......................................

handtekening.........................................

Bon ingevuld opsturen naar Harttrimclub Delft en omstreken
Postbus 44 - 2600 AA Delft

HARTTRIMCLUB DELFT
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ADVERTENTIES BUITENACHTER

