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VAN DE VOORZITTER...
Ja, voorzitter klim maar achter je toetsenbord en ga maar
snel een stukje voor het Herfstnummer maken, zei de
secretaris. Aldus ging ik maar naar mijn pc en opende
de map “Stukjes van de Voorzitter”. De 42ste alweer
volgens de mapindeling. Maar nu, wat kan ik de goegemeente melden? Allereerst, en ik zou het er niet weer
over hebben, vakantie. Een record aan regen. We gaan
al heel wat jaartjes met de sleurhut op stap maar dit jaar
hadden we een bui van 14 dagen en nog met heel veel donder en bliksem
ook. Angstig af en toe. Gelukkig ben ik niet de enige die heel slecht weer
heeft gehad in de junimaand. ‘Je zal het niet verdiend hebben voorzitter’,
hoor ik al een aantal zeggen? Laten we het daarover maar niet hebben!
Wie wel wat verdiend hebben
zijn de mensen die de BBQ verzorgden. Ze kregen dan ook een
luid applaus na afloop. Ook het
grote aantal leden dat aanwezig
was heeft er toe bijgedragen dat
het een succesvolle avond is
geworden. Wat mij betreft gaat dit
een traditie worden binnen onze
club. En bekijkt u ook de foto’s op
onze website (www.harttrimclubdelft.nl).
We gaan dan weer aan de 2de helft van dit clubjaar beginnen. Velen zullen
de batterij weer hebben opgeladen na deze vakantie, waardoor de een met
plezier en ontspanning en de ander wat fanatieker zullen gaan bewegen.
Over fanatieker gesproken? Zoals u weet spelen we jaarlijks een of meerdere
toernooien volleybal bij andere verenigingen in de regio. Hiervoor hebben
zich een aantal leden zich opgegeven. Als u denkt “dat zou ik ook willen”,
meldt u dan aan bij mij en ik zet u op de lijst van kandidaten voor toernooispelers. Het volleybalspel moet wel uw ding zijn want op een middag worden
er zo’n 5 of 6 wedstrijden van 15 minuten gespeeld.
HARTTRIMCLUB DELFT
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Verder zult u mij de komende weken wat meer in de zaal of restaurant zien
want ik word geopereerd aan mijn schouder waardoor ik zo’n 6 weken op
non-actief ben. Het geeft dan wel weer de mogelijkheid voor mij om bij een
groep aan tafel aan te schuiven en te horen wat er zoal leeft in de groep.
Ik hoop dat een ieder er weer zin in heeft om op de donderdag weer te gaan
sporten en wens hierbij u allen veel beweegplezier.
Wim Borsboom

VAN DE REDACTIE
Op het moment dat u dit leest is een nieuw seizoen van
onze Harttrimclub alweer in volle gang, maar a l s
ik dit schrijf is de zomervakantie net
voorbij. Een periode die gepaard
ging met matig zomerweer voor
de één en prima zomerweer voor
de ander. Het is maar waar je van
houdt: Van warm - of van koel weer.
Ook het bestuur heeft van de vakantieperiode genoten. Even geen sores aan
het hoofd en volop genietend van een fietstochtje of andere ontspannende
bezigheid.
Nu het nieuwe seizoen weer begint, komen ook de aandachtspunten
voor onze vereniging weer naar boven en de belangrijkste: Hoe zorgen
we ervoor dat het ledenaantal constant blijft. Daarin telt het zwaarst: de
aanwas van nieuwe leden. Veruit de meeste aspirant HTC-ers komen uit
de Hartrevalidatie die Sophia Revalidatie verzorgt voor mensen die een
hartprobleem hebben ervaren en door de cardioloog zijn doorverwezen. We
hebben er lange tijd op kunnen vertrouwen dat deze patiënten automatisch
werden doorverwezen naar onze Harttrimclub. De laatste jaren is hierin
echter een kentering gekomen, waardoor het ledental licht terugloopt.
6

Het bestuur heeft daarom contact gezocht met de verantwoordelijken van
de Hartrevalidatie van Sophia Revalidatie en deze hebben toegezegd in
gesprek met ons te willen gaan. Van belang is daarbij dat zij constateren
dat onze Harttrimclub een vervolg op hun inspanningen is. De oefeningen
moeten daarbij met elkaar in lijn zijn en de aansturing van onze fysiotherapeuten moet een en ander waarborgen. Wij hebben er vertrouwen in dat de
gesprekken zullen leiden tot wederzijds begrip en tot aanvoer van een constantere instroom van nieuwe leden in de toekomst.
De redactie is altijd afhankelijk van een tijdige inzending van kopij. Na een
vakantieperiode moet iedereen die teksten aanlevert wat extra worden aangespoord. Je wordt wat trager van het vakantievieren en denkt dan snel dat
de tijd even stil staat, maar u weet het: De tijd stoort zich niet aan wat dan
ook, zij tikt gestaag door. Ik dacht even dat de oproep van Bert Melkert uit
groep 4 aan iemand uit groep 5 een stukje te schrijven voor de rubriek ‘Geef
de pen door ’ door de tijd zou vervliegen, maar.. op het allerlaatste moment
werd ons geduld beloond. Aad Vermeulen van groep 5 meldde zich. Zijn
verhaal kunt u lezen in het artikel dat verderop is geplaatst. Het wachten is
nu op een lid uit groep 6 om een verhaaltje in te leveren voor het winternummer. Ik zou willen zeggen: Laat je niet kisten dames en heren van groep
6, wees trots op je groep en lever in dat verhaal!
Een beetje extra aandacht is gereserveerd voor de jaarlijkse sponsorfietstocht van de RABO-bank. Hoewel deze gezellige fietstocht al een aantal
jaren wordt georganiseerd en een enthousiaste Leo Koole ons daarvoor
iedere keer probeert te prikkelen, valt de deelname jaar na jaar een beetje
tegen. Hoe dat komt is niet te begrijpen. Een mooie fietstocht en tegelijk
geld verdienen voor de Harttrimclub, dat lijkt toch een prachtige oproep om
er aan deel te nemen! Wij hopen daarom dit jaar op goed fietsweer en een
groter deelnemersaantal.
De redactie biedt u een gevarieerd nummer aan waarin de volgende artikelen staan:
... een voorwoord van de voorzitter;
... een aantal HTC nieuwtjes;
... een aantal wetenswaardigheden in de rubriek Hartenkreetjes;
HARTTRIMCLUB DELFT
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...
...
...
...

een nieuwe editie van de rubriek ‘Geef de pen door..’
een aflevering van ‘Hebt u dat nou ook’
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

VAN DE BESTUURSTAFEL...
Vakantie’s
Op de volgende data zal vanwege vakantie niet worden gesport:
20 oktober 2016

Herfstvakantie
(Wellicht wordt op 20 oktober toch gesport als compensatie
van de afgelaste eerste sportdag na de vakantie.
U ontvangt daarover bijtijds bericht).

Valse start
Het begin van het nieuwe seizoen - donderdag 25 augustus 2016 - mag
gerust als een valse start worden aangemerkt. Door het extreem warme weer
vond het bestuur het - na overleg met de direct betrokkenen - niet verantwoord om te sporten. Er is nog geprobeerd een aangepast programma te
draaien, maar toen bleek dat er een aantal patiënten van Sophia Revalidatie
in de kleedruimte onpasselijk waren geworden door de warmte, is het programma in het geheel afgeblazen. Jammer genoeg kon daarvan pas laat een
email naar onze leden worden gestuurd. Het bestuur biedt hiervoor haar
welgemeende excuses aan en beraadt zich, ter voorkoming van eventuele
8

volgende incidenten op dit gebied, op het vastleggen van een vast protocol
bij dit soort calamiteiten.

Nieuwe leden

Bedankt als lid

--

Dhr. F. Schouten
Dhr. K.J. Sudmeijer
Dhr. J.N. van der Velden
Mevr. A.F. Vloemans

Opzeggen lidmaatschap
Natuurlijk hopen wij dat u met ons een langdurige verbintenis aangaat,
maar soms is er een goede reden zoals ziekte ouderdom of iets anders om
het lidmaatschap op te zeggen. Doet u dit dan bij voorkeur per email aan:
ledenadministratie@harttrimclubdelft.nl.
Opzeggingen die op een andere plek terechtkomen kunnen tot verwarring
leiden en vertragend werken. Bij opzeggen moet u overigens altijd zelf de
contributie stopzetten door uw automatische afschrijving te laten vervallen
in uw bankpakket op uw computer of door contact
op te nemen
met uw eigen bank.

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.
HARTTRIMCLUB DELFT

9

HTC-NIEUWS
Zondag 25 september 2016: Sponsorfietstocht
Doe mee aan de Rabobank Sponsorfietstocht
Op zondag 25 september vindt de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht
plaats. Zoals je weet kunnen we met deze gezellige fietstocht geld verdienen
voor onze verenigingskas. Steun onze vereniging en fiets ook (weer) mee!
De Sponsorfietstocht is een initiatief van Rabobank Zuid-Holland Midden,
die het lokale verenigingsleven een warm hart toedraagt. Mensen samenbrengen, iets in beweging zetten en tegelijk het lokale verenigingsleven
financieel ondersteunen.
Meefietsen = geld verdienen!
Voor iedereen die namens onze vereniging meefietst, stort de Rabobank
€ 10,00 (voor de route van 30 km) of € 20,00 (voor de route van 60 km
en de wielerroute) in onze clubkas. Van dat geld kunnen we leuke dingen
doen voor onze leden. Vorig jaar leverde de Sponsorfietstocht € 350,00 op.
Bovendien is het elk jaar weer een gezellige en sportieve dag.
Mobiliseer de hele familie
We willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe kun je
daarbij helpen? In de eerste plaats door zelf mee te fietsen. En in de tweede
plaats door anderen te mobiliseren: vrienden en vriendinnen, ouders,
kinderen, buren, opa’s en oma’s. Iedereen die namens onze vereniging deelneemt levert geld op, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Meer informatie
Om mee te doen en geld te verdienen voor de Harttrimclub moet u bij
de start het nummer invullen van de Harttrimclub dit nummer wordt op
onze website (www.harttrimclubdelft.nl) bekend gemaakt als het door de
Rabobank geleverd wordt. Ook zal het bij Toos liggen.
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Ben je actief op Twitter? Volg @RaboZHMidden, dan ontvang je al het
nieuws over de Rabobank Sponsorfietstocht.
Route en startlocaties
Drie startpunten:
U kunt starten vanaf drie verschillende locaties:
Sportcentrum De Viergang
Sportlaan 1b
2641 AZ Pijnacker
Hockeyvereniging Bleiswijk
Merenweg 20 a
2665 KM Bleiswijk
VV Schipluiden
Tiendweg 3
2636 HH Schipluiden
Ik reken op u!
Leo Koole

Over de BBQ en de rest van de zomer
Over de zomer hoeven we het niet al te uitgebreid te hebben, want die zal
wel de boeken ingaan als een matige zomer. Maar over de laatste avond van
de vereniging wil ik wel wat uitgebreider ingaan. Wat was dat een feest zeg!
Het werd onder leiding van onze Toos en Ron wederom een groot succes.
En dan mag ik ook zeker al die mensen niet vergeten die hebben geholpen
om dit festijn tot een groot succes te maken. Bij binnenkomst stonden de
buffetten al klaar, en ik moet zeggen het zag er niet alleen prachtig uit, het
smaakte ook fantastisch. Toos en Ron ook dit jaar mogen wij allen trots zijn
op dit resultaat. Ook het vlees van de BBQ smaakte erg lekker en er was
veel keus.
HARTTRIMCLUB DELFT
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Onze groep 4 was ruim vertegenwoordigd met 9 mannen en 2 vrouwen
van de in de totaal 15 personen die onze groep telt. Dat geeft ook wel weer
aan wat een hechte groep wij zijn. En ja ik noemde ze, de twee vrouwen.
Eigenlijk zijn het niet alleen twee vrouwen, nee het zijn twee kanjers
die binnen onze groep op handen worden gedragen. Dus als er nog meer
vrouwen in onze groep komen word het er alleen maar gezelliger van.
Verder hoefde we ons deze zomer ook niet te vervelen met al die sportevenementen die plaats vonden. Bijvoorbeeld de Tour de France, het EK voetbal
in Frankrijk, Wimbledon met het tennis en dan natuurlijk de Olympische
Spelen in Brazilië. Bij deze laatste gelegenheid kon je als je wilde dag en
nacht opblijven om maar niets te missen. Ik heb niet naar alles gekeken en
zeker niet na 22:00 uur, want de volgende dag kon je alles nazien op teletekst en dat ging een stuk sneller. En daar komt bij dat ik natuurlijk ook aan
mijn eigen conditie moet werken om op 25 augustus - als ons sportseizoen
weer begint - in vorm te zijn.
Ik hoop dat wanneer U dit leest (de zomer is dan voorbij) de maanden
augustus en september de zomer toch nog hebben kunnen redden.
Bert Melkert (groep 4)
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HARTENKREETJES
Dagelijks uur bewegen compenseert risico’s van veel zitten
Elke dag een uur bewegen compenseert de schadelijke gevolgen van acht uur per dag op een
stoel doorbrengen, zeggen Noorse wetenschappers. Te weinig bewegen wordt in verband
gebracht met een hoger risico op ziekten als
diabetes, hartziekten en bepaalde typen kanker.
De Noorse School of Sport Sciences analyseerde gegevens uit dertien
bestaande onderzoeken, waarin in totaal ruim een miljoen proefpersonen
zijn onderzocht. De deelnemers van deze onderzoeken werden in groepen
verdeeld op basis van hun hoeveelheid beweging per dag: van ‘zitters’ die
minder dan 5 minuten per dag bewogen tot sportieve mensen die dagelijks
60 tot 75 minuten bewogen.
Groot belang
Deelnemers die acht uur per dag zaten, maar daarnaast fysiek actief waren,
bleken een veel lager risico te hebben om vroegtijdig te overlijden dan mensen
die weliswaar minder zaten maar ook minder bewogen. “Voor veel mensen
die naar hun werk forenzen en een kantoorbaan hebben, valt lang zitten niet
te vermijden. Vooral voor deze mensen kunnen we het belang van genoeg
bewegen niet genoeg benadrukken”, zegt onderzoeksleider Ulf Ekelund.
“Of dat nu is in de vorm van een lunchwandeling, een rondje hardlopen ‘s
ochtends of fietsen naar je werk. Een uur per dag bewegen is optimaal, maar
als dat niet lukt, verlaagt een beetje bewegen ook al je risico.”
Televisie
Verder bleek televisie kijken ongezonder dan veel achter een bureau zitten.
Meer dan drie uur televisie kijken verhoogde bij alle deelnemers het risico
op vroegtijdig overlijden, behalve bij de actiefste groep. Enkele mogelijke
verklaringen hiervoor zijn dat mensen voor de televisie veel tussendoortjes
eten, of na het eten televisie kijken, wat de stofwisseling vertraagt.
Bron: Gezondheidsnet
HARTTRIMCLUB DELFT

13

Iedereen zou vitamine D-supplementen moeten overwegen

Iedereen boven de een jaar oud zou volgens wetenschappers moeten overwegen om in de herfst en winter vitamine D-supplementen te slikken. De
aanbevolen inname wordt vaak niet gehaald.
Een andere optie is het flink verhogen van de consumptie van vitamine
D-rijke producten als tonijn en zalm, zegt Public Health England (PHE).
Het overheidsorgaan PHE zegt dit naar aanleiding van een onderzoek van
een ander Brits orgaan, het wetenschappelijke voedselcomité SACN.
In dit onderzoek staat dat behalve baby’s, elk mens dagelijks tien microgram
vitamine D nodig heeft. Deze inname is volgens de SACN essentieel om de
botten, spieren en gewrichten gezond te houden. Het gemiddelde dieet van
de Britse bevolking levert echter maar 3 microgram vitamine D op, lang
niet de benodigde tien microgram. In Nederland is de gemiddelde vitamine
D-inname vergelijkbaar.
Herfst en winter
Vooral in de herfst en winter is verrijking van het dieet met vitamine D-rijk
voedsel of -supplementen volgens de PHE belangrijk. De zon schijnt in deze
seizoenen relatief weinig, waardoor de menselijke huid minder vitamine D
aanmaakt.De PHE heeft het Britse kabinet geadviseerd om actie te ondernemen om vitamine D-inname bij de bevolking te bevorderen.
Bron: Nu.nl
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Ook ouderen geschikt als orgaandonor
Veel mensen twijfelen of ze wel
geschikt zijn als orgaandonor. Vooral
ouderen denken dit. Maar dat is
nergens voor nodig: ook ouderen zijn
geschikt als donor en kunnen met
hun organen levens redden.
Daarom start vandaag de campagne
‘Een leven redden. Je hebt het in je.’
Met deze campagne willen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) en de Nederlandse Transplantatie Stichting laten zien dat
iedereen het in zich heeft een leven te redden.
Ouderen denken vaak dat hun organen, vanwege de leeftijd, na hun dood
niet meer bruikbaar zijn om het leven van anderen te redden. In werkelijkheid geldt het tegendeel: in 2015 was bijna de helft van de daadwerkelijke
donoren 56 jaar of ouder. Met hun organen zijn vorig jaar honderden levens
gered. Ook van ouderen zijn de nieren en lever nog bruikbaar. En zowel
huid als hoornvliezen zijn tot hoge leeftijd bruikbaar.
Mensen twijfelen niet alleen vanwege hun (hogere) leeftijd. Ook mensen
die ziek zijn, medicijnen gebruiken, roken of drinken willen anderen ‘niet
opzadelen met ongezonde organen.’ Ze denken vaak dat ze hierdoor geen
donor kunnen worden. Maar een ziekte of ongezonde levensstijl heeft niet
altijd effect op het hele lichaam. Als een lever aangetast is, betekent dat niet
dat je met je longen geen leven meer kunt redden.
In Nederland staan bijna 6 miljoen mensen geregistreerd in het donorregister. Maar daar moeten er nog veel meer bij komen. In 2015 overleden
134 mensen terwijl ze op de wachtlijst stonden voor een donororgaan. Hoe
meer mensen zich registeren als orgaandonor, hoe meer levens gered kunnen
worden.
Bron: Gezondheidsnet
HARTTRIMCLUB DELFT
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Visolie helpt mogelijk herstel van het hart
Patiënten die herstellen
van een hartaanval zijn
wellicht gebaat bij het
gebruik van visolie of
omega-3 vetzuren supplementen. Deze kunnen
helpen bij het verbeteren
van de hartfunctie en het
herstellen van de schade die aan het hart is toegebracht. Dit melden onderzoekers in Circulation.
6% verbetering
Volgens onderzoeker Raymond Kwong hadden patiënten die over een
periode van 6 maanden hoge doseringen omega-3 vetzuren supplementen
slikten, een verbeterde hartfunctie en minder beschadigingen aan het hartweefsel. “Hoewel het nog niet zeker is hoe de inname van supplementen een
bijdrage heeft geleverd, zijn de resultaten zeer bemoedigend.”
In totaal zijn er 360 patiënten voor een periode van 6 maanden gevolgd. De
helft kreeg dagelijks 4 gram omega-3 vetzuren supplementen toegediend en
de andere helft een placebo.
Bij patiënten die de supplementen kregen was op MRI-scans vervolgens
een verbetering van 6% te zien in de hartfunctie en de beschadigingen aan
het hart. Kwong suggereert dat het resultaat wellicht komt omdat omega-3
vetzuren de hartpompfunctie stimuleren en de zwelling in beschadigde delen
verminderen.
Gezondheidseffecten omega-3 vetzuren of visolie
Uit eerder onderzoek naar de inname van omega-3 vetzuren supplementen
blijkt dat het kan helpen een hoge bloeddruk te verlagen. Daarnaast verkleint het de kans op hart- en vaatziekten met ongeveer 10% bij personen
met een verhoogd risico.
16

Voeding die bronnen van omega-3 vetzuren bevatten zijn o.a. vette vissoorten als zalm, haring, makreel en sardines. Het lichaam heeft deze vetzuren
nodig maar kan het niet zelf aanmaken. Het gemiddelde adviesinname is
zo’n 2 gram per dag.
Blik op de toekomst
Dit onderzoek was erop gericht om het effect te meten van visolie supplementen op het hart. De bevindingen bieden perspectief voor uitgebreider
onderzoek naar:
• waarom de inname van hoge doseringen visolie een positieve werking
hebben op het hart, bij patiënten die een hartaanval hebben gehad
• hoe de inname van hoge doseringen visolie, mogelijk de sterfte door
een hartaanval kan verminderen
Bron: Circulation

Grootste onderzoek ooit naar preventie van dementie
afgerond
Intensieve behandeling van hart- en vaatziekten blijkt geen grote preventieve werking te hebben op de ontwikkeling van dementie.

HARTTRIMCLUB DELFT
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Vergeetachtig
Dat publiceerden onderzoekers van de afdelingen Neurologie en
Huisartsgeneeskunde van het AMC onlangs in The Lancet. Het onderzoek
is het eerste onderzoek naar het effect van uitgebreide vaatzorg op de preventie van dementie.
Aan het onderzoek namen 3526 Nederlandse ouderen van 70-78 jaar deel.
Zij werden in twee groepen gedeeld. Eén groep kreeg een speciaal ‘vaatspreekuur’ aangeboden, waarin de bloeddruk werd gecontroleerd en zo
nodig behandeld. Hetzelfde gold voor suikerziekte, overgewicht, verhoogd
cholesterol en gebrek aan lichaamsbeweging. Rokers werden ondersteund
bij het stoppen. De andere groep kreeg standaard huisartsenzorg.
Gedurende de observatieperiode van 6 tot 8 jaar deden zich 233 nieuwe
gevallen van dementie voor. De onderzoekers vonden een bescheiden, niet
significante afname (van 8%) van nieuwe gevallen van dementie als gevolg
van de intensieve vaatzorg. Er werden aanknopingspunten gevonden voor
een groter beschermend effect bij mensen die steeds trouw het vaatspreekuur bezochten en in de groep van deelnemers met een hoge bloeddruk
die daar bij het begin van het onderzoek nog geen geneesmiddelen voor
gebruikten.
De onderzoekers schrijven de beperkte en onzekere winst voor de groep
als geheel toe aan het feit dat de standaardzorg in Nederland al van hoog
niveau is en aan de relatief hoge leeftijd van de deelnemers. Zij vermoeden
dat er in landen met een minder hoge standaard van eerstelijnszorg mogelijk
meer winst haalbaar zal zijn, vooral als de vaatzorg wordt gestart op jongere
leeftijd, bij mensen met een verhoogd risico op dementie en wanneer therapietrouw extra aandacht krijgt.
Hoofdonderzoeker prof. dr. Pim van Gool concludeert: ‘Preventie van
dementie is blijkbaar een kwestie van kleine stapjes voorwaarts. Dankzij de
langdurige inspanning van velen hebben we in dit onderzoek laten zien dat
er geen magische oplossing voor het grijpen ligt. Maar ook hebben we nu
concrete aanwijzingen bij welke ouderen het risico op dementie door deze
aanpak enigszins verminderd kan worden.’
Bron: AMC
18

GEEF DE PEN DOOR
‘Op 8 augustus j.l. ontving ik een email van onze secretaris dat hij nog geen
stukje had ontvangen voor het clubblad’, zo begint Bert Melkert (groep 4)
zijn relaas. ‘Het gaat dan over de rubriek “Geef de pen door”. Ik had in het
vorige stukje de pen doorgegeven aan groep 5’.
Maar op de laatste dag dat kopij mocht worden ingeleverd, reageerde Aad
Vermeulen. Hij bijt het spits af van een nieuwe serie die is ontstaan uit het
initiatief van Bert om steeds iemand van een volgende groep de kans te
geven iets te schrijven. Hulde voor Bert!
Zal ik dan de pen maar opnemen, voordat iemand anders van groep 5 het
doet?
Ik zal me eerst even voorstellen: Aad Vermeulen, woonachtig in Schipluiden
en sinds februari 2015 lid van de Harttrimclub. Ik ben, zoals iedereen,
begonnen in groep 1. Dit was niet helemaal wat ik er van had verwacht.
Toen kwam Sanne met de vraag of ik naar groep 5 wilde, ‘Een erg gezellige
groep waar ik prima in zou passen’, zei ze. En gelijk had ze! Een groep met
verschillende leeftijden waar ik in de middenmoot zit qua leeftijd van 64
jaar. Enkele keren per jaar wordt er een etentje georganiseerd voor diegenen
die mee willen gaan. Als je tijdens zo’n etentje om je heen kijkt, blijkt dat
iedereen aan de tafel hartpatiënt is en zo zijn eigen verhaal heeft bij wat hij
heeft meegemaakt, de een erger als de ander.
Ikzelf ben twee keer door het oog van de naald gekropen, eenmaal een hartinfarct in 2012 (ik was net 4 dagen opa). Ik onderging daarna een hartoperatie waarbij vier omleidingen zijn aangebracht. Twee jaar later was ik in
Leerdam aan het werk en werd vier dagen later wakker in een ziekenhuis
in Nieuwegein op de IC. Blijkt dat ik een hartstilstand had gehad tijdens
het maaien van de vaste planten. Een bewoonster - die in de zorg zit - had
het zien gebeuren en schoot te hulp door hartmassage toe te passen, terwijl
mijn schoonzoon mij heeft beademd. Onder politiebegeleiding ben ik daarna
naar Nieuwegein gebracht en ben daar voor vier dagen in coma gehouden
bij een verlaagde lichaamstemperatuur van zo’n 33 graden. Voor mijn gezin
en broers en zussen was dit een niet zo’n leuke tijd, om hun vader en broer
zo te zien liggen.
HARTTRIMCLUB DELFT
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In Nieuwegein heb ik een ICD geïmplanteerd gekregen, welke in januari
een keer heeft ingegrepen. Je schrikt je rot als je midden in de nacht los
komt van je bed door de schok, maar hij werkt!
Op dit moment gaat het weer lekker met mij. Ik heb best wel baat bij de
Harttrimclub en kijk er elke week naar uit. Eerst de uitgebreide warming-up
en daarna het volleybal!! Met dit laatste had ik eerst wel wat moeite maar
het gaat steeds beter geloof ik.
In het dagelijkse leven ben ik hovenier,
ZZP-er zogezegd, samen met mijn
schoonzoon en een ZZPer uit
Naaldwijk. We pakken - buiten de gevel
van een huis -alles aan wat er gedaan moet
worden. Verder hebben we de begraafplaats in
Rijswijk en enkele privé
tuinen in onderhoud.
Stiekem kijk ik er wel naar
uit om met pensioen te
gaan. Ik werk al sinds mijn
15e, heb mijn diploma’s in
de avonduren gehaald en
vindt het nu ondertussen
wel welletjes.
Mijn hobby’ zijn mijn 2 kleinkinderen Mila en Saar en mijn motor. Als het
even kan ga ik er op uit met een andere motorman uit Naaldwijk, maar
daarover wellicht een volgende keer!
Groet,
Aad Vermeulen, groep 5
De redactie bedankt Bert voor zijn enthousiaste reactie en idee en Aad voor
het reageren en is zeer benieuwd naar het stukje van groep 6. Pakken jullie
- zoals groep 5 heeft gedaan - ook de handschoen op?
(kopij inleveren voor 15 november 2016)
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HEBT U DAT NOU OOK?
Recentelijk is mijn vrouw voor een paar dagen opgenomen in het ziekenhuis.
Ik had eigenlijk geen zin om voor mezelf te koken, dus
wisselde ik het restaurant in het ziekenhuis (heerlijk gegeten!) af met de
plaatselijke snackbar. Die laatste verveelde me al snel. In een vlaag van verstandsverbijstering heb ik mij opgegeven voor een kookcursus voor mannen.
Natuurlijk heb ik vroeger wel eens gekookt als mijn vrouw ziek was en dat
leidde niet tot opstand van de kinderen. Maar de kruiden erop of het sausje
was toch een onrustig overleg, overgaand in radeloosheid als ik de juiste
persoon niet snel te pakken kon krijgen.
Een van de problemen is dat je gezamenlijk het bereide op moet eten, maar
de cursusleiding eet ook mee. Ik heb al verhalen gehoord van cursisten die
de bouillon in de gootsteen lieten lopen omdat de kip tijdelijk uit de verkregen bouillon verwijderd moest worden. Ook gaat het verhaal dat iemand
zoveel zout bij de aardappelen had gegooid, dat alle aardappelen in de vuilnisbak zijn gegooid en in snel tempo andere aardappelen werden geschild en
gekookt door de cursusleiding.
Maar ik heb natuurlijk al ruime ervaring in het koken van water, eieren en
melk, dus daarmee kan ik mijn zelfvertrouwen nog even opbouwen. We
zullen wel zien.
Bij voldoende deelnemers begint de cursus ergens in oktober. Ik zal u te
zijner tijd op de hoogte houden van eventuele vorderingen en de reacties
op mijn kookkunst. Vooralsnog moet ik een schort gaan kopen in de winkel,
want het schort van mijn vrouw lijkt meer op een niemendalletje voor het
strand met talloze gaatjes.
MO
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BOWL
Zo was er eens een wereldreiziger, die per speciale zending een prachtige
papegaai naar huis zond. Toen hij na maanden op zijn basis terugkeerde,
vroeg hij onmiddellijk naar het kostbare dier. ‘O’, zei zijn vrouw, ‘die hebben
we geslacht en opgegeten’. ‘Opgegeten?’, riep de man ontzet. ‘Mens, weet je
wel wat je gedaan hebt? Die papegaai sprak vijf talen!’ ‘Waarom heeft ie zijn
kop dan niet opengedaan?’, vroeg zijn wederhelft terecht.
Een van de problemen op cruiseschepen is, hoe je de passagiers moet bezighouden want het varen over onafzienbare watervlakten mag even leuk
zijn, na verloop van een halve dag baal je er van. Zelf hebben we vele jaren
geleden eens een boottocht gemaakt van Leiden naar Schiphol en we
kunnen u verzekeren, dat lang voor de aankomst bij het vliegveld iedereen
al samendromde om zo snel mogelijk aan wal te kunnen stappen. Maar goed,
op cruiseschepen zijn ze daarop ingesteld en zo was er op zo’n boot onder
andere een illusionist (goochelaar zeiden we vroeger) die verbazingwekkende kunstjes uithaalde. Nu was er in de lounge een papegaai aanwezig die
de voorstelling al vele malen had meegemaakt en die over een voor papegaaien ongewone intelligentie beschikte. Hij had het allemaal door. Had
hij nu zijn snavel maar gehouden, dan was er niets aan de hand geweest.
Echter, hij vond het nodig na elk kunstje de truc te verraden, zo in de geest
van: ‘Ha, ha in je mouw’ of ‘Ha, ha in je overhemd’. Nu gebeurde het dat
tijdens zo’n voorstelling het schip op een verdwaalde zeemijn liep en met
een enorme klap in de lucht vloog. Op zo’n vijftig meter hoogte passeerde de
papegaai de goochelaar en sprak: ‘Eerlijk, ik mag een boon zijn als ik snap,
waar je dat schip gelaten hebt’.
Tenslotte een goede raad in verband met de zure regen. Pet op houden,
anders valt je haar uit.
China komt steeds meer in de belangstelling te staan. Niet alleen, dat veel
mensen de cursus Chinees volgen, maar ook het nieuws uit dat wonderlijke land sijpelt steeds meer door. In het Oosten van China heeft men
nu op de berg Huangshan een twintigtal zeer zeldzame apen ontdekt.
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Deze dieren hebben een hoge graad van intelligentie bereikt en doen met
gemak mensen na. Hopelijk gaan ze daar niet te ver mee door, want er is al
ellende genoeg op de wereld.
Niet alleen apen kunnen intelligent zijn,
vlak de olifanten ook niet uit. In het circus
Mullens heeft zo’n dikhuid in de pauze de
tas van een dame bemachtigd en opgegeten.
In die tas zat o.a haar rijbewijs, zodat ze nu
niet meer durft te rijden, uit vrees voor een
bekeuring. De olifant, die nu in het bezit is
van een geldig rijbewijs, kijkt elke avond de
kleine advertenties na, opzoek naar een geschikt wagentje om in rond te
toeren.
Jova

PUZZEL
Tot besluit van dit Herfstnummer bieden wij u de gelegenheid uw hoofd
te breken op de kersverse puzzel. Het is een goede oefening om uw kennis
te testen en het geeft bovendien voldoening als u de goede oplossing heeft
gevonden.
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 Zomerpuzzel is als winnaar uit de
bus gekomen:
Dhr. Peter van Wijhe uit groep 9.
De cadeaubon is inmiddels aan hem overhandigd. Proficiat.
HARTTRIMCLUB DELFT
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De oplossing van de Zomerpuzzel is: “Plezierreiziger”
Vul het diagram als een gewoon kruiswoordraadsel in. Neem de gevraagde
letters van de puzzel over in het balkje eronder. Bij goed invullen leest u de
oplossing.
Veel puzzelplezier.
Horizontaal
1 Hoofdbescherming 6 vogel 12 insect 14 bloem 15 informatie technologie (afk.)17 Bijbel boek 18 voorzetsel 20 Peru (afk.) 21 voorzetsel 22 op
geen enkele plaats 25 rivier in het Ruhrgebied 28 steekvlieg 29 vogel 31
het langzaam en verveeld spreken 32 gepensioneerde (afk.) 33 eventueel (afk.) 35 voorzetsel 36 gram (afk.) 37 soort kraai 38 insectendodend
middel 40 vlies op wijn 42 insect 43 rechtvleugelig insect 44 klein kind 46
Noord Europeaan 48 mallejan 51 en meer (afk.) 53 Nederland (afk.) 54
Amerikaanse staat (afk.) 56 bergruimte in een meubel 57 Amerikaanse stad
(afk.) 58 niet toebereid 60 scheepsexploitant 62 datgene wat men kiest 64
stormvogel 66 niet helder weer 68 voorzetsel 69 muzieknoot 70 groente 72
oude lengtemaat 73 Silicium (symbool) 74 jongensnaam 76 bloeiwijze 78
hondenras 79 kraamgeschenk.
Verticaal
1 Schubvleugelig insect 2 waterstand (afk.) 3 beweegbare beugel 4 Portugese
plaats 5 lang speelplaat (afk.) 7 platina (symbool) 8 vlinderlarve 9 dochter
van Atlas10 ambtshalve (Lat. afk.) 11 journaal medewerker 13 familielid 16
groepje 18 adem 19 luizenei 21 luis 23 dwarsmast 24 deel van de dag (afk.)
26 inhoudsmaat (afk.) 27 edelgas (symbool) 30 jachtobject 34 snaarinstrument 36 etensblik 38 bestaand uit kleine deeltjes 39 schildvleugelig insect
40 omroep (afk.) 41 zangvogeltje 45 tropisch insect 47 weer type 49 ophijsen
50 aas etende vogel 52 hemellichaam 54 onbepaalde zaak 55 meisjesnaam
57 ongevleugeld insect 59 Hollandse universiteit (afk.) 60 reeks 61 muzieknoot 63 eetlepel (afk.) 65 gift aan bedienend personeel 67 meisjesnaam 71
Chinese munt 74 Liberia (afk.) 75 Neon (afk.) 76 anonieme alcoholisten
(afk.) 77 na dato (afk.).
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IETS OVER DE HTC DELFT E.O.
De Harttrimclub Delft en omstreken is een vereniging van mensen met een
hart- of vaatziekte, die sport bedrijven onder medische begeleiding, waarbij
het sociaal contact zeker niet onbelangrijk is, Het lidmaatschap staat open
voor iedereen met een hart- of vaatziekte, mits de behandelend cardioloog
toestemming verleent. Deze vereniging, die statutair geen winst mag maken,
is opgericht op 30 november 1977.
Op vele manieren proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat
er financieel geen belemmering is voor de leden. Zo bestaat het bestuur
alsmede de materiaalcommissie uit onbezoldigde vrijwilligers en wordt
gebruik gemaakt van subsidies en giften. U kunt ons op 2 manieren helpen
de contributie betaalbaar te houden:
 Als donateur van de vereniging Harttrimclub Delft en omstreken met
minimaal € 25,00 per jaar. U ontvangt dan het blad Vida en dit blad 4
maal per jaar.
 Met een eenmalige gift op onze bankrekening nummer NL87 INGB
065 93 38 300 t.n.v. Penningmeester Harttrimclub Delft e.o. te Delft.
Hieronder treft u een invulformulier voor donateurs
-----------------------------------------------------------------------------------------AANMELDEN ALS DONATEUR
De ondergetekende,
naam
:...................................................................................................
adres
:...................................................................................................
postcode :............................ woonplaats :.....................................................
telefoon :...................................................................................................
meldt zich hierbij aan als donateur van de “Harttrimclub Delft en omstreken”
en verbindt zich met ingang van …… tot een jaarlijkse bijdrage van € ……
(de minimum bijdrage - vanwege administratiekosten - is gesteld op € 25,00)
datum.......................................
handtekening.........................................
Bon ingevuld opsturen naar Harttrimclub Delft en omstreken
Postbus 44 - 2600 AA Delft
26

ADVERTENTIES BINNENACHER
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