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Voorwoord van de Voorzitter
Het blijft altijd moeilijk om het voorwoord te schrijven voor ons clubblad, zo
ook deze keer voor ons clubblad nummer 36.
Allereerst wil ik beginnen met het droeve nieuws dat ons bereikte over het
overlijden van ons oud lid Alie Goedgeluk. Zij was een trouw lid van 1
januari 1995 tot 1 juli 2016, toen zij vanwege haar gezondheid moest
stoppen.
Zij is gecremeerd op dinsdag 10 januari in het crematorium te Zaandam.
Namens de vereniging hebben we de familieleden(via haar dochter) onze
deelneming middels een condoleance kaart betuigd.
Bij de crematie waren Siny Valstar en ondergetekende aanwezig.
Ook langs deze weg, wensen wij de nabestaanden heel veel sterkte met
dit verlies.
Bij de Vrolijke Noot elders in dit blad leest u het niet zo vrolijke bericht van
Martin Prins. Op het moment dat u dit leest is hij weer volop bezig met
revalideren en het bij komen van zijn bypass operatie.
Wij wensen hem heel veel sterkte en een zeer spoedig herstel toe.
Dan ontkom ik er niet aan maar wil er niet al te veel meer over kwijt. Ik
doel op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 23 november
2016.
De intentie was om een ieder die dat wilde zijn/haar zegje te laten doen,
zoals het volgens mij ook moet kunnen en hoort in een democratische
vereniging.
Echter wat ik niet voorzien had was dat het zo uit de hand zou lopen en
het nogal chaotisch werd. Dit is wat ik mezelf aanreken. Ik had moeten
ingrijpen en heb dat verzuimd. Zo zie je maar weer men is nooit te oud om
te leren en dit was zo’n vervelend leermoment.
Wat ik het meest spijtige vind is dat de gehele commotie en de manier
waarop het ging, aanleiding is geweest voor onze secretaris Truus Eelman
– Schenk om aan het eind van dit seizoen te zullen stoppen.
Heel stiekem hoop ik oprecht dat zij nog op haar beslissing wil
terugkomen en ik in het volgende clubblad kan mededelen dat mijn en
onze steun en toeverlaat toch nog wil aanblijven.
Tot het volgend voorwoord.
Ton Schomakers
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Nieuwe leden welkom
Op onze sportavonden mochten wij drie nieuwe leden verwelkomen:
Groep 2

Joke Visser

Groep 3

John Gerssen

Adri Potter
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Notulen Alg. Ledenvergadering van 23 november 2016 in
de “Blokkendoos” van de Muziekschool Con Anima,
Kruisstraat 41a te Krommenie.
Deel 1 vergadering.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter Ton Schomakers opent de vergadering en heet alle
aanwezigen van harte welkom. Hij meldt dat er een wijziging in de
volgorde van de agendapunten is gekomen waardoor de statutenwijziging
op punt 8 komt en de eventuele naamswijziging naar punt 9 gaat.
Als mededeling legt hij uit dat er vanavond zal worden gestemd. Er is via
de presentielijst is vastgesteld dat er 34 leden aanwezig zijn. Er zijn 3
machtigings-formulieren ontvangen. Totaal dus 37 stemgerechtigden.
Volgens de statuten moet er, om tot stemming te komen, twee derde van
de leden aanwezig zijn. Dat betekent in ons geval dat er 46 leden
aanwezig moeten zijn.
We zijn dus genoodzaakt om deze vergadering te sluiten.
In een nieuwe vergadering geldt dan dat van de aanwezige leden 2/3
meerderheid voldoende is om tot wijziging te komen.
Sluiting: De voorzitter sluit deel 1 van de vergadering.
Deel 2 Algemene Ledenvergadering
1.

Opening

De voorzitter opent deel 2 van de Algemene Ledenvergadering en deelt mede
dat bij punt 6 staat dat de kascommissie is gedaan door Hans Suir en Cees van
der Heijden maar dit is gedaan door Andries Slagter en Cees van der Heijden.
Het overigens staat het wel goed in het orgaan van de Hartenjagers.
Ton vertelt dat er op 3 oktober een voortgangsgesprek geweest met de
sportleiding en de coördinator van de verpleegkundigen James Kaesberry. Alle
leiders willen wel doorgaan op de manier zoals dit nu gaat. Met z’n 3-en is het
goed te doen en alles loopt prima. We zijn nog steeds bezig met het zoeken
naar een 4e sportleider.
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De Rembrandtzaal van het Zaanlands Lyceum, die gebruikt wordt in de
examentijd, is goed is bevallen. Er ligt nu een nieuwe vloer in.
Op 22 oktober is er een volleybaltoernooi georganiseerd in Oostzaan. Dit was
het eerste lustrum en is door verschillende leden van de vereniging bezocht.
Het was een feestelijk toernooi dat voor de leden iets minder succesvol is
verlopen. De volleybalcommissie heeft hiervoor een mooi plantenbakje
ontvangen.
Verder is er, met medewerking van een tekstredacteur, een flyer ontwikkeld om
nieuwe leden te werven. Deze zullen aan het ZMC en aan huisartsen worden
aangeboden. Eventueel kan er iets via Sociaal Media gedaan worden. Het
concept van de flyer ligt op de tafels. Omdat de naamswijziging nog niet aan de
orde is geweest (punt 9) kunnen we de flyer nog niet laten drukken.
Er is een statutencommissie in het leven geroepen. E.e.a. wordt in punt 8 van
deze vergadering behandeld. Ton bedankt deze commissie, die bestaat uit
Roland Lamet, Simon Woldhuis en Dick Mooij, heel hartelijk voor hun inzet. Er
is een mooi stuk werk verricht. Zij ontvangen allen een bos bloemen.
Er is een formulier naar de leden gestuurd om de gegevens weer up-to-date te
maken voor het smoelenboek. Door de meeste leden is dit teruggestuurd of
ingeleverd op de clubavond. Er waren toch heel wat aanpassingen, vooral wat
betreft de extra telefoonnummers. Het is belangrijk om dit op orde te hebben.
2.

Vaststelling definitieve agenda

Zoals genoemd bij punt 1 is agendapunt 8 en 9 zijn met elkaar gewisseld.
Ton legt uit dat, wanneer het besluit valt dat de statuten niet worden gewijzigd,
er ook geen naamswijziging kan komen. Dit moet nl. in de statuten worden
vastgelegd. Dan kan het zo zijn dat punt 9 van de agenda vervalt.
3.

Ingekomen stukken

Af-berichten met berichtgeving:
John Gerssen, Bert de Jong, Ab vd Lip, Wietske van Soest en Elly Lensink.
Machtigingsformulieren van Bert de Jong en Ab vd Lip en Wietske van Soest.
Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2015
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
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5.

Financieel verslag 2015/2016 en begroting 2016/2017

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het financieel overzicht en de
penningmeester
licht zijn verslag toe.
6.

Verslag kascommissie 2015/2016 en benoeming kascommissie
2017.
De kascommissie bestond uit en Cees van der Heijden en Andries Slagter
Andries Slagter, als woordvoerder van de commissie, stelt de leden voor
om decharge aan het bestuur te verlenen.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Hans Suir en Cees van der
Heijden. Andries Slagter treedt af als commissielid en Hans van den Berg
wordt reserve lid.
7.

Vaststelling contributie 2016-2017

De contributie blijft ook dit seizoen gelijk n.l. € 102,00 per jaar.
8.

Voorstel aanpassing Statuten

Ton geeft uitleg waarom het noodzakelijk is om de statuten te wijzigen.
Een aantal leden stelt kritische vragen en Roland Lamet probeert hier
antwoord op te geven. We proberen alle leden aan het woord te laten
maar al snel blijkt dat dit niet werkt en belanden we in een onhoudbare
discussie.
Er worden stembriefjes uitgedeeld maar uiteindelijk komen we niet tot
stemming.
Na een korte pauze vragen we aan de leden om alles waar ze het niet
mee eens zijn naar het bestuur te mailen of per brief te sturen. De
voorzitter van de statutencommissie gaat dit bestuderen en er komt een
nieuw concept dat naar alle leden gestuurd gaat worden. Uiteindelijk kan
er dan bij de volgende jaarvergadering gekozen worden of er een
statutenwijziging moet komen.
9.

Naamswijziging vereniging

Aangezien er nog geen besluit is genomen over de statutenwijziging kan
er ook niet over een naamswijziging worden gestemd. Hier komen in een
later stadium op terug.
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10.

Huishoudelijk Reglement

Dit punt is niet meer aan de orde geweest door het uitlopen van de andere
agendapunten. We zullen dit reglement t.z.t. in het clubblad plaatsen.
11.

Verkiezing bestuursleden

Zolang de statuten nog niet worden gewijzigd blijft het oude bestaan. Dit
houdt in dat alle bestuursleden aftreden. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld.
Ton Schomakers, Dick Mooij en Niek Peet stellen zich weer voor een
periode herkiesbaar. Truus Eelman beraadt zich nog over haar
bestuurstaak.
12.

Toelichting verenigingsactiviteiten

Dick gaat weer een reanimatie cursus organiseren voor belangstellende
leden en hiervan zijn de kosten € 15 p.p. Deze gaat alleen door bij
voldoende deelname.
De reanimatiecursus wordt nu gegeven door Erik de Krey van het ZMC.
Voor de ondersteuners bij een calamiteit en de sportinstructeurs wordt er
weer een reanimatie instructie gehouden. Geïnformeerd wordt of we weer
bij het Zaanlands Lyceum te gast kunnen zijn voor deze cursussen.
Materialen:
Er zijn elastieken aangeschaft waar bepaalde oefeningen mee kunnen worden
gedaan.
Er worden regelmatig nieuwe ballen aangeschaft en oude ballen vervangen.
13.

Rondvraag

Er zijn geen verdere vragen.
14.

Sluiting.

Hierna wordt er weer BINGO gespeeld met mooie prijzen die verzorgd zijn
door Ida Molenaar en Tine de Ruijter. Zij ontvangen beiden een mooie bos
bloemen.
Opgetekend,
Truus Eelman, secretaris
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De Vrolijke Noot
Hallo allemaal, in plaats van een vrolijke noot het volgende: de meesten
van jullie hebben mij wellicht al een tijdje gemist op de maandagavonden.
Mijn mede volleyballers houd ik regelmatig op de hoogte, de anderen uit
groep 2 zullen het waarschijnlijk wel van hun vernemen, maar dit even
voor iedereen. Bij het volleybaltoernooi in Gouda op 5 november werd ik
bij de laatste poulewedstrijd erg kortademig. Bij de tegenstander speelde
een huisarts mee, die het opviel en mij graag even kort wilde
onderzoeken. Enfin, via de huisartsenpost in Gouda en cardioloog erbij
een nachtje in Gouda overgebleven. Diverse onderzoeken en weer naar
huis. Maandags weer even gewerkt, weer de ademhalingsklachten. Via de
huisarts naar de cardioloog. Weer longfoto, cardiogram, bloed prikken,
later een hartecho en op 12 en 13 december Myoview. Door de
feestdagen en de perikelen met het nieuwe ziekenhuis vijf weken later op
16 januari pas weer terug bij de cardioloog. Uitslag: het hart krijgt de
weinig zuurstof in de buurt van het oude infarct. 24 januari katheterisatie
via de dag-opname. Marjolein was de assistente, filmpje bekeken, 1
kransslagader gezien, dat was net een lange ballon die op meerdere
plaatsen ingeknepen was. Dus niet terug naar de dag-opname, maar
blijven. Op het moment van dit schrijven is het rond 7 uur, 26 januari. Nog
2 uurtjes, dan word ik opgehaald, naar de VU en morgen bypassoperatie.
Op het moment dat jullie dit lezen is alles weer achter de rug en ben ik
aan her revalideren.
Dan toch nog een vrolijk nootje als afsluiting: we liggen hier met z'n
drieën. Een van de drie ligt aan een infuus met vochtpompje. Op een
gegeven moment is zijn pompje aan het piepen en staat op pauze en hij
heeft zijn vrouw aan de telefoon. Jonge meid van de verpleging erbij, de
man zegt: hij staat op pauze, dat meisje vraagt wat zegt u en zijn vrouw
reageert op datzelfde moment op zijn opmerking, dus die man zegt door
de telefoon: ik heb het niet tegen jou en de verpleegster dacht dat dat het
tegen haar was en loopt weer weg. We hebben ons tranen gelachen.
Tot zover. Ik laat het straks over me heen komen en berust in de situatie.
Tot ziens op de maandagavonden.
Groeten, Martin Prins – Groep 2.
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Aanvullende mededeling betreffende gezondheid van
Martin Prins
Een berichtje van Talitha Prins via Hans Suir.
Operatie geslaagd. Alles is het van zelf weer gaan doen. ( Knap hè dat zo
iets kan).
Hij is nog niet bij maar ademt bijna weer normaal.
Een keurige patiënt. Het klonk een beetje trots dat vond ik leuk.
4 bypasses. Ik houd jullie op de hoogte.
Met dank aan Hans Suir- Groep 2.

Vermelding van concept ontwerp van het
Huishoudelijk Reglement.
Zoals afgesproken op de laatste Algemene Ledenvergadering van 23
november 2016 in dit clubblad de vermelding van het door het bestuur
opgestelde huishoudelijk reglement.
Dit reglement is gemaakt als completering op de eventueel te wijzigen
statuten van onze vereniging.
Dit reglement zal dus pas in gaan als:
- de statuten gewijzigd zouden zijn of worden en gelden dus nadrukkelijk
niet als aanvulling op onze huidige statuten
- als er nieuwe statuten zouden zijn en na goedkeuring van de
Algemene Ledenvergadering van dit huishoudelijk reglement
Namens het bestuur,

Ton Schomakers
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Huishoudelijk reglement Hartenjagers Zaanstad
Er is een huishoudelijk reglement vastgesteld. Deze bepalingen
mogen niet in strijd zijn met de met de wet of de statuten.
Het bestuur behoeft goedkeuring van de Algemene Vergadering tot
het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van
investeringen, dat een bedrag of een waarde van € 500,00 te boven
gaat.
Dit huishoudelijk reglement kan indien nodig worden aangepast.
Aanpassingen dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de
Leden op de Algemene Ledenvergadering.
Tevens zijn de taken van de bestuursleden hierin omschreven.
Het wordt niet wenselijk geacht dat alle bestuursleden tijdens de
ledenvergadering tegelijk aftreden en zodoende is er een rooster van
aftreden gemaakt dat elk jaar wordt aangepast.
De voorzitter en de secretaris dienen niet tegelijk af te treden.
Op dit moment is dit de situatie:
sinds:
Dick Mooij
materialen
2007
Niek Peet
penningmeester
2007
Ton Schomakers
redactie HJ/voorzitter 2010 HERKOZEN
2015
Truus Eelman
secretaris
2013
Voorstel is om na 3 jaar af te treden en wel/niet herkiesbaar te zijn.
Voorzitter:
Het vertegenwoordigen van de vereniging
Het leiderschap van de vereniging en samen met de andere bestuursleden
beslissingen nemen
Coördineren en controleren van de lopende zaken
Aanspreek punt voor leden
Voorzitten van bestuurs- en ledenvergaderingen
In samenspraak met de secretaris de agendapunten vaststellen
Secretaris:
Reserveren van de locaties om te sporten
Versturen van de krantjes/uitnodigingen LV die niet per mail gaan
Nieuwe leden informeren via infobrief en aanmeldingsformulier
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Bijwonen gesprek met sportleiders en verpleegkundigen

Bestuursvergaderingen:
Agenda maken
Notuleren
In- en uitgaande post bijhouden
Ledenadministratie bijhouden
Mutaties leden communiceren met bestuursleden
Voorbereiden Ledenvergadering:
Jaarverslag maken
Uitnodiging/agenda maken voor de leden
Notuleren
Locatie reserveren
Speculaaspoppen kopen en distribueren
Kaarten versturen voor lief en leed.
Bingo-prijzen verzorgen
Penningmeester:
Het registreren van de contributie en het herinneren bij niet tijdig betalen
Het doen en registreren van alle betalingen
Het bijhouden van (grootboekrekeningen) van een Kas-Giroboek
Het verzorgen van jaarstukken voor de algemene jaarvergadering
De kascontrole commissie bij elkaar roepen
Het verzorgen van vergoedingen aan sportleiders en verpleegkundigen
Aan de nieuwe leden een nota sturen voor de inschrijfkosten en het shirt
Het archiveren van bankoverzichten
Kaarten versturen naar verpleegkundigen + sportleiding.
Bestuursleden:
Coördinator voor het openen/sluiten van de sportzalen.
Het bestuur heeft de beschikking in het Zaanlands Lyceum over 2
kasten, waarvan zij de sleutels beheren.
Groepscoördinator:
Er zijn 3 groepen. Iedere groep heeft een groepscoördinator.
Aanspreek punt voor de leden van zijn/haar groep, het registreren
van de leden die aanwezig zijn op de sportavond, contact
opnemen met de mensen die langdurig afwezig zijn.
(lief en leed ). Het laten verzorgen van een beterschapskaartje.
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Materiaalbeheer:
Het onderhoud van het materiaal en het aanschaffen hiervan na
overleg binnen het bestuur
Waaronder de defibrillator de telefoon en de EHBO koffer.
Het gereed maken van de sportzalen en materiaal, met speciale
aandacht voor de defibrillator( testen ), de noodtelefoon en de
EHBO koffer.
Uitgifte van de Hartenjagers sportshirtjes.
Coördinator reanimatie:
Het organiseren van 2x een reanimatie cursus, 1 x t.b.v. de
reanimatiegroep en
1x voor de leden, bij voldoende deelname.
Het organiseren van de reanimatiegroep, zodat er voldoende
mensen over de 3 groepen verdeeld zijn, met een aanvullende
reanimatietraining en kennis hebben van ons reanimatieplan.
Het bewaken van het reanimatieplan (aanwezig in de EHBO
koffer) en het eventuele aanpassen hiervan, in overleg met een
verpleegkundige en het verspreiden hiervan, onder de
reanimatiegroep, bv. aan het begin van het seizoen en voor de
extra training van deze groep.
Clubblad/website/E-mail adressen
Het verzamelen van kopij bij de leden en/of stukjes schrijven voor het
clubblad.
Het bijhouden van de emailadressen van de leden.
Indien nodig het verzenden van berichten vanuit de vereniging via de email
aan de leden.
Het onderhouden en waar nodig vernieuwen van onze website.
Indien nodig contact onderhouden met onze webmaster Amtex.
Het samenstellen en opmaken van het clubblad.
Het laten kopiëren van het clubblad, voor die leden die geen email hebben
Het versturen van het clubblad naar de email-leden.
In verband met eventuele beslissingen die door het bestuur genomen
moeten worden zijn de mobiele telefoonnummers onderling
uitgewisseld.
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Verzamelde werken van Rob Boot (1)
Mijn Boom.
Die boom lieverd, zie je hem dan niet.
Hij herinnert zich zelfs onze voorouders
met speels gemak.
Erken toch zijn majestueuze kracht .
Laat je omhelzen in bloeiende armen.
Wij die onder hem speelden; zelfs dat gespierde
paard gebonden aan de wagen; is tot niets in staat
vergeleken bij hem.
Wij zongen door alle tijden heen liederen
voor de enige toeschouwer die echt luisterde.
En wat gaf hij niet terug: verkoeling, maar ook
verstrooiing in geurende herinneringen.
Blijf kijken zie hem aan, verzwelgen zal hij alle angsten
die in een mens leven.
Verwaaien zal hij ze in eeuwig bruisende
golven.
Ruisen elke nacht waarin wij rusten.
Waken en wekken, elke mistroostige zal hij vormen tot
vreugdekinderen die weer gaan dansen en huppelen.
Van en naar de bron waar ook mijn
boom is ontkiemd.
Rob Boot – Groep 3
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VERSLAG VOLLEYBALTOERNOOI
HARTENJAGERS ZAANSTREEK
2016
Waar zal ik beginnen met mijn verhaal. Laat ik maar eens starten bij het
begin.
Op 17 oktober 2015 hadden wij ons 4e toernooi. Na afloop, mede door de
vele complimenten van de deelnemende teams, werd onder het genot van
een drankje en een teamschotel besloten dat het 5 e toernooi een feit
moest worden.
Als datum werd gekozen voor 22 oktober en de zaal kon voor deze datum
worden vastgelegd.
Op 7 april werden de uitnodigingen verzonden aan de ons bekende
teams. Het streven was een toernooi te organiseren met 16 teams, zodat
er 4 poules van 4 konden worden gemaakt, waarna in het
middagprogramma poules konden worden gecreëerd van de 4 nummers
1, de 4 nummers 2, enzovoort.
Gezien het feit dat we voor de hele organisatie van het toernooi gebruik
konden maken van de draaiboeken van de voorgaande toernooien, wist
iedereen wat te doen. Toch moest er af en toe vergaderd worden. Zoals
gebruikelijk vonden de vergaderingen plaats in clubhuis “de Koopman”.
Gedurende deze vergaderingen werden we goed verzorgd door Hanny de
Bruin, waarvoor onze dank.
De trouwe sponsoren werden benaderd en al snel toonden zij zich
wederom bereid het toernooi mogelijk te maken. Er werd dit jaar besloten
geen poging te wagen nieuwe sponsoren te werven, aangezien alle
pogingen in voorgaande jaren, behalve ergernis niets hadden opgeleverd.
Het bestuur van de Hartenjagers was inmiddels gevraagd om
toestemming voor het toernooi en het beschikbaar stellen van de
bankrekening van de vereniging. Ook werd het bestuur weer lief
aangekeken om de prijzen beschikbaar te stellen. Langs deze weg wil ik
namens de toernooicommissie het bestuur bedanken voor hun
medewerking.
.
De eerste aanmeldingen stroomden al snel binnen, maar op een gegeven
moment stokte het. Het ging er op lijken dat we het gewenste aantal niet
zouden bereiken.
Onze ondergrens hadden we op 14 teams gesteld. Besloten werd dan ook
om een team van niet (ex)hartpatiënten uit te nodigen. We leken
inderdaad op 14 teams te blijven steken. Martin vond nog een nieuwe
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vereniging Harttrimclub Cardiofitters, waardoor we op 15 teams
uitkwamen.
Martin kon dus het wedstrijdschema in elkaar gaan draaien, 3 poules van
5 teams en in de middag 5 finalepoules van 3 teams. Nadat het schema
was gecontroleerd en daar waar nodig aangepast, kon ik het
toernooiboekje gaan samenstellen en printen.
Op 11 oktober hadden we onze laatste vergadering, om de laatste puntjes
op de i te zetten. Net op het moment dat je dacht dat je alles voor elkaar
had, kwam er een afmelding van OBHR Gendt. Minder dan een week
voor het toernooi konden we nog opzoek naar een 15 e team. Uiteindelijk
werd deze gevonden in een recreantenteam van Buurthuis de
Bovenkruier.
De donderdag voor het toernooi dreigde er toch nog een kink in de kabel
te komen, doordat HTC Gouda door blessures nog maar 4 spelers had en
zich dreigde terug te trekken. Gelukkig konden ze worden overgehaald om
toch te komen.
Vrijdag nog even de laatste zaken regelen, de enveloppen voor de teams,
de enveloppen voor de consumptiebonnen voor de vrijwilligers, de wijn
voor de vrijwilligers inpakken en noem maar op.
Zaterdag, 22 oktober de grote dag. Om 08.30 uur verzamelden alle
spelers van het volleybalteam zich bij de sporthal in Oostzaan. Het feest
kon beginnen. Tinie Roels (van de sporthal) en haar team zorgde ervoor
dat we konden beginnen met een kopje koffie, waarna snel de zaal werd
klaargemaakt.
Al snel druppelde de teams, de scheidsrechters en de mensen van de
EHBO binnen.
Om 10.00 uur de warming-up onder leiding van Renaat Dral. Waarna om
10.30 de wedstrijden van start gingen.
Wij mochten gelijk in de eerste wedstrijdronde aantreden tegen Phoenix
Purmerend. Mede door het feit dat we eigenlijk nog niet als team hadden
kunnen trainen, kwamen we wat moeilijk uit de startblokken. Uiteindelijk
wonnen we nipt met 31-30.
De volgende wedstrijd kon ik weer aan de bak, maar nu bij mijn gastteam
HTC Gouda.
De tweede wedstrijd van de Hartenjagers was tegen Hartslagen Alkmaar.
Ook deze wedstrijd werd gewonnen met 32-23.
Om 12.10 uur was het tijd voor onze bekende tegenstander Haagsche
Bluf. Doordat we ons niet lieten verleiden mee te gaan doen met hun spel,
maar ons eigen spel bleven spelen wonnen we deze wedstrijd ruim met
40-18.
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De laatste poulewedstrijd was tegen Cardio Cracks Den Haag, altijd een
lastig in te schatten tegenstander. In een spannende wedstrijd verloren we
uiteindelijk met 25-30.
Hierdoor werden we tweede in de poule.
In de middag poule leek niks meer te lukken en speelden we eigenlijk
tegen ons zelf. Beide wedstrijden werden dan ook verloren (tegen Oud
Capri Rotterdam verloren we met 19-39 en tegen Cardiosport Rijnmond
met 24-35).
De winnaar van het toernooi werd uiteindelijk VéPéZet.
De prijsuitreiking zou weer worden verzorgd door Tine Schaafsma de
wethouder van Sport van Oostzaan. Alvorens tot de prijsuitreiking over te
gaan, werd de organisatie van het toernooi door het bestuur van de
Hartenjagers in het zonnetje gezet. Deze geste werd door de 4 leden van
het organisatiecomité erg gewaardeerd.
Een aantal jaar geleden hebben wij besloten ander soortige prijzen dan de
bekende bekers weg te geven. De eerste prijs waren een handdoek en
een fles doucheschuim voor alle spelers, de tweede prijs een t-shirt met
een fles doucheschuim en de derde prijs een paar sokken en een fles
doucheschuim. Net als in voorgaande jaren werd dit door de winnende
teams erg op prijs gesteld.
Daarna bleef het nog lang onrustig en bovenal heel gezellig in Oostzaan.
Langs deze weg wil ik Tinie Roels en haar team heel erg bedanken voor
wederom de geweldige gastvrijheid. Ook wil ik het bestuur van de
Hartenjagers bedanken voor hun medewerking.
Het is teveel om alle vrijwilligers met naam en toenaam te bedanken, maar
alle vrijwilligers heel erg bedankt, zonder jullie was er wederom weer geen
toernooi geweest. Ook de sponsoren wederom bedankt.
Ik wil Martin een pluim geven voor het in goede banen leiden als
wedstrijdleider van de hele dag.
Volgens jaar gaan we voor ons 6e toernooi. Ik kijk er nu al weer naar uit
om samen met Nico de Bruin, Bert de Jong en Martin Prins het volgende
toernooi te organiseren.
Roland Lamet
Groep 2
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Verzamelde werken van Rob Boot (2)
De vier seizoenen.
Het was een mooie tijd:
Hoe wij door de de lente liepen.
En de vogels riepen
Van een naderend afscheid
In die mooie tijd
bood de zomer een nieuw begin
"Dan heeft het leven zin"
zei je dan altijd

De herfst streelt ons in kleuren .
Hoe machtig is toch de natuur,
jij noemt dat heilig vuur.
Dan komt de dag der treuren.
De vogels roepen onze namen,
Zullen ze allicht niet vergeten.
De winter weeft mijn ramen.
Verdriet heeft in mijn lip gebeten.
Rob Boot – Groep 3
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Uitzetten Folder Hartenjagers
Op de avond van de Algemene Ledenvergadering heb je kennis kunnen
maken met een folder die is ontwikkeld voor Hartenjagers.
Deze folder is bedoelt om nieuwe leden te werven en daarom zijn we op
zoek naar adressen zoals b.v. je huisarts, fysiotherapeut o.i.d.
We willen, na verhuizing van het ZMC, een stapeltje folders bij de afdeling
cardiologie aanbieden.
Als jullie denken een geschikt adres te weten waar je een aantal van deze
exemplaren zou mogen brengen dan graag een mailtje naar
hartenjagers.secretariaat@kpnmail.nl
Geef het aantal benodigde folders aan en wij zorgen er dan voor dat deze
in je bezit komen.
Zo kunnen we met z’n allen verder bouwen aan onze sportclub
Hartenjagers Zaanstad.
Truus Eelman, secretaris
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De Troubadour(De Kronenburg)
Toen hij naar buiten stapte vloog er een vogel vanaf het glazen dak van
de Kronenburg zijn richting in. Het was de wielewaal die op zijn schouder
plaats nam en direct zijn jubel lied ten gehore bracht. De gehele
omgeving werd er door vervuld ,tot in alle uithoeken van de eindeloze
omgeving. De boerderij was totaal veranderd. Zij stond in een
volumineuze wolk beschenen door roomblank licht.. Het verminkte
lichaam was veranderd in een doorglanzend glaspaleis. De vogel eindigde
het lied in diep opborrelende, onder klanken; en nam nauwelijks de tijd om
zijn vriend (die nog niet bekomen was van alle emoties)de tijd te gunnen
zijn tranen in het verenpak af te vegen. Hij vloog alweer richting het dak
om van daaruit zijn territorium af te schermen. Kwam het door het lied van
de vogel die het eindeloze gebied deed vibreren; of de zuivere stilte
waardoor de klanken werden meegenomen in de eeuwig meedeinende
golven van het universum, om daar op te lossen. Want de glazenwand
van het paleis schoof open, een zacht warme oranje gloed van kristallen
luchters schemerde door de zalen. In de zwoele atmosfeer ontwaarde
Glimlach enkele mensen die hij herkende, maar waarvan hij dacht dat zij
waren overleden. Het geroezemoes van de vele gasten die waren
gearriveerd klonk zo vertrouwd, zou er iemand worden verwacht? Een
fauteuil bekleed met een piepklein fluwelen ruitjes motief stond in een
hoek bij de wand. Hij keek er naar, wat grappig, er spoten allerlei
pastelkleurige tinten uit de ruitjes die door elkaar heen schitterden. Hij ging
er in zitten en bekeek op zijn gemak naar de verschillende versierselen die
waren opgehangen. Steeds meer gasten kwamen naar binnen en de zaal
vulde zich tot op dit moment om zich in
een vloeiende beweging als een
wuivend korenveld naar het zuiden in
de richting van een deur, die boven op
de eerste etage stond, te begeven.
Verwachtingsvol strekten de halzen
zich omhoog, aan alles was te merken
dat ze wisten wie deze genodigde zou
zijn. Dan gaat de deur open. De gasten
slaakten een kreet van vreugde . Hij is
in hun midden.
Rob Boot – Groep 3
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Verzamelde werken van Rob Boot (3)
Lijn 9.
Ik zei: "Blijf zitten", maar je was al weg.
Een tram die door de oorlog rijd.
Jouw gezicht dat voor altijd
Verdwijnt, oei wat een pech.
Dat wij joden zijn en...
in de val gelokt
Wij vallen licht gevlokt
Nog dieper dan dat Duitse Zwijn.
De vlam die jij me gaf.
Vlijm scherp zijn kon je ook
En toen ik onderdook
Lag jij in een massa graf
Hij stopte voor die zwijnenbekken.
Nu op het Rembrandt Plein
En als we aangekomen zijn:
"Vergeet niet uit te checken."
Rob Boot – Groep 3

Verzamelde werken van Rob Boot (4)
Tijd
Het heeft eens plaats gevonden.
Die onbestorven lach in bed.
Het heeft eens plaats gevonden.
In de dans,jouw laatste tred.
Wat heeft er plaats gevonden.
Toen jij van mij ging.
De verwijten die je zocht?
In mijn herinnering.
Ach weet dat het verleden
Net zo kan zijn als het nu.
Hier in het heden dans ik weer.
En........’t is geen deja vu.
Rob Boot – Groep 3
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Verjaardagkalender
Februari 2017 t/m Mei 2017
Februari 2017
3
6
7
19
29

April 2017

Hr. R.R. Lamet
Mw. D.F.M. Kalf – Kudding
Hr. L. Yong
Hr. C.J. Tuyp
Hr. A.P. Nieland

g-3
g-1
spl
g-1
g-1

7
15
16
20
6
25

Maart 2017
4
11
11
11
12
13
15
20
22
30

Hr. A. Potter
Hr. S. Chu Kum
Hr. D. Mooij
Hr. A.J. Slagter
Hr. K.J. Feij

g-2
g-3
g-1
g-2
g-3

Mei 2017

Hr. H.J. Grijzenhout
Hr. K.F. v d Berg
Mw. T. Eelman – Schenk
Mw. S.C.J. Beverloo
Mw. N. Bakker
Hr. J.H. van Zuuren
Hr. S.P. Horstman
Hr. F.A.A.M. van Rijen
Hr. T.S.J. Schomakers

g-3
g-1
g-2
g-1
vpk
g-3
g-1
g-3
g-1

2
2
3
6
11
12
12
13
16
22
28

Hr. B. Janeczko
Hr. E.R. Heijdeman
Hr. M.A. Brandsma
Hr. J. Gerssen
Hr. S. Woldhuis
Hr. J.G. Jonkman
Hr. H. Prast
Mw. J. Visser
Hr. M.J. Pasman
Hr. W. Grootfaam
vpk
Hr. H.W. Suir

g = groep; vpk = verpleegkundige; spl = sportleider

Alvast van harte gefeliciteerd
allemaal, namens bestuur,
redactie en overige Hartenjagers.
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g-3
g-1
g-1
g-3
g-3
g-1
g-2
g-2
g-1
vpk
g-2

Rooster voor het sportjaar 2016 / 2017:
Eerste sportavond van het seizoen 5 september 2016.
Herfstvakantie
17 okt 2016
Kerstvakantie
26 dec 2016 en 2 jan 2017
Voorjaarsvakantie 20 feb 2017
Paasvakantie
17 apr 2017
Mei vakantie
24 apr en 1 mei 2017
Laatste sportavond van het seizoen 29 mei 2017
In verband met de examenweken van het Zaanlands Lyceum zullen we op
8, 15, 22 en 29 mei 2017, evenals in voorgaande jaren sporten op een
andere locatie.
We hebben een nieuwe locatie gevonden t.w.:
Het Zaanlands Lyceum gymzaalgebouw met blauwe deur.
Het adres is: Rembrandstraat 21C 1506 LS Zaandam
Het bevindt zich naast de parkeerplaats van de Associatie
Uitvaartverzorging Zaandam. Parkeergelegenheid genoeg.
De sport tijden blijven voor alle groepen ongewijzigd

Leden Reanimatiegroep
Groep 1: Margreet Dijkstra, Dick Mooij, Ton Schomakers
Groep 2: Louis Marijnissen, Martin Prins, Hans Sinkeldam
Groep 3: Martin Harwijne, Ida Molenaar

Redactie Hartenjager | Website | E-mailkring
Ton Schomakers
Kees Jongensstraat 23 1531 GT Wormer
redactie.hartenjagers@ziggo.nl
075-642 00 07

Extra ‘reserve’ clubshirt
Wilt u nog een extra clubshirt hebben, dan zijn deze te verkrijgen bij onze
materiaalbeheerder Dick Mooij of via uw groepscoördinator voor
€ 15,00 per stuk.
Bezoek voor alle informatie en nieuws over de vereniging onze website

23

Gegevens bestuursleden
Voorzitter
Ton Schomakers
Kees Jongensstraat 23 1531 GT Wormer
redactie.hartenjagers@ziggo.nl
075-642 0007
Secretaris
Truus Eelman – Schenk Wilgenkade 19
hartenjagers.secretariaat@kpnmail.nl

1521 ET Wormerveer
075-628 21 64

Penningmeester
Niek Peet
n.peet@telfort.nl

1561 KD Krommenie
075-621 08 20

Erasmusstraat 9

Materiaalbeheer / Coördinator Reanimatieteam
Dick Mooij
Watertoren 7
1531 NG Wormer
d.mooij919@hotmail.com
075-642 66 39

Groepscoördinatoren
Sportgroep 1
Dick Mooij

d.mooij919@hotmail.com

Watertoren 7

1531 NG Wormer
075-642 66 39

Sportgroep 2
Louis Marijnissen
louis.elly@kpnmail.nl

1501 AZ Zaandam
075-617 58 20

Skagerrak 12

Sportgroep 3
Jan Schut
Noorderven 61
hartenjagers@schut-online.nl

1504 AL Zaandam
075-670 27 20

Algemeen
Bankrekening ING(Iban-nummer):
NL 45 INGB 0005 3224 73
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t.n.v. Hartenjagers Krommenie

