01 januari 2019.
Een mijlpaal 10 jaar Hartenzes
Namens het bestuur van onze vereniging “Harten zes” wens ik u allen, samen met uw
dierbaren een fantastisch en heel sportief jubileumjaar toe !!!

we vieren dit jaar het feit dat wij als “Harten zes” nu precies 10 jaar bestaan. Na een
bewogen periode bij Hartactief waren er zes personen die het voortouw namen om
ons los te weken en een nieuwe vereniging/sport-/trimclub te gaan beginnen.
“Recreatieve sportvereniging voor (ex) hartpatiënten Harten zes Rijswijk”.
Tegenwoordig zijn wij “Trim Club Harten 6”. De meeste van de toenmalige sporters
vonden dat een goed idee en stapten graag over naar “Harten 6”.
Alle begin is moeilijk maar met kijken, luisteren, veel praten, proberen en vooral
doorzetten kwam alles op zijn pootjes terecht en daar plukken wij nu nog de
vruchten van. Ook werd uit Harten-Zes een club gevormd die zich het meest bezig
houdt met volleybal, genaamd “Haagsche Bluf” met als thuisbasis de Van
Zweedenzaal in Rijswijk. Als je de foto’s van toen bekijkt dan gaat alles naar wens en
dragen wij thans onze club naar buiten uit met nieuwe shirts en organiseren wij
sportevenementen, waarover straks nog een paar regeltjes. Tijdens ons sporten
hebben wij de beschikking over een bevoegd sportinstructeur, onze Jan. Daarbij zit
aan de tafel in de zaal de verpleegkundige. Vroeger en nu wederom is dat Ria van
Bueren. Karin Bronkhorst heeft dit lange tijd gedaan maar moest om gezond heids
redenen er mee op houden. Onze sportactiviteiten: op de maandagmiddag een uur,
de dinsdagmiddag 2 uur en op de vrijdag wordt er een uur volleybal gespeeld. Er

werd en wordt nog steeds getafeltennist, badminton gespeeld, uiteraard kan men
ook volleyballen. Op een later tijdstip kwam er een sjoelbak bij. Dat kwam
eigenlijk zo: Gedurende een aantal jaren deden wij onze sportieve activiteiten in de
vakantieperiode in de sporthal “De Schilp” aan de Schaapweg. Tijdens het sporten
trapte Koos, u weet wel!! Op de bal, kwam ten val en moest met de ambulance naar
het ziekenhuis. Er was bij hem van alles mis, een zootje blauwe plekken, het een en
ander verrekt of lichtelijk ingescheurd, kortom voorlopig niet meer sporten. Toen hij
eindelijk weer naar de Van Zweedenzaal kwam zei hij heel meewarig, ”het enige dat
ik nog kan is sjoelen”… dat werd gehoord. Toen hij enige tijd later weer mocht
sporten stond er een sjoelbak voor hem klaar, die tot op heden nog steeds wordt
gebruikt. Zoals al gezegd is de Van Zweedenzaal in Rijswijk de plaats waar alles
gebeurd en dat voelt nog steeds goed aan. Eerst worden door diverse personen de
toestellen en andere attributen opgezet zodat men eigenlijk direct kan starten. De
gang van zaken is nu. Eerst doen we zelf de een of andere sport. Als onze sportleraar
Jan binnenkomt gaat het werk eigenlijk pas goed beginnen. Even twee keer de zaal
in een looppasje rondlopen…de matjes pakken voor de grondoefeningen. In de loop
van 2018 gebeurde er iets moois. Er werden een paar mensen van het bestuur
benaderd door de Rotaryclub Rijswijk gewoon om eens uit te leggen het hoe, wat en
waarom van Harten 6. Dit werd door Frans en Willem zo goed gedaan dat de
Rotaryclub besloot om ons een financiële bijdrage te geven. Van dat geld werden o.a.
gewichten van diverse zwaarte aangeschaft. Vanaf dat moment werden die
grondoefeningen en ook het lopen met gewichten gedaan. Gelukkig is er na het
sporten rust en koffie en thee. Dan wordt het wel en wee van de mensen besproken
onder het genot van een lekker bakkie gezet door onze Hannie. Een soort contact
plaats waar ook bij de koffie getrakteerd wordt als er wat te vieren is. Meestal een
verjaardag. Niet alleen in de zaal zijn we druk bezig, onze Willem heeft ook een fijne
website op de computer gemaakt, hiermee wordt ook het wel en wee van de sporters
aan andere medegedeeld. De site is ook meteen de communicatie naar de leden toe
het bestaat uit diverse onderdelen met daaronder de rubriek “ziekenboeg” en helaas
want dat hoort ook bij het leven “In Memoriam”. Op gebied van promotie van onze
club werd er van alles gedaan. Vrijwilligers stonden op braderieën, wijkfeesten en
andere gebeurtenissen waar veel publiek op af kwam. Daardoor was over deze 10
jaar gerekend een vaste groep sporters en was het verloop van mensen niet al te
groot. Daar moet tevens bij bedacht worden dat er ook aardig wat sporters/vrienden
van die vaste groep meestal na een ziekbed kwamen te overlijden. Dat greep ons
altijd aan want zij waren bijna altijd in hun groep aanwezig. Elk Nieuwjaar begint
voor ons met een ledenvergadering, die wordt gehouden in de parochiezaal van de
pastorie van de Bonifatiuskerk in Rijswijk.

Er komen ieder jaar aardig wat leden bijeen om het afgelopen oudjaar uit te zwaaien
en wij ons met veel elan gereed maken voor een nieuw sportjaar. Al heel wat jaren
verzorgd de heer Niek van Dam, oud-voorzitter, voor het bestuur de stukken voor de
vergadering, waarin de meest uiteenlopende zaken aan de orde komen en men
daarop al of niet kan reageren. Aan de orde komen zaken zoals o.a.: mededelingen, de
jaarrekening, de begroting voor het komend jaar, de rondvraag en sluiting. Er wordt
dan gedebatteerd over serieuze zaken zoals de contributie, het huren van de zaal, de
hele zaal (dinsdagmiddag) of een halve zaal (maandag- en vrijdagmiddag) en het
ledenbestand. Er is nu een nieuw fenomeen bij gekomen: de vergevorderde plannen
van de gemeente Rijswijk om een nieuw sportaccommodatie te gaan bouwen op de
hoek van de Churchilllaan en de Burgemeester Elsenlaan. Het bestuur blijft alert op
alle overlegsituaties over de nieuwe sportzaal en maakt zodoende meteen gebruik
om onze wensen op tafel te leggen. U wordt op de site door Willem op de hoogte
gehouden. Gaarne verwijs ik in dit verband naar een stukje over het bezoek dat er
op 2 oktober naar onze sportzaal kwam en wel de heer Bjorn Lugthart samen met
mevrouw Melissa Elsink, resp. wethouder van o.m. sportzaken en
communicatieadviseur. Beide kwamen zelf polshoogte nemen van hoe wij sporten en
of er nog aanvullende wensen waren. Juist op dat moment werd er door de
gemeenteraad spijkers met koppen geslagen om tot een afrondend besluit over deze
nieuwe sportzaal te komen. Een week later werd er inderdaad een akkoord bereikt!!
Ook Willem legde uit –tijdens dat bezoek- dat er eigenlijk een AED-apparaat
(Automatische Externe Defibrillator) bij moest komen. De tijd die verloren gaat om
AED die buiten hangt te halen en aan te sluiten is te lang.
Willem had dat goed gezien…de AED is in december gekomen en opgehangen.
Wat de nieuwe sporthal voor ons gaat betekenen moeten we afwachten er moet ook
organisatorisch veel gebeuren, dus we blijven nog wel een poosje onze vertrouwde
Van Zweeden zaal. Ik kom, zoals beloofd, nog even terug op het organiseren van
evenementen. In 2019 zal Harten 6 samen met Haagsche Bluf, weer een groot
volleybaltoernooi voor Hartpatiënten in de Marimbahal in Rijswijk organiseren. Het
eerstvolgende toernooi zal plaatsvinden op 11 mei 2019.

Zet het a.u.b. in uw agenda want op die dag even komen kijken is de moeite waard.
Willem, terzijde gestaan door Jan van der Sloot zijn al druk bezig de sponsoren te
benaderen om allerlei lekkers maar ook mooie zaken, zoals o.a. de bekers, te regelen.
Vroeg in de ochtend van de bewuste zaterdag wordt er flink aangepoot. Ook door
Cayley en Ashley beide kleindochters van Hannie en Willem die zorgen er voor dat
alles piekfijn verloopt. Ze houden standen bij, het scorebord en ze zorgen dat de
versnaperingen, zoals fruit altijd aanwezig is. Ook delen zij mede prijzen uit en
hangen de daarbij behorende onderscheidingen om. Eerst een officiële opening door
de wethouder van sportzaken, de heer B. Lugthart daarna neemt Jan de warming up
voor zijn rekening waarna het toernooi kan gaan beginnen. Een waar spektakel, dus
kom kijken. Ik ben aan het eind van mijn latijn, maar er is ongetwijfeld meer. Maar
zoals ik die 10 jaar heb beleefd is alles rustig verlopen. Alleen die grote brand achter
onze zaal, die herinneren wij ons allemaal. Gelukkig konden wij na enige tijd gewoon
weer door gaan met sporten. Voor eenieder persoonlijk zullen de afgelopen 10 jaar
best wel een wisselend beeld geven. Ik eindig zoals ik begon en wil u nogmaals mede
namens het bestuur, ook diegene die lichamelijk voorlopig niet in staat zijn om te
komen sporten, toch ontzettend fijne en gezellige feestdagen en een voorspoedig,
gezond en heel sportief 2019 toewensen en dat geld uiteraard ook voor al uw
dierbaren.
Op naar de komende 10 jaar van Harten 6,
Door Willem werd er een 10-jarige bestaan logo ontworpen dat we hebben gebruik
om nieuwe shirt te laten maken en die uit te delen aan onze leden. U kunt het
nieuwe shirt in ontvangst nemen op onze 10de leden vergadering op 10-01-2019.
Stukje geschreven door Kees Mulder (bedankt daarvoor en voor je inzet)
Foto’s Archief van Willem van Dijk.

