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E- PLASMA   
Van het bestuur 

Het EHBO-seizoen zit er alweer even op als deze Plasma 
verschijnt. Soms lopen dingen even iets anders en voor je het 
weet is het alweer juni voordat de Plasma in de maak is. 
 
De algemene ledenvergadering was goed bezocht, en was 
een gezellige goede avond. Verderop in de E-Plasma staat het 
verslag van de jaarvergadering. Maar ik wil hier wel één ding 
uitlichten. Tijdens de herverkiezing heb ik namens de 
bestuursleden onze zorgen geuit over opvolging van het 
bestuur. De meeste leden zitten al vele jaren in het bestuur 
en wij zijn hard op zoek naar versterking en uiteindelijk ook 
naar vervangers voor onze functies. Zoals je overal ziet, 
vrijwilligers zijn moeilijk te vinden, maar uiteindelijk gaan de 
mensen wel stoppen in hun huidige functies. Daarom ook 
deze oproep, lijkt het je wat om het bestuur te versterken 
meld je aan bij het secretariaat! 
 
We kunnen terugkijken op weer een geslaagd seizoen waarin 
we weer een eerste hulp opleiding hebben gegeven, waarbij 
uiteindelijk iedereen is geslaagd. Dit is een mooi resultaat 
voor de docenten Erik en Karin. Ook de herhalingslessen 
werden weer goed bezocht en de docenten hadden weer een 
mooi lesseizoen voor ons in elkaar gezet. Ook de diagnose 
lessen in het gebouw zijn goed verlopen.  

Met de versterking van Erik in het docenten team stopt 
Dorrie weer met les geven voor ons. Dorrie heeft 2 jaar lang 
het team versterkt, toen we een docent te kort hadden. 
Tijdens het bestuursetentje hebben we Dorrie bedankt, en 
heeft ze een aardigheidje ontvangen namens de EHBO 
vereniging. 

De voorbereidingen voor het nieuwe lesseizoen zijn ook 
alweer in volle gang. En de docenten hebben diverse nieuwe 
ideeën. Een van de ideeën is op zaterdag lesgeven. Verderop 
in de Plasma vindt u hierover een stukje. Daarom hebben we 
ook voor dit afgelopen jaar en voor de plannen van het 
nieuwe jaar nog een evaluatieformulier gemaakt om in te 
vullen. De link staat in de mail. Het formulier kan ingevuld 
worden tot 25 juli alvast bedankt voor de medewerking. 

Zoals elk jaar met de zomer in de startblokken is het 
evenementen seizoen ook weer volop aan de gang en zijn er 
weer vele evenementen waarbij onze hulp nodig is. Dus als je 
kunt posten, meld je aan bij Petra 

(evenementen@ehboaalsmeer.nl ). Ook al ben 
je nieuw en heb je nog geen ervaring, neem 
contact op met Petra. 

Tot slot wens ik iedereen, ook namens mijn 
medebestuursleden, een zonnige zomer toe.  

                                                      Michel Vreken 
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Jaarvergadering 2019 
De algemene ledenvergadering op 7 februari jl werd goed bezocht. 44 personen waren daarbij aanwezig. Voorzitter 
Michel Vreken opende de vergadering. Er werd een minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden vorig jaar 
van David Mans en Joke Brusche-van Tol. 
 
De notulen van de vorige jaarvergadering zijn besproken en goedgekeurd. Vanwege de afwezigheid van 
penningmeester Thecla de Jongh heeft haar broer Bernard Oosterwijk de financiële stukken doorgenomen. Hij heeft 
het jaarverslag over 2018 en de begroting voor 2019 uitgebreid besproken. Boekjaar 2018 is afgesloten met een 
positief resultaat. Volgens de kascontrolecommissie is de boekhouding prima, er is dan ook décharge verleend aan 
de penningmeester. De contributie voor 2020 wordt niet verhoogd. Tijdens de bestuursverkiezing zijn de 
aftredende bestuursleden meteen herkozen. Er is wel een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Er zijn veel 
taken te verrichten, en verjonging van het bestuur is nodig om op de lange termijn door te gaan als vereniging. 
 
Erik Raket en Karin Verberne hebben afgelopen seizoen de opleiding gegeven en alle 10 cursisten zijn geslaagd. De 
aanwezige geslaagden hebben hun diploma ontvangen. Daarna zijn de jubilarissen aan de beurt. Zij ontvangen van 
Michel attenties. Ook bij het bestuur is een aantal jubilarissen: Petra zit 5 jaar in het bestuur en Thecla is al 30 jaar 
penningmeester. 
 
Tenslotte vertelt Michel dat Linda  
(niet bij de vergadering aanwezig)  
16 jaar in het bestuur heeft gezeten.  
Ze is hoofddocent, instructeur en poster.  
Zij zal hiervoor een bon, pen en bloemen  
ontvangen. 
 
Nadat de vergadering is gesloten was  
 nog gelegenheid om met elkaar na te praten. 
 

Op 9 maart is de goudenspeld dragers middag gehouden in het EHBO-gebouw.  
Het was een gezellige middag waar Dirk Jongkind ons mee nam in het Aalsmeerse van vroeger, de buxus teelt de 
kwekerijen van vroeger en nog meer nostalgie zijn de revue gepasseerd.  
 
Ook zijn op deze middag de jubilarissen die langer dan 25 jaar lid waren in het zonnetje gezet. Aaltje Buis, Corrie van  
Dam en Jaap Hoogendoorn waren allemaal 40 jaar lid. En Bab Jongkind was 65 jaar lid.  
 
En omdat op de jaarvergadering Marry Melman-Groen in ’t Woud niet in de gelegenheid was, heeft zijn omdat ze 
25 Jaar lid is, ook op deze middag haar                                     speldje gehad. Ook Sjaak Groen in ’t Woud is 25 jaar  
lid maar hij was niet 
in de gelegenheid. 
 

Gouden Speld Middag 2019 
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Penningmeester zijn van een vereniging 
Afgelopen jaarvergadering hebben wij als bestuur ons weer beschikbaar gesteld om onze bestuurstaken voor 2 
jaar te voldoen. 
 
Ondertussen ben ik dan voor onze EHBO-vereniging 30 jaar penningmeester. Ik kan jullie melden dat er in deze 30 
jaar heel veel is veranderd.  
 
Ik werd, in de vorige eeuw, gevraagd om penningmeester te worden, kreeg ik daar een doos vol papieren en……  
een gigantisch tabellarisch kasboek van de toenmalige penningmeester Joop de Hertog. Om een beetje wegwijs te 
worden van al deze informatie kwam David Mans een aantal keer bij mij langs. In het gigantische tabellarisch 
kasboek werden alle mutaties van de bank en kas handgeschreven verwerkt. De contributie inning werd gedaan 
aan de hand van een lijst die bij de bank werd aangeleverd. Vele heen en weer handelingen waren nodig voordat 
de contributie daadwerkelijk op de rekening van de vereniging stond. Langzaam maar zeker worden de 
veranderingen zichtbaar.  
 
Een heuse computer werd aangeschaft door de vereniging om onder andere het tabellarisch kasboek te 
automatiseren. Een boekhoud pakket wordt aangeschaft om de financiële administratie beter te stroomlijnen. De 
leden administratie werd handmatig gedaan door de secretaresse.   
Om de contributie inning eenvoudiger te laten verlopen wordt de ledenadministratie gekoppeld aan de financiële 
administratie.  Het gevolg hiervan is dat de penningmeester ook het adressenbestand van de leden up-to-date 
gaat houden in plaats van de secretaresse. Op deze manier kan de penningmeester jaarlijks de vele 
acceptgirokaarten printen en versturen om de contributie bij alle leden te innen.  

De ontwikkelingen gaan door. De acceptgiro kaart 
wordt steeds minder gebruikt, doordat de banken 
er veel kosten voor gaan berekenen. De 
automatische machtiging volgt de acceptgiro kaart 
op. De vereniging stuurt elk lid een verzoek om 
een machtiging af te geven om de automatische 
incasso te realiseren. Deze incasso vindt 1 x per 
jaar plaats. Op deze manier ontvangt de 
vereniging in één keer de contributie van de 
leden. Wat veel tijd en portokosten bespaart voor 
de vereniging. 
 
Dit is een kleine opsomming van 30 jaar 
penningmeester.  Ik doe dit nog steeds met veel 
enthousiasme, maar ik realiseer mij ook goed dat 
ik dit geen 30 jaar meer zal doen. Zoals ook al op 
de jaarvergadering is aangekondigd zijn wij op 
zoek naar bestuursleden. Wij als bestuur hopen 
dan ook dat er een aantal leden zijn die 
enthousiast zijn voor een bestuursfunctie. 
 
Thecla de Jongh 
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  Het posten regel ik nu al heel wat jaren. In eerste instantie heb 

ik gezegd dat ik alles rondom het posten regel en daarom zelf 
niet wil posten. Maar…… soms is het niet anders omdat er niet 
genoeg mensen zijn of zijn er evenementen die ik dan ook wel 
speciaal vind en me ervoor wil inzetten. Zo ook afgelopen 4 en 
5 mei. Samen met Cora ben ik als EHBO-er mee geweest om 
het bevrijdingsvuur op te halen uit Wageningen. Het 
bevrijdingsvuur werd door hardlopers naar Kudelstaart 
gebracht.  
 
Op 4 mei begon het met de dodenherdenking bij het 
monument de Propeller. Daarna kregen we een maaltijd bij 
café Op de Hoek om vervolgens met het hele team in de bus te 
gaan op weg naar Wageningen. In Wageningen zijn we met z’n 
allen ons gaan inschrijven en kregen we ons bord met daarop 
“Aalsmeer”. Daarna liepen we naar het centrum van 
Wageningen. Dit ging in flinke pas! En moest ik aardig mijn best 
doen om al die sporters bij te houden! Eenmaal in het centrum 
luisterden we naar een toespraak van de Burgermeester, 
waarna hij het bevrijdingsvuur uitdeelde met fakkels. Vanaf 
hier gingen de fakkels door heel Nederland. Om 24.00 uur 
begon de bevrijdingsvuur estafette op weg naar Kudelstaart. 
 
Wij bleven in de touringcar die op de route mee reed. Om de 2 
kilometer stopte de bus, zodat de hardlopers konden wisselen. 
Wij gingen alleen als EHBO-er mee, maar het verzorgen van 
eten en drinken voor de fietsers en lopers heb ik ook een 
beetje op me genomen. Ik vond het heel bijzonder om hier een 
keer aan deel te nemen. We werden volledig opgenomen in 
het team en het voelde ook dat we het met z’n allen deden, het 
maakte niet uit of je loper, fietser of EHBO-er was. 
 
In Kudelstaart aangekomen stond er een ontbijt voor ons klaar 
en konden we ons opfrissen en even uitrusten. Daarna zijn we 
met het team met fakkels achter de drumband naar place2bieb 
gelopen via het monument de Propeller. Bij place2bieb stond 
onze (nieuwe) Burgermeester ons op te wachten en hebben we 
met de fakkels het vuur aangestoken.  
 
Als afsluiting was er een bevrijdingslunch en werden we 
toegesproken door de Burgermeester. 
 
Al met al een hele indrukwekkende, vermoeiende nacht, waar 
ik met heel veel voldoening op terug kijk.  
 
Voor de komende periode staat vooral de feestweek als groot 
evenement in de planning en daarnaast ook nog een aantal 
leuke kleinere evenementen. Ben je nog geen poster en wil je 
wel een keer mee kijken en ervaren hoe het is als EHBO-er bij 
een evenement? Laat het mij weten via de mail 
evenementen@ehboaalsmeer.nl of via de app 06-49227908 
 
Petra Post 
 

Posten 
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EHBO-herhalingslessen op zaterdag   
Iedere EHBO-er die al in het bezit is van een diploma kent het. De ongeveer 5 avonden in een seizoen die je kwijt bent 
voor herhalingslessen. 
Daarnaast het opgeven voor een heel seizoen over een aantal maanden, en er dan achter komen dat er toch 
belangrijke afspraken en/of werk op dezelfde avond vallen. E 
 
Wellicht is dit dan iets voor jou. 
 
Wij willen als EHBO Aalsmeer, aankomend seizoen de mogelijkheid bieden om in twee zaterdagen de herhalingslessen 
af te ronden.  
Daarmee ben je van 9:00 tot 16:00 uur per zaterdag met EHBO bezig. 

- Intensief een hele dag met EHBO  
- Totaal 14 uur les  
- Half uur pauze en koffiepauze, effectief 12 uur EHBO les 
- Tijdwinst door minder introducties (binnenkomst, voorstellen, praatje) 

 
Wel wordt er verwacht dat je beide zaterdagen aanwezig bent. Er is geen mogelijkheid om wisselend de dinsdag of 
donderdag lessen af te wisselen met de zaterdag lessen. 
 
Jij als lid kiest voor: 

- of 2 zaterdag lessen 
- of de reguliere dinsdag of donderdag lessen 

 
Wij als instructeurs zijn bereid om dit aan te bieden, mede 
om meer flexibiliteit te bieden om geschoolde EHBO-ers te 
behouden. 
 
Om te inventariseren of er animo is om op zaterdag de 
lessen te volgen hebben we hierover vragen op genomen in 
het evaluatieformulier. 
 
Wij zien graag jullie reacties op het formulier tegemoet. 
 
Groeten, 
Instructeurs EHBO Aalsmeer 
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Deze zomer is ons gebouw gebruikt door de Marokaanse 
gemeenschap, i.v.m. de ramadan activiteiten.  Waarvoor onze 
buren ons zeer dankbaar zijn. 
 
En tijdens het Pinksterweekend is ons EHBO gebouw gebruikt door 
Roparun team Hollander. Een teamlid heeft een verslag geschreven 
van dit bijzondere weekend. Onze penningmeester Thecla deed  
ook mee met de Roparun als hardloper, zij vertrok met haar team 
vanaf Parijs. 
 
Op 7 juni om 10.00 uur vertrok Team Hollander vanaf de EHBO in 
Aalsmeer voor de Roparun naar Hamburg. Daar stond de touringcar 
volgeladen met eten, en omgebouwd tot slaapvertrek. Gespannen 
drentelen de teamleden nog wat rond. Het is eindelijk zover.  
 
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 km vanuit Parijs 
of Hamburg naar Rotterdam. Op zaterdagmiddag om 12.12 ging het 
team in Hamburg van start met 8 lopers, 4 fietsers, 2 koks, 3 
masseurs, 4 chauffeurs, 2 navigators en 1 teamcaptain. 51 uur later 
kwamen zij moe maar voldaan over de finish op de Binnenrotte in 
Rotterdam.  
 
Het team heeft zich een jaar lang ingezet om geld op te halen voor 
Roparun. We waren aanwezig op braderieën, organiseerden 
meerdere hardloopevenementen en verkochten zelf-ontworpen 
buffs. We verbonden ons ook aan enkele goede doelen van de 
Roparun. Zo waren we te gast bij hospice Bardo in Hoofddorp en 
kunnen we hen binnenkort een koppelbed schenken namens 
Roparun. We maakten kennis met het behandelteam Oncologie in 
het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en zij gaan ons de komende 
maanden verder betrekken bij hun beweegprogramma voor 
oncologische revalidatie, waar Roparun maar liefst 75.000 euro 
voor beschikbaar stelt. En na het aanmelden van de Aalsmeerse 
Stichting Living Memories bij Roparun, kregen zij deze week te 
horen dat zij met een donatie van 15.000 euro nog meer prachtige 
audio- en videoportretten mogen maken van ongeneeslijk zieke 
kinderen.   
 
Met al die mooie doelen in gedachten vergeten we gauw de 
moeheid en de stramme benen. Dat is waar we alle 562 kilometers 
voor liepen, samen als team.  
 
Het team mag nu maar liefst ruim 27.000 euro doneren aan 
Roparun. En daarmee hopen we dat de donkerste tijd voor hen die 
moeten vechten, moeten loslaten, moeten verwerken of rouwen 
een klein beetje lichter wordt.  
 
Het Team wil de EHBO Aalsmeer hartelijk danken voor de 
gastvrijheid en het beschikbaar stellen van de ruimte bij vertrek en 
terugkomst.  
 
Corine Poot (navigator Team Hollander| Team 118) 
 
 
 
 

EHBO-gebouw multifunctioneel   
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Henk Siecker 

«5 december 1930   † 3 juni 2019 

 

 

Bab Jongkind 
«4 februari 1926   † 14 juni 2019 

 

 
 

In Memoriam Bab Jongkind 
 

Bab was niet alleen 65 jaar lid en 26 jaar 
bestuurslid, ere-lid, en menig jaar onze 
commissaris, maar we hebben ook heel veel 
aan hem te danken.  
 
Hij heeft, door bij alle Aalsmeerse bedrijven 
aan te kloppen, ervoor gezorgd dat we bij ons 
50-jarig bestaan een caravan konden kopen! 
Bovendien was hij een bindende factor bij de 
Gouden Speld Dragers en met heb ik de G.S.D. 
club opgericht.  
 
Hij was een E.H.B.O-er in hart en nieren. 
 
Cobi Dekker. 

 

In Memoriam Henk Siecker 
 

Henk heeft in 1977 zijn EHBO-diploma behaald.  Al 
snel werd Henk gevraagd om in het bestuur te 
komen. Voor de vereniging heeft hij veel activiteiten 
gedaan.  
 
Vele jaren was Henk “de verbandmeester”, hij vulde 
de verbandkoffers bij, die op diverse plekken in 
Aalsmeer hingen waar ongevallen konden gebeuren.  
Tevens was hij postcommissaris en regelde de post 
activiteiten.  Daar waar nodig was reed Henk de 
caravan naar het evenement.   
 
Henk was ook zeer actief met het opleiden van 
wedstrijdploegen.  Op elke oefenavond was hij er. Bij 
de beginnerscursus had Henk altijd succes met de 
verslikking.  Even een appeltje eten…… en ja hoor 
daar kwam Henk aan…….. De Heimlich greep werd 
niet snel meer vergeten!   
 
Het afstempelen van de kaarten op de 
oefenavonden werd ook een aantal jaar door Henk 
verzorgd. 
Als de vereniging weer een jubileum te vieren had, 
was Henk al bezig een gezellige avond te 
organiseren. Menig jubileum heeft Henk mede 
georganiseerd. 
 
In 2002 kreeg hij zijn Gouden Speld voor 25-jarig 
lidmaatschap. Tevens werd Henk benoemd tot ere 
lid van onze vereniging. Ook al was Henk geen actief 
lid meer, als het even kon kwam hij op de 
jaarvergadering.  Op de jaarlijkse Gouden Speld 
Middag was Henk er altijd. 
 
Henk was 42 jaar lid van onze vereniging. 
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Warmte-Uitslag 

Wie aan de zomer denkt, denkt in de eerste plaats aan zon, zee en lekker op een terrasje zitten. De zomer staat ook 
voor optimisme, vrolijkheid en een algemeen goed gevoel. Maar de zomer kan ook minder leuke kantjes hebben. 
Eén daarvan is de warmte-uitslag, oftewel irritatie van de huid door overmatig zweten. 
Wat is warmte-uitslag en wat zijn de oorzaken? 
Zweten 
Warmte-uitslag, ook wel zweetuitslag genoemd is irritatie van de huid dat ontstaat door overmatig zweten bij 
blootstelling aan hoge temperaturen en warmte.  
 

Huid 
Door onder meer vuil en zweet kunnen de poriën 
in je huid verstopt raken en kunnen er rode, 
jeukende vlekken ontstaan. De typische 
huidzweertjes of blaasjes van warmte-uitslag 
ontwikkelen zich doordat het lichaam niet snel 
genoeg afvalstoffen kan afvoeren via transpiratie 
wanneer het erg warm is. Zweten gebeurt in een 
dergelijk hoog tempo dat de huid als het ware 
niet kan “volgen”. Hierdoor gaan de talgklieren 
van de huid verstoppen en stapelen zich 
afvalstoffen op in zweertjes of blaasjes. 
 

Symptomen warmte-uitslag 
Bij warmte-uitslag ontwikkelen zich kleine gele of rood-witte blaasjes of zweertjes over het hele lichaam. Vooral 
op de borst, de hals, de nek, de armen, de dijen en de voeten. Ook plekken op het lichaam die onderhevig zijn aan 
veel wrijving van de huid, zoals de holten van ellebogen en knieën, kunnen getroffen worden door warmte-uitslag. 
Huidplooien zijn typische plekken waar irritatie kan ontstaan, denk hierbij ook aan de liezen en de oksels. Vaak 
gaat warmte-uitslag gepaard met jeuk, waarbij je de neiging kan hebben om de blaasjes kapot te krabben. 
Hierdoor kunnen de blaasjes gaan bloeden. 
 
Behandeling warmte-uitslag 
In de meeste gevallen is warmte-uitslag onschuldig en gaat het vanzelf weer over wanneer het minder warm 
wordt en je minder gaat zweten. Maar om de vervelende symptomen draaglijker te maken zijn er enkele 
effectieve oplossingen. De behandeling van warmte-uitslag bestaat onder meer uit het fris houden van je lichaam 
en voor verzachting van de door uitslag getroffen plekken op de huid kan een verzachtende crème soelaas 
brengen 
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Bestuur 
voorzitter    
Michel Vreken              0297-
341971 
secretaris  
Sigrid Hoogendoorn            0297-
331260 
penningmeester     
Thecla de Jongh              0172-539733 
leden      
Petra Post              06-49227908    
Karin Verberne              06-11440866 
postcommissaris    
Petra Post (tot 20.00 uur) 06-49227908 
evenementen@ehboaalsmeer.nl 
Opleidingsadministratie   
opleiding@ehboaalsmeer.nl 
 
 

Instructeurs 
 

Thea Jongkind            0297-343245 
Karin Verberne            06-11440866 
Linda van Veen            0297-331853 
Erik Raket 
Administratie herhalingslessen 
Greet Kooij            06-49227906         
(18.00uur – 21.00uur)           
herhalingslessen@ehboaalsmeer.nl 
Verbanden 
Saskia Raket 
verbanden@ehboaalsmeer.nl       
 

Verenigingsgebouw 
Zwarteweg 77A, 1431 VJ AALSMEER 
ING: NL05 INGB 0002 5368 68,  
Kamer van Koophandel 40595083 
Secretariaat 
Sigrid Hoogendoorn-Arendse,  
P.F. von Sieboldlaan 43 
1431 KG AALSMEER, 
secretariaat@ehboaalsmeer.nl 
 
 
 
 

 

Volgende plasma kunt u in mei tegemoet zien. 

 
 

Bloedvaten 
Een andere oorzaak van rode vlekken kan 
irritatie van de kleine bloedvaten in de benen 
zijn. Dit komt met name bij oudere 
wandelaars en golfers voor, vandaar de term 
“golfersbenen”. 
Door de stuwing is de druk bij wandelen en 
golfen in de aderen van de onderbenen het 
hoogst. Door de druk neemt de 
doorlaatbaarheid van de bloedvaten toe en 
dat zorgt voor rode vlekken. Deze ontstaan 
vaak boven de rand van de sok. De sok 
veroorzaakt een tegendruk op de huid, 
waardoor op deze plaats vaak geen rode 
vlekken ontstaan. Hoge compressiekousen 
(deze zorgen voor extra tegendruk) kunnen 
een goed oplossing zijn. 
 
 
Bron: 
mens-en-gezondheid.infonu.nl 
wandel.nl 
 
 

Asfaltbrand 
De warmte van het asfalt waar je op loopt, kan rode vlekken op de onderbenen veroorzaken. Als op een warme dag 
de felle zon op het asfalt schijnt, kan het asfalt zeer heet worden. De hitte van het asfalt zorgt ervoor dat je huid 
steeds warmer wordt en na verloop van tijd verbrandt je huid. 
Je onderbenen zijn het dichtst bij het asfalt, vandaar dat je op je onderbenen rode vlekken krijgt. Dit noemen we 
asfaltbrand en zien we regelmatig bij de Vierdaagse van Nijmegen. 
Deze verbranding is niet hetzelfde als zonnebrand. De rode vlekken worden door de hitte veroorzaakt, niet door UV-
stralen zoals bij zonnebrand. Insmeren met een zonnebrandmiddel zal dus ook weinig helpen. Beter is om een lange 
broek te dragen als je op warme dagen een lange wandeltocht gaat maken en veel op asfalt loopt. De huid van je 
onderbenen is dan bedekt en minder gevoelig voor de hitte van het asfalt. 
 


