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1. Introductie Topsport for Life 
 
Ons initiatief is in 2010 ontstaan doordat wij (mensen met een topsportachtergrond) grote 
overeenkomsten zagen tussen het bedrijven van topsport en leven met een levensbedreigende ziekte. 
Op het eerste oog lijken deze twee onvergelijkbaar. Al is het alleen maar omdat topsport een keuze is 
terwijl ziekte je overkomt. Maar wie verder kijkt ziet ook grote overeenkomsten. Zo zijn beide 
allesomvattend en levensbepalend. Niet alleen voor de atleet en de patiënt, maar in beider gevallen ook 
voor hun naasten. Beide gevallen vragen om een extreem doorzettingsvermogen, ook als je lijf en geest 
hun grens allang hebben bereikt. Moed, zweet en tranen zijn dagelijks ritueel. 
 
Het zijn deze overeenkomsten die hebben geleid tot het ontstaan van Topsport for Life. Een initiatief 
waarbij (voormalige) topsporters, inmiddels ondersteund door vele deskundige vrijwilligers, hun kennis 
en ervaring inzetten om zieke mensen tijdens hun (vaak laatste) grote wedstrijd te steunen. De behoefte 
aan Topsport for Life bleek groot. De afgelopen jaren zijn we stevig gegroeid, niet alleen qua 
vrijwilligers, maar vooral ook in de soort hulp die wij bieden. 
 
 
Mission statement 

“Topsport for Life verbetert het leven van mensen die leven met een levensbedreigende ziekte. We 
bereiken dit door onvergetelijke activiteiten, dagelijkse ondersteuning en een luisterend oor. Alles wat 
we doen wordt direct of indirect mogelijk gemaakt door sporters of (voormalig) topsporters en door 
anderen die zich zeer aangesproken voelen door onze aanpak”.  
 
 

2. Onze doelgroep 
 
Wij richten ons in principe op volwassen (18+) mensen die 
levensbedreigend ziek zijn. Voor ons betekent 
‘levensbedreigend’ dat iemand ten gevolge van ziekte kan 
komen te overlijden. Behalve voor de zieke zelf, zetten wij 
ons ook in voor de directe naasten (partner, kinderen). 
Immers, net als in topsport ben je niet alleen ziek, maar leven 
ook de directe naasten met de topsporter of de zieke.  
Wij spreken onze zieken en naasten aan met ‘gasten’. 
Ons gastenbestand is tot nu toe als volgt opgebouwd: 

- Ca. 50% kankerpatiënten 

- Ca. 40% ALS/PLS/PSMA/MS-patiënten 

- Ca. 10% overige ziektes, waaronder Ziekte van 
Huntington en een aantal levensbedreigende 
syndromen. 

 

  

Marlijn Colijn-Rous,  
Wintercamp Spanje 2016 
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3. Onze organisatie 
 
Wij doen ons werk uitsluitend met vrijwilligers. De organisatie bestaat nu uit een team van 
coördinatoren, gecertificeerde life coaches, artsen, verpleegkundigen, fotografen, gastheren- en 
vrouwen, (voormalig) topsporters en mensen die overige voorkomende taken uitvoeren. 
In zijn totaliteit zijn er nu ongeveer 80 mensen actief voor de stichting, geografisch verdeeld over geheel 
Nederland. 

4. Onze activiteiten 
 
Topsport for Life biedt de volgende diensten aan voor haar gasten: 
 

1. Life coaching van de zieke en de naasten 
Net als in topsport hebben onze gasten vaak behoefte aan professionele begeleiding bij het leven met 
de ziekte. Zeker in het geval er geen kans op genezing bestaat en er sprake is van een sterk verminderde 
kwaliteit van leven. Veel praktische vragen doen zich voor, maar ook vragen rondom zingeving en de 
dood. Onze coaches zijn er om een luisterend en liefdevol oor te bieden en om, waar dat mogelijk is, 
oplossingen te organiseren rondom zorg en kwaliteit van leven.  
 

 
2. Groepsactiviteiten  
Waarbij de ziekte even kan worden vergeten en er vooral samen wordt genoten van het leven. Daarbij 
trachten wij ook steeds om onze gasten weer het gevoel te geven dat zij er nog steeds bij horen en ook 
nog tot verrassende prestaties in staat zijn, zoals het met onze begeleiding en hulp op een (eventueel 
aangepaste) fiets beklimmen van een berg of het tokkelen vanaf een berg naar beneden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door lotgenoten en vrijwilligers op deze manier met elkaar in contact te brengen ontstaan er vaak 
‘vriendschappen voor het leven’ en vinden onze gasten ook heel veel steun bij elkaar. Dit uit zich onder 
meer door intensief contact via social media en door onderlinge afspraken die mensen met elkaar 
maken.  
 
Aanvankelijk waren de door ons georganiseerde activiteiten alleen aan sport gerelateerde 1-daagse 
activiteiten in Nederland. Inmiddels organiseren wij ook activiteiten met een cultureel karakter zoals het 
bezoeken van een concert (inclusief Meet & Greet met de optredende artiesten) en ‘op maat’ 
georganiseerde groepsvakantiereizen naar het buitenland waarbij wij ook zorgen voor alle noodzakelijke 

Derk Westenberg, Wintercamp Portugal, 2015 Herman Tiehuis, Summercamp Ardennen, 2015 
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Oscar Wagner en Leo Kester, Wintercamp Portugal, 2015 

psychische en medische begeleiding en eventueel aangepast vervoer van mensen en materieel. 
Inmiddels hebben wij compleet en op maat verzorgde reizen georganiseerd naar België, Frankrijk, 
Portugal, Spanje en ook in Nederland. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Het vervullen van individuele wensen en dromen.  

Soms hebben onze gasten hele specifieke individuele wensen. Wanneer dat binnen onze mogelijkheden 

ligt trachten wij deze te vervullen. En wanneer dat nodig is zoeken wij daarvoor ook samenwerking met 

andere liefdadigheidsinstellingen die hierin meer zijn gespecialiseerd. 

Op de foto´s  hieronder enkele voorbeelden: op de foto links een dag met onze eigen historische 

ploegleidersauto in de Ronde van Vlaanderen, op de foto rechts een ballonvaart.  

 

 

   

 

 

  

Frans Zondag met dochter Desirée,  
Ster ZLM Tour 2017 

Piet Vromans bij toerrit  
Mercedes Benz Club Nederland, 2016 
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5. Aanmelden als Gast 
 

Wanneer je binnen onze doelgroep valt en deel wilt nemen aan onze activiteiten en/of behoefte hebt 

aan persoonlijke begeleiding en hulp, dan kun je dit kenbaar maken via het formulier op onze website. 

Je ontvangt spoedig daarna een mail met een ‘Aanmeldingsformulier gast’ waarin we behalve een aantal 

persoonlijke gegevens ook vragen naar je fysieke situatie, eventuele beperkingen, interesses en 

gezinssituatie. Ook ontvang je een ‘Machtigingsformulier opvragen medische gegevens’ die onze artsen 

kunnen gebruiken om eventueel in contact te komen met je huisarts en/of behandelend medisch 

specialist. Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld en beveiligd opgeslagen. 

 

Na ontvangst van jouw officiële 

aanmelding krijg je een bevestiging 

van je inschrijving en informatie over 

de Contactpersoon die aan jou door 

ons is toegewezen. Onze 

Contactpersoon heeft als 

belangrijkste taak om ervoor te 

zorgen dat we op de hoogte zijn van 

jouw situatie en de ontwikkelingen 

daarin zodat we onze hulp zonodig 

tijdig kunnen aanpassen.  

Ook zal de Contactpersoon jou kunnen 

informeren over aanstaande activiteiten. 

Wanneer je op het aanmeldingsformulier hebt 

aangegeven graag een Life Coach van ons te willen krijgen, dan volgen we daarvoor een iets andere 

procedure. De Life Coach wordt dan tevens jouw Contactpersoon. 

 

Na je aanmelding en inschrijving word je door ons op de hoogte gesteld van activiteiten die wij 

organiseren. Je kunt je als gast in principe voor alle door ons georganiseerde activiteiten opgeven. Dat 

geldt dan ook voor je eventuele partner en gezinsleden, want in onze filosofie ben je nooit alleen ziek 

maar leven de mensen die dichtbij je staan ook met de ziekte.  

Onze activiteiten hebben altijd tot doel dat je samen met de andere deelnemers even de ziekte kunt 

vergeten en ‘gewoon’ lekker met elkaar kunt genieten. Ons motto is ook altijd ‘niets moet en alles mag’. 

Genieten van het leven staat dan voorop!  

 

De activiteiten proberen we zoveel mogelijk gratis te organiseren, maar soms is het nodig dat we een 

eigen bijdrage vragen. Is die eigen bijdrage voor jou een probleem, geef dit dan gewoon bij ons aan. We 

bespreken dan in vertrouwen jouw financiële situatie en zoeken altijd naar een oplossing. 

 

Ook mag je individuele wensen of dromen bij ons aangeven. Samen met jou, je familie en vrienden en 

eventuele andere organisaties gaan we proberen jouw droom te realiseren! 

Wij stellen geen limiet aan het aantal activiteiten waaran je kunt deelnemen! Daarin zijn wij uniek in 

Nederland! Onze redenering daarbij is simpel. Je bent immers niet 1 dag ziek, maar vaak voor lange tijd. 

En dan is elke dag die je samen met ons kunt genieten enorm belangrijk om nieuwe positieve energie bij 

te tanken!   

Vincent Beukers met zijn gezin, 2017 
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6. Onze Gasten aan het woord 
 
Wij zijn Kees en Jeannette van Nieuwkoop 
Bij Kees (53 jaar) is in 2009 een hersentumor ontdekt en in de eerste instantie was er geen operatie 
mogelijk. Gelukkig kregen we een second opinion en is hij inmiddels 2 x via een wakker operatie 
geopereerd ( 2010 en 2012). Na bestraling en chemo in 2012 is de tumor nu gelukkig nog steeds rustig! 

 
 
In 2010 kwamen we via een 
collega van mij in aanraking met 
Topsport for Life die vroeg of wij 
met Topsport for Life een keer 
wilden racen op Zandvoort. 
Eerste gedachte was dat is niet 
voor ons maar voor ernstige 
zieken maar na het eerste 
kennismakingsgesprek waren we 
positief over deze stichting die 
zich inzet voor mensen die leven 
met een levensbedreigende 
ziekte. 
Racen op Zandvoort was voor 

ons de eerste maal dat we bij een 
evenement aanwezig waren en 

sindsdien zijn we bij meer evenementen 
aanwezig geweest, zoals een vakantie naar Alpe d’Huez), ballon varen, Formule 1 in Spa, de 
Zomerfeesten en een dag zeilen. 
Allemaal super leuke dagen waar we met heel veel plezier op terug mogen kijken! Het mooie is dat je op 
de dagen zelf even vergeet dat je met de ziekte leeft, maar dat je ook vooraf al ‘de voorpret’ hebt en 
natuurlijk achteraf altijd weer nageniet! Door de vele ‘onvergetelijke dagen’ is de kwaliteit van leven 
echt kunnen verbeteren! En bijzonder is dat je als je dat wilt gewoon aan álle activiteiten deel kunt 
nemen. Er is geen beperking! 
 

 
 

“Ik ben Maartje van den Bosch en 19 jaar. We hoorden 4 jaar 
geleden dat mijn vader ALS heeft en dat hij niet beter kon worden. 
Hij zou elke dag achteruit gaan en het leven van ons gezin stond 
plots op z’n kop.  
Toen is mijn moeder Topsport for Life op het spoor gekomen. Om 
even tot rust te kunnen komen zijn we met het gezin mee gegaan 
naar het Summercamp van Topsport for Life in de Ardennen. We 
hebben daar heel erg veel genoten van het samen zijn met 
´lotgenoten´en vrijwilligers. Mensen die goed begrijpen hoe het is 
om te leven met een zieke vader of moeder. Hier waren ook meer 
mensen bij die ALS hebben. Dit hielp mijzelf heel erg veel en ik heb 
dit nog nooit zo fijn ervaren als in dat weekend!  
Ik heb bij Topsport for Life geleerd om ondanks de situatie thuis 
toch van het leven te blijven genieten. De leuke dingen blijven 
doen en heel erg veel genieten is belangrijk om je accu op te laden 
voor de moeilijke dagen die er ook zijn.  
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Verhalen van andere mensen aanhoren helpt mij ook om te weten dat het bij andere gezinnen ook 
moeilijk is. Ik ben na het Summercamp nog naar een aantal andere evenementen van Topsport for Life 
geweest en hierdoor kwam ik bekenden tegen maar ook weer nieuwe mensen. Doordat ik zo geraakt ben 
door het mooie werk van de stichting, heb ik mij ook aangemeld als vrijwilliger en help nu mee bij de 
organisatie van ‘onvergetelijke dagen’.` 
 

 
  

“Ik ben Gerrit-Jan Maliepaard, 66 jaar, leef NU en ik dicht 
graag....: 
 
Januari,  bijna vier jaren geleden, 
zakte de moed me in de benen. 
Het oordeel van de doctoren kwam hard aan, 
“ongeneeslijke kanker en een korte verwachting van mijn 
bestaan”. 
  
Gevoel  van onmacht, paniek en verdriet, 
mijn hoofd voelde aan als een vergiet. 
Hoe moet ik nu verder gaan, 
kan leven zonder toekomst nog wel bestaan? 
  
Gezin, familie, vrienden en kennissen stonden me bij. 
Medisch gezien deden de remmers hun werk, dat keerde 
enigszins het tij. 

Moeizaam kwam de zin in het “nu leven” weer wat terug, 
werd tijd ook, ik had al genoeg zwaarmoedigheid achter de rug. 

 
Ik stond weer open voor andere zaken, 
en wist bij toeval in contact met  de stichting “Topsport for Life” te geraken. 
Die tracht om mensen met een levensbedreigende ziekte iets moois te geven, 
en wel het heerlijke gevoel van het “NU LEVEN” 
  
Onder het  motto niets moet alles mag, 
beleefde ik samen met lotgenoten menige fantastische dag. 
Heerlijk om even weg te zijn  bij specialisten en doctoren, 
mogelijk gemaakt door “Topsport for Life”, donateurs en sponsoren.” 
 
 
 
“Ik ben Conny Huizer, 50 jaar en alleenstaande moeder 
van 4 kinderen, waarvan er nog 3 thuis wonen. Zes jaar 
geleden werd bij mij ALS vastgesteld. Ik had geen idee 
wat de ziekte inhield, maar schrok enorm toen mij 
duidelijk werd hoe mijn situatie was. Het is mentaal en 
fysiek enorm zwaar. Niet alleen doordat mijn lichaam het 
steeds meer laat afweten, maar ook doordat je sociale 
omgeving zowel qua werk alsook privé totaal veranderd. 
Ik heb het hier enorm zwaar mee gehad. 
In 2013 ben ik in aanraking gekomen met stichting 
Topsport for Life. Dit voelde toen en nog steeds als ´een 
warm bad´. Ik heb al aan diverse groepsvakanties naar de 
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zon en evenementen deelgenomen en ik heb enorm veel steun van de vrijwilligers. Sinds enige tijd maak 
ik ook gebruik van een life coach van de stichting omdat mijn situatie verder achteruit gaat en ik toch 
met veel vragen en zorgen zit op allerlei gebied. Ik ben heel blij met hun deskundige en vooral ook 
persoonlijke hulp waardoor ik mij niet alleen voel. Ook het contact met andere zieken en hun 
familieleden is erg belangrijk. Daardoor kun je je zorgen samen delen en dat helpt mij enorm om zo goed 
als het gaat door te gaan met NU te leven!” 

7. Onze ambassadeur Hans van Breukelen aan het woord 
 

 

Voormalig succesvol keeper van onder meer PSV en het  

Nederlands Voetbalelftal in 1988, nu technisch 

directeur van de KNVB en ambassadeur van Topsport 

for Life 

HANS VAN BREUKELEN  

zegt over Topsport for Life: 

“Net als topsporters hebben mensen met een 

levensbedreigende ziekte ook ondersteuning en hulp 

nodig tijdens een onbekende strijd tegen een 

verraderlijke en soms genadeloze tegenstander. Daarom 

is het geweldig dat Topsport for Life SAMEN met de 

zieke de strijd aangaat door hulp, coaching en een 

spannende, leuke dag aan te bieden, waardoor de 

ellende van de ziekte even verdrongen wordt.  

Vanuit mijn ervaring kan ik zeggen: Je kunt een winnaar zijn 

terwijl je de strijd tegen die verschrikkelijke ziekte verliest. En het is dan heel waardevol om mensen om 

je heen te hebben, die je bij staan. En zelfs iemand die je bewonderd hebt vanwege zijn sportprestaties. 

Daarom beveel ik Topsport for Life van harte aan!” 

 

8. Samengevat 
 
 
Topsport for Life:  
 

✓ organiseert voor volwassen mensen die levensbedreigend ziek zijn én voor hun naasten vele 
onvergetelijke dagen waarop de ziekte even kan worden vergeten. Meestal zijn ook bekende 
sporthelden bij deze activiteiten aanwezig 
 

✓ deze activiteiten worden over het algemeen in groepsverband georganiseerd waardoor er ook 
veel lotgenotencontact ontstaat 
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✓ ‘genieten van het leven’ staat daarbij voorop en de sfeer is dan ook altijd heel erg positief, maar 
ook is er ruimte voor het delen van zorgen en laten van een traan 
 

✓ realiseert waar mogelijk ook individuele wensen of dromen 
 

✓ biedt praktische oplossingen waardoor ook mensen met beperkingen aan vrijwel alle 
activiteiten kunnen deelnemen  
 

✓ biedt een luisterend en warm oor, geeft deskundige adviezen en biedt praktische hulp bij het 
leven met de ziekte  
 

✓ doet dit kosteloos of tegen een geringe vergoeding 
 

✓ houdt daarbij ook rekening met mensen die zich maar weinig kunnen veroorloven en zoekt 
daarvoor altijd oplossingen 
 

✓ heeft veel ervaring met kanker en ALS/PLS/PSMA/MS 
 

✓ werkt met deskundige / professionele en vooral betrokken vrijwilligers, waaronder 
contactpersonen, gastheren- en vrouwen, life coaches, verpleegkundigen, artsen en  
(ex-)topsporters 

 
 
Topsport for Life kan haar werk alleen maar doen dankzij veel vrijwilligers, donaties en acties van 
derden. Ook helpen? Ga naar onze website voor meer informatie hierover.  
  
 

 
 
Stichting Topsport for Life 
             "SAMEN strijden is topsport!" 
Torenallee 3 (SX Center) 
5617 BA Eindhoven 
Tel.: +31 (0)88 2468 180 
www.topsportforlife.nl 
info@topsportforlife.nl 
KvK 17281987 
RSIN 8222221858 
NL51RABO 0101462980 
 

 

 

http://www.sx-eindhoven.nl/
http://www.topsportforlife.nl/
mailto:info@topsportforlife.nl

