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WOORD BIJ HET AFSCHEID VAN DERK WESTENBERG 

ZWOLLE, 5 JUNI 2015 

 

Ik heb er altijd rekening mee gehouden dat ik mogelijk voor Derk een 

afscheidswoord zou moeten houden, maar nu ik hier sta voelt het als onwerkelijk 

en kan ik mij een leven zonder deze grote vriend eigenlijk niet voorstellen. 

En Derk was niet alleen mijn vriend, maar hij heeft ook heel veel nieuwe en 

vooral dikke vrienden erbij gekregen in de laatste jaren van zijn leven. Ook en 

vooral mensen die net als hij strijden tegen een levensbedreigende ziekte. Zij 

hebben ‘een bijzonder verbond gesloten’.  

Levensbedreigend ziek zijn is pure topsport, en misschien nog wel meer dan dat. 

Want een topsporter krijgt alle mogelijke begeleiding, van trainer tot mental 

coach. Maar heel veel mensen die strijden tegen de allerzwaarste tegenstander, 

een levensbedreigende of dodelijke ziekte zoals kanker of A.L.S., staan er alleen 

voor. Topsport for Life is er om deze mensen die NU ziek zijn te helpen. Door de 

zieke en de naasten te begeleiden en door onvergetelijke dagen voor deze 

mensen te organiseren.  

Grote bewondering heb ik voor de zieken die hier nu aanwezig zijn om Derk de 

laatste eer te bewijzen. Maar ik heb ook van zieken die nu niet hier aanwezig zijn 

bericht gekregen dat zij volop meeleven vandaag en ook hun Topsport for Life-

kleding vandaag dragen, net als Derk. Ik weet zeker dat Derk hier ontzettend blij 

mee is, want hij is de stichting een zeer warm hart gaan toedragen en liet ook 

geen gelegenheid voorbij gaan om dit uit te dragen.    

Derk heeft al heel lang geleden aan mij gevraagd om bij zijn afscheidsdienst een 

woordje te zeggen, maar het moest dan wel kort… En meestal is Derk’s wil ook 

wet, maar nu hij mij niet meer kan corrigeren neem ik er toch even iets meer tijd 

voor. Want er is zoveel te vertellen over deze markante figuur, daar mogen we 

best even bij stil staan. 

In oktober 2013 ontstond via Facebook het 1e contact tussen Derk en mij. Hij 

had nog maar kort daarvoor de diagnose ALS gekregen. Zijn leven lag overhoop, 

maar hij stond helemaal open om er nog alles uit te halen en zoveel mogelijk van 

het leven te genieten. En optimist als hij was, vertrouwde hij er ook op dat er 

voor hem misschien nog wel een redding zou komen. En hij wilde zich ook zo 

goed als het kon inzetten voor de strijd tegen ALS, onder andere door zijn 

heldhaftige deelname aan Tour du ALS in 2014. Maar er moest vooral ook 

‘genoten’ worden. En daarvoor was hij bij Topsport for Life aan het goede adres, 

zo merkte hij al snel. Want begin november 2013 stapte hij in een Porsche op 

circuit Zandvoort waar wij toen voor de 4e keer een racedag voor zieken 

organiseerden. Derk genoot enorm want hij had nog een oude liefde met 
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crossauto’s, dus racen op een circuit deed hem voor de 1e keer met ons even zijn 

ziekte vergeten! 

In die dagen informeerde ik hem ook over de mogelijkheid die hij en zijn gezin 

hadden om bij hun enorm zware ‘wedstrijd’ door ons begeleid te worden door 

een life coach en gebruik te maken van onze buddies. Maar dat hoefde voor hem 

voorlopig niet. Hij zocht ‘een maatje’ en hij had meteen besloten dat ik dat 

maatje moest worden… Tegenstribbelen had geen zin, want wat Derk in zijn 

hoofd had, zat niet in zijn kont. Maar het klikte eigenlijk meteen al tussen ons en 

ik mocht zijn directe manier van uiten en zijn humor wel. In de tijd die volgde 

hebben we iets van 4000 berichtjes met elkaar uitgewisseld en heel veel 

ontmoetingen gehad en gesprekken gevoerd. Over van alles en nog wat. Bij hem 

thuis, bij mij thuis of bij onze evenementen. In binnen- en buitenland. We 

hebben heel wat lol gehad maar ook, en zeker in de laatste weken, een traantje 

gelaten.  

Maar ik was zeker niet de enige met wie Derk intensief contact kreeg. Hij 

verwierf bij ons 1e Wintercamp in Portugal bij de deelnemers van toen al een 

reputatie als optimist, levensgenieter, sportieveling en ook als helper. Met velen 

heeft hij tijdens het Wintercamp en in de daarop volgende maanden een intensief 

contact opgebouwd waarbij Facebook ook in de nachtelijke uren op volle toeren 

draaide! Vooral met Henk (Groenewege) had hij een speciale band en wanneer 

Henk het door zijn kanker zwaar had, hielp ook Derk hem er weer doorheen. En 

andersom. Wij zijn samen regelmatig ook bij Henk in Heerlen en in Aken in het 

ziekenhuis op bezoek geweest. Zelfs toen Henk zijn laatste dagen waren 

aangebroken, stond Derk nog aan zijn bed. Een heel bijzonder gebaar en een 

bewijs voor de naastenliefde van Derk voor mensen die het heel moeilijk hebben. 

Ook al was dat voor hemzelf erg confronterend.   

Derk genoot enorm van de evenementen van Topsport for Life. Niets was hem te 

gek en als het maar enigszins mogelijk was, was hij van de partij. Het vorig jaar 

hebben we met een aantal van ca. 35 een record aantal evenementen 

georganiseerd voor zieken. Ik denk dat Derk er wel 30 heeft bijgewoond. Zelf 

kwam hij ook met ideeën en nam hij diverse initiatieven om mooie dagen te 

organiseren. Zoals de geslaagde Schietclinic in Harderwijk en het 

paramotorvliegen tijdens ons Zomerfeest. En hij was ook steeds op zoek naar 

donateurs en sponsoren voor ons. Hij werd samen met Ferdi ook het gezicht van 

onze campagne ‘Ik wil NU leven’ en staat prominent op flyers en posters. Want 

hij begreep heel goed dat Topsport for Life maar heel weinig financiële middelen 

heeft en dat acties van anderen nodig zijn om nog meer goed werk voor zieken 

te kunnen doen.  

Ons bezoek aan de Grand Prix Formule 1 in Spa was vooral ook haalbaar en een 

succes door de inspanningen van Derk. Hij slaagde er in om een touringcar voor 

het vervoer van gasten te regelen. Ook was hij samen met mij alle 3 dagen in de 

weer om het de gasten naar de zin te maken.  
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Maar ook heeft hij ervoor gezorgd dat er een uniek boek is gemaakt over ons 1e 

Wintercamp in Portugal. Hier was hij ook heel trots op en dat boek had een 

mooie plek in zijn slaap- en woonkamer gekregen. 

Ik heb Derk verder leren kennen als iemand die goudeerlijk is maar ook ‘recht 

voor zijn raap’. Hij nam geen blad voor de mond en dat werd hem natuurlijk niet 

altijd in dank afgenomen. Maar wanneer er onrecht in het spel was kon hij erg fel 

uit de hoek komen. Je wist daardoor wel altijd wat je aan Derk had, want hij stak 

zijn mening niet onder stoelen of banken. Ook wanneer het hemzelf betrof. Vanaf 

het begin van zijn ziekte sprak hij uit dat hij de regie in eigen hand zou nemen 

wanneer zijn grens bereikt zou zijn. Hij wilde absoluut niet afhankelijk worden 

van anderen. Hij had steeds voor zichzelf kunnen zorgen en dat moest tot het 

einde zo blijven. In de gesprekken die we daarover voerden heb ik getracht die 

grenzen bij hem wat op te schuiven omdat het leven nog zoveel de moeite waard 

kan zijn, ook met de beperkingen van de meedogenloze ziekte ALS. Maar 

wanneer ik dat onderwerp aansneed keek hij maar alleen maar glimlachend aan 

en zei “Nee Miel, je weet hoe ik erover denk. Geen discussie”.  

Bij ons 2e Wintercamp naar Portugal, in januari van dit jaar, was Derk qua 

mobiliteit en zelfredzaamheid al danig beperkt. Maar toch besloot hij (hij stelde 

dit dus niet voor) dat hij en ik samen in een busje naar Portugal zouden rijden 

om alle spullen zoals toiletstoelen en rolstoelen te vervoeren. Ook zijn spraak 

was toen al een stuk slechter geworden en de confrontatie met zijn fysieke 

achteruitgang maakte hem soms verdrietig. Hij wilde eigenlijk zelf ook een stuk 

rijden, maar accepteerde met tegenzin dat ik achter het stuur bleef zitten. Maar 

zoals hij wel eens stelde ‘verdriet komt en verdriet gaat ook weer’ dus de 

beroemde lach op zijn gezicht kwam dan al snel weer tevoorschijn. Hij was een 

enorme doorzetter. Ook al was hij doodmoe, hij zette altijd door en accepteerde 

geen hulp. Wanneer je de fout maakte die toch aan te bieden dan keek hij je 

lachend aan en dan wist je genoeg, ‘handen thuis’.  

Zijn eigen hotelkamer in Portugal was zijn ‘thuis’. Hij deed nog alles zelf. 

Sondevoeding toedienen, douchen, aan- en uitkleden en de rolstoel stond ook 

meestal ongebruikt in een hoek. Ook al zou het verstandiger zijn geweest om die 

meer te gebruiken. En zo eigenwijs als hij was, de meegenomen en afgemeten 

hoeveelheid sondevoeding bleef voor de helft in de verpakking, maar alle 

meegenomen flessen Cola werden wel leeg gedronken.. 

Nog maar 2,5 maand geleden kwam Derk ZELF in zijn auto vanuit Swifterbant 

naar Eindhoven om daar mee te doen aan de start van onze Fundrunner Cup. Hij 

liet na aankomst gelukkig zijn koppigheid varen en liet zich de 4 kilometer die 

gelopen moesten worden gewillig duwen in zijn rolstoel. Maar dan wel door 

voetbalheld Hans van Breukelen, die nu ook ambassadeur is van Topsport for 

Life.  

Dit evenement bleek ook het laatste te zijn wat Derk met ons heeft kunnen 

meemaken. Graag had hij ook nog ons 1e Summercamp bijgewoond. As e1e had 
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hij zich daarvoor aangemeld, maar in de afgelopen weken bleek dat dit niet meer 

haalbaar zou zijn. Zijn fysieke beperkingen namen met de dag toe en ook de 

Cola, zijn lijfdrank, kon het proces van verslechtering niet tegen houden. Voor 

hem was duidelijk dat hij niet meer heel lang onder ons zou blijven. Hij 

vertrouwde mij toe dat hij vooral wilde dat zijn vrouw Ellen en kinderen Kimberly 

en Jennifer goed achter zouden blijven. Ook al was Derk niet heel sterk in het 

uiten van zijn eigen gevoelens en liet hij dit misschien niet echt merken, voor mij 

was wel duidelijk hoe belangrijk zijn gezin voor hem was en ik weet zeker dat hij 

jullie enorm mist. Laat dat ook een troost voor jullie zijn.   

Pas in de laatste fase van zijn leven hier was duidelijk dat hij leed onder de 

ziekte en nam ook de angst toe. Maar zelfs in de laatste week liet hij die 

betoverende glimlach en pretogen nog zien. De grens van wat voor hem 

levenskwaliteit was, was echter bereikt en zijn koffers voor de laatste reis 

werden ingepakt…Ook dat was een eenzijdige beslissing. Op woensdag stuurde 

hij mij een bericht dat ik vrijdag MOEST komen, en dat was een opdracht. 

Precies op de dag waarop hij 1 jaar geleden de Mont Ventoux nog had 

beklommen, samen met zijn onafscheidelijke zwager Jurrie. Maar afgelopen 

vrijdag was ook de dag van ons 1e Summercamp in de Ardennen, dus voor mij 

onmogelijk om weg te blijven. We sloten een laatste compromis en op donderdag 

hebben Nita en ik Derk voor de laatste keer bezocht en afscheid genomen. Wij 

zagen een emotionele maar ook vastbesloten en enorm dappere Derk die zich 

ook nog verheugde op de komst van onze vrijwilligster Marieke die hem de 

laatste nacht zou komen verzorgen.  

Derk, je was een buitengewoon goed mens en wat heb ik en met mij velen hier 

en elders een enorm diep respect voor de manier waarop jij bent omgegaan met 

jouw ziekte. Ondanks het meedogenloze karakter van jouw tegenstander, heb jij 

je als een echte topsporter gedragen en de strijd met opgeheven hoofd 

aangegaan! Je hebt je niet klein laten krijgen en niet alleen zelf nog het beste 

gemaakt van jouw leven, maar ook heel veel betekent voor anderen. Jouw 

‘speelwijze’ is een voorbeeld voor alle mensen die moeten strijden tegen een 

levensbedreigende ziekte.  Voor mij ben jij dan ook de morele winnaar van jouw 

Grote Finale en heb je een ereplek verdiend in onze heldengalerij. Je hebt die 

plek met ‘bloed, zweet en tranen’ verdiend en dat was genoeg inspiratie voor 

Bart van Gerwen, onze eigen ‘huiszanger’, om voor jou nu dit prachtige lied te 

gaan zingen. 

Derk, wat mij betreft ben jij niet dood. Je bent pas dood wannneer je bent 

vergeten. En laat 1 ding duidelijk zijn. Wij zullen jou NOOIT vergeten vriend. We 

gaan jou wel ongelooflijk missen! 

Rust zacht, lieve Derk.   

Miel in ’t Zand 

voorzitter stichting Topsport for Life 


