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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”. 

 

 

COLOFON 

 
Het digitale Topsport for Life  

Nieuwsbulletin is een uitgave van 

stichting Topsport for Life en verschijnt 

6 x per jaar.  

Het bulletin wordt verspreid onder 

gasten, vrijwilligers, partners, 

sponsoren, donateurs en alle overige 

geïnteresseerden  van de stichting.  

 

Redactie:  

Marga van Dijck 

Miel in ’t Zand 

Stichting Topsport for Life 

‘SX Center’ 

Torenallee 3 

5617 BA Eindhoven 

tel. 088-2468180 

redactie@topsportforlife.nl 
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Van de redactie 
 

Dit is een lang, warm (kerst) bulletin, dus ga er maar eens goed voor zitten. We hebben 
leuke interviews afgenomen en kopij uit verschillende hoeken gekregen. Je kunt zelfs 

luisteren naar een professioneel ingezongen tweestemmig lied van een van onze gasten! Wij 
zijn blij met alle inbreng en hopen dat we voor de volgende editie (weer) mogen rekenen op 
verhalen, foto’s en/of belevenissen ‘uit het veld’. 

 
Het jaar 2016 is bijna voorbij. De redactie maakt graag gebruik van deze editie om er bij stil 
te staan. Sommigen ging het voor de wind en anderen hebben te maken gekregen met (nog 

meer) pijn of mankementen en zelfs het verlies van (een) geliefde(n). Topsport for Life 
wenst iedereen, gasten, vrijwilligers, sponsors, donateurs en anderszins betrokkenen, 
warme, liefdevolle en vredige kerstdagen en alle goeds voor 2017. Dat ieder maar veel wind 

in de zeilen mag hebben. 
 ·  

Voorwoord 
 

We staan op de drempel van een nieuw jaar. Ook 2017 zal hoogte- en dieptepunten 
kennen. Zowel voor iedereen persoonlijk alsook in de wereld om ons heen.  
 

Er is wereldwijd veel onrust, onzekerheid, terrorisme en oorlog waar het leven 
van een mens schijnbaar niet telt. Ik denk nog regelmatig terug aan 11 
september 2001 toen ‘het moderne terrorisme’ keihard toeslag en vele 

onschuldigen het leven lieten, bij de barbaarse aanslag op de Twin 
Towers in New York. Het toeval wilde dat het die dag mijn verjaardag 
was. In plaats van dit gezellig met vrienden en familie te vieren, hebben 

we urenlang naar de TV gekeken. Ik had de hoop dat deze vreselijke 
gebeurtenis zou leiden tot het besef dat we op de verkeerde weg waren. Niet 
de confrontatie, maar juist meer samenwerking en respect, zou gaan leiden 

tot een vreedzamere samenleving.  Nu, 15 jaar later, lijkt het erop dat we nog maar weinig 
hebben geleerd en geweld dicteert. De onwaarschijnlijke verkiezing van Donald Trump tot 
nieuwe president van de VS, is een signaal van ‘de onrust’ die overheerst. Ik hoop van harte 

dat hij (misschien tegen beter weten in) zijn verantwoording neemt en gaat bijdragen aan 
een vreedzame en respectvolle wereldwijde samenleving. 
 

Een betere wereld kunnen we vooral bereiken wanneer ieder mens in het klein ‘goed gaat 
doen’ en oog heeft voor de medemens die het moeilijk heeft. Ik ben er trots op dat we dit 
met onze organisatie in het klein al doen en zo ons steentje bijdragen aan een betere 

wereld. Het geeft elke keer weer enorme voldoening, wanneer we met onze vrijwilligers onze 
gasten een heerlijke dag of dagen kunnen bezorgen. Of door het bieden van een luisterend 
oor en ons advies, ervoor kunnen zorgen dat het leven met een levensbedreigende ziekte 

net even iets gemakkelijker wordt ervaren. Ook in 2017 zullen we ons daarvoor heel graag 
gaan inzetten. Ik wens alle mensen een warm en gelukkig Kerstfeest en een ‘zo gezond 
mogelijk’ nieuw jaar! 
 
Miel in ’t Zand 
voorzitter Topsport for Life 
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PERSBERICHT 
Eindhoven, 19 december 2016 

Robert van der Horst ambassadeur van stichting Topsport for Life 
 

 

Eindhoven, 19 december 2016 –  
Robert van der Horst, in 2016 uitgeroepen tot beste hockeyspeler van de wereld en 
aanvoerder van Oranje Rood uit Eindhoven, is de nieuwe ambassadeur van stichting 

Topsport for Life.  
 

Robert speelde tot dusver 214 offciële interlands en nam onlangs nog deel aan de 
Olympische Spelen in Rio waar het team een 4e plaats behaalde.  

Begin volgend jaar zal Robert voor 6 weken spelen in de Hockey India League en daar 
uitkomen voor Punjab Warriors.  
 

Robert: “Als topsporter ben je vooral op jezelf gefocust. Nog maar kort geleden werd ik 
geconfronteerd met de ziekte ALS doordat een goede bekende van mij deze ziekte kreeg en 
daar helaas inmiddels ook aan is overleden. Je gaat dan toch nadenken over het leven en 
hoe belangrijk het is om er vooral vandaag het maximale uit te halen. Ook wilde ik mij graag 

gaan verbinden aan een goed doel dat goed bij mijn eigen ervaringen en ideeën aansluit.   
Ik heb ook gezien dat leven met een levensbedreigende ziekte in feite hetzelfde is dan 
topsport bedrijven. Daarom voelde ik mij meteen aangesproken door de doelstelling van 

stichting Topsport for Life. Zij zijn er voor de mensen die NU ziek zijn, waaronder veel 
mensen met ALS en met kanker, en ondersteunen de zieke en de naasten door hun te 
begeleiden en door veel mooie dagen te organiseren. Ik wil daar ook heel graag mijn 

steentje aan bijdragen. Als het kan zal ik graag een zieke bezoeken of deelnemen aan een 
activiteit van Topsport for Life. En ook aan het bekender maken van deze prachtige stichting 
die uniek werk doet voor mensen die dagelijks ‘in het veld staan’ en ongevraagd weer die 

hele zware tegenstander tegenover zich zien staan.”  
 
      Einde bericht 
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Onze Gasten 
 

‘Mensen worden vaak, wie ze denken dat ze zijn. Als ik geloof dat ik iets niet kan, dan maakt 

dat het onmogelijk voor mij. Maar als ik geloof dat ik het wel kan, dan ontstaat het 
vermogen om het te doen. Zelfs als ik het eerst niet kon’. Dat zijn woorden van Mahatma 
Gandhi. 
 

Zijn uitspraak houdt me bezig in relatie tot onze gasten die leven met kanker of ALS. In 
hoeverre helpt het geloof in eigen kunnen als je door een monster belaagd wordt?  
Ik geloof in een gunstige uitwerking van het luisteren naar klassieke muziek, sporten en een 

positieve levensinstelling. Immers als je in je kracht gaat staan, maak je minder 
stresshormonen aan en stijgt het dominantie hormoon, heb ik geleerd uit de vakliteratuur. Je 
kunt je eigen hormoonspiegel dus beïnvloeden. Vanuit een gevoel van stevigheid kun je 

meer aan én de slaagkans is groter.  
Ik vertaal wat Gandhi schrijft naar het leven met een ziekte. Het gaat erom dat je in deze 
levensfase, in staat blijft het leven te VIEREN. Het verhaal van Anita van Beek in het tweede 

Nieuwsbulletin verhaalt hierover. Na de laatste chemo start zij de training voor de 
Vierdaagse en ze loopt ‘m uit: vier dagen van veertig kilometer. Conny Huizer slikt in haar 
verhaal twee keer wanneer ze weer meer hulp moet accepteren en gaat over tot de orde van 

de dag! In dit bulletin komt Marleen Wuyts aan het woord. Zij maakte haar eigen lied. 
Volgens mij is dat LEVENSKUNST. Ik buig mijn hoofd hiervoor! 
 

Voor sommige mensen is het soms teveel en te zwaar of te overweldigend, of ze komen in 

een isolement door hun (chronische) ziekte. Ieder gaat er op een andere manier mee om. 
Vanuit de zijlijn worden door Jan en alleman vaak goedbedoelde adviezen gegeven, waar je 
soms niet op zit te wachten. Het gaat om aandacht voor de hulpvraag die erachter zit. 

Aandacht voor de pijn, de onzekerheid, angst voor de dood, het loslaten, omgaan met het 
leven met een levensbedreigende ziekte. Een luisterend oor en ondersteuning is wat onze 
life-coaches kunnen bieden. Ik reik, samen met hen de hand, naar wie ‘m nodig heeft. 
 

Enkele kernwaardes van onze organisatie zijn verbondenheid en respect. Vanuit deze 
verbondenheid willen we op een respectvolle manier, via dit 

periodiek bulletin, onze ervaringen en gedachtengoed delen.  
 

Wie doet er met ons mee en levert een bijdrage in voor de volgende 
editie? Als je het moeilijk vindt om te schrijven, maar wel iets wil 
vertellen, helpen we je daarmee. 
 

Wanneer je mensen in jouw omgeving op de hoogte wil brengen of 

wil laten delen in het bulletin van Topsport for Life kun je het email 
adres via de website doorgeven (www.topsportforlife.nl).  
Marga van Dijck, gastencoördinator a.i.  
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Gast aan het woord 
 

In deze editie van het Nieuwsbulletin gaat de redactie in 
gesprek met Marleen Wuyts. Zij heeft een tekst geschreven 

waarin ze spreekt over de moed niet opgeven. In je kracht 
gaan staan helpt: SAMEN lotgenoten staan we sterk, is haar 
boodschap. 
 

‘Ik ben Marleen Wuyts. Ik ben geboren in België en woon al 40 
jaar in Deventer. Mijn verhaal begint in november 2006. Er 

wordt een dubbelzijdige borstkanker geconstateerd bij mij. 
Uiteindelijk worden beide borsten in maart 2007 geamputeerd. 
Ik wilde heel graag mijn borsten behouden, maar helaas dat 

ging niet. Ik was er erg verdrietig over. Ik kreeg 35 keer 
bestraling en 28 chemokuren. Zo ben ik er doorheen gekomen! Ik ben ook nog geholpen aan 
eierstokkanker omdat ik een verkeerd gen had. Het is een lange weg voor me geweest en 

tot 2012 heb ik 11 operaties gehad. Eén daarvan was de reconstructie van mijn borsten met 
mijn eigen weefsel! Ik heb het chronisch vermoeidheidsyndroom aan al deze operaties 
overgehouden. Na 10 jaar heb ik lymfoedeem aan mijn rechterarm en hand gekregen. Het is 
heel pijnlijk op dit moment en ik zal binnenkort een kous aan moeten doen. 

Toch blijf ik doorgaan omdat het de moeite waard is om te leven. Ik heb nog zoveel te doen 
met al die lieve mensen om me heen. 
 

In 2010 zag ik een oproepje op de site staan voor 
mensen die ziek zijn en die een VIP-dagje willen 
tijdens de Tour de France in Rotterdam.  

Nou, dat wilde ik wel! 
Zo ontmoette ik Topsport for Life. Ik was zo blij 
dat ik die kans kreeg om het mee te maken. Op 

de foto ben ik te zien met de burgemeester van 
Rotterdam en Miel en Nita. Dit was het begin van 
mooie dagen met de Stichting. Ik heb genoten 

van een concert met Ralf van Manen, ik was bij 
de race in Zandvoort, het NK Ootmarsum, de 
Bollenroute rijden, het vaar-evenement ‘voor de 

wind’ in Oude Tonge en  
de Tour de France start in Utrecht 2015. 
Ik heb veel steun en support ervaren van Topsport for Life. Ik was niet altijd even vrolijk 

voor mijn medemensen en had het lange tijd heel moeilijk. Het spijt me daarvoor! 
 

Een dag met Topsport for life is voor mij nog steeds de moeite waarde dat ik leef.  
Ik ben zelf ook donateur geworden, zodat nog meer mensen kunnen genieten van deze 

prachtige Stichting.’  
 

‘Naast mijn verdriet, zag ik de laatste tijd veel verdriet van andere lotgenoten om me heen. 
Ik schreef een lied om uitdrukking te geven aan het ‘niet opgeven’. Het klinkt misschien 

vreemd, maar mijn hele leven is veranderd ten goede van mezelf, door mijn situatie! 
Ik ben trots op mijn cd die is opgenomen in een echte studio, eerste de eerste stem en later 
de tweede stem.  Ik heb het lef gehad dit te doen! ‘ 
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Don’t give up (melodie van The Rose, klik op de titel om het lied te beluisteren)  

 
Voor de mensen die zo ziek zijn, zing ik dit lied vanuit mijn hart 
In dit leven is niets zeker van het pad dat je zult gaan 
Zoals een roos zo mooi kan bloeien, zo broos als breekbaar glas  
Met Gods hulp en lieve mensen, zeg ik steeds: ‘Don’t give up’. 
En de kracht die met ons meegaat geeft veel moed, als het kan 
Maar vergeet niet lotgenoten, SAMEN staan we sterk. 
Zoals een vlinder of een meerkoet, zo klein en kwetsbaar zijn 
Is een mens ja zo bijzonder en uniek in al zijn pracht 
Zelfs een druppel in een regenbui, is de kracht van de natuur 
Met Gods hulp en lieve mensen, zeg ik steeds: ‘Don’t give up’ 
In dit leven is niets zeker, van het pad dat je zult gaan,  
‘Don’t give up’ LOTGENOTEN, ja allen zijn we sterk 
Geef nooit op (x3)  

 

Nieuwe gasten  
 

Rick Rotman 
Elvin Poort 
Ton de Rooij 

 
 

‘Samen zijn’  
Kerst proeven in Dordt 
 

Dordrecht, 11 december 2016,  
door Dirk de Bode. 

 

Zondagmiddag was het een heerlijk samenzijn 

rond lunchtijd in Dordrecht bij van der Valk. Als 

start van het kerstproeven werd er een 

fantastische lunch aangeboden door Van der Valk 

Hotel Dordrecht. De stichting Topsport For Life, 

mede gesponsord door de stichting Roparun, 

Ledro4life en den Engel, voor de mooie klassieke Amerikaanse 

schoolbus, zorgden voor een mooie dag met o.a. een wandeltocht 

door het historische Dordrecht met pittoreske panden en straatjes. 

Dit alles werd georganiseerd voor 35 gasten en 18 vrijwilligers. Het 

was een voorrecht om samen met elkaar topsport te bedrijven en zo 

samen een dag te hebben om even te vergeten en te genieten van 

de momenten. Ook het bezoek aan de stadspoort met zijn historische 

panden aan de korte Engelenburgerkade en het museum Simon van 

Gijn aan de nieuwe haven was een belevenis. 

http://www.topsportforlife.nl/wp-content/uploads/2016/12/01-Dont-give-up-dubbelstemmig-Marleen-Wuyts.wma
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Na de stadswandeling en het bezoek aan museum 

Simon van Gijn liepen we terug naar de bussen om 
terug te keren naar van der Valk Hotel.  
We werden daar verrast met een heerlijk diner met het 

nodige lekkers.  
Dank sponsors dat jullie het mede mogelijk hebben 
gemaakt om deze dag te organiseren voor onze gasten. 
 

Wij wensen allen liefdevolle feestdagen, samen of bij 
familie en/of vrienden 

en graag tot ziens in 2017.  

 
Resultaten enquête ‘Samen Kerst proeven in Dort’  

Onder de deelnemers van het evenement ‘Samen Kerst proeven in Dordt’ is een enquête 
afgenomen. De uitkomst van de enquête moest weergeven hoe de gasten dit evenement 
hebben ervaren. Zodat wij onze toekomstige evenementen nog meer naar smaak van de 

gasten, en organisatorisch beter kunnen inrichten. De enquête bood de deelnemers genoeg 
ruimte voor eigen inbreng.  
 

Een geslaagd evenement 
Op schaal van 1 tot 10 is het evenement gemiddeld met een 8,7 
beoordeeld. Met name de stadswandeling door de oude stad 

Dordrecht, de gezelligheid van de kerstsfeer, het prachtige 
vernieuwde hotel Van de Valk en de gezelligheid tijdens het prima 
verzorgde lunch en diner gaven aanleiding voor deze hoge score.  

De mindervalide deelnemers onder ons waren erg tevreden over de faciliteiten in het hotel, 
en de rit in de bus naar het stadscentrum van Dordrecht hebben zij ook zeer positief 
ervaren.  

Het bezoek aan het ‘’Huis van Gijn’’ museum viel bij de gasten iets minder in de 
smaak. Deze activiteit werd met een 6,5 beoordeeld.  
Voor het tweedaags evenement (inclusief overnachting: optioneel) werd een 

eigen bijdrage van €25 gevraagd. Van de gasten vond 50% dit een prima 
passend bedrag en 50% vond deze eigen bijdrage te weinig voor dit evenement.  
De gasten waren erg positief over het contact en de betrokkenheid van de 

vrijwilligers van Topsport for Life. Hun betrokkenheid is gemiddeld met een 9,4 
beoordeeld.  
De deelnemers hadden verschillende redenen om deel te nemen aan het 

evenement. Bekende gasten en vrijwilligers weer zien en het evenement in 
kerstsfeer waren voor de meeste deelnemers de belangrijkste.   
Al met al is het evenement ‘Kerst proeven in Dordt’ prima geslaagd (mede dankzij 

de sponsoring door Hotel van der Valk, st. Roparun, st. Ledro4Life en 
Partycentrum Den Engel) en gaan we daarom ook in 2017 een activiteit in 
kerstsfeer organiseren.  
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Gedichten 
 

Gedicht van Gerrit-Jan Maliepaard naar aanleiding van ‘Kerst Proeven in Dordt’ 

 

“Wat kan het leven je toch nog veel vreugde geven 

zeker als je er voor IN bent om het genieten echt te beleven 

Fijn ook, om dat met anderen te kunnen delen, 

net zo'n gevoel als vroeger samen buitenspelen 

Alle zorg en ellende even kunnen verdrijven 

ach, kon zo'n adrenaline stoot maar wat langer blijven 

Nagenietend van een heerlijke zondag in Dordt. 

schieten woorden al snel te kort. 

Het is het gevoel dat ons werd gegeven. 

weer te kunnen genieten van het NU leven 

Samen komen in een mooi hotel 

heerlijk lunchen en vooral kletsen,  je kent dat wel. 

Per bus naar de oude binnenstad, luxueus en fijn. 

wandelen, shoppen en een bezoek aan het "het Huis van Gijn" 

Terug in het hotel, wist men ons te vereren. 

door ons op een fantastisch diner te fêteren. 

Moe, maar heel voldaan. 

zijn we daarna huiswaarts gegaan. 

Ook dit was weer buitenkijf. 

'n geweldig event van Topsport for Life. 

Hulde aan de organisatie, dank aan de sponsoren. 

het was heerlijk om tot de deelnemers te mogen behoren.”  
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Jan Zuring heeft ALS en is begenadigd met een prachtige schrijfstijl om weer te geven wat 

hij zoal beleeft en beleefd heeft. In dichtvorm neemt hij ons mee in zijn gedachten wereld 
van dat moment.  
Voor deze editie is de keuze gevallen op ‘De ontdekking’ en ‘Back home’. Op filosofische 

wijze laat hij je zijn diagnose en de rit naar huis ‘meebeleven’. Er is ook een gedichtenbundel 
uitgegeven van limericks van zijn hand (€ 10.-).  
 

Jan heeft gemeld dat van de 

boekjes die via dit 

Nieuwsbulletin verkocht worden 

50% naar Topsport for Life 

gaat! Bestellen? Stuur een mail 

naar redactie@topsportforlife.nl 

 

 

 

De ontdekking 

Ikzelf ik wist het beter 

Het lijkt wel hereditair (erfelijk, red.)  

De zenuwloog erbij 

Meten testen meten 

Oh professor zeg het mij 

Meneer het gaat niet goed 

Geef mij wat van uw bloed 

Ook stroom door je benen 

Zelfs een plukje spier 

Waar gaat dat toch henen 

De professor die riep 

Dat zag er niet goed uit 

Je las het op zijn snuit 

Meneer, het is niet pluis 

U krijgt ALS mee naar huis. 

 

 

 

Back home 

Nooit was de reis zo lang 

Zo- even ging ik dood 

Nu rijd ik snel op de weg 

Oh oh wat was ik bang 

Het leven flitst aan mij voorbij 

De andere weghelft kon 

Of, dat diepe water 

Wat denk ik van het spoor 

Een snelle oplossing. 

Te laf was ik ervoor. 

Het erf op 

De ogen vol 

Zij wist het eigenlijk al 

Samen janken 

Dan ook wel weer fijn. 

 

mailto:redactie@topsportforlife.nl
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Handboek vrijwilligers 

Vrijwilligers coördinator Gera Soederhuizen heeft noeste arbeid geleverd in de 
professionalisering van de organisatie. In januari ontvangt elke vrijwilliger via de mail 

de digitale versie van het Handboek vrijwilligers. Hierin staat beschreven waar we als 
organisatie voor staan en wat het betekent vrijwilliger te zijn voor Topsport for Life. 

Onze fondsenwerving 

We hebben de laatste twee maanden verschillende donaties ontvangen, al dan niet in 
natura. Grote dank aan Stichting Roparun, Stichting Ledro4Life, Van der Valk Hotel 
Dordrecht en Partycentrum Den Engel voor het beschikbaar stellen van de klassieke 

Amerikaanse schoolbus in Dordrecht! Juliëtte Arts fijn dat jij de foto’s maakte in Dordt! En 
Peter Riemslag Baas maakt er ook nog een mooie video van! Dank jullie wel! 

 

De club van 250  

Wij verwelkomen: 
 
Frans Schultink 

Jetty Prins 
Wim van der Poel  
Joh en Hennie van Santen 

 
als lid van de Club van 250. 
De club van 250 is een nieuw initiatief, bestemd voor (kleine) ondernemers, familie, 

suikerooms of tantes, die (minimaal) € 250.- willen doneren aan Topsport for Life. In ruil 
voor deze donatie wordt jouw naam (van het bedrijf), desgewenst, vermeld op onze website 
en word je vanzelfsprekend uitgenodigd op ons jaarlijkse Zomerfeest. Ook krijg je 10 procent 

korting op jouw bestellingen via onze webshop (deze wordt binnenkort gelanceerd). Ga naar 
http://www.topsportforlife.nl/aanmelden om ook lid te worden van de ‘Club van 250’! 
 

 

‘Vrienden van Topsport for Life’ 
 

Wij verwelkomen: 
 
Bianca Bode 

John Janssens 
Toos Jansen-Burghouts 
als  ‘Vrienden van Topsport for Life’. 

 

‘Vrienden van Topsport for Life’ is voor iedereen die zich verbonden voelt. Je doneert 
jaarlijks (minstens) € 60.- In ruil hiervoor wordt jouw naam, desgewenst, vermeld op onze 
website en word je vanzelfsprekend uitgenodigd voor ons jaarlijkse Zomerfeest.  

Ga naar http://topsportforlife.nl/aanmelden om lid te worden van ‘Vrienden van  
Topsport for Life’! 

https://www.facebook.com/Roparun/
https://www.facebook.com/ledro4life/
https://www.facebook.com/HotelDordrecht/
https://www.facebook.com/HotelDordrecht/
http://www.topsportforlife.nl/aanmelden
http://topsportforlife.nl/aanmelden
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Fundrunner in Cambodja 
 

In deze editie laat de redactie een trouwe gebruiker van de Fundrunner aan het woord: 
Marlieke Janssen. Zij is de zus van profwielrenner Yannick, een van onze ‘sportvrienden’ en 

haar moeder is gastvrouw bij ons.  
Het bijzondere is dat Marlieke aan de andere kant van de wereld woont, in Cambodja! Het 
zou mooi zijn als ze daar ook allemaal de fundrunner aanzetten voor ons! 

 
Vertel … 
‘Ik ben Marlieke Janssen en net als mijn man, 
Herman, gek op hardlopen. Wij wonen in 
Cambodja, waar we beiden werkzaam zijn in de 
hotelwereld. Het is een schitterend land. Vorig jaar 
augustus zijn wij hier voor het eerst in Cambodja 
geweest, om een halve marathon te rennen. We 
waren zo onder de indruk dat we tegen elkaar 
zeiden dat we hier terug wilden komen. Nog geen 3 
maanden later kreeg Herman een baan 
aangeboden en we verruilden Bali voor Siem Reap, 
begin 2016.   
Ons rennen begon in 2014, toen we nog in Bali 

woonden. Daar hadden we een clubje van renners, 
waarmee we iedere zondagochtend hardliepen. 
Toen zij ons overhaalden om mee te doen met een 
halve marathon leek ons dat in eerste instantie 
een onmogelijke opgave! We gingen we mee naar 
Bromo, een van de hoogste bergen op het eiland 
Java, Indonesië. Afzien tot en met, maar we 
genoten! Een week later stond de halve marathon 
van Bali op het programma en ach, we woonden 
er toch, dus waarom ook niet. Vanaf dat moment 
waren we allebei verkocht en liepen diverse halve 
en hele marathons.  
Dit jaar stonden we er met z’n tweeën voor, 
aangezien we onze vrienden in Bali achter hadden 
gelaten. Mijn tweede hele marathon werd een feit 
en daarnaast hebben we maar liefst 6 halve 
marathons gerend. Wij gebruiken deze races nu ook als excuus om te reizen. Behalve 3 halve 
marathons lopen in Cambodja zijn we dit jaar ook naar Borneo (Maleisië), Singapore, Luang Prabang 
(Laos) en Bali (Indonesië) geweest.‘ 

 

Hoe kwam je in aanraking met Fundrunner? 
‘Ik hoorde voor het eerst van Fundrunner via mijn ouders en broer, die ook beiden actief zijn voor 
Topsport for Life. Vooral van mijn broer had ik goede verhalen over de stichting gehoord. Ik dacht 
toen dat het mooi zou zijn als ik ook een steentje bij kon dragen. Ik ging toch hardlopen, dus waarom 

niet de app aanzetten. Het is eveneens een stuk motivatie: vaak ren ik net iets langer door om het 
maximale bedrag bij elkaar te krijgen. Zelfs als ik erop uit ga om boodschappen te doen loop ik vaak 
een extra blokje om, om zo nog wat extra euro’s bij elkaar te wandelen.’  
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Hoe gaat dat met hardlopen in zulke tropische temperaturen?  
‘Het went… Het is natuurlijk onwijs zweten en de luchtvochtigheid maakt het 
vaak net wat lastiger. Op het moment is het droog en lekker koel in Cambodja, 
met temperaturen rond de 25-30 graden. Helaas duurt dit maar twee 

maanden en dan gaan de temperaturen weer omhoog, met 40+ graden in 
april en mei. Vanaf juni begint het regenseizoen, dan koelt het een beetje af, 
maar is de luchtvochtigheid ook op z’n hoogst. Mij hoor je niet klagen, want 
zweten geeft op de een of andere manier toch voldoening. Ik verkies dit ten 
alle tijden boven storm, regen en kou. Het enige wat soms wel jammer is, is 
dat we altijd voor 6 uur ’s ochtends moeten hardlopen, anders is het qua weer 
en verkeer niet meer te doen. We hebben hier geen voetpaden of parken en, 

erger nog, verkeersregels!’  

 
 

Wat beweegt je dit voor ons te doen (want we zijn er erg blij mee)? 
‘Het is mooi dat ik een steentje bij kan dragen door het uitoefenen van mijn hobby. Topsport for Life 
is mijn favoriete goede doel in de Fundrunner app en wanneer er sponsors beschikbaar zijn, is jullie 
stichting dan ook altijd mijn eerst keuze. Persoonlijk vind ik jullie redenatie van het leven met een 

ziekte in relatie tot topsport erg goed inslaan. 
Waarschijnlijk zien veel mensen het niet zo, 
maar er is inderdaad wel degelijk een 
vergelijking tussen topsporters en zieken: 
vechten om te overleven, voor de een in de 
letterlijke zin van het woord, voor de ander in 
het competitieve topsportklimaat dat Nederland 
kent. Voor veel mensen is het strijden tegen 
een ziekte waarschijnlijk een ver-van-mijn-bed-
show en daarom ook moeilijk voor te stellen. 
Met sporters kan echter bijna iedereen zich 
identificeren, dus ik denk dat deze vergelijking 
veel mensen een beter inzicht geeft van het 
gevecht dat zieken dagelijks voeren. Het feit dat 
(ex)topsporters zo betrokken zijn bij jullie 
stichting geeft alles natuurlijk een extra 
dimensie.’   

 

 

Evenementen kalender voorjaar 2017 

Vanaf januari gaan wij in samenwerking met De 

Zee Theaterprodukties gratis kaarten beschikbaar 

stellen voor allerlei theater- en 

muziekvoorstellingen door geheel Nederland. 

Houd de berichten hierover op onze site en via 

social media in de gaten. Op dit moment staat de 

planning van alle activiteiten nog niet vast.  

 


