
1 
 

WOORD BIJ HET AFSCHEID VAN KEES VAN NIEUWKOOP 

WADDINXVEEN, 14 NOVEMBER 2018 

 

 

Lieve Jeannette, Esther en Chantal met jullie partners, Michel en ouders. Hoe 

verdrietig is het dat jullie Kees nu niet meer bij jullie hebben. 

Hebben wij Kees echt leren kennen? Nee. Weten wij alles van Kees? Nee. Maar 

we hebben wel altijd gevoeld dat het goed was samen met Kees. En dat was 

misschien ook wel het allerbelangrijkste. 

Dank je dat ik de gelegenheid krijg om onze belevenissen hier, bij het afscheid 

van Kees, met jullie hier mag delen. 

 

Nog niet heel erg lang geleden hadden wij de hoop dat het met Kees goed zou 

komen. Zijn ziekte was immers al enkele jaren redelijk stabiel en ook al wisten 

we dat het leven met een hersentumor een hele zware strijd is, toch hoopten we 

stiekem dat Kees de ziekte zou kunnen overwinnen. Het mocht tot ons en vooral 

het verdriet van jullie, Jeannette en de kinderen, toch niet zo zijn. We staan nu 

hier om afscheid te nemen van een enorm goed en lief mens. Hoe oneerlijk is 

dat… 

 

Alweer 7 jaar geleden, eind 2011, leerden wij Kees kennen. Samen met 

Jeannette kwamen zij naar ons om lotenboekjes te kopen. Want zij hadden via 

via gehoord van onze stichting en wilden zich graag voor ons inzetten. Meestal is 

het andersom en melden mensen die ziek zijn zich bij ons en vragen dan om 
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onze hulp om een betere kwaliteit van leven te krijgen. Het zegt dan ook al veel 

over de manier waarop Kees in het leven stond: zorgzaam zijn en vooral eerst 

oog voor de medemens hebben.  

 

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.  

 

Natuurlijk wilden wij er ook voor Kees, Jeannette en het gezin zijn en hun 

partner worden voor het kunnen realiseren van vele onvergetelijke dagen en 

daarmee ook voor het vastleggen van mooie herinneringen voor de tijd dat Kees 

niet meer hier zou kunnen zijn. 

Dat Kees ook een sportieve man was kwam natuurlijk goed uit, want veel van de 

activiteiten die wij organiseren hebben ook een sportief karakter waarbij ook de 

nodige adrenaline wordt vrijgemaakt. Die adrenaline is een prima positieve 

brandstof wanneer je door ziekte wordt getroffen en je als mens, samen met je 

naasten, vaak weer in een diep dal komt en het moeilijk is om de weg naar 

omhoog weer te vinden.  

Kees genoot telkens enorm van de dagen met en bij ons. In de eerste jaren 

waren we vaker te gast op Circuit Park Zandvoort en beleefde hij spannende 

momenten wanneer hij met ruim 200 km per uur weer op een volgende bocht 

afstormde.. Uiteraard als bijrijder van een professionele coureur..! 

Maar ook ons bezoek aan de Formule 1 Grand Prix van België, het vliegen in een 

oude kist van de Luchtmacht, de ballonvaarten die Kees bij ons maakte en de 

vele andere spannende en gezellige activiteiten gaven veel positieve energie. Ik 

denk echter wel dat het hoogtepunt bij ons de beklimming, samen met het gezin, 

was van de Alpe d’Huez. Kees was natuurlijk vooral een actieve wandelaar en ik 

ben dan ook heel erg blij dat we zijn droom om de Alp te voet te bedwingen 

hebben kunnen laten uitkomen! 

Kees dwong ook bij veel anderen enorm veel respect af door ondanks en tijdens 

zijn ziekte nog 10 x mee te doen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Pas bij zijn 

laatste deelname in 2017 moest hij al op de 1e dag de strijd staken. Nu achteraf 

gezien misschien wel een teken dat het niet goed ging met hem… 

 

Wij ontmoeten bij de stichting heel veel mensen die, net als Kees, nú leven met 

een levensbedreigende ziekte. Helaas zien we ook heel erg vaak dat niet alleen 

een grote zorg over de gezondheid betekent, maar dat mensen vaak ook in 

financiële nood komen en nog erger in eenzaamheid belanden. 

Gelukkig is dat Kees bespaard gebleven. Hij maakt onderdeel uit van een heel 

hecht en warm gezin en het was telkens weer fantastisch om te zien dat zij als 

gezin sámen op een hele positieve manier zijn omgegaan met die genadeloze 
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tegenstander en ondanks het enorm sombere perspectief sámen veel mooie 

herinneringen hebben opgebouwd. En natuurlijk was dat zeker ook de verdienste 

van Kees, met wie het altijd ‘goed gezelschap’ was. 

Nu is hij niet meer hier, maar zal hij voor altijd in onze harten zijn. Als voorbeeld 

voor prachtige menselijke kwaliteiten: trouw, vriendschap, eerlijkheid, 

zorgzaamheid en bescheidenheid.  

Kees, 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 ben je 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. Wat mij 

betreft ben jij niet dood. Je bent pas dood wanneer je bent vergeten. En laat 1 

ding duidelijk zijn. Wij zullen jou NOOIT vergeten. We gaan jou wel ongelooflijk 

missen! 

 

Rust zacht, lieve Kees.   

 

Miel in ’t Zand 

directeur stichting Topsport for Life 


