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Summa College organiseert ‘Coronaproof’-actie in de strijd tegen ALS 
Doe mee met de Voetbalshirtweek van 25 t/m 29 mei 2020!  
 

Eindhoven, 17 mei 2020 – Op maandagochtend 25 mei aanstaande start de Prowise 

Voetbalshirtweek. Een initiatief van het Summa College in Eindhoven. Met de opbrengst van deze 

actie beoogt het ROC, waar maar liefst 11.000 MBO-studenten uit de regio Eindhoven een 

opleiding volgen, geld in te zamelen voor de ook in Eindhoven gevestigde stichting Topsport for 

Life. Want deze stichting zet zich in voor een betere kwaliteit van leven van mensen die nú 

getroffen zijn door de genadeloze ziekte ALS en voor wie onderzoek waarschijnlijk te laat komt. 

 

De actie wordt door veel prominenten uit de sportwereld ondersteund. Hans van Breukelen, 

Arthur Numan, Ernest Faber, Sonny Silooy, Roelof Luinge, Jack van Gelder en nog vele anderen 

hebben inmiddels via social media video-oproepen gedaan om de actie te ondersteunen. 
  



 

 

Wat houdt de actie in en waarom is deze Coronaproof? 

 

Heel veel goede doelenacties, zoals de Tour de ALS, de Alpe d’HuZes en de Amsterdam City Swim zijn 

dit jaar afgelast in verband met de Coronacrisis. De Voetbalshirtweek kan echter gewoon doorgaan 

omdat je individueel vanuit je eigen huis of tuin aan de actie kunt deelnemen. 

Het idee is simpel: trek een voetbal- of ander sportshirt aan van jouw favoriete club, maak hiervan een 

selfie, maak (minimaal) €1 over aan Topsport for Life en deel je selfie via social media en vraag anderen 

hetzelfde te doen.  

Doneren kan via de volgende link: 

 

 

De actie is dus heel erg laagdrempelig en het leuke is dat je nu kunt laten zien dat ook op deze manier 

‘sport verbroedert’ en de concurrentiestrijd tussen clubs even niet bestaat maar wordt omgezet in iets 

positiefs! 

 
 
Wat hebben ALS, Corona en voetbal- en sportminnend Nederland met elkaar te maken?  
 
Er zijn veel meer raakvlakken dan dat je beseft. 
Nederland is samen met de rest van de wereld de afgelopen maanden extreem fors getroffen door 
Corona. Dat komt hard binnen bij iedere Nederlander en natuurlijk het meest bij de directe familie en 
vrienden. Veel gezinnen zijn in het hart geraakt door het verlies van dierbaren, die veel voor hen 
betekenden. Afscheid nemen was niet mogelijk doordat iedereen thuis moest blijven…...  
 
En juist in die periode hebben we de afgelopen maanden met zijn allen gevoeld hoe is het om aan huis 
gekluisterd te zijn. Geheel Nederland inclusief iedere sportliefhebber zat en zit nog steeds aan huis 
gekluisterd. Het gevoel dat bij je ontstaat is het gevoel van een saai en eenzaam leven, met geen tot 
weinig fysieke contactmomenten met vrienden en familie. Geen gezellig avondje uit eten, film of theater. 
Zelfs je uitlaatplek door met je eigen sportmaatjes lekker buiten of binnen bezig te zijn met je favoriete 
sport was niet meer mogelijk. Zelfs live sport kijken op TV nam andere vormen aan. 
WAT EEN LEVEN! DIT HOU JE TOCH GEEN DAGEN, WEKEN OF ZELFS MAANDEN VOL??? 
 
Nu pas besef je hoe zo’n leven voelt áls je aan huis gekluisterd bent door ziekte. Nu pas besef je hoe het 
voelt als je niet meer op een normale manier contacten kunt onderhouden en je gevoelens of grappen en 
grollen niet kunt delen met een ander doordat je spraak is uitgevallen door ALS!  
 
Tegenwoordig kent bijna iedereen de ziekte ALS wel. In (voetballend) Nederland heeft deze ziekte 
naamsbekendheid gekregen door Fernando Ricksen! Helaas heeft ook hij deze ziekte niet kunnen 
overwinnen en is hij in september 2019 overleden. Zoals je ook bij hem zag vallen je spieren tijdens je 
ziekteproces 1 voor 1 uit tot het moment dat je longspieren ook niet meer kunnen functioneren en je 
letterlijk stikt. Van actief persoon, die middenin het leven staat, verander je in een persoon, die 
“ingemetseld” wordt in zijn eigen lijf. Het gemene van deze ziekte is, naast het sterven binnen gemiddeld 
3 tot 5 jaar na de diagnose, dat je geest wel 100% blijft functioneren.  
 
Omdat het aftakelingsproces van ALS patiënten wat langer duurt en je door je volledige bewustzijn iedere 
dag getest wordt op uithoudingsvermogen, is het juist fijn dat er initiatieven zijn, die op een regelmatige 
basis evenementen organiseert voor zieken en hun familie en vrienden. Zo kan de ziekte even worden 
vergeten en worden ook onuitwisbare herinneringen gecreëerd. Behalve de organisatie van 
groepsevenementen en groepsvakantiereizen biedt de stichting Topsport for Life ook individuele 
coaching aan en worden op verzoek individuele hartsdromen gerealiseerd. 

 

 
  



 

 

De door Corona zwaar getroffen voetbalclub V.V. Erp doet ook mee! 

 

 

 
Piet Vromans met vriendin Jacqueline van de Ven 

 

Eén van de mensen die met ALS leeft is Piet Vromans. Samen met zijn vriendin Jacqueline die in Erp 

woont, gaan zij ook aan de actie mee doen en krijgen daarbij de steun van de plaatselijke 

voetbalvereniging R.K.V.V. Erp. De vereniging werd al in het begin van de Coronacrisis zwaar getroffen 

toen bekend werd dat 2 actieve leden van de vereniging waren overleden aan de gevolgen van de 

Corona.  

Samen met Piet en Jacqueline werken zij nu aan een promotievideo voor de actie. De opnames zullen 

gebeuren op het hoofdveld van de club. 

Piet Vromans zegt daarover: “Wij zijn al bijna 2 maanden aan huis gekluisterd. Want het krijgen van 

Corona terwijl je al ALS hebt, is bijna een doodvonnis en daarom zijn wij extreem voorzichtig geweest. 

Toch willen we nu onze nek uitsteken voor deze mooie actie voor Topsport for Life. Want in de afgelopen 

jaren hebben we al zoveel steun gehad van de stichting, dat we nu heel graag iets terug willen doen 

zodat de stichting mensen die met ALS leven kan blijven ondersteunen. En het is natuurlijk geweldig dat 

ook voetbalminnend Erp ons daarbij wil helpen!”       
 

 

      Einde bericht 

 

 

 

Verdere informatie over de actie is te vinden op http://voetbalshirtweek.voetbalshirtweek.nl/ 

Hieronder volgt nog enige achtergrondinformatie over stichting Topsport for Life. 

Topsport for Life 

Stichting Topsport for Life zet zich in voor mensen die levensbedreigend ziek zijn (velen met kanker of 

spierziekten, met name relatief veel mensen met A.L.S.). Wij doen dat door met inzet van (ex-)topsporters 

(waaronder vele BN-ers) deze zieken te coachen, net als in topsport omdat vechten tegen een 

levensbedreigende ziekte ook topsport is, en door voor deze mensen unieke en onvergetelijke dagen te 

organiseren in de wereld van de topsport. 

Voor meer informatie over de stichting en deze actie verwijzen wij naar de website 

http://www.topsportforlife.nl/nieuws/doe-mee-aan-de-voetbalshirtweek-en-doneer-aan-topsport-for-life.  

Wellicht kunt u ook kennis nemen van een korte video-introductie over Topsport for Life, met de titel 

‘SAMEN STRIJDEN IS TOPSPORT’, http://goo.gl/lCbtA7 

Topsport for Life is ook te volgen op Twitter, Facebook en YouTube 

 @topsportforlife   facebook.com/topsportforlife  youtube.com/TopsportforLife 
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Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie over de actie van het Summa College kunt u contact opnemen met Rob van 

Moorsel. 

Telefoon : +31 6 31675425  Email  : rjm.vanmoorsel@summacollege.nl 

 

Voor meer informatie over Topsport for Life kunt u contact opnemen met Miel in ’t Zand. 

Telefoon : +31 88-2468180 Email  : miel@topsportforlife.nl 
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