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ALS-er Piet Vromans trotseert Corona en komt in actie  
 
 
 

Erp/Eindhoven, 22 mei 2020 - Piet Vromans heeft ALS. Samen met zijn vriendin Jacqueline, uit het 
door Corona zwaar getroffen Erp, komt hij nu in actie. ALS en Corona: een zeer gevaarlijke cocktail! 
Maar ALS-er Piet (kan niet meer staan en praat moeilijk) heeft lef. Hij “staat” op en “roept” Nederland 
op om mee te doen met de Voetbalshirtweek! 
 
Piet wilde niet langer afwachten en thuis in angst leven, maar ‘iets positiefs doen’. Samen bedachten zij 
om met de spelers van RKVV Erp 1, de club die door Corona ook zwaar is getroffen, een reclamespot te 
maken voor de Voetbalshirtweek van 25 t/m 29 mei. Een actie van het Summa College voor stichting 
Topsport for Life. De stichting stelt zich tot doel om mensen die nú levensbedreigend ziek zijn, zoals 
door ALS, een beter leven te geven. 
 
Het idee werd door Piet en Jacqueline voorgelegd aan de vereniging en aan Topsport for Life. Ook 
werden buurtgenoten en kennissen bij het plan betrokken. Iedereen was meteen enthousiast omdat er 
bij iedereen veel behoefte bleek te zijn om sámen in deze moeilijke tijd iets positiefs te doen. En binnen 
5 dagen is er van idee een prachtige promotiespot ontstaan waar de stichting natuurlijk heel erg blij mee 
is! 
 
>> bekijk de spot vanaf nu hier op YouTube 
 
>> ga naar de actiepagina op de website van Topsport for Life 
 

https://youtu.be/ePOi2-DigCk
http://www.topsportforlife.nl/doe-mee-aan-de-voetbalshirtweek/#.XsgqFmgzZPY


 

Het doel van de Voetbalshirtweek is heel simpel: geld inzamelen. Geld om activiteiten en ondersteuning 
te kunnen organiseren voor mensen met ALS. Dat geld gaat niet naar onderzoek, maar naar stichting 
Topsport for Life.  
Miel in ‘t Zand namens de Stichting: “Begrijp me goed: het is heel belangrijk dat er onderzoek 
plaatsvindt. Maar alle mensen met ALS hebben daar nu niets meer aan. Wij willen er juist voor hen zijn. 
Wij willen hen afleiding bieden. Zorgen dat hun ziekte even op het tweede plan komt te staan. En dat 
doen we nu al 10 jaar met veel plezier en succes! En wat hebben wij enorm veel respect voor mensen 
zoals Piet. Door de ALS is hij extra kwetsbaar voor het Coronavirus, maar toch heeft hij de moed om het 
risico aan te gaan en om in actie te komen voor iedereen die nú leeft met ALS!” 
 
 
1.500 mensen in Nederland met ALS  
ALS is een spierziekte, waarbij je spieren een voor een uitvallen. Nadat de diagnose is gesteld, leven 
patiënten gemiddeld nog 3 tot 5 jaar. Het is met name voetballer Fernando Ricksen die de ziekte een 
gezicht heeft gegeven. In Nederland zijn er zo’n 1.500 mensen met ALS.   
 
Jacqueline vertelt dat Piet en zij de afgelopen jaren veel steun hebben gehad van Stichting Topsport for 
Life en dat zij nu heel graag iets terug wilden doen door mee te werken aan de reclamespot. Omdat zijn 
spraakvermogen door de ziekte ernstig is aangetast kan Piet helaas zelf niet meer antwoorden. 
 
Miel in ’t Zand: “Wij willen iets betekenen voor mensen die midden in het leven staan en van de ene op 
de andere dag geconfronteerd worden met het bericht dat ze een ziekte hebben waar ze aan overlijden. 
Je kunt die situatie vergelijken met topsport, waar doorzettingsvermogen en het kunnen omgaan met 
tegenslagen ook aan de orde van de dag is. Onze hulp bestaat uit verschillende dingen. Wij organiseren 
allerlei leuke activiteiten, waaronder ook volledig verzorgde groepsvakantiereizen. Maar ook door 
ondersteuning en begeleiding te bieden voor de zieke en de naasten en door (laatste) hartsdromen te 
vervullen. Niet alleen voor mensen met ALS, maar ook voor mensen die door een andere 
levensbedreigende ziekte zijn getroffen. En dat doen we met allemaal vrijwilligers, waaronder life 
coaches, verpleegkundigen en artsen zodat we tijdens de activiteiten ook de noodzakelijke zorg kunnen 
bieden. In Nederland en inmiddels ook in Vlaanderen. Vaak worden ook ex-topsporters erbij betrokken.” 
 
De Voetbalshirtweek 
Twee jaar geleden deed een ALS-patiënt zijn verhaal op het SUMMA-college. Dat verhaal greep de 
leerlingen zo aan dat zij besloten om zelf in actie te komen en geld in te zamelen in de strijd tegen ALS. 
“Dat gaf iedereen op school zo veel voldoening dat we die acties zijn blijven voeren. Dit jaar doen we dat 
voor de stichting Topsport for Life”, vertelt Rob van Moorsel namens het college. 
Er stonden dit jaar dan ook verschillende acties op het programma, maar door de huidige 1,5 
meteromstandigheden konden die niet doorgaan. Op één actie na: de Voetbalshirtweek. Het idee is als 
volgt: trek het shirt aan van je favoriete sportclub, maak een selfie, plaats die op je social media, doneer 
minimaal een euro aan Stichting Topsport for Life en vraag je volgers om hetzelfde te doen. 
 
Volg de actie en doe ook mee aan de Voetalshirtweek 

De Voetbalshirtweek loopt van 25 t/m 29 mei. Onder andere Hans van Breukelen, Arthur Numan, Ernest 
Faber, Boudewijn Zenden, Sonny Silooy, Roelof Luinge en Jack van Gelder hebben inmiddels via social 
media video-oproepen gedaan om de actie te ondersteunen. En ook de Erpse ‘topsporters’ doen 
komende week natuurlijk mee. Houd hun socials in de gaten!  
Vanaf maandag 25 mei is de donatiepagina geopend! Alle informatie staat op www.topsportforlife.nl  
“Al voor één euro doe je mee …”, vertelt Rob van Moorsel. “Wij hebben het bewust heel laagdrempelig 
gehouden, ook voor studenten. Die balen er zo ontzettend van dat al die andere acties niet door konden 
gaan. Daarom hoop ik des te meer dat deze actie viraal gaat.”      

 

http://www.topsportforlife.nl/


 

 

      Einde bericht 

 

 

 

 

Verdere informatie over de actie is te vinden op  

http://www.topsportforlife.nl/doe-mee-aan-de-voetbalshirtweek/#.XsencmgzZPY 

 

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. 

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 

 

 

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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