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Samen staan wij aan de start van een

het zal zwaar worden, maar het zal een

van de vele brandende kaarsen. Aan het

dag waarop wij onze onmacht omzetten

dag worden die we nooit meer zullen

eind van de dag maken wij het voorlopige

in kracht. Om half vijf in de ochtend is

vergeten. Want hier hebben wij allemaal,

eindbedrag bekend en hebben wij

het zover: het moment waar iedereen

stuk voor stuk, zó hard naar toegewerkt.

gezamenlijk

al die maanden naar toe heeft gewerkt.

Dus geniet van deze bijzondere dag,

mogelijk gemaakt naar onderzoek tegen

De trainingen, de acties om geld in te

geef je emoties de ruimte en omarm

kanker. Want dat is ons doel: dat we ooit
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zamelen, en erachter komen dat je

deze beleving! Moedig elkaar aan, geef

de Alpe d’HuZes niet meer hoeven te

wellicht wat harder had moeten trainen...

elkaar het bekende duwtje in de rug en
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BUITENLANDERS OP ONZE BERG
Met hun overwinningen in Touretappes

herleven. Toch staan er ook zo’n dikke

terug in Canada, we ontmoetten elkaar

in de zeventiger en tachtiger jaren

200 buitenlanders donderdag aan de

toen puur toevallig en het liefdesvuurtje

van de vorige eeuw plakten Joop

start. Maar de meesten daarvan blijken

laaide op. Om nooit meer te doven. Zo’n

Zoetemelk,

dan toch ergens een link met Nederland

anderhalf jaar onderhielden we een

te hebben.

afstandsrelatie en omdat een verhuizing

Hennie

Kuiper,

Peter

Winnen, Steven Rooks en Gert-Jan
Theunisse het etiket ‘Nederlandse berg’
op de Alpe d’Huez. Daarna werd het stil,

HANS MERCX (CANADA)

naar Nederland onbespreekbaar was, ben
ik in augustus 2004 geëmigreerd. In 2005

In 1995 ontmoette Hans in Canada

zijn we getrouwd en inmiddels hebben we

dip en steeds minder mensen kenden de

zijn huidige vrouw. “Het begon als een

2 kinderen.” Het fenomeen Alpe d’HuZes

betekenis van dat etiket. Alpe d’HuZes

zomerliefde”, vertelt Hans, “maar al snel

is in Canada niet erg bekend. Alleen ex-

deed het begrip de ‘Nederlandse berg’

ging dat contact verloren. In 2002 was ik

Nederlanders die nog een band met

het Nederlandse wielrennen zat in een

Nederland hebben weten ongeveer wat
het is. Canada kent zijn eigen evenementen
voor kankeronderzoek. Voor fietsers is
er de ‘Ride to conquer Cancer’. Hans:
“Ik heb twee maal meegedaan aan de
Quebec Ride to conquer Cancer, een
2-daagse fietstocht van 240 kilometer
van Montreal naar Quebec City. Nog
altijd heb ik contact met mijn vrienden
in Nederland. Toen ik hoorde dat de
vriendengroep in 2017 ging deelnemen
aan Alpe d’HuZes besloot ik me ook aan te
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Nederland denkt het gezin niet. Marianne

bestaande behandelmethoden nog niet

is te spreken over de gezondheidszorg in

ver genoeg ontwikkeld waren. Marianne

België en ze kan het weten!

startte in het Brusselse universitaire

“In 2000 begint mijn verhaal”, vertelt

ziekenhuis een immunotherapie. En die

Marianne. “Ik ontdekte een moedervlek

sloeg aan.

op

mijn

bovenarm

die

van

kleur

veranderde. Daar had ik even geen tijd

Een kaarsje …

voor als moeder van twee kleine kinderen.

Niet dat ik nu weer alles kan, maar ik kan

Na een aantal maanden belandde ik bij

tenminste weer leven. Via een Amerikaanse

een dermatoloog, zij sneed direct een

vrouw in de patiëntenvereniging kreeg

stukje weg en na onderzoek bleek dat

Marianne in 2017 het advies om als

het een melanoom was. Ik belandde in

onderdeel van haar verwerkingsproces

Leuven op de operatietafel, een arts-

deel te nemen aan Alpe d’HuZes met het

assistent tekende af wat weggesneden

team ‘2climb2raise’. Dat advies volgde ze

moest

dat

niet op. Dat veranderde toen ze van haar

‘WeArmada’ deel te nemen aan Alpe

de toezichthoudende professor hem

moeder hoorde dat haar huishoudelijke

Voor de niet Brabanders: Blaal is Bladel.

d’HuZes. Wij zijn aangesloten bij dat team

influisterde

had

hulp in 2017 had deelgenomen, een

Voor alle teamleden geldt dat familie,

om Mick en Maykel te ondersteunen.”

uitgetekend wat centimeters hadden

kaarsje had opgestoken voor Marianne

Zakenvrienden zijn dus echte vrienden

moeten zijn, trok hij zijn eigen plan. Een

én dat kaarsje ook mee terug naar

geworden. “In Roemenië worden ook

veel te groot stuk verdween uit mijn

Nederland

altijd veel onderzoek en dus geld nodig

liefdadigheidsacties

bovenarm. Ik heb die arts-assistent zo’n

Mariannes moeder had gegeven. Dat deed

om kanker een chronische ziekte te laten

Catalin aan, “maar er is zeker niets dat

15 jaar lang vervloekt!”

Marianne besluiten in 2018 wél de berg te

ook maar enigszins vergelijkbaar is met

In die 15 jaar werd Marianne regelmatig

beklimmen. Aan het stuur van de tandem

Alpe d’HuZes. Daarom sluiten we ook dit

gecontroleerd en steeds bleek dat de

fietst haar steun en toeverlaat door

een geweldige prestatie, toch een leeg

jaar weer aan bij ‘WeArmada’. Mick staat

melanoom niet opnieuw de kop op had

de jaren, haar man Paul. Met het team

gevoel overgehouden. En dus in 2018

natuurlijk centraal in de gedachten van de

gestoken.

‘2climb2raise’, 9 tandems en totaal 40

teruggekomen.”

teamleden. Maar Dan en ik koesteren dan

melden bij het team ‘Blaal2BeatCancer’.

vrienden en bekenden getroffen zijn
door deze vreselijke ziekte, dus er is nog

worden. Vorig jaar ben ik letterlijk met een
donderslag van de berg gehaald. Ondanks

gevoerd”,

vult

worden
dat

maar,
hij

ondanks

in

inches

had

genomen

en

aan

fietsers, supporters en begeleiders heeft

ook de herinneringen aan onze vader, een

Dankbaar

ze het afgelopen half jaar getraind. Helaas

oom en onze grootouders die aan kanker

Maar in april 2016 ontdekte Marianne

moesten 2 deelnemers afhaken, bij de

overleden zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat

een

schouder.

een is intussen de kanker teruggekomen,

ooit de tijd komt dat we kanker zodanig

“Uiteindelijk bleek dat er sprake was

de ander is terminaal. “Mooie mensen”,

succesvol kunnen bestrijden dat je er

van uitzaaiing van melanoomkanker.

besluit Marianne, “en het bewijs dat we

en dus geld nodig om kanker

gewoon oud mee kunt worden. Dat willen

Er werd een metastase in een long, een

nog veel geld bij elkaar moeten fietsen om

een chronische ziekte te laten

we toch allemaal?”

spier en bot in het bovenbeen en in mijn

alle noodzakelijke onderzoeken te kunnen

hals geconstateerd. Toen besefte ik dat

bekostigen.”

“

“Er is nog altijd veel onderzoek

worden!”
- Hans Mercx

DAN EN CATALIN
MURARU (ROEMENIË)

“

“Wij kennen geen event dat ook
maar enigszins vergelijkbaar is
met Alpe d’HuZes!”

Waar je ook ter wereld bent, je hoeft als
Nederlander niet uit te leggen wie Armin

- Catalin Muraru

van Buuren is. De kenners weten dat hij
met Maykel Piron en David Lewis het
muzieklabel Armada heeft opgericht.
verwijderd zijn Dan en Catalin Muraru

MARIANNE BOSMAN
(BELGIË)

oprichters van het muzieklabel Roton.

Op 24-jarige leeftijd verliet Marianne

De zakelijke contacten tussen Armada

Bosman Nederland om er nooit meer

en Roton kregen vanaf 2016 een meer

terug te komen. Ze verhuisde met haar

persoonlijk tintje. Dan: “We hoorden dat

gezin, eerst zonder en later met kinderen,

bij Maykels zoontje Mick in juli 2016 Acute

naar Frankrijk, daarna naar België,

Lymfatische Leukemie was vastgesteld.

weer terug naar Frankrijk en tenslotte

Maykel besloot daarom met het team

geland in België. Aan terugkomen naar

Zo’n 2500 kilometer van Nederland

knobbeltje

op

haar

die arts-assistent mijn leven heeft gered.
Had hij niet zo diep gesneden, dan was
die melanoom veel eerder opnieuw
opgedoken en was er minder kans op
overleving geweest omdat de toen
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DAG VAN GISTEREN

FANTASTISCH

Alpe d’HuZus, de dag ging snel voorbij,
eigenlijk te snel ...Het was een prachtige
dag met een indrukwekkend aantal
fietsers en lopers. Fantastisch gedaan
Zussen! We kijken uit naar de dag van
vandaag.

DANSEN OP DE BEAT
Na een warming up op een lekkere beat
en bemoedigende woorden door Henri
van Team Frankrijk vrijwilligers en Jan
Kouwenhoven galmt het aftellen door het
centrum van Bourg d’Oisans. Alpe d’HuZes
2018 is een feit! Onder luid geklapper met
de nieuwe klapper van het KWF rijden en
lopen de Zussen richting berg, begeleid
door een heerlijk zonnetje.

VREEMDEN WORDEN
VRIENDEN
Deze twee jonge kanjers van zes jaar oud
kenden elkaar voor de koersweek nog
niet. Tot de start van deze Alpe d’HuZus
van vandaag! Als een team liepen ze
samen de berg op. Misschien wel in het
ritme van het lied van Maarten Peters

DAGREPORTAGE WOENSDAG
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IN THE PICTURE
Bij de finish waren de mensen van het
KWF te vinden met de grote fotolijsten.
Ze laten even zien hoe het werkt. Poseren
voor de foto en delen maar! Op naar nog
meer donaties voor kankeronderzoek. Het
zal je verbazen hoeveel geld je nog op de
laatste dagen binnen kan halen!

ENTERTAINMENTPUNT
Overal op de berg is het feest, en bij de
Marmotte is het wel een heel bijzonder
feest. Met grote opgeblazen varkens
en koeien, word je hartelijk ontvangen
door mensen van Big Challenge. Het
entertainmentpunt geeft je wat te eten
en te drinken en overweldigt je met
Hermannetjes

ESTAFETTE OP
TRANSPORTFIETS
In 2016 zagen we hem al: de knalgele
transportfiets. Dit jaar is hij uitgebreid
met een aanhangertje. Voor een donaties
nemen ze hierop de naam van een
dierbare mee naar boven. En elke donatie
krijgt een lot, waarmee in Nederland een
fiets te winnen is. Gesponsord natuurlijk.
In totaal reden 14 vrijwilligers van Team
Logistiek in estafette de berg op. Als
laatste klim teamleider Marco in het zadel
die de laatste meters over de finish aflegt.

JOURNAAL VAN WOENSDAG
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GELDBESTEDING

PETRA BARENDSE / RILANA BOOIMAN

Hoe deelnemers over door Alpe d’HuZes gefinancierde onderzoeken denken
Het geld dat door de deelnemers van

daardoor

verwacht.

dat je er verder niets meer van hoort.

niet na eerst een chemokuur. De meest

Alpe d’HuZes is ingezameld, wordt

Complicaties als gevolg van die chemo

Wachten op de volgende oproep twee

effectieve samenstelling van die chemo

besteed aan projecten die bijdragen

leidden er toe dat hij vorig jaar juni

jaar later. Mijn huisarts vertelde me dat

wordt nu vastgesteld. Petra is zeer over

aan de gezamenlijke missie van KWF

overleed. Petra heeft al een aantal keer

de uitslag van het onderzoek niet goed

te spreken dat ze te maken krijgt met een

Kankerbestrijding én Alpe d’HuZes: de

aan Alpe d’HuZes deelgenomen en

was. Dus volgde een doorverwijzing naar

vast team van medisch specialisten dat

dag dat er niemand meer doodgaat aan

besloot, ter nagedachtenis aan haar vader,

het Leids Universitair Medisch Centrum

aan haar gekoppeld is en bij haar blijft.”

kanker. En dat Alpe d’HuZes daarmee de

dit jaar voor de laatste keer deel te nemen.

(LUMC). Het LUMC heeft deelgenomen

“Zo moet het altijd gaan,” zegt Petra,

juiste weg heeft ingeslagen, bewijzen

Twee weken geleden nam Petra deel aan

aan het door Alpe d’HuZes gefinancierde

“dat is toch maar mooi mogelijk gemaakt

de verhalen van Petra Barendse en

het bevolkingsonderzoek borstkanker.

onderzoek ‘Sneldiagnose’. Het doel van

door het onderzoek ‘Sneldiagnose’. Je

Rilana Booiman.

Een paar dagen later werd Petra,

het programma Sneldiagnose was het

weet waar je aan toe bent. Ik had nog

uiteraard onverwacht, op een donderdag,

drastisch verkorten van de angstige en

maar één vraag: Kan ik nog met Alpe

In januari 2016 kreeg de vader van Petra

gebeld door haar huisarts. Petra: “Dat

stressvolle periode van onzekerheid bij

d’HuZes meedoen? Het advies van de

Barendse de diagnose alvleesklierkanker.

is schrikken. Zo’n bevolkingsonderzoek

patiënten van wie wordt vermoed dat zij

specialisten was duidelijk. Als ik me

Hij kreeg chemotherapie en leefde

is een nuttig instrument. Maar je hoopt

kanker hebben.

goed voelde moest ik het gewoon doen.

langer

dan

Mijn doel, het afsluiten van een periode

“

Sneldiagnose is echt snel

ter nagedachtenis aan mijn vader, kan

Petra: “Voor mij betekende dat ik me op

ik waarmaken en tja, mijn deelname

de dinsdag na die donderdag bij het LUMC

markeert ook het begin van een nieuwe

“Ik vind dat het geld voor het onderzoek ‘Sneldiagnose’

kon melden. In de ochtend een aantal

periode!”

goed besteed is“

onderzoeken, ‘s middags de uitslag.

- Petra Barendse

Ook is direct de behandelmethode met
me gedeeld. Mijn borst zal zo spoedig
mogelijk geamputeerd worden, al dan
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In 28 maart 2014, nota bene op haar

Scans

verjaardag, krijgt Chantal Booiman, zus

De studie is er op gericht om de juiste

van Rilana, te horen dat ze triple negatieve

behandeling voor borstkankerpatiënten

borstkanker heeft. De getroffen borst

met uitzaaiingen te kunnen kiezen. Dan

wordt volledig geamputeerd. Daarna

is het van groot belang om precies te

volgt chemotherapie. Ook haar andere

weten of ER dan wel HER2 receptoren

borst wordt preventief geamputeerd. Een

aanwezig zijn op de borstkankercellen.

tijdje blijft haar situatie stabiel. Totdat er

Receptoren zijn een andere naam voor

in december 2015 uitzaaiingen blijken te

de eigenschappen die de groei van de

zijn. Een jaar lang wordt immunotherapie

kankercellen bevorderen. In de loop van de

ingezet. Na het stoppen van die therapie

tijd kunnen de ER en/of HER2 receptoren

in het hele lichaam. De studie beoogt
vast te stellen of specifieke scans, samen
met extra bloed- en weefselonderzoek,
kunnen helpen bij de keuze voor de beste
behandeling op maat.
Vriendinnenclub ‘Sophia’
“Chantal was blij toegelaten te zijn tot
het onderzoek“, zegt Rilana, “maar ze
besefte dat het bij haar niet meer niet tot
herstel zou leiden. Ze had wel de hoop

“

om in 2018 met onze vriendinnenclub
‘Sophia’ deel te kunnen nemen aan Alpe
d’HuZes. En als deelnemen niet meer zou

“Ik doe het voor jullie en iedereen die in de toekomst

lukken, dan had ze nog altijd de hoop mij

hetzelfde vreselijke bericht krijgt.“

en een gezamenlijke vriendin te mogen

- Rilana Booiman

opwachten op het dak van de wereld.

zijn geweest aan Chantal, tenslotte was

Ik doe het voor mezelf, om wat extra tijd

zij de inspiratie voor de naam van onze

hier samen te krijgen en voor jullie en

vriendinnenclub. Typerend voor haar

iedereen die in de toekomst hetzelfde

was de grote zonnebril die zij altijd droeg.

in januari 2017 duurt het slechts tot

echter verdwijnen of juist naar voren

vreselijke bericht krijgt, zei Chantal

Dus toen wij bedachten dat ons clubje

maart 2017 eer Chantal de volgende

komen. Dat maakt het nog belangrijker

altijd.” De hoop nog naar Alpe d’HuZes

een naam moest hebben en wij Chantal

knobbel

Doetinchemse

om actuele informatie te hebben over de

te kunnen is niet uitgekomen. Op 30

aankeken, keken we als het ware in het

ziekenhuis waar ze in behandeling is,

aanwezigheid van ER en HER2 receptoren

januari is Chantal overleden. Toen heeft

gezicht van Sophia Loren. Een treffender

kan geen vervolgaanpak meer bieden.

in de uitzaaiingen. Normaal gebeurt

Rilana bewust besloten om woensdag

naam was dus niet te bedenken!

Maar ze wordt doorverwezen naar het

dat door een weefselhapje (biopt) af te

aan Alpe d’HuZus deel te nemen. “Dan is

Het zal voor mij, en eigenlijk ook Chantal,

Radboudumc in Nijmegen. Dat ziekenhuis

nemen uit een uitzaaiing. Maar specifieke

ook je teamnaam ‘Alpe d’HuZus”, vervolgt

een bijzondere klim worden. Haar as gaat

neemt deel aan de IMPACT-BMC-studie

scans kunnen daar ook bij helpen. Zo

Rilana, we konden niet inschrijven onder

met mij in een tasje omhoog en zo heeft

die gefinancierd wordt met Alpe d’HuZes

geeft de FES-PET de ER receptoren en

de naam van onze vriendinnenclub

ze postuum toch nog haar voornemen

gelden.

de HER2-PET de HER2 receptoren weer

‘Sophia’. Dat zou ook een mooi eerbetoon

kunnen waarmaken!”

voelt.

Het
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BIJZONDERE VERHALEN
COLIN KAMEN

Hij was net een jaar daarvoor genezen van

“Het is niet te beschrijven wat kanker

darmkanker, en nu dát! Hij heeft gewoon

met je doet”, vindt Colin Kamen (26).

botte pech gehad!” Op de koersdag was

“In korte tijd heb ik mijn vader zien

Ron erbij: “Het zal heel gek worden als ik

veranderen van een krachtige man, tot

nu voorbij bocht 1 kom. In 2015 stond hij

iemand die niet eens meer zijn eigen

me daar nog bij ons appartement aan te

boterham kon snijden. Dat moest ik

moedigen. En nu is hij er niet meer …”

voor hem doen.” Colin gaat een paar
keer fietsend, maar misschien ook nog

Tweede familie

een keertje hardlopend omhoog. “Ik

Ron overleed in september 2017. Colin

te doen. Het is echt een tweede familie

zoiets in je leven komt. Er gaan zo veel

zie het wel, het maakt me ook niet uit,

besloot nóg een keer mee te doen aan

voor me.”

mensen dood aan kanker, het lijkt bijna de

ik doe het voor mijn vader, niet voor de

Alpe

prestatie.”

team BoZes, dat al jaren in wisselende

Opluchting

omvang en samenstelling aanwezig is op

Colin hoopt ook rust te vinden op de berg.

Botte pech

de Alpe. Oud-teamleden en een aantal

“Rust in mijn hoofd. Ik heb zoveel bij mijn

Ondertussen traint Colin nog een paar

Drie jaar geleden deed Colin ook mee

korfbalmaten schreven zich met hem

vader zien gebeuren, daar zou ik een boek

colletjes. Want trainen is in Nederland

voor Ron, zijn vader, bij wie toen net

in. “Een mooi gebaar. Voor mij en voor

over kunnen schrijven. Misschien ga ik dat

niet zo erg gelukt. “Te druk met de zaak,

een hersentumor was geconstateerd.

een paar van hen is deelname aan Alpe

ook wel doen. Dat zou me opluchten en

die ik samen met mijn vader had. Maar

“Mijn wereld stond op zijn kop, toen die

d’HuZes een manier om het te verwerken.

het kan anderen ook helpen. Bijvoorbeeld

mijn conditie is wel goed. Dus het gaat 100

diagnose in september 2014 werd gesteld.

Een afsluiting. Supertof om dat met elkaar

om te herkennen wat er gebeurt als er

procent goed komen!”

d’HuZes.

Natuurlijk

weer

met

normaalste zaak van de wereld. Maar datt
is het natuurlijk niet!”

NICOLE DE GROOT

Strijdlust

behandelingen. Zonder zelfmedelijden,

open en eerlijk en zonder vooroordelen.

Nooit klagen, nooit zeuren, altijd

“Max was zes jaar toen hij voor het

altijd met aandacht voor anderen en met

Een geweldige jongen. Hij heeft ons veel

positief. Een mooi mens, echt een

eerst kanker kreeg, in zijn linkerarm.

een enorme strijdlust.” “Een geweldige

geleerd. Dankzij hem zijn we nog steeds

mensen-mens. Dat was Max. Zijn strijd

Tot zijn twaalfde was hij bezig met

jongen. Altijd positief, enthousiast, open,

betrokken bij Alpe d’HuZes. Daar zijn we

tegen kanker leeft voort in zijn moeder

behandelingen, maar hij herstelde en zijn

eerlijk en zonder vooroordelen.”

hem erg dankbaar voor.”

en haar partner, Nicole en Marius de

schooltijd verliep enigszins normaal. Max

Groot. Voor de achtste keer zijn Nicole

was zich er altijd wel van bewust dat hij

Avontuur

Indrukwekkend

en Marius bij Alpe d’HuZes. Eerst als

kanker had gehad, maar hij had nooit het

De tumor werd verwijderd en zes jaar lang

Op 19 november 2012 overleed Max. Het

supporter en nu, bijna zes jaar na Max’

idee dat die hem klein zou krijgen. Toen

leek het goed te gaan. In het ziekenhuis

afscheid was indrukwekkend. Op de dag

dood, gaat Nicole voor de vierde keer

hij op zijn negentiende een hersentumor

had Max een kamergenoot die steeds op

van zijn begrafenis moest de binnenstad

zelf de berg op.

kreeg, volgde weer een periode van

zijn hometrainer zat. “We weten alleen

van Eindhoven worden afgezet. “Max leeft

dat hij dierenarts was. Hij was ook ziek

nog steeds in ons”, vertelt Nicole. “En ieder

en trainde toch voor Alpe d’HuZes. Dat

jaar als we hier op de berg staan, voelt het

wilde Max ook! In oktober 2010 begon

alsof we dichter bij de hemel en onze Max

Max met trainen en in 2011 zijn we voor

staan. We genieten van de saamhorigheid

het eerst naar Frankrijk afgereisd.” Marius

op de berg. Een fantastisch gevoel. En

vult aan: “Met een ongekende passie ging

we delen verhalen met lotgenoten. Dat

hij dit avontuur aan. Zo was hij in alles

nemen we mee de berg op, met als grote

wat hij deed. Altijd positief, enthousiast,

inspirator: onze Max.”

“

“Max, mijn grote inspirator”
- Nicole de Groot
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SOCIAL
POSTS
@1HOORN
Een geweldige service van @cannondalePro.
Tim zijn gestolen fiets is door #cannondale
vervangen

en

een

overnight

koerier

@Fontys Studenten en medewerkers
opleiding Verpleegkunde @FontysFHMG
zijn aan het warm draaien in bocht 1 @
alpedhuzes. Alvast heel veel succes voor
morgen #teamFontys. #ad6

heeft hem vanmorgen vanuit Nederland
afgeleverd. Dit is grote klasse! #ad6

@KARAOKEDJROB
#opgevenisgeenoptie
#bocht7
@alpedhuzes

@rinievanooij
Aan de finish van de zus
@alpedhuzes #ad6

@marliesw
Het gebrek aan een sticker op onze auto’s en een gemeenschappelijk
softshelljasje met ons logo geeft aan dat ons team voor het eerst mee doet,
maar toch krijgen we het virus van de @alpedhuzes steeds meer te pakken.
Morgen is de grote dag!

@chantal_vd_brink Make a wish. #ad6

@teamlogistiek Team Logistiek gaat als
team met de transportfiets door de finish van
Alpe d’HuZes!
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ALPE D’HUZUS

KOMKOMMERTIJD

In Bocht 16 staat een aantal enthousiaste
dames van Team Medisch te dansen. Hun
welkomstdansje werkt aanstekelijk en tovert
blije gezichten op de deelnemers. En ook
met dienbladen met fourage kunnen ze nog
steeds met de voetjes van de vloer. Heerlijk
hoe ze hun energie uitstralen en overbrengen.
Ze volgen de opleiding tot fysiotherapeut.
Dus naast dansen en fourageren, nemen ze
de benen onderhanden.

CHECKPOINT
“Nadat zeven jaar geleden mijn vrouw Karin
overleed aan kanker ontstond er een team
met nog vier vrienden, mijn zoon (toen 18 jaar)
en ik zelf. Samen hebben we ruim €25.000
opgehaald. En daarna was ik om. De kracht
van Alpe d’HuZes is geweldig. De aanloop
naar de koersweek, de voorbereidingen,
sponsoren werven en de week zelf, het heeft
me al zoveel gebracht. Het heeft me geholpen
het verlies van mijn vrouw te verwerken,
een plek te geven. Dit is mijn zesde jaar als
deelnemers en als vaste vrijwilliger bij Team
vrijwilligerscommunicatie. ‘You can check
out any time, but you can’t stand still’ is mijn
motto. Alpe d’HuZes is voor mij een moment
in het jaar om te kijken waar ik nu sta.”

OPKIKKEREN
In bocht 7 staan de twee zussen Heleen en Lois
klaar met bouillon. “Ik voel me opgewonden,”
vertelt Heleen die voor de eerste keer bij Alpe
d’HuZes is. “Het siddert in mijn lichaam. De
hele week zie ik alles opgebouwd worden
en nu sta ik hier fietsers en wandelaars op te
wachten. Heerlijk om de berg te staan, daar
waar het gebeurt. Mensen te eten en drinken
geven, zodat ze even opkikkeren.” Lois deed
drie jaar geleden voor het eerst mee en is er
nu weer als vrijwilliger. “Ik vind het heerlijk
om van allerlei vrijwilligerswerk te doen,
omdat ik dan voor mijn gevoel middenin het
evenement sta. En ik heb ook ruim €6000
meegenomen in samenwerking met de
school waar ik lesgeef.”
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BUURMEISJES
We kennen elkaar omdat we vroeger
buurmeisjes waren,” vertelt Noraly, “en dat
is uitgegroeid tot een vriendschap die er nog
steeds is.” Toen de man van Noraly dacht dat
ze ‘weer een wild plan had’ dat toch serieus
bleek, haakte hij af. Noraly vroeg Annika mee
en daar hoefde zij niet over te twijfelen. “We
hebben los van elkaar getraind omdat we ver
uit elkaar wonen,” vertelt Annika. “Ik vind het
wel zwaar, maar Noraly houdt zich een beetje
in zodat we samen kunnen fietsen.” Wat hun
motivatie is om mee te doen? “Wij kunnen
ook kanker krijgen,” zegt Noraly. “Mijn oom
is overleden aan darmkanker en mijn vader
is uit preventief darmonderzoek geplukt
waardoor hij op tijd geholpen kan worden.”

‘SILLY LIFE’
Marijke en Gaby zijn met nog een paar
anderen de enige lopers van team ‘Silly Life’
die meedoen met Alpe d’HuZus. Het team
bestaat inmiddels uit een groep van 70
mensen waarvan er ongeveer 50 meedoen.
“In Bocht 3 staan onze kinderen van acht
en tien jaar ons op te wachten. Zij lopen het
laatste stukje met ons mee en in de laatste
bocht wachten onze jongste kinderen ons
op. Met z’n allen gaan we over de finish,”
aldus Gaby. Marijke vult aan: “Het leuke is
dat de helft van ons team ook verbonden
is door volleybal. Twee jaar geleden zijn
we begonnen omdat onze schoonzus en
vriendin Sylvia niet meer beter zou worden.
En we gaan door!”

ZES KEER
“Ik ben gezond en ik kan dit doen, dus
waarom niet,” vertelt Rik, die samen met
zijn vrouw Mariëlle de Zus op loopt. “Zes
keer de berg op betekent meer geld, althans
zo sponsorden veel mensen mij. Genoeg
redenen dus om zes keer omhoog te fietsen.”
“En ik was mee als support om hem zes keer
die berg op te krijgen,” vult Mariëlle aan. “Na
mijn eerste deelname waren we compleet
onder de indruk van het vrijwilligerswerk
dat hier plaats vindt. Daarom zetten we ons
ook in als vrijwilliger. Het is zo’n mooi werk,
omdat je Alpe d’HuZes beleeft vanuit van
verschillende perspectieven.”
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ONDERTUSSEN
OP DE BERG
Alpe d’HuZes zonder
geluid

“Het is nu al heel mooi om hier te

ga ik, hoop ik, vijf of zes keer de berg

zijn,” vertelt Victor van Doremalen.

beklimmen voor mijn oma en voor Ellen,

“Gistermiddag ben ik aangekomen en

een goede vriendin van mijn ouders.”

vandaag heb ik veel van Alpe d’HuZus

Als je een paar minuten om je heen kijkt,

gezien.” Victor is dit jaar de enige dove

zie je niet alleen veel, maar hoor je ook

deelnemer en droomt nu al over een team

heel veel. Veel geluiden horen echt bij

met allemaal dove mensen voor volgend

Alpe d’HuZes. Victor zal dit op een andere

jaar. “Het zou mooi zijn om Alpe d’HuZes

manier beleven, maar voor hem is dat

nóg toegankelijker te maken dan dat het

heel gewoon. Wat doet het jou als je een

al is. Toevallig is er nu ook een gebarentolk

paar minuten Alpe d’HuZes beleeft met je

aanwezig. Dat is wel heel fijn. Morgen

oren dicht?

Alpe d’HuZes kan niet zonder professionele meldkamer

Zijn voor de deelnemers het Palais des
Sports en het Startplein de zenuwcentra
van Alpe d’HuZes, voor de organisatie is
dat de meldkamer, die achter de Casino
supermarkt in Le Bourg d’Oisans verdekt
staat opgesteld. Niet dat die verborgen
moet blijven maar, om in combinatie met
een zendinstallatie boven op de berg, op het
volledige parcours contact te kunnen hebben
met de motards. Met gepaste trots vertelt
Willem van Bezooijen over de inrichting en
werking van de meldkamer: “Ons systeem
is identiek aan de apparatuur (C2000)
die de overheid inzet bij grootschalige
evenementen. Er zijn 4 centralisten die
communiceren met de motards. Een
coördinator is verantwoordelijk voor een
effectieve en efficiënte samenwerking tussen
de centralisten. Via GPS weten we exact waar
alle motoren op de berg zijn inclusief hun
functie. Wordt ingeschat dat bijvoorbeeld
een AED of een arts ter plekke moet komen,
dan sturen wij de dichtstbijzijnde motor naar
het incident. De afhandeling van elk incident
wordt gelogd, inclusief het radioverkeer dat
heeft plaatsgevonden om van te leren voor
volgende koersweken!”
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VERHALEN DIE IEDEREEN RAKEN MAAR OOK MOTIVEREN
Vaste afspraak tijdens de koersweek is

“Vandaag begraaf ik jou in mij, ik zal twee

een evenementenbureau, die passie is

aan gemaakt. Sylvia: “Er zijn blijkbaar veel

de bezinningsavond op woensdag. Er

levens leven met jou in mij” (Maarten

mijn tweede houvast. Als je later in de

potjes op de plank die mijn leven kunnen

wordt teruggekeken op Alpe d’HuZus en

Peters)

hemel bent en je mag een rondleiding

verlengen, hoewel ik ook te horen heb

geven door je eigen museum van het

gekregen dat, als er een minder potje

morgen. Het weerbericht, de laatste tips

Frank Speets: “Eerst de Alpe, dan naar

leven, dan moet je bij alles wat daar

voorbij komt, de rest wellicht ook niet

voor deelnemers en supporters om veilig

het ziekenhuis”

te zien is met enthousiasme kunnen

meer gaat helpen. Ik wil doorgaan en

en gezond boven en weer beneden te

Je bent jong, sportief, hebt het leven

vertellen. Mijn advies voor mensen die in

zie wel hoe lang het dan nog duurt. En

komen, de laatste oproep voor de nog in

nog voor je. Maar je krijgt te horen dat

hetzelfde rotte schuitje als ik zitten: “Doe

misschien wil je wel weten hoe lang je nog

te vullen vrijwilligersvacatures. Praktische

je kanker hebt die vervolgens ook nog

wat je onwijs gaaf vindt!”

te gaan hebt, maar je wilt het niet horen.”

tips goed voor het versterken van het

onbehandelbaar is. Maar als je dan alsnog

gezamenlijke gevoel dat we er allemaal

de kans krijgt om immunotherapie te

Sylvia Struiwigh-Tekstra: “Trots dat ik

nog heel lang!’ sterkt de hoop dat Sylvia

voor willen gaan. Dat gevoel bereikt

ondergaan, krijg je weer hoop. Frank: “Ik

er ben”

het volgend jaar opnieuw kan vertellen

een climax tijdens het bezinningsdeel.

hou me allereerst vast aan de mensen om

Een slechte traditie is doorbroken.

hoe zij doorleeft met kanker.

Meegenomen worden door verhalen die

me heen die me steunen, het is jammer

Tot nu toe bleek de derde gast op de

iedereen raken. Emotioneel maar vooral

dat je niets meer hoort van mensen die

bezinningsavond een jaar later niet meer

“Achter tranen van verdriet schuilt een

motiverend!

kanker maar lastig vinden. En mijn bedrijf,

in leven te zijn. Daar heeft Sylvia een eind

glimlach van herinnering” (Hartenkreet)

vooruitgekeken naar de koersdag van

Sylvia’s levenswijsheid ‘Samen krûpen,

Mieke van de Pas: “Praten over kanker
mag geen taboe zijn”
In 2016 is Mieke getroffen door kanker.
Mieke: ”Je voelt je eenzaam, je moet
het zelf doen maar je weet niet waar je
over een uur staat, dan mag je ook niet
verwachten dat de mensen om je heen
weten wat ze met je aan moeten. Ik ben
naïef geweest door te denken dat ik
met mijn deelname vorig jaar aan Alpe
d’HuZes iets kon afsluiten, maar eigenlijk
begon het daarna pas. Alles wat niet lukte
viel tegen, je loopt vast, je hoofd werkt
niet meer. Dat heb ik daarna kunnen
ombuigen, besef beter wat wel en niet
kan.

“

“Laten we er voor blijven gaan, dat het niet meer hoop maar
zekerheid wordt dat je beter wordt” - Paul Havinga

Mijn devies: Vergeet niet het leven te
vieren, feest elke dag alsof het ‘auwe
letste’ is!”
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SPONSORPAGINA
KNUFFELLENZEN VOOR TEAM FOTOGRAFEN
Team Fotografen heeft van CameraNU.nl en Nikon Professional Services in totaal drie geweldige lenzen gesponsord gekregen. De fotografen zijn door
het dolle heen met de 400mm lenzen waarmee ze - vooral bij de finish - geweldige foto’s kunnen maken. Met deze speciale lenzen staan de deelnemers
letterlijk in the picture. Voor de koersdagen hebben de fotografen flink geoefend op de berg. De lenzen worden zelfs de knuffellenzen genoemd. Kortom
een lens die hoort bij de uitrusting van het team Fotografen van Alpe d’HuZes.
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Wie geef jij vandaag
een Hermannetje?

