
Geachte burgemeester, geacht college, (juryleden), Sportbedrijf Rheden, allen die een stem 

hebben uitgebracht, Beste Team PA kanjers, geachte aanwezigen.  

 

 Ik ben enorm vereerd met: 

-  de verkiezing tot sporter van de gemeente Rheden 2016 

-  publieksprijs Sportverkiezing 2016. 

Voor mij was de nominatie al de kerst op de taart. Dat daar vanavond brandende 

kaarsjes op zijn gezet, overtreft mijn stoutste verwachting.  

De concurrentie was groot. Allemaal sporters en sportteams die zich op één of andere 

wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Een ieder op zijn eigen wijze, allemaal met passie 

voor hetgeen hij/zij mee bezig is. Ik spreek dan ook graag mijn felicitaties uit naar jullie 

allemaal met deze prachtige nominatie. Maar……..zoals het in de sport altijd gaat…. er 

kan er maar één de winnaar zijn.  

 De passie van een sporter is voor iedereen verschillend. Mijn passie heeft een 

achtergrond die ik graag de komende 5 minuten met u wil delen.    

 Wij herinneren ons allemaal Tijn nog wel. Tijn die bij Serious Request met zijn verhaal 

van gelakte nagels, maar liefst 2.5 miljoen Euro bijeen bracht. Tijn heeft hersenstam 

kanker. Een ongeneeslijke vorm van kanker die de medische wetenschap nog niet de 

baas is.   

 1 op de 3 Nederlanders krijgt kanker! Ik was één van de drie. Vreemd genoeg ligt kanker 

aan de basis van mijn sportieve prestaties.   

 Het begon allemaal in 2002. In dat jaar kreeg ik op 43 jarige leeftijd te maken met deze 

levensbedreigende ziekte. Mijn behandeling bestond uit medicijnen en bestralingen. Om 

mijn lijf in goede conditie te brengen voor het geval er ook nog een chemobehandelig 

moest volgen, ben ik op de fiets gestapt. Gesteund door twee kanjers om mij heen n.l. de 

gebroeders Postma die mij de kneepjes van de wielersport bijbrachten.  

 In 2006 vond de eerste editie van de Alpe d’ HuZes plaats. Een idee van een tweetal 

dwazen die met 66 wielrenners op één dag, zes keer de befaamde Alpe d’Huez 

beklommen en daarmee 350.000 euro inzamelde in de strijd tegen kanker. Nederland 

had daar in dat jaar nog weinig weet van. In de jaren daarna veranderde dat en kreeg ik 

steeds meer drang om aan te haken bij al die dwazen. Maar….. als deze man iets doet 

dan wil hij het ook goed doen. Het trainen werd vanaf dat moment sterk geïntensiveerd.  

 Toen in 2010 mijn beste vriend Henk Postma overleed aan de gevolgen van kanker, stond 

het vast. Deze man gaat naar Frankrijk. Samen met de vrouw, kinderen, familie en 

vrienden van Henk, werd Team PA een feit. Er werd een bliksemstart gemaakt, want in 

dat jaar werd er door het team ruim 80.000 euro bij elkaar gefietst.  

 Afgelopen jaar stond Team PA in wisselende samenstelling, voor de zesde 

achtereenvolgende keer aan de start.  

 In al die jaren heeft Team PA een significante bijdrage geleverd aan de fondswerving 

voor het werk van het KWF.  

 Het gevecht met de zwaartekracht is mijn passie geworden. De combinatie van sport en 

de  strijd tegen kanker geeft mij veel voldoening. 



 U moet zich realiseren dat ik geniet van elke seconde op mijn racefiets. Een 

stijgingspercentage van 12 % zet dit bij tijd en wijlen onder druk, maar in de afdaling 

wordt dit weer dubbel en dwars gecompenseerd.     

 

 Ik ben door Team PA voorgedragen voor deze prachtige erkenningsprijs. In feite hebben 

zij zichzelf voorgedragen want het resultaat wat er tot nu toe is bereikt, is een verdienste 

van alle 31 leden die onderdeel zijn of zijn geweest van dit gouden team. Er is door de 

jaren heen enorm veel trainingsarbeid verricht en zijn er bovenmenselijke prestaties 

geleverd. Als teamcaptain geeft mij dit een enorm trots gevoel.   

 Ik ben een zeer gelukkig mens. Een mens die kanker heeft mogen overwinnen. 

Overwinnen omdat de medische wetenschap voor mijn vorm van kanker een afdoende 

behandeling heeft gevonden. Dames en heren………..…. Dat gun ik iedereen én dat 

gunnen wij elkaar!  

 Ik heb een onbegrensd geloof in het moment dat wij als mensheid zullen bereiken waarin 

we in staat zijn gebleken kanker om te vormen van een levensbedreigende ziekte tot een 

chronische ziekte. Een ziekte waarmee wij mensen met een goede kwaliteit van leven 

oud kunnen worden. Diabetici en Aids zijn voorbeelden die ons zijn voorgegaan. Ook dat 

hebben wij opgelost. Het enige wat daarvoor nodig is, is samenwerking en geld. Geld, 

geld, geld en nog eens geld.  

 

 Lieve mensen. U bent vanavond gastvrij door ons college uitgenodigd voor deze 

nieuwjaarsreceptie. U behoefte geen entree te betalen en mag dadelijk zelfs gratis één 

of meerdere drankjes nuttigen. Een kop koffie kost al snel 2,25 euro en een glas wijn 3,50 

euro.  

 In deze wetenschap durf ik aan u te vragen om dit keer geen entree- maar een sortie 

prijs te voldoen in de stand van Team PA die u op de omloop kunt vinden. In de stand 

laten wij u tevens graag zien wat Alpe d’HuZes teweeg brengt en vertellen wij graag over 

de wetenschappelijke projecten die wij financieren.  

 

 Dames en heren, Tijn heeft ons bij Serious Request in ons hart geraakt. Hij heeft met zijn 

actie ervoor gezorgd dat 625.000 kinderen een longontsteking kunnen overleven. Hij liet 

zien wat er gebeurd als mensen krachten bundelen en de schouders onder een 

gezamenlijk doel zetten. Helaas zijn wij nog niet in staat om Tijn te genezen van zijn 

hersenstamkanker.   

Ik roep u op, om in de geest van Tijn het werk van Team PA kracht bij te zetten door een 

financiële ondersteuning zodat wij een beter perspectief kunnen bieden aan de Tijn’s van 

de toekomst.   

Dank u wel!  


