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MaTijs jansen

voorwoord

kanker in 2018 wederom meest
voorkomende doodsoorzaak in
nederland
Dat was het nieuws van de dag dat ik
dit voorwoord ging schrijven. Ik dacht:
waar zal ik over schrijven, wat vindt de
lezer interessant, wat is nieuws?
‘Kanker in 2018 wederom meest
voorkomende doodsoorzaak in
Nederland’; dat is dus het nieuws.
Maar daar is eigenlijk helemaal niets
nieuws aan, dat is al jaren zo. Toch is
het uiteraard goed dat dit onder de
aandacht blijft.
heel hard gewerkt om kanker tegen
te gaan en op te lossen waar dat
kan. Wetenschappelijk onderzoek,
doorbraak in behandelmethodes,
betere zorg en nazorg voor
kankerpatiënten. Daar draagt
bijna iedereen aan bij op zijn eigen
manier, beroepsmatig, als vrijwilliger,
donateur, collectant of je zwemt de
Elfstedentocht om geld in te zamelen
voor kankeronderzoek.

Inmiddels werk ik ruim dertien
jaar bij Tegenkracht, vanaf de
oprichting ben ik betrokken bij de
stichting en in al deze jaren is kanker
doodsoorzaak nummer één geweest
in Nederland. In al deze jaren is er
wel heel veel veranderd en verbeterd.
Gelukkig overleven steeds meer
kankerpatiënten, de behandelingen
en medicijnen worden alsmaar
beter. Aan alle kanten wordt er
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word donaTeur
van TeGenkrachT
of Geef een GifT

Iedereen heeft te maken met kanker
en iedereen wil een bijdrage leveren
om er iets aan te doen.
En het gaat niet alleen om overleven of
doodgaan. Veel meer kankerpatiënten
overleven of kunnen lang met
kanker blijven leven. Maar vaak wel
met de gevolgen van de kanker en
behandelingen. Vermoeidheid, pijn,
concentratieproblemen en angst zijn
een paar van deze grote problemen
voor de survivors. Deze groep wordt
dus alsmaar groter.

Naast het opzetten of initiëren
van een actie voor Tegenkracht
kan je ook donateur worden
of een gift geven. Donateur
van Tegenkracht ben je al
vanaf 7,50 per maand. Een
bedrag dat je maandelijks, per
kwartaal, half jaar of jaarlijks
kunt laten afschrijven.

Met Tegenkracht proberen we zoveel
mogelijk kankerpatiënten fysiek
zo sterk mogelijk de behandeltijd
in te laten gaan, te doorstaan en
er van te kunnen herstellen. Met
het feit dat kanker nog steeds de
meest voorkomende doodsoorzaak
nummer één is in Nederland voelen
we ons geroepen om dat te blijven
doen. We hopen van harte dat heel
Nederland zich ook geroepen voelt
om een bijdrage te blijven leveren
tegen kanker, en dat in de toekomst
het nieuws niet meer is dat kanker
doodsoorzaak nummer één is.

Uiteraard is het geven van
een gift ook een optie.
Tegenkracht heeft een ANBI
status (Algemeen Nut Beoogde
Instelling) en daarmee zijn
giften boven de 60 euro fiscaal
aftrekbaar.

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Donateur worden of een gift
geven? Mail naar:
donateur@tegenkracht.nl

Matijs Jansen
Coördinator Tegenkracht
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sTichTinG
TeGenkrachT

Onderzoek geeft bovendien aan dat
kankerpatiënten die sporten sneller
herstellen en sneller re-integreren in
het arbeidsproces. Daarnaast wordt
de fysieke en mentale weerbaarheid
vergroot en kan het de kwaliteit van
leven in die zware periode positief
beïnvloeden.

waT biedT en doeT
TeGenkrachT

sportplan op maat
Het sportplan op maat is een
sportmedisch begeleidingstraject
van zes maanden. Tegenkracht gaat
daarbij uit van de sportwens van de
deelnemer. Het sportadvies hangt af
van wat de deelnemer wil én kan.

De stichting heeft als doelstelling
om kankerpatiënten te helpen bij
het sporten voor, tijdens of na de
behandeling van kanker. Dit doet
Tegenkracht door middel van het
opstellen en helpen uitoefenen van
een sportplan op maat. Via giften en
allerlei acties wordt geld ingezameld
om het sporten onder professionele
begeleiding mogelijk te maken.

kosten sportplan op maat
Aan het sportplan op maat zijn
kosten verbonden. Een aantal kosten
wordt gedeeltelijk of geheel vergoed
door jouw zorgverzekeraar. Worden
de kosten niet vergoed, dan kun
je aanspraak maken op financiële
ondersteuning uit het sportfonds
dat Tegenkracht ter
beschikking heeft.

Waarom kanker en sport?
Sporten tijdens verschillende fasen
van kanker kan een positieve bijdrage
leveren aan de voorbereiding
op en verwerking van operaties,
chemotherapie en bestraling.
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De kosten bestaan uit de
volgende onderdelen:

1

2

3

Deze bedraagt € 15,00 per week.
Dit bedrag wordt mede gevraagd
om deelnemers te motiveren een
actieve houding aan te nemen
gedurende de maanden dat zij het
sportplan doen.
De deelnemers leveren kopieën
van de rekeningen en de
overzichten en nota’s van de
zorgverzekeraar aan Tegenkracht.

De factuur van het sportmedisch
onderzoek die je ontvangt kan
je eventueel declareren bij je
zorgverzekeraar. Het sportmedisch
onderzoek is over het algemeen
door de meeste zorgverzekeringen
opgenomen in de aanvullende
verzekering en wordt daarom
(deels) vergoed. Je kunt in je
polisvoorwaarden nakijken of jouw
verzekering een sportmedisch
onderzoek vergoedt en zo ja hoe
hoog deze vergoeding is. Je kunt
ook je zorgverzekeraar bellen
om dit na te vragen. Het deel
dat niet vergoed wordt door de
zorgverzekering komt voor eigen
rekening.

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van de
dienstverlening die Tegenkracht biedt,
moet je voldoen aan de onderstaande
voorwaarden:
1. Je bent gemotiveerd om te sporten
2. Je bent bereid om een uitgebreid
sportmedisch onderzoek te doen
3. Je gaat er mee akkoord dat de
desbetreffende sportarts verslag
van het uitgebreide sportmedische
onderzoek doorstuurt naar
Tegenkracht
4. Je bent bereid een eigen bijdrage
te betalen.

De kosten van sportbeoefening
bij de oncologie fysiotherapeut
worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed of gedeeltelijk
vergoed. Is dat niet het geval of
moeten er extra kosten worden
gemaakt, dan kan Tegenkracht
deze kosten vergoeden.

Aanmelden
Als je aan alle voorwaarden voldoet
dan kun je het aanmeldingsformulier
invullen via onze website
www.tegenkracht.nl

Een eigen bijdrage van
de deelnemer voor de
sportbegeleiding indien kosten bij
Tegenkracht worden gedeclareerd.
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Het sportplan in 6 stappen
STAP 1

STAP 4

Aanmelding en intake

Sportlocatie

Een geïnteresseerde deelnemer meldt
zich aan via onze website,
www.tegenkracht.nl. Daarna volgt een
gesprek met een van de coördinatoren
die de inhoud van het sportplan en
de benodigde administratieve zaken
bespreekt.

Tegenkracht gaat samen met
de deelnemer een passende
sportlocatie en begeleider zoeken,
die zo dicht mogelijk in de buurt
is. Tegenkracht heeft een groot
netwerk van sportscholen, trainers en
gespecialiseerde fysiotherapeuten.

STAP 2

STAP 5

Aan de slag

Afspraak met sportarts of
oncologie fysiotherapeut

Gedurende het traject van zes
maanden onderhoudt Tegenkracht
maandelijks telefonisch of via de
mail contact met de deelnemer. Met
de sportbegeleider is in ieder geval
contact bij het begin van het traject,
halverwege en aan het eind van het
traject. Daarin wordt de voortgang
besproken en kan gewenst het traject
aangepast worden.

Als de oncologische behandelingen
(bijv. operatie, chemo, bestraling)
nog gaan plaatsvinden, dan
zal de eerste afspraak met een
oncologie fysiotherapeut zijn om de
belastbaarheid vast te stellen. Zijn de
behandelingen achter de rug, dan
kan een afspraak met een sportarts
worden gemaakt om een nog
nauwkeuriger beeld te krijgen van de
belastbaarheid.

STAP 6

Afronding

STAP 3

Aan het eind van het traject volgt een
afrondend gesprek met deelnemer
en met de sportbegeleider. Het is
daarnaast mogelijk om een afsluitend
sportmedisch onderzoek af te nemen
bij de sportarts, waar het traject ook
mee is gestart.

Sportadvies
Naar aanleiding van de intake
en uitslag van het sportmedische
onderzoek stellen wij een sportadvies
op.
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Kanker en sport

Tegenkracht in het
bedrijfsleven

De kans dat een werknemer van u
kanker krijgt is aanzienlijk. Het aantal
nieuwe kankerpatiënten stijgt al jaren
met ongeveer 3% per jaar. In het
eerste decennium van de 21ste eeuw
is de stijging sterker geweest: 36 %.
Dat is een toename van 70.300 naar
108.000 kankerpatiënten per jaar. Naar
verwachting zal de groei doorzetten.
Gelukkig stijgen de overlevingskansen
voor vrijwel alle kankersoorten. Van
alle kankerpatiënten geneest nu 61%,
vergeleken met het begin van de vorige
eeuw, 4%. Daarnaast geeft onderzoek
aan dat kankerpatiënten sneller
herstellen door te sporten. Mensen
die actief revalideren zullen sneller
re-integreren in het arbeidsproces.

Goed
werkgeverschap

Tegenkracht leeft van giften, donaties
en acties die voor of door Tegenkracht
worden opgezet. Vooralsnog is de
ondersteuning van de particuliere
initiatieven noodzakelijk om gemiddeld
30 tot 40 kankerpatiënten per maand
te kunnen helpen. De ondersteuning
van de particuliere initiatieven is niet
voldoende om ook de financiële
ondersteuning te blijven doen.
Daarom benadert Tegenkracht het
bedrijfsleven. Goed werkgeverschap
is onverbrekelijk verbonden met
maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Bedrijven zijn gebaat
bij gemotiveerde, fitte werknemers.
Doelstelling is om het ziekteverzuim
zo laag mogelijk te houden, want
een lagere arbeidsproductiviteit kost
geld. Een werknemer die kanker
krijgt is vaak maanden afwezig en
doorloopt daarna een langdurig
re-integratieproces.

(bron: Nederlandse Kankerregistratie)
Wat levert het op?
Mensen die actief revalideren met
een sportplan op maat kunnen weken
en soms maanden sneller aan de
slag. Goed voor hen en goed voor de
werkgever. De snellere re-integratie
van Tegenkracht deelnemers ten
opzichte van het landelijk gemiddelde
levert werkgevers een besparing van
duizenden euro’s op. De kosten van
het sportplan op maat zijn in dat geval
snel terugverdiend.
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Wat kost het?

resultaat

Gemiddeld kost een
sportplan op maat € 1.500,tot € 2.400,- afhankelijk van
de dekkingsgraad van de
aanvullende verzekering.
Het pakket bestaat uit:
• Sportmedisch onderzoek
• Kosten van oncologie
fysiotherapeut en
sportbeoefening
• Coördinatie- en begeleidingskosten van de Tegenkracht organisatie

Het sportplan op maat heeft
veel positieve resultaten voor het
bedrijfsleven.
• Verbeterde kwaliteit van leven
van uw medewerker
• Snellere re-integratie,
medewerker kan gemiddeld 9
weken sneller aan de slag
• Minder verstoring van de
dagelijkse processen
• Minder managementaandacht
• Past bij goed werkgeverschap

Als werkgever kunt u garant
staan voor het niet vergoede
deel van de kosten.

interesse
Heeft u als werkgever interesse in deze
aanpak? Vraag dan het Tegenkracht
werkgevers informatiepakket op via
info@tegenkracht.nl of maak een
afspraak met ons.

bedrijfsarts en arbodienst
De coördinatoren van Tegenkracht
stemmen het proces voor een
sportplan op maat af met de
bedrijfsarts en de arbodienst.
Tegenkracht heeft een landelijk
netwerk van (oncologie)
fysiotherapeuten, sportfaciliteiten,
trainers en sportmedische
adviescentra. Zo kost het de
arbodienst weinig tot geen
inspanning om dit specifieke stuk
begeleiding/re-integratie te bieden.
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helpdesk
TeGenkrachT

De helpdesk van
Tegenkracht is een
groep oncologie- en
sportspecialisten die
vanuit verschillende
invalshoeken
complexe vragen over
de sportmedische
begeleiding van
oncologiepatiënten
kunnen beantwoorden.
De helpdesk is
opgezet om vragen
te beantwoorden die
Tegenkracht krijgt van
sportbegeleiders die de
Tegenkracht deelnemers
begeleiden en vragen
van de deelnemers zelf
die aan het sporten zijn.

voor vraGen vanuiT
(vrijwillig)
heT werkveld

Dr. tomas rejda
Klinisch Arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd
in oncologie
Dr. goof schep
Sportarts Sportmáx, Maxima Medisch Centrum
Drs. Jessica gal
Sportarts, SMA, Jessica Gal sportartsen
Dr. michael van der Werve
Sportarts, Sport Geneeskundige Afdeling (SGA),
Rijnland Ziekenhuis
msc. martijn m. stuiver
Fysiotherapeut - klinisch epidemioloog, NKI-AVL
Dr. ingrid De backer
Arts, specialiserend in longgeneeskunde
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
Dr. simon goedegebuure
Sportarts, Sportartsengroep locatie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
griet van der slagmolen
Sportarts, Sportartsengroep locatie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
mireille lauret-roemers
Oncologie fysiotherapeute en oedeemfysiotherapeute, Oedeem- en
oncologiefysiotherapie Utrecht
Drs. Hanna van Waart
Onderzoeker - bewegingswetenschapper, NKI - AVL
Drs. anneke Palsma
Voedingsdeskundige/sportdiëtist, Palsma Sportvoedingsadviesbureau
Drs. alfred Hendriks
Arts Rienks Arbodienst Leusden
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TeGenkrachT! de aanTallen
- Tegenkracht heeft sinds de oprichting 2493 (ex)kankerpatiënten geholpen aan
een sportplan op maat.
- Tegenkracht werkt met 77 sportartsen verdeeld over heel Nederland.
- Tegenkracht heeft een actieve vrijwillige helpdesk met 12 specialisten op het
gebied van de oncologische revalidatie.
- Tegenkracht werkt momenteel met 1098 sportbegeleiding locaties verdeeld
over heel Nederland.
- Tegenkracht werkt met 42 diëtisten verdeeld over heel Nederland.
- Tegenkracht werkt met 43 psychologen verdeeld over heel Nederland.

2493

77

12

PATIËNTEN
GEHOLPEN

SPORTARTSEN

HELPDESK
SPECIALISTEN

1098

42

43

SPORTBEGELEIDERS

DIËTISTEN

PSYCHOLOGEN
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in acTie voor TeGenkrachT:
Mijou doneerT vier keer op rij
donaTieonlangs
door
overhandigde ingrid gerard, eigenaar van JaDoe
inGrid Gerard,
geschenkenmakers en initiatiefneemster van miJou
iniTiaTiefneeMsTer

blijmakers, een cheque ter waarde van € 2.095,00 aan
stichting tegenkracht. Deze donatie is mede mogelijk
gemaakt door de medewerkers van bedrijven waar miJou
in 2018 mee heeft samengewerkt. eerdere donaties brachten
al een prachtig bedrag op van ruim dertienduizend euro.
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Steun Tegenkracht
via MIJOU!

Met MIJOU geven bedrijven hun
medewerkers een (kerst)geschenk; een
geschenk waar de ontvanger oprecht
blij mee is. Blij omdat hij of zij zélf
mag kiezen, uit het rijke aanbod van
uitsluitend zelfstandige, lokale winkeliers.
Medewerkers kunnen de waarde van
hun geschenk ook geheel of gedeeltelijk
doneren. Stichting Tegenkracht is een van
de goede doelen van MIJOU blijmakers.

Waarom Stichting Tegenkracht?
Ingrid Gerard voelt zich direct betrokken
bij Stichting Tegenkracht: “Ik heb
initiatiefnemer en oprichter Jelle
Wolthuizen persoonlijk gekend. Zijn
drive was inspirerend en ik geloof in de
kracht van Tegenkracht! Dat we kunnen
bijdragen aan een sportplan op maat
voor kankerpatiënten is fantastisch.
Want ook wij zijn vóór sport en tegen
kanker. Het werk dat Tegenkracht doet,
verdient blijvend de aandacht. Met MIJOU
geven wij zowel de lokale winkelier als
Tegenkracht een podium.”
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Bent u werkgever en wilt
u met uw bedrijf ook
Tegenkracht steunen? En
wilt u uw medewerkers zelf
een kerstgeschenk uit laten
kiezen op een moment dat
dat hen uitkomt? Maak
gebruik van MIJOU! U geeft
dan een gewaardeerd
cadeau dat wél persoonlijk
past. Tegelijkertijd steunt
u met MIJOU niet alleen
Tegenkracht, maar
(indirect) ook uw zieke
medewerker. Bovendien
toont u met MIJOU uw lokale
betrokkenheid. Feitelijk geeft
u via het (online) platform
van MIJOU ten minste drie
keer: aan uw medewerker,
aan de lokale winkelier én
aan Tegenkracht. Goed
werkgeverschap op alle
fronten.

Meer informatie
Meer weten over MIJOU?
Kijk op www.mijou.nl of
neem contact op door te
mailen naar info@mijou.nl.

MiniTour 2019

de jubileuM ediTie
Met trots kijken wij terug op alweer de
10e editie van de Minitour!

Voor de tiende keer
zakte een groep van ca
40 deelnemers af naar het
Drôme gebied in Frankrijk.
Zoals alle voorgaande jaren
zijn wij ook dit jaar weer hartelijk
ontvangen op onze uitvalsbasis;
Camping Les Foulons in Luc-enDiois, niet ver van het pittoreske
stadje Die.
Een mooie internationale
samenstelling van
deelnemers dit jaar, met
Nederlanders, Belgen en
Fransen. Een aantal van
de Nederlandse deelnemers
waren ervaringsdeskundigen op het
gebied van de Minitour, en waren voor
de 3e , 4e of zelfs nog meer keer mee.

De Minitour is een evenement waarin
het hart voor Tegenkracht en de liefde
voor het fietsen samenkomt. Het wordt
jaarlijks georganiseerd om zoveel
mogelijk sponsorgeld op te halen voor
Stichting Tegenkracht, door middel van
een week fietsen in de Franse bergen.
Een week je actief en sportief inzetten
voor een ander. Maar ook een week
van gezelligheid, genieten van de
omgeving en heerlijk eten en drinken.
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Omdat we vrij vroeg in het
wielerseizoen naar Frankrijk trekken
(eerste week van Mei), is het altijd
spannend wat het weer gaat doen
en welke invloed dat zal hebben op
de tochten die er gedurende de week
gefietst kunnen worden. Veiligheid
gaat nog steeds boven alles.
Er zijn edities geweest waarin er
eerst sneeuw geschoven diende te
worden alvorens men op de fiets kon
stappen, edities geteisterd door wind
en regen, maar ook met even zoveel
zonovergoten dagen.

De weergoden waren ons dit jaar
gunstig gezind, waardoor we elke
dag hebben kunnen genieten van
de prachtige natuur, mooie en
uitdagende routes en met regelmaat
de zon.
Naar gelang je vorm van de dag kon
je met de groep van jouw niveau
fietsen.
Al enkele jaren staat een uitstap naar
de Mont Ventoux als onderdeel van
de Minitour op ons verlanglijstje.
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Helaas konden we ook dit jaar
deze wens niet omzetten naar een
daadwerkelijke dagtocht, aangezien
de omstandigheden ter plaatse te
ongunstig waren met harde wind en
lage temperaturen.
Op de “Dag van Tegenkracht”, de
dag waarop we met de gehele
deelnemersgroep, ongeacht het
niveau, sámen een beklimming
willen voltooien, is gekozen voor de
beklimming van de Col de Rousset.
Wat een prachtig schouwspel om
te zien hoe iedereen in zijn eigen
tempo en cadans de hoogtemeters
en haarspeltbochten trotseert. Om
vervolgens, na de top te hebben
behaald, weer af te dalen en degenen
te gaan helpen die nog een stuk

omhoog te gaan hebben.
Saamhorigheid geeft kracht. En zo is
iedereen op die prachtige donderdag
in de eerste week van mei, boven op
de Rousset aangekomen.
Met de sportieve inzet van alle
Minitour deelnemers is een prachtig
bedrag van ruim € 15.000 opgehaald,
waarmee Stichting Tegenkracht nog
meer mensen kan helpen met een
beweegprogramma op maat, tijdens
of na hun oncologie behandeling.
We kijken terug op een zeer geslaagde
week, met veel gezelligheid en
sportiviteit en willen alle deelnemers
enorm bedanken voor hun bijdrage
aan deze fantastische week.
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De Mini Tour (De France)

Het ontstaan

Wij, Tineke en ik, zijn niet zo van de
“bucketlist”. We doen veel dingen op
ons gevoel. Zo besloten we bijna 30
jaar geleden een fitnesscentrum te
starten. Vanuit onze passie voor sport
en de positieve invloed die sport kan
hebben op de kwaliteit (en zelfs soms
de kwantiteit) van leven. En gewoon
omdat het kan. Vergis u niet. Zo
vanzelfsprekend was dat in de jaren
negentig niet. Waar fitness nu “big
business” is was dat toen wel even
anders. We konden niet eens een
bank vinden die onze plannen voor
een luttele 50.000 gulden (ja, zo lang
is het al geleden) wilde financieren.
Andere tijden.

begeleidingsteam met volgauto bezet
door Caroline en Mariette. Twee
toppers met het hart op de juiste
plaats. Het kon beginnen.
Wij voelden ons geen echte pelgrims.
We hadden geen religieuze motieven.
Hert ging ons om de uitdaging, het
avontuur en een stukje bezinning. Tel
de zegeningen. Toch hadden we het
gevoel (daar heb je hem weer) dat
we het iets breder moesten trekken
dan ons eigen kringetje. We zochten
een maatschappelijke invulling. Iets
kleins, iets wat bij ons past, niet de
grote KWF’s en Hartstichtingen van
deze wereld. Nee, een klein clubje
dat wel wat ondersteuning kon
gebruiken. Via een van onze sporters
stuitten wij toevallig, nou ja wat is
toevallig, op de Stichting Tegenkracht.
Een stichting die sporten inzet om
kankerpatiënten beter en fitter het
ziekteproces in te laten gaan, te
ondergaan en daarna weer sneller
op de been te helpen. Laat dat nu zijn
waar wij inmiddels bijna 30 jaar ook
dagelijks mee bezig zijn. Een betere
match konden we ons niet wensen.
Tegenkracht werd het.

Zo hadden we ook het gevoel dat
we nog eens op pelgrimstocht naar
Santiago De Compostella moesten.
Omdat het kan. Niet te voet, nee
op de racefiets. Dat is natuurlijk
gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Als zelfstandig ondernemer vier weken
de toko achterlaten in andere handen.
Uiteindelijk, na een voorbereiding van
ruim een jaar, werd de vertrekdatum
vastgesteld op 10 september 2010.
We beschikten zelfs over een
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Toevallig, nou ja wat is toeval, hadden
wij in 2008 een Frans echtpaar
ontmoet die een camping bestierden
in de Drome, in Frankrijk. MarieClaude en Silvain, twee kanjers van
de bovenste plank. Zij waren het
bewijs dat er ook andere Fransen
bestaan dan de stereotype. Wij
kwamen toevallig, nou ja, enz., op
hun kleine gezellige, voormalige
Municipal camping terecht tijdens een
van onze vele vakanties in Frankrijk.
Natuurlijk hadden we de racefietsen
mee. Voor we goed en wel op de

plek stonden kwam Silvain naar ons
toe. Of we zin hadden morgen een
tourtje te maken op de racefiets met
een groepje van de camping. Hoezo,
hebben we zin, gewoon doen dus.
Om een lang verhaal kort te maken.
Uit deze ontmoeting is een dierbare,
waardevolle en warme vriendschap
ontstaan met Silvain en Marie-Claude.
We zien elkaar erg onregelmatig
maar als we elkaar ontmoeten is het
altijd een feestje, een warm bad en
een weldaad voor lichaam en geest.
Onbetaalbaar.
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Wat heeft dit ermee te maken? Nou
ja, het plan ontstond om een activiteit
te organiseren om geld in te zamelen
voor Tegenkracht. Tegenkracht is sinds
2006 actief en er was nog veel werk
te doen. Onze contacten verliepen via
Matijs, een Tegenkracht kanjer van
het eerste uur. Zelfs nog aangenomen
door de oprichter van Tegenkracht,
Jelle Woldhuizen, himself. Een
drijvende kracht en motor, nog steeds.
Toch waren de financiële middelen
nog zeer beperkt. Niet op de laatste
plaats vanwege de onbekendheid
van Tegenkracht. Wellicht konden we
daar ook een steentje aan bijdragen.
Die activiteit moest iets te maken
hebben met fietsen. Jelle was een
fietser. Mattijs is een fietser, wij zijn
fietsers. En onze pelgrimstocht zou op
de fiets zijn. Het werd dus, de Tour De
France, maar dan de mini uitvoering.
Een week fietsen in de Drome, met als
uitvalsbasis de camping van Silvain
en Marie-Claude. O ja, voor ik het
vergeet, ook Silvain heeft zijn ervaring
met kanker gehad. Als gevolg daarvan
heeft hij een operatie aan zijn keel
moeten ondergaan wat nog steeds te
horen is aan zijn wat hese stem. Het
was dus niet moeilijk hem en MarieClaude mee te krijgen. Kortom, alles
viel op zijn plaats en kwam bij elkaar,
toevallig. De eerste Mini-tour was
geboren.

Eind april 2010 was het zover.
Natuurlijk allemaal deelnemers aan
de Mini-tour uit onze eigen omgeving.
Vrienden, kennissen, sporters van
ons fitnesscentrum. In totaal een
gezelschap van 38 personen die de
eerste Mini-tour gestalte gaven. Een
eenmalige happening, dachten we
toen. Het werd een topweek. Niet in
de laatste plaats door het geweldige
gastheerschap van Silvain en MarieClaude. Niets was hen teveel. Dag en
nacht stonden ze klaar. Veel gelachen,
een beetje gehuild, de stichting voor
het voetlicht gebracht. Uiteindelijk
konden we, mede door de Mini-tour
een mooie 10.000 euro overmaken
naar Tegenkracht. In die tijd een
welkome aanvulling op het budget.
10 september 2010, het vertrek
naar Santiago De Compostela,
letterlijk vanaf de voordeur van ons
fitnesscentrum in Nunspeet. Een
achttal fietsers zouden ons de eerste
etappe begeleiden, waaronder
natuurlijk Matijs. Het werd een
geweldige ervaring. Vier prachtige
weken. Opnieuw met veel gelach en
af en toe een traan. Zeker toen Tineke
een steen achterliet bij het Croix De
Fer namens haar neefje en een nicht,
zoals een beetje pelgrim betaamt.
Ik kan het iedereen aanbevelen een
dergelijke ervaring te ondergaan.

22

Het brengt je naar de basis van het
bestaan. Zo zeer zelfs dat wij, Tineke
en ik, een half jaar nodig hebben
gehad weer in onze rol als zelfstandig
ondernemer te plooien.

week meemaken in de Drome.
Inmiddels komen de deelnemers uit
heel Nederland, uit België en zelfs uit
Frankrijk. Ieder jaar kijkt iedereen de
eerste dag de kat uit de boom. Ieder
jaar ontstaan er weer vriendschappen
voor het leven. Ieder jaar sluiten we af
als één hechte familie. Ieder jaar zijn
er deelnemers die kanker aan den
lijve hebben ondervonden. Helaas
zijn een aantal van die deelnemers
ons ontvallen. Hun herinnering blijft
en wordt ieder jaar gevierd met een
nieuwe Mini-tour. Behalve de vele
onbetaalbare, warme en emotionele
herinneringen brengt de Mini-tour ook
gewoon een financiële bijdrage in voor
de stichting. Ik heb de administratie
er niet bij gehad. Als je er vanuit gaat
dat er gemiddeld een positief saldo
van zo’n 14.000 euro onder de streep
staat, dan kunt u zelf wel bedenken
wat er in 10 jaar is bijgedragen aan
het bekostigen van een sportplan
op maat voor de deelnemers van
Tegenkracht. Wat Tineke en mij betreft
leeft de Mini-tour, hopelijk nog voor
jaren. Het gevoel is iedere keer weer
goed. Onder de bevlogen leiding van
Tegenkracht. Voor sport, tegen
kanker.

Toen kwam 2011. En de vraag van
de eerste deelnemers van de Minitour, gaan we nog naar Frankrijk?
Ok, hoezo? Ja, het was zo gezellig
en hartelijk. Koortsachtig overleg met
Matijs. Gaan we? Ja. Natuurlijk gaan
we? De tweede editie van de Mini-tour
en het ontstaan van een traditie.
Ook in 2012 gingen we. Toen kwam
de vraag van Matijs, namens
Tegenkracht. Is het een idee de Minitour op te nemen in de jaarkalender
van Tegenkracht, als vast evenement?
Een groter compliment konden we niet
krijgen. Volmondig stemden Tineke en
ik in. Tegenkracht nam daarmee de
organisatie over. Er is een echt logo
ontwikkeld en stond er echt wel iets
om over te dragen, Hoezeer Tineke
en ik met de Mini-tour zijn verweven
blijkt wel uit het feit dat we alle keren
in de gelegenheid waren mee te gaan.
Tijdens de vijfde Mini-tour werd zelfs
ons eerste kleinkind geboren.
10 jaar Mini-tour. 10 jaar vreugde
en verdriet. 10 jaar een geweldige
club mensen die een onvergetelijke

Alfons Marsman,
MoviFit
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enjoY The ride
2019
van heT
In 2016 hebben Tim en BregjeGenieT
de
ten leven
behoeve van een goed doel.
Stichting ‘Enjoy the Ride’ opgericht.
Tijdens dit evenement wordt er elk
Beiden hebben een horeca
jaar opnieuw geld ingezameld om
achtergrond en allebei hebben ze op
jongvolwassen kankerpatiënten te
jonge leeftijd kanker gekregen. Tim is
ondersteunen bij het sporten. Deze
genezen en Bregje is kort na de eerste
jongeren worden AYA’s genoemd
editie van Enjoy the Ride overleden.
(Adolescents & Young Adults) en
‘Geniet van het leven’. Dat wilde zij
hebben baat bij leeftijdsspecifieke
ook uitdragen via ‘Enjoy the Ride’. Hun
zorg.
initiatief werd vanaf 2017 voorgezet
Dit jaar kwam zelfs de burgemeester
door een heel team van vrienden en
van Nijmegen langs tijdens dit mooie
familie.
evenement. Hij heeft het opgehaalde
Zondag 14 april j.l. vond de vierde
bedrag van meer dan 15.000 euro
editie van Enjoy the Ride plaats.
bekend gemaakt.
Deze fietstocht is een jaarlijks
Wil je meer informatie over deze
terugkerend evenement in de
bijzondere fietstocht, kijk dan op:
omgeving van Nijmegen, waarbij
www.enjoytheridetour.nl
sport en gezelligheid centraal staat

v.l.n.r. Tim Nouws (medeoprichter Enjoy the Ride en een vriend van Bregje),
John Peeters (vader Bregje, zit in de organisatie), Hubert Bruls (burgemeester
Nijmegen), Manon Peeters (zus Bregje en voorzitter Enjoy the Ride).
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oud-deelneMers:
oud-deelneMers
u kunT
helpen
u kunTons
ons helpen

Gelukkig kunnen we vaststellen dat
veel van de mensen die wij hebben
begeleid de draad van leven, werken
en sporten hebben opgepakt.

Wij hopen altijd dat oud-deelnemers
automatisch een beetje onze
ambassadeurs worden voor de
het
product dat Tegenkracht
ondersteuning
die Tegenkracht
biedt. Als
biedt.
geen
Als
geen
ander
ander
kuntkunt
u vertellen
u vertellen
watwat
het het
Sportplan voor u betekend heeft, hoe
het geholpen heeft in het proces van
kankerbehandeling en revalidatie. En
wat voor baat u er bij heeft gehad.

Middels dit artikel wenden wij ons
speciaal tot de oud-deelnemers die
die actief
actief
zijn zijn
in het
in het
arbeidsproces.
arbeidsproces.
Wij
Wij zoeken
zoeken
namelijk
namelijk
werkgevers
werkgevers
die zich
die zichaansluiten
willen
willen aansluiten
bij de bestaande
bij de
bestaande
reeks
bedrijven
reekszoals
bedrijven
Pon, PepsiCo,
zoals Pon,
de
PepsiCo, Delta
nationale
politie,
Lloyd,
Accenture,
CountusENECO,
en
Rabobank.
UWV
en Rabobank.
Deze bedrijven
Deze bedrijven
hebben
‘ja’ gezegd
hebben
‘ja’ tegen
gezegd
hettegen
Sportplan,
het zij
stellen zichzij
Sportplan,
garant
stellenvoor
zichde
garant
kosten
voor
vankosten
de
het begeleidingstraject
van het begeleidingstraject
voor hun
werknemers.
voor
hun werknemers.

Wij willen u vragen mee te denken
hoe we meer werkgevers ‘aan boord’
kunnen krijgen, en dat begint meestal
het meest gemakkelijk in de eigen
werkomgeving.
Als u een ‘opening’ weet te maken
bij uw werkgever, heel graag.
Waar nodig komen wij het verhaal
toelichten. Mail of bel ons gerust.
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webshop
TeGenkrachT

Wilt u ook graag een steentje
bijdragen aan Tegenkracht, stichting
kanker en sport? Sport je graag? En
ben je op zoek naar een sportshirt,
broek, pet, jas, wielerkleding, bidon of
polsbandje. of polsbandje? Geef aan
wat je wensen zijn en wij bestellen
graag wat u wenst en drukken daar
het logo van Tegenkracht op waar u
dat wilt.

kledinG, polsbandjes,
boeken en noG veel Meer…

20% korting op alle
hardloop en fietskleding
in de webshop van
tegenkracht.

Zie de webshop op
www.tegenkracht.nl welke items al
te koop zijn. Maar er zijn uiteraard
nog veel meer mogelijkheden, zoals
handdoeken, zweetbandjes en nog
veel meer.

tegenkracHt artikelen

Hardlopen

Polsbandjes tegenkracht

Wielrennen

26

teams voor tegenkracHt
Sport jij in teamverband? En willen
jullie dat doen voor Tegenkracht?
Neem een voorbeeld aan het Avanti
Tegenkracht tafeltennis team en
speel met het logo op jullie shirt voor
Tegenkracht. Uiteraard is het mogelijk
om shirts en/of broeken te bedrukken
voor jullie team of club, of dat nu tafeltennis, voetbal of volleybal is, alles is
mogelijk, we horen het graag.
Tegenkracht Avanti Tafeltennisteam

tegenkracHt:
Het verhaal van Jelle
Wolthuizen
Naast de bovengenoemde items
die te koop zijn in de webshop van
www.tegenkracht.nl is ook het
boek “Tegenkracht, het verhaal van
Jelle Wolthuizen” te koop. Het boek
is het verhaal van Jelle Wolthuizen
de oprichter en initiatiefnemer van
de stichting. Lees in dit boekwerk de
beweegredenen en “Tegenkracht”
van Jelle Wolthuizen.
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dank

colofon

Tegenkracht is de mensen en bedrijven heel dankbaar voor het plaatsen van
de advertenties. Met de brochure bereiken wij een breed publiek en na elke
verspreiding melden zich ook veel (ex)kankerpatiënten bij Tegenkracht voor het
Sportplan op Maat. Zonder deze advertentieplaatsers is het drukken en verspreiden
van het kwartaalbericht een kostbare investering. Investeringen die Tegenkracht te
allen tijde probeert te vermijden. Tegenkracht probeert elke binnengekomen of niet
uitgegeven Euro om te zetten in sportmogelijkheden voor kankerpatiënten. Ook
jullie leveren daarin een belangrijke bijdrage, advertentieplaatsers, bedankt!
Deelnemers coördinators:
Matijs Jansen
Maartje de Groot
Céline Engelen
Postadres:
Postbus 1111
8001 BC Zwolle
bezoekadres:
Terrein Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26)
3723 MB Bilthoven
telefoonnr:
06-48525048 (Matijs Jansen)
06-19670640 (Maartje de Groot)
06-51910515 (Celine Engelen)
email:

info@tegenkracht.nl

internet:

www.tegenkracht.nl

bankgegevens:
Rabobank, Driebergen - Rijsenburg
IBAN: NL04RABO 0.11.57.85.779
uitgever:
DNB Groep
www.dnbgroep.nl
De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de advertenties. Niets uit de advertenties
mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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