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“If at first an idea is not absurd, there is no hope for it” 

 
Albert Einstein 

March, 14 1879 – April, 18 1955 
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Team AD6 Tweets 
 

Ook wij fietsen tegen de onmacht die kanker heet! 
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Fietsen met een 

dierbare op je 

bagagedrager! 
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TEAM AD6 TWEETS 
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Het team AD6 tweets, bestaat uit 

• Jeroen de Haas 

• 39 jaar 

• De vreselijke ziekte én mijn  

passie voor fietsen zorgt  

ervoor dat ik samen met dit  

team geld in wil zamelen voor  

de KWF KANKERBESTRIJDING! 
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Het team AD6 tweets, bestaat uit 

• Daniel Kool  

• 22 jaar 

• Deelnemer aan de 2011 versie 

• Speciaal voor mijn opa, kennissen en hun 

nabestaanden zal ik 6 maal deze berg 

beklimmen. 
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Het team AD6 tweets, bestaat uit 

• Ronnie Kluitenberg 

• 23 jaar 

• Toen zag ik deze actie dit jaar op tv zag en  

dacht ik als ik iets wil doen dan is dit mijn 

kans. 
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Het team AD6 tweets, bestaat uit 

• Werner Wessels  

• 23 jaar 

• Zodat wij de mensen kunnen helpen op een 

manier die veel van hun niet meer kunnen 

i.v.m. de ziekte die zij hebben. 

Dat spreekt mij heel erg aan! 
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Het team AD6 tweets, bestaat uit 

• Robert Rijnders 

• 51 jaar 

• Mijn directe motivatie om mee  

te doen komt voort uit eigen  

ervaring: mensen – familie en vrienden –  

die op dit moment (nog) strijden voor  

hun leven, geliefden die reeds  

verloren zijn. 
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Het team AD6 tweets, bestaat uit 

• Marten Terpstra 

• 37 jaar 

• Waarom 6x Alpe d’Huez beklimmen? 

• Simpel, geld bijelkaar fietsen voor KWF en 

hiermee onderzoeken financieel te steunen 

in de strijd tegen kanker.  
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Het team AD6 tweets, bestaat uit 

• Roelof Bruins 

• 22 jaar 

• Door mee te doen aan de Alpe d’ HuZes wil ik 

de mensen met kanker een hart onder de 

riem steken en ze laten zien dat ze er niet 

alleen voor staan. 
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• Stefan Willemen 

• 38 jaar 

• Het is alleen al verschrikkelijk om te horen 

dat een bekende van een kennis, behoorlijk 

ver van mijn bed dus, kanker heeft en ik wil 

dan ook iedereen, die met deze ziekte te 

maken heeft, een hart onder de riem steken 

door deel te nemen aan  

Alpe d'HuZes.  

Het team AD6 tweets, bestaat uit 
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Alpe d’HuZes 6x 

 

•126 bochten 

 

• 73,8 km 

  

• 6.780 Hm 

 

• gem 9,2% 
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Visie - Met hart en ziel afzien voor een ander, 

levert de grootst mogelijke voldoening op! 

 

Missie - Anderen faciliteren en inspireren om 

Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker! 

 

Financieel - Winst > omzet; Anti-strijkstokbeleid! 

 

Onrealistische doelen als drijfveer! 

In een notendop… 
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Ter nagedachtenis aan allen die te vroeg aan 

kanker zijn overleden, 

ter motivatie van degenen die aan het strijden zijn 
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66 kanjers 

2006 
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2007 

140 kanjers 
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2008 

560 kanjers 
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2009 

1.240 kanjers 
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2010 

2.953 kanjers 
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Financiële resultaten 

• 06/06/06 € 370.081,89 

• 07/06/07 € 1.043.155,11 

• 05/06/08 € 3.611.540,62 

• 04/06/09 € 5.864.762,42 

• 03/06/10 € 12.117.999,34 

 

Van de sponsorgelden gaat 100% naar het 
Alpe d’HuZes/KWF onderzoeksfonds. 
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Geldbesteding – inhoudelijk 
(check regelmatig de website voor meer actuele informatie) 

• A-Care – revalidatiestudie (6 mln in 5 jaar, geld gereserveerd) 

Het doel van A-CaRe is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van 

revalidatieprogramma’s voor kankerpatiënten op maat en aangeboden en opgenomen in het 

basiszorgpakket. 

• De leerstoel ‘Leven met Kanker’ (4 mln gereserveerd, kan meer worden) 

De leerstoel ‘Leven met kanker’ heeft ten doel om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de 

kwaliteit van leven én samenleven met kanker op het psychologische en sociale vlak. De 

hoogleraar hiervoor is aangenomen: Professor dr. Irma Verdonck is verbonden aan de VU 

van Amsterdam.  

• De leerstoel ‘Kanker en Voeding‘ (4 mln gereserveerd, eventueel meer) 

Zoals beschreven richt Alpe d´HuZes zich op de kwaliteit van Leven met Kanker. 

Onmiskenbaar maakt goede voeding hier deel van uit. De Leeropdracht wordt op dit moment 

uitgeschreven, en richt zich op voeding tijdens en na de kanker.  

• Traject voor ‘Sneldiagnose en Optimale Behandeling’ (nog vaststellen) 

Nog steeds duurt de diagnose  van kanker soms enkele weken, terwijl 24 uur mogelijk is. Het 

betreft geen medisch - maar een organisatorisch probleem! Snelle Diagnose en Optimale 

behandeling wordt getrokken door Professor dr. Bert Kersten en hij is verbonden aan de 

Universiteit van Nijenrode. 
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De doelen voor 2011 waren 

Om op 09/06/11 vanaf 05:00:00 

 

• Met 4.000 deelnemers (individuen & teams) 

6 maal de Alpe d’Huez beklimmen 

• Totaal 15.000 mensen direct hierbij te 

betrekken (vrijwilligers, supporters) 

• € 20.000.000 in te zamelen 
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2011 4.661 kanjers 
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Behaald resultaat 2011 

4.661 deelnemers 
 

€ 20.176.000 
 

Grootste particuliere inzamelingsactie ooit! 
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Ons doel 

• Wij hebben als doel gesteld, geheel 

belangeloos, individueel minimaal zes 

keer de Alpe d’Huez te beklimmen.  

• Het team commitment is om 30.000 euro 

in te zamelen. 

• Wij gaan er voor! Help jij ons? 
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Hoe kan je ons helpen 

• Club d’HuZes (Website) 

• Tour d’HuZes (Website) 

• Advertenties 

• Teamsponsoring 

• En nog veel meer... 

 

http://www.clubduzes.nl/
http://www.tourduzes.nl/
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Club d’HuZes (www.clubduzes.nl) 

• Voor het symbolische bedrag van 6 euro je 

(twitter)naam op ons wielershirt zetten. Die 

pronkt nu op de prestigieuze Club d’HuZes 

ledenlijst (ruim 100 deelnemers). 

 

• Onder alle Club d’HuZes leden wordt op 

7 juni 2012 het gesigneerde Team AD6 Tweets 

wielershirt verloot! 
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Tour d’HuZes (www.tourduzes.nl) 

• Op 19 en 20 mei 2012 organiseren wij in 

samenwerking met TC Zevenhuizen ’80 de Tour 

d’HuZes.  

 

• De volledige opbrengst van deze fietstocht 

komt ten goede aan Alpe d’HuZes. 

 

• 3 routes: 30, 80 en 130 km. 
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Advertenties 

• Adverteren op onze site, d.m.v. een banner, is 

ook mogelijk. Hiermee sponsor je direct ons 

team! 
 

 

 

 

• Tarieven zijn afhankelijk van de grootte en de 

plaats waar die komt. 
 

• Kijk op www.teamad6tweets.nl  

voor mogelijkheden 
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Teamsponsoring 

• Voor kledingsponsors was er de mogelijkheid 

om één of meerdere blokken te sponsoren. 
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Alleen een dwaas blaast tegen de wind… 

maar met zijn allen veranderen we zijn richting! 

 

 

Opgeven is geen optie! 
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De sponsors 

http://www.teamad6tweets.nl/2011/10/31/blok-23-is-voor-dsjok/
http://teamad6tweets.nl/index.php/post/blok-15-is-gereserveerd-door-combimac/
http://www.teamad6tweets.nl/2011/10/27/onze-kleding-is-compleet-extra-opties/
http://teamad6tweets.nl/index.php/team-sponsoring/
http://teamad6tweets.nl/index.php/team-sponsoring/
http://www.teamad6tweets.nl/2011/10/27/onze-kleding-is-compleet-extra-opties/
http://teamad6tweets.nl/index.php/post/blok-16-op-wielershirt/
http://teamad6tweets.nl/index.php/post/roompot-vakanties-claimt-blok-8/
http://teamad6tweets.nl/index.php/post/blok-5-is-voor-europe-container-terminals-ect/
http://www.teamad6tweets.nl/2011/10/24/blok-12-is-voor-trapezius-massage-schijndel/
http://www.teamad6tweets.nl/sponsors/team-sponsoring/
http://www.teamad6tweets.nl/sponsors/team-sponsoring/
http://www.teamad6tweets.nl/2011/11/01/interspiro-motiveert-hun-steun/
http://www.teamad6tweets.nl/2011/10/27/onze-kleding-is-compleet-extra-opties/
http://www.teamad6tweets.nl/2011/12/23/sponsorwerver-djsok-xl/
http://www.teamad6tweets.nl/2011/10/22/power-your-bike-online/
http://www.onbike.nl/index.php?osCsid=dece3447fdff783043ce385fcfdb9ea8

