The walk to the Tourmalet voor visvriend Jan Groot
In de afgelopen jaren was Jan Groot de medeorganisator van onze jaarlijkse Nieuwjaars
strandviswedstrijd. Gewoon een gezellige wedstrijd voor onze leden van de visvereniging en andere
vissers. En met na afloop de nieuwjaarsreceptie in de Viskeet. Ook dit jaar hebben we de wedstrijd
gevist alleen nu niet georganiseerd door Jan omdat hij in 2017 jammer genoeg veel te vroeg was
overleden. Als eerbetoon aan Jan werd de wedstrijd “groter” gemaakt met meer deelnemers en na
afloop een mooie tombola. Besloten werd de opbrengst van deze wedstrijd te schenken aan de
bestrijding van kanker. De verschrikkelijke ziekte waaraan Jan was overleden.
Samen met mijn vrouw Marja had ik mij in december 2017 aangemeld voor de wandelclub The Walk
to the Tourmalet. Een club van 22 wandelaars die onderdeel is van Stichting Team Westland. Deze
stichting probeert door middel van allerlei acties van deelnemers zoveel mogelijk sponsorgeld op te
halen voor de bestrijding van kanker. Opzet is dat de gesponsorde deelnemers op 20 juni 2018 als
wielrenner of wandelaar de top van de Tourmalet bereiken. Een berg in de Pyreneeën van 2115
meter hoog met een hoogte verschil vanaf de start van 1405 meter.

We hebben zelf door middel van allerlei acties (waaronder de opbrengst van de viswedstrijd) een
mooi sponsorbedrag mogen geven aan Team Westland. Het mooie van Team Westland is dat het
opgehaalde bedrag niet wordt overgemaakt naar bijv. het KWF maar dat de opbrengst rechtstreeks
ter beschikking wordt gesteld aan lokale ziekenhuizen / organisaties. Zo heeft Team Westland
recentelijk een apparaat van EUR 200.000 gekocht (en aan het Reinier de Graaf Gasthuis gegeven)
waarmee binnen 5 minuten geconstateerd kan worden of een patiënt prostaatkanker heeft.
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Op deze manier komen de sponsorgelden direct op de juiste plek terecht en worden deze niet
besteed aan de organisatie zelf. Overigens werden onze eigen reis- en verblijfskosten voor 100%
door ons zelf betaald.
Tussen half december 2017 en 20 juni 2018 hebben Marja en ik iets meer dan 1000 km aan
wandeltochten gelopen. We hebben o.a. een nachttocht in Pijnacker gelopen (en daarna direct de
NFB-wedstrijd in Hoek van Holland gevist) en op 19 juni 2018 hebben we de Aspin (1490 meter hoog)
beklommen en volledig afgedaald.
Op 20 juni 2018 was de grote dag. Om 04.00 uur opstaan en na een flinke autorit om 07.00 uur
starten. Onderweg hebben we op de herdenkingsplaats op de Tourmalet een steen ter
nagedachtenis van Jan neergelegd (en achtergelaten).
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Ondanks de hitte (30+) en de aanzienlijke stijgingspercentages konden we redelijk fris de top van de
Tourmalet halen. De trainingskilometers betaalde zich gelukkig uit. Tevens geen blaren en onwillige
spieren. Een prestatie waar we best trots op zijn. Dit in combinatie met een voorlopige opbrengst
van Team Westland van EUR 710.000 zorgde ervoor dat we kunnen terugkijken op een inspannende
week met een lach en een traan.

De wandelschoenen zijn nu even opgeborgen maar ik zou mij zomaar kunnen voorstellen dat het
eind van dit jaar weer gaat “kriebelen” en dat we misschien wel aan de editie 2019 gaan meedoen.
Mede namens Marja (en zeker namens Team Westland) wil ik de organisatie van de Nieuwjaars
wedstrijd bedanken dat ik de opbrengst van de Nieuwjaars wedstrijd mocht gebruiken als gedeelte
van ons sponsorgeld. Dit geldt ook voor de ontvangen bijdragen van Hengelsport Westland, De
Viskeet en een aantal individuele vissers. Misschien doen wij volgend jaar wel weer een beroep op
jullie. Niet voor onszelf maar om geld op te halen om de verschrikkelijke ziekte kanker te bestrijden.
Rust zacht Jan en jouw lach en slaatjes tijdens de wedstrijden mis ik al een tijdje.
Ed van Zanten
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