
Lieve vrienden, familie, collega’s en overige relaties 

In 2021 gaan wij voor de 6de keer richting de Alpe d’Huez om deel te nemen aan de 15de editie  
van de Alpe d’HuZes (Klik hier voor een impressie). Deze 6e deelname zou eigenlijk afgelopen  
juni al plaatsvinden, maar dat kon helaas in verband met de welbekende COVID-19 maatregelen niet doorgaan. 

Het afgelopen jaar op 4-6-2020 hebben wij 
Alpe d’HuZes 2020 in het klein gehouden met 
ons team in Zuid Limburg. Mijn vriend en 
teammaat sinds 2016, Wout Theuws, mocht 
aanwezig zijn op het auto concert van 
Maarten Peters. Wout was hier ongeveer op 
zijn honderdste dag van zijn stamceltherapie. 
We hopen dan ook dat hij aankomend jaar op 
3 juni samen met ons aan de start staat van 
de echte 15de editie. 

 
Alpe d’HuZes maakt 7,2 miljoen euro over naar het Alpe d’HuZes/KWF-fonds.  
Tot dan toe was er 7,2 miljoen euro ingezameld door de deelnemers van de 15e editie van Alpe d’HuZes, die 
vanwege het coronavirus is verschoven naar 2021. Door het geld op dat moment over te maken, en niet pas na 
afloop van de jubileumeditie volgend jaar, blijft Alpe d’HuZes nieuwe onderzoeksprojecten mogelijk maken en 
valt het onderzoek naar kanker niet stil. 
 
Juist nu, nu het coronavirus alles en iedereen raakt, ook de 
strijd tegen kanker, is het belangrijk dat kankerpatiënten 
gesteund worden. Kanker is al jaren doodsoorzaak nummer één 
in Nederland en stopt niet door corona. Opgeven is voor ons 
geen optie, daarom gaan we door. 
  
In 2015, tijdens de 10de editie van de Alpe d’HuZes, is het voor 
ons allemaal begonnen en maakt Alpe d’HuZes een groot deel 
uit van ons leven. We hebben op de berg diverse personen 
ontmoet waarvan een aantal inmiddels deel uitmaakt van ons 
team. We zeggen dan ook regelmatig ‘vreemden worden vrienden’. Het team Climb4hope gaat Harder is tot 
stand gekomen door de teams Harder (Wout Theuws) en Climb4hope (ter nagedachtenis aan Jacob Smit uit 
Giethoorn) samen te voegen. Deze teams hebben in de afgelopen jaren €120.321,51 mogen bijdragen aan 
onderzoek naar de behandeling(en) van kanker. Mijn vriend Wout strijdt sinds 2009 tegen deze verschrikkelijke 
ziekte en heeft in maart 2020 zijn 2de  stamceltherapie met stamcellen van zijn broer kees  ondergaan. Wout is 
op dit moment herstellende van deze ingrijpende stamceltherapie en dit herstel gaat met ups en downs. 

Ik heb Wout beloofd dat ik aankomend jaar wederom 
ga proberen 6x die berg te verslaan want voor hem 
geldt ‘Opgeven is geen Optie’. 
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Opgeven is geen optie 
Onder hetzelfde motto, ‘Opgeven is geen optie’, ga ik op donderdag 3 juni 2021 samen met duizenden 
deelnemers de uitdaging aan om meerdere malen de legendarische Alpe d’Huez in Frankrijk te beklimmen. De 
meesten op de fiets, maar ook velen te voet. Samen hebben wij één doel: zo veel mogelijk geld inzamelen voor 
de strijd tegen kanker. En om iedereen die deze strijd van nabij meemaakt, of heeft meegemaakt, te laten 
weten dat ze niet alleen staan.  

Acties 
Om geld in te zamelen organiseren wij diverse acties door 
het gehele land. Zo gaat mijn vrouw Jannie weer haar 
heerlijke ‘Gieterse brok’ bakken die we leveren van Groningen 
tot Maastricht. Daarnaast staat op 30 januari 2021 de 
jaarlijkse Snertverkoop op de planning en uiteraard hopen we 
in het voorjaar weer een gezellige Varende High Wine te 
kunnen organiseren, naast deze acties zijn wij met elkaar aan 
het brainstormen om zoveel mogelijk geld binnen te halen 
voor het KWF. 

Helpt u mee? / Help je mee? 
Ik doe mee aan dit bijzondere evenement en vraag u met deze mail en bijgevoegde impressie om een 
sponsorbijdrage. Ik vraag u om uw gevoel te laten spreken. Het leven is veel te mooi om er vroeg mee te 
stoppen.  Niemand verdient een oneerlijke strijd.  Daarom wil ik een vuist maken en stap ik samen met vele 
anderen op 3 juni wederom op de fiets. In gedachten  fiets ik als het ware met een dierbare achterop 
omhoog. Pijn wordt bijzaak, vermoeidheid wordt niet herkend, de herinneringen aan onze dierbaren worden 
sterker en de hoop op overleven eveneens.  

Als deelnemers leveren wij op 3 juni een fysieke inspanning op die Franse berg en doe ik mijn best om zo veel 
mogelijk sponsorgeld in te zamelen. Daar heb ik uw / jouw hulp bij nodig. Natuurlijk kunt u / kun je ook een 
tegenprestatie van ons verwachten. Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee de naamsbekendheid van 
uw/jouw bedrijf aanzienlijk kan worden verhoogd. Alle mogelijkheden staan op 
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/partners/hoe-word-ik-sponsor (zie ook de informatie in mijn 
onderstaande gedeelde map). Op de website https://www.opgevenisgeenoptie.nl/wat-is-alpe-dhuzes is ook 
meer informatie te vinden over het doel van Alpe d’HuZes. Uitgebreide informatie over de Alpe d’HuZes 
vindt u in mijn gedeelde map https://tinyurl.com/y3m2mpgu  .  

Wees ruimhartig, wees brutaal, wijk af van wat gebruikelijk is en sponsor ons initiatief. Alpe d’HuZes is 
ondertussen een begrip geworden, waar ook u als bedrijf/sponsor gewoon bij wilt en zou moeten horen.  
Helpt u / Help je mee? Ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden en ter 
inspiratie van de mensen die aan het strijden zijn, want opgeven is geen optie! 

Edgar Knol 
Neem voor vragen gerust contact met mij op via 06- 20956310 

http://www.climbharder.nl/  website team Climb4hope gaat Harder 
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/edgarknol actiepagina Edgar 
 
Attentie: ook zijn wij op zoek naar een vervoersmiddel voor 2 motoren (t.b.v. de Motards) en overige 
benodigdheden. De Motards kunnen zelf rijden. Indien je een logo wenst op ons teamshirt graag voor 
25-01-2020 aangeven. 
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