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Een eigen bergje tegen kanker
Nederland krijgt zijn eigen bergbeklimming tegen kanker: Bergje Tegen Kanker. Gisteren was de aftrap op de school van de de bedenkers in Coevorden.

De aftrap van de actie Bergje Tegen Kanker in groep 8 van de Willibrordusschool. Van links naar rechts: Ian van der Pal, Bjorn Wesseling, Patrick Gerth, Dennis Gerth,
Niek Mulder en Vince van der Pal. Vince gaf een presentatie op zijn vroegere basisschool. FOTO JAN ANNINGA
MARIEKE KWAK
COEVORDEN ,,Wie heeft er wel eens

een ongeluk gehad?’’ Minstens tien
vingers gaan de lucht in. De één
smakte jaren geleden op de grond
toen hij probeerde zonder zijwieltjes
te fietsen; de ander kwam met haar
voet onder een auto. De meesten
hebben geen blijvend letsel opgelopen, wel heeft een enkeling er een
litteken aan overgehouden. ,,Zo kan
het ook gaan met kanker’’, zegt Peter
van der Pal (55) uit Coevorden. ,,Kanker en dood is niet altijd meer hetzelfde. Niet iedereen met kanker
gaat dood.’’
Van der Pal kan het weten. In 2008
werd bij hem de ziekte Non-Hodgkin
geconstateerd. Hij ging door een
diep dal en balanceerde op het randje van de dood. Maar Van der Pal
overleefde. De kanker is weg. ,,Ik ben
genezen’’, zegt Van der Pal. ,,Maar de
angst is gebleven. Als je je niet goed
voelt, denk je er direct aan. Ik heb me

onlangs nog weer laten onderzoeken. Maar alles is gelukkig goed.’’
De ziekte heeft er ook ingehakt bij
zijn vrouw en zoons Ian (nu 13) en
Vince (11), die destijds op de Willibrordusschool in Coevorden zaten.
Gisteren waren ze terug op hun oude school, om de aftrap te geven van
het door henzelf bedachte Bergje Tegen Kanker. Een loop voor kinderen,
als equivalent voor de grote mensentochten als de Alpe d’HuZes en
de Mont Ventoux.
Op 27 mei gaat het gebeuren: de
beklimming van de Sallandse Heuvelrug, de eerste editie van wat een
jaarlijks ritueel moet worden. Voorafgaand aan de loop wordt een minuut stilte in acht genomen; achteraf zingt het Asser duo Tangarine het
lied You’ve got a friend. Peter van
der Pal schreef er zelf een Nederlandse tekst bij.
Geld inzamelen is niet het doel

‘Zo kan het ook
gaan met kanker.
Niet iedereen
gaat dood’
van Bergje Tegen Kanker; stilstaan
bij de ziekte wel. Figuurlijk dan, want
de deelnemers moeten lopen: 12 kilometer, van Holte tot aan Nijverdal.
Zo’n vijfhonderd leerlingen hebben
zich tot nu toe aangemeld. Behalve
de Willibrordusschool doen vooral
scholen uit Overijssel mee. ,,Het is
geweldig om te zien hoe dit wordt
opgepakt’’, vindt Van der Pal.
De voormalige schoolgenoten
van Ian en Vince juichen het initiatief van beide broers toe. Voor Niek
Mulder uit groep 8 stond direct als
een paal boven water dat hij mee zou

doen. ,,Om respect te tonen voor
mensen met kanker en hun familieden’’, zegt hij. Klasgenoot Bjorn
Wesseling: ,,De vader van Ian en Vince heeft echt op sterven gelegen. Zoiets is natuurlijk niet fijn om mee te
maken. Hij had nog maar 1 procent
kans om te overleven. En toen opeens ging zijn hartslag weer omhoog! Dat konden ze zien op de monitor.’’
En ja, allemaal kennen ze wel iemand die kanker heeft of heeft gehad. Zo heeft Bjorns oom het nu en
heeft zijn tante het gehad. Ook de
tante van de 11-jarige tweeling Patrick en Dennis Gerth heeft het gehad, terwijl hun opa eraan is overleden. ,,En de hond van een kennis had
het’’,voegt Patrick toe. ,,Dat was heel
zielig om te zien. Zijn baasje moest
hem tillen om hem te laten plassen.
Hij heeft hem moeten laten inslapen. Nu heeft hij een nieuw hondje.’’

