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INTERVIEW FAMILIE VAN DER PAL
Te jong om de Mont Ventoux te beklimmen in de strijd tegen kanker? Daar
laten Vince en Ian van der Pal het niet bij zitten. In mei staan ze met een
peloton scholieren aan de start voor hun eigen Bergje-tegen-Kankerloop.

‘Mam, ik ben zo ontzettend blij
dat ik mijn pappa nog heb’
ERIK VAN DER VEEN

COEVORDEN Als het aan hen lag hadden ze vorig jaar op 4 september met
hun ouders meegedaan op de Mont
Ventoux. Op de dag af vijf jaar nadat
vader Peter genezen was verklaard
van kanker. Maar dát leek pa en ma
Van der Pal toch nog net even te
zwaar voor zonen Vince (11) en Ian
(,,bijna 13’’).
Voor de broers was het even slikken. Juist die emotionele dag hadden ze met hun ouders willen delen.
Vince baalt er nog steeds een beetje
van. Hij en Ian trainen vier keer in de
week bij hun zwemclub in Hardenberg: conditie genoeg. ,,Maar ja,’’
somt hij de bezwaren van de huisarts op. ,,De Mont Ventoux is 1. te stijl
voor ons en 2. te lang. Onze spieren
zijn nog niet genoeg ontwikkeld.’’
Thuis in Coevorden smeedden
Vince en Ian ondertussen echter een
plan. Als ze dan niet mee mochten
doen op Mont Ventoux of Alpe d’Huez, dan moest er iets anders komen.
Een ander evenement waar duizenden kinderen zoals zij wél in actie
kunnen komen voor al die vaders,
moeders, opa’s, oma’s, broers en
zussen die strijden tegen kanker of
door de gevreesde ziekte uit het dagelijks leven zijn weggerukt.
Dat alternatief lijkt er nu te komen
met de jaarlijkse Bergje-tegen-Kankerloop. Op 27 mei volgend jaar voor
het eerst. Tien kilometer de Overijsselse Holterberg op, met zoveel mogelijk basisscholieren uit de groepen
6, 7 en 8. Voor de eerste proefeditie
richt de organiserende stichting Bergje tegen Kanker zich op het onderwijs in de provincies Drenthe en
Overijssel, maar uiteindelijk moet
het uitgroeien tot een landelijk evenement. Aan een lesprogramma
over kanker waarmee de stichting de
klas in kan op de deelnemende scholen, wordt ondertussen ook gewerkt.
Er valt nog een berg werk te verzetten, maar vader Peter van der Pal
weet zeker dat op 27 mei een peloton
kinderen de Holterberg op zal wandelen. ,,Het lijkt wel alsof het zo

Samen in actie tegen kanker: vlnr. Vince van der Pal, vader Peter en broer Ian.

moet zijn’’, zegt de 54-jarige Coevordenaar geëmotioneerd onder alle
bijval. ,,Van de ene partij rollen we
naar de volgende. Gemeenten, scholen, ziekenhuizen, Staatsbosbeheer:
iedereen wil meedoen.’’
Sinds Van der Pal en zijn vrouw
Ryanne de handschoen oppakten
die hun zoons hen toewierpen,
groeit het initiatief als een sneeuwbal. Niet in de laatste plaats dankzij
Coevordenaar Wim Oldewening, bekend als wielerspeaker bij onder
meer de jaarlijkse Mont-Ventouxtocht. ,,Het was bijna eng: toen ik
hem belde, bleek hij al tijden rond te
lopen met vrijwel hetzelfde plan.’’
Bij de Bergje-tegen-Kankerloop
moet het volgens Ryanne vooral
gaan om de verwoestende ziekte en
specifieker: het leed dat ze ook in tal-

‘Zó veel kinderen
verliezen hun
vader of moeder
door kanker’
loze kinderlevens veroorzaakt. ,,Bij
kanker gaat de aandacht uit naar de
patiënt. Als ouder probeer je het weg
te houden van de kinderen, maar ze
krijgen meer mee dan je denkt. Vince kwam vorig jaar kwam voor Vaderdag ineens met een prachtig gedicht voor Peter over de moeilijke jaren. Hij moest huilen toen we er later
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over spraken: ‘Mam, ik ben zó ontzettend blij dat ik mijn pappa nog
heb’.’’
Dáár draait het straks om op de
Holterberg, zegt Peter. Niet om de
sportieve prestatie of de kas van de
kankerbestrijding. ,,Scholen zijn vrij
in de keus of ze met leerlingenacties
geld willen inzamelen, maar wij hebben daar geen actieve rol in.’’ Vóór alles moet de loop volgens Ryanne
,,een mooie dag voor de kinderen
worden. Geen zielig gedoe, wel aandacht en begrip. Peter heeft het godzijdank gered, maar zó ontzettend
veel kinderen verliezen hun vader,
moeder of grootouder door kanker.
Voor hén willen we er zijn.’’
Zie ook: www.bergjetegenkanker.nl

