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Actie: De Leuko’s 
Bedrag: 100 euro

Feyenoord speelt een belangrijke
rol bij je inzamelingsactie. Hoe zit
dat?
,,Ik voetbal bij Barendrecht en had een
seizoenkaart bij Feyenoord. Begin dit
jaar mocht ik de aftrap nemen bij de be-
nefietwedstrijd Feyenoord-Excelsior in De
Kuip. Geregeld door Daniel den Hoed,

waar ik had deelgenomen aan een cam-
pagne. Ontzettend gaaf om mee te maken.

Vooral toen ik de spelerstunnel uitkwam. Het
stadion was redelijk gevuld, al had ik dat bij
het nemen van de aftrap niet door. Ik dacht al-
leen maar: o jee, niet onderuit gaan. Het was
glad: ik had mijn normale schoenen aan. Pas
achteraf zag ik op video dat iedereen overeind
kwam om op te staan tegen kanker.”

Op welke wijze haal je hiermee geld op?
,,Van Feyenoord heb ik foto’s gekregen van Gra-
ziano Pellè, met zijn handtekening erop. He-
laas kon ik hem zelf niet spreken, maar ik pro-
beer er zoveel mogelijk van te verkopen.” 

Je doet mee aan de 10 km. Wat is het ver-
haal erachter?
,,In mei 2012 kreeg ik acute leukemie. Dat ge-
beurde tijdens een rondreis met mijn familie
door Italië. Ik was kerngezond, deed een sport-
opleiding en voetbalde fanatiek, maar tijdens
die vakantie werd ik heel snel moe. In ons
hotel nam ik de lift voor de eerste verdieping,

dat zou ik normaal nooit doen. Op een trap
werd ik ingehaald door een vrouw van 80 op
hakken. Nou, dan is er iets goed mis.”

Hoe is het je daarna vergaan?
,,Ik liet bloed prikken in een Italiaans zieken-
huis en daaruit bleek dat ik een dubbele long-
ontsteking had en dat mijn bloed voor 90 pro-
cent bestond uit kankercellen. Mijn hemoglobi-
newaarde was 2,5, terwijl 7,5 normaal is voor
een vrouw van mijn leeftijd. Ze waren ver-
baasd dat ik nog door Rome had rondgewan-
deld. Na een chemokuur van 5 weken en een
beenmergonderzoek bleek dat ik schoon was.
Mijn eerste onderhoudsjaar heb ik achter de
rug. Ik moet nog één jaar aan de chemotablet-
ten. Het was een moeilijke periode, maar bij
mij is het glas altijd halfvol. Ik dacht vanaf het
begin eigenlijk alleen maar: wanneer kan ik
weer voetballen?”

—MIKE BOESCHOTEN 

‘Na een chemokuur
van 5 weken bleek
dat ik schoon was’

Willem Richter (65) vol-
bracht al 30 marathons
in Rotterdam en staat 13
april waarschijnlijk voor
de 31ste keer aan de
start. Daarmee voert hij

het klassement van de
Super Marathon Masters
aan. Na de marathon
wacht een operatie aan
beide knieën voor ‘loop-
verslaafde’ Richter. 

Bij de Provinciën Mara-
thon Challenge gaat het
om de eer en de prijzen.

Deelnemers strijden om de titel
‘snelste man of vrouw van de

provincie’. De provinciale kampi-
oenen, twaalf vrouwen en twaalf
mannen, verdienen een mooie
erebeker, een geldprijs van 500
euro en een vermelding in de
eregalerij. In totaal is er dus
voor 12.000 euro aan prijzen-

geld te verdienen. Om ieder-
een evenveel kans te geven

de Provincie-prijs te win-
nen, wordt de uitslag

opgemaakt op
basis van de

netto 
eindtijd.

Voor de lief-
hebber: New
Balance heeft
na het succes
van vorig jaar ook in
2014 een hardloop-
schoen die speciaal voor de
ABN AMRO Marathon Rotterdam
is gemaakt. 
De Rotterdam 890 is onder meer te
herkennen aan de tekst 'Rotterdam
Marathon 2014' die aan de buiten-
kant is verwerkt. Op de inleg-
zool staat het beeldmerk
van het Rotterdamse
sportevenement. De ad-
viesprijs is 130 euro. 
Ander advies: eerst even
een paar keer inlopen voordat je
er de marathon op gaat lopen, dat kan
een hoop ellende voorkomen.

Willem is Super Master

Veel duurspor-
ters zweren er
inmiddels bij,
maar het is niet
onomstreden.
Het Voedingscen-
trum waarschuwt
hardlopers voor het
gebruik van bieten-
sap, dat het uithou-
dingsvermogen zou verbete-
ren. De ‘legale doping’ bevat
namelijk veel nitraat, dat in
het lichaam wordt omgezet in
nitriet. En te veel nitriet kan
gevaarlijk zijn voor je gezond-

heid, aldus het Voe-
dingscentrum. Boven-
dien wordt over het
effect van bietensap –
in studies spreekt

men over een presta-
tieverbetering tussen 3
en 5 procent – verschil-
lend gedacht. Wie er

toch van wil nippen: bie-
tensap kun je het beste 2 tot
3 uur voor de wedstrijd drin-
ken. En probeer het eerst uit
bij een training, want bieten-
sap kan maag- en darmklach-
ten veroorzaken. 

lopen voor het leven | Linda de Filippi (23) 

Tsja, dat geheim
wil iedereen wel
ontrafelen. Lezen
dus, dit boek! Het
'Geheim van Hard-
lopen' is ideaal om
in de stemming te
komen voor je 10
km of marathon op
13 april. En dankzij
interessante infor-
matie over voe-
ding, gewicht, trai-
ning, loopsnelheid
en schoenen word
je er ook nog eens
20 procent sneller
van, beloven au-
teurs Hans van
Dijk en Ron van
Megen. Uiteraard
moet je hun tips
dan wel even in de
praktijk toepas-
sen.

‘Geheim
van
Hardlopen’ Het Algemeen Dag-

blad stimuleert een
gezonde levens-
stijl. Dat doet de
krant onder meer
als partner van
evenementen. Met
als motto 'AD Fit'
verzorgt het AD in
2014 onder meer
de waterposten
bij twaalf grote
loopevenementen
in Nederland.

Fit met
het AD

Een digitaal duwtje in de rug voor ie-
dere loper: de Marathon Supporter is
een joekel van een scherm, bedoeld
voor persoonlijke aanmoedigingen. Sup-
porters kunnen een persoonlijke bood-
schap mailen, die op het 37 km-punt en
500 meter voor de finish oplicht. Lopers
zien de aanmoediging op het moment
dat ze langs het elektronische scherm
lopen. Ga naar http://supporter.ma-
rathonrotterdam.nl en mail jouw yell
voor je favoriet.

Steun jouw favoriet 

Bietensap?

Het kloppend hart
van de grootste
marathon van Ne-
derland: de Mara-
thon Sport Expo is op
11 en 12 april 2014 de
gratis running beurs
die is verbonden met
de ABN AMRO Mara-
thon Rotterdam. Net
als andere jaren vind
je de Marathon Sport
Expo in het Beurs-
World Trade Center in
hartje centrum Rotter-
dam, aan de voet van
het startgebied. Het is
ook de plek waar je je
startnummer kunt op-
halen.

78 jaar,
geen
bezwaar
Hij is 78 jaar, onder-
ging al een hartopera-
tie met diverse bypas-
ses en staat op 13
april vrolijk op de
Coolsingel aan de
start van de marathon:
Vlaardinger Aart van
der Water is still going
strong. Wel is hij
enigszins bezorgd om
een knieblessure, die
hem ervan weerhoudt
om voluit te gaan. 

Beurs in
Trade
Center

Richard,
je kan het, 4.15.33 uur,ook met je chocolade-enkels

Provinciën
Marathon 
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