achterop

Samen voor kankerpatiënten
Ed Schrurs begint op 19 mei aan zijn negende Roparun met Team HMC. Het achterliggende doel,
geld ophalen om de levenskwaliteit van kankerpatiënten te verbeteren, drijft hem.

“Toen ik in 2007 hoorde dat een team van het ziekenhuis
ging meedoen aan de Roparun, meldde ik me meteen aan.
We moesten alles vanaf de grond opbouwen: draaiboeken
maken, materiaal regelen, sponsoracties bedenken… Als
medisch instrumentatietechnicus onderhoud ik medische
apparatuur. Ik ging daarom mee voor de technische ondersteuning. Van de twee aggregaten die we hadden voor de
stroomvoorziening, werkte er één niet en had het ander
een defecte kabel. Aan uitdagingen geen gebrek, maar we
losten het als team op. Je wordt heel hecht met elkaar als
je twee dagen en nachten samen optrekt. Sindsdien heeft
het virus me te pakken.”
“Twee jaar heb ik verstek laten gaan vanwege privéomstandigheden. Toen ben ik weer ingestapt als fietser. Ik wilde
de beleving rond het parcours wel eens meemaken. Daar
kreeg ik weinig van mee als technisch ondersteuner in
het basiskamp. De lopers zijn het hoofdnummer van deze
estafetteloop van ruim 500 kilometer van Parijs naar Rot-

terdam. Iedere loper wordt vergezeld door twee fietsers:
één voor de loper die de route in de gaten houdt, één
erachter in verband met de veiligheid. Dat laatste is geen
overbodige luxe. De route gaat soms over drukke wegen
waar het verkeer rakelings langs je heen raast.”
“Overal staan mensen langs de kant. Dan kom je om vijf
uur ’s nachts in een dorp waar een groot feest aan de gang
is. Ieder team wordt aangekondigd, de rode loper ligt uit.
Finishplaats Rotterdam is het hoogtepunt. We komen langs
de Daniël den Hoedkliniek, waar de patiënten ons buiten
toejuichen. Voor deze mensen doen we het allemaal. Dat
een aantal teamleden zelf kanker heeft gehad, geeft het
een extra lading. Bij de aankomst op de Coolsingel staat
er altijd een vrouw met het bord ‘Jullie zijn kanjers’. Ieder
jaar voel ik weer de tranen in mijn ogen als ik haar zie.”

Ook aanmonsteren bij Team HMC? Doneren of meedoen
aan leuke activiteiten? Kijk op www.teamhmc.nl.

