
ANS BEIJEN W
UflELRENNEN

I

ANS BEIJEN
Office manager One IHC

"lk doe graag iets voor het goede doel en ben gek op
wielrennen. Dat is precies waarom ik me heel graag

heb ingezet voor de Tour for Life". Dat zegt Ans Beijen,
die afgelopen zomer begeleidster was tijdens de meest
recente editie van deze wielertocht. Bij de Tour for Life

gaat het erom om sponsorgeld bij elkaar te fietsen voor
kankeronderzoek door de Daniël den Hoed Stichting.

Om te beginnen bij het sportieve
gedeelte: wielrennen is Ans' lust en
leven. Een jaar of zeven geleden begon
ze ermee. Al snel nadat ze haar eerste
fiets had aangeschaft deed ze mee aan
de Fietselfstedentocht. Zodra het maar
even kan maakt ze haar kilometers, al
dan niet samen met haar man Lauw.
Ook hij werkt bij IHC en net zoals dat
voor Ans geldt, is wielrennen zijn grote
passie. Eind 2017 ontstond bij het
tweetal het idee om met een IHC-team
mee te doen aan de Tour for Life.

ORGANISATIE
Aan het bij elkaar krijgen van een
IHC-team voor de Tour for Life ging
de nodige voorbereiding vooraf.
Dat is aan Ans wel besteed, want
organiseren zit haar in het bloed.
In december vorig jaar kreeg ze de
steun van de IHC Merwede Foundation
en ook de Raad van Bestuur reageerde
direct positief op haar initiatief.
Daarna stuurde ze een mail uit naar
alle IHC'ers en volgde er diezelfde
maand nog een informatiebijeenkomst.
De eerste renner was al eerder
gevonden, want de deelname van
Lauw stond al vast vanaf het begin.
Ans vertelt: "Uiteindelijk hadden we
een team van 11 enthousiaste renners.
Dat was ruim voldoende. We konden
van start!"

PER DAG 160 KILOMETER
De Tour for Life van 2018 vond plaats
van 26 augustus tot 2 september, met
als startplaats het Noord-ltaliaanse
Bardonecchia. Dwars over de hoge
bergtoppen van de Alpen fietste het
IHC-team naar Nederland, om te finishen
in Sittard. Ans vertelt: "Onze jongens
hebben in totaal 1.300 kilometer gefietst
en 20.000 hoogtemeters bedwongen.
Gemiddeld legden ze L6O kilometer per
dag af. Een topprestatie." Samen met
vijf andere begeleiders zorgde Ans
er tijdens de tocht voor dat het de
renners aan niets ontbrak. Ze zat zelf
iedere dag in de volgauto en hielp de
renners onderweg aan water en snacks.
ledere dag stopte het IHC-team op een
camping. Hard werkend kwam de finish
langzaam maar zeker dichterbij.
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LANGE DAGEN
Het waren lange dagen, zowel voor
de renners als het begeleidingsteam.
Ze stonden iedere dag om 05.30 uur
op, want er werd om 06.00 uur
ontbeten. Zo rond 07.30 uur vertrokken
de renners meestal. Ans was dan al
weg met de volgauto. De rest van
het begeleidingsteam brak de twaalf
tenten af waarin de IHC'ers sliepen
en zette die 's avonds weer op. ledere
avond was er ook de zogenaamde
Avondettappe'. Ans licht toe:
"We blikten dan samen terug op de
dag en lieten foto's en filmpjes zien.
Ook kregen de renners een briefing
voor de volgende dag. We gaven dan
bijzonderheden over de route, het
weer, noem maar op."

Fotobijschrift
'1 | Overhandiging cheque aan Daniel den Hoed Stichting

2 I Start IHC team in Bardonecchia ltalië

3 | Huldiging op het podium

4 | Franse wegen

5 | Op de Plaine Joux met Mont Blanc massief

6 | lHc begeleidingsteam met een aantal lHc renners

VOLDOENING
Het mooiste moment beleefde Ans
aan de finish. De tocht was volbracht.
Niemand was uitgevallen en alle
renners hadden Sittard in goede
gezondheid gehaald. "Ja, toen ik die
mannen over de streep zag komen,
raakte me dat diep. lk ben enorm
trots op ze." De IHC'ers hebben niet
alleen een geweldige sportprestatie
geleverd, maar ook voor 86.000 euro
aan sponsorgeld bij elkaar gefietst.
Samen met de andere teams heeft
dat gezorgd voor een totaal van meer
dan een miljoen euro voor de Daniël
den Hoed Stichting. "Onderzoek
naar kanker is ontzettend belangrijk,
want die ziekte kan iedereen treffen.
Als je dan met de Tour for Life een
steentje kunt bijdragen, geeft dat veel
voldoening." r
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