
Samen zijn we  
sterker tegen ALS!  
In 2018 bestaat ALS Westland 10 jaar, niet te 
geloven, de tijd gaat snel. Het staat allemaal 
nog scherp op ons netvlies, hoe het bestuur 
elkaar per toeval ontmoette, de eerste 
vergadering, de eerste actie. En vooral dat we 
zo zenuwachtig waren. Het woog zwaar, want 
voor de patiënten en families wilden we het 
meer dan goed doen. Het verhaal van de zeer 
ernstige en dodelijke zenuw-spierziekte moest 
goed verteld worden. Toen konden we nog 
niet vermoeden dat onze acties zoveel teweeg 
zouden brengen. Dat we geëmotioneerde 
mensen aan de telefoon zouden krijgen omdat 
hun lieve familielid, vaak al lang geleden, 
aan ALS was overleden. Of de jonge vrouw 
die altijd een andere ernstige ziekte noemde 
als ze vertelde over haar overleden vader. 
De mensen kenden ALS niet en begrepen de 
heftigheid ervan niet. Wonden werden door 
de acties opengehaald maar het voelde ook 
als een opluchting werd ons verteld. Want ALS 
kreeg een gezicht. 
Het kreeg vooral een gezicht door de patiënten 
die hielpen om hun ziekte bekender te maken. 
Daar hebben we enorm veel respect voor.  Zij 
lieten zich in al hun kwetsbaarheid interviewen 
en filmen. Dat was moeilijk, voor het hele 
gezin, want de impact van de beelden was 
groot. Maar uiteindelijk waren ze allemaal 
trots op het eindresultaat. Dat gaf een 
bijzonder en waardevol document. 
Voor ALS werd het nummer  ‘Het antwoord 
is JA’ gemaakt waarin hulp bieden aan een 
naaste en onvoorwaardelijke liefde beschreven 
werd. Dit lied staat nog altijd symbool voor 
wat er toen in de Westlandse gemeenschap 
gebeurde en nog steeds gebeurt. Want ALS 
raakt, onze regio kwam in beweging en was 
bereid een schakel te zijn in de zoektocht naar-  
en mogelijke oplossing van ALS. ALS blijkt 
zeer complex, de zoektocht is niet makkelijk. 
Doordat mensen in de bres sprongen,  en nog 
steeds springen,  werd  het draagvlak steeds 
breder  en kan er nu veel meer onderzoek 
plaatsvinden. Er wordt gedreven en efficiënt 
gezocht, onderzoeken leveren belangrijke 
bevindingen op, en inmiddels wordt 
wereldwijd maximale kennis gedeeld en er is 
goede afstemming over de onderzoeken.      
De derde editie van A Local Swim Westland 
staat voor de deur. We kijken nu al uit naar 
de pakkende teksten die de zwemmers bij 
hun inschrijving op de A Local Swim actiesite 
vermelden zoals:  
Niet denken maar doen, voor ALS! 
Niet omdat het moet, maar omdat het nog kan! 
Samen zijn we sterker tegen ALS! 
Gaan voor een ander! 

Mooie teksten, zeker het woord ‘samen’.  
Samen zijn we sterker tegen ALS!  
Zwem je ook mee? Inschrijven kan vanaf  
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Wat is ALS? 
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een 
ziekte van de zenuwcellen die de spieren 
aansturen. De exacte oorzaak van ALS is nog 
niet bekend. Evenmin bestaan er medicijnen 
die de ziekte kunnen stoppen of genezen. 
De gemiddelde levensverwachting van een 
ALS-patiënt is slechts drie tot vijf jaar. De 
Stichting ALS stelt zich de volgende doelen: het 
bevorderen van wetenschappelijk onderzoek 
naar de oorzaak en behandeling van ALS, het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg en het 
verbeteren van de kwaliteit van leven van ALS 
patiënten en tot slot het creëren van meer 
bekendheid en begrip van ALS. ALS moet 
immers de wereld uit. Vecht mee tegen een 
genadeloze ziekte. 

Waar denk je aan als je aan het 
familiebedrijf Koppert Cress denkt en aan 
de familie Baan zelf? Dan zullen de meeste 
mensen vooral denken aan gezond eten 
maar niet zozeer aan sportief bezig zijn.

Tot deze conclusie kwam Stijn Baan een 
aantal maanden geleden. Stijn is de zoon 
van Rob (CEO, tuinder, ondernemer) en 
werkt sinds 2003 bij Koppert Cress. Stijn: 
“We vinden het als familiebedrijf belangrijk 
om regelmatig met elkaar te sparren en 
in de spiegel te kijken. Onze passie is 

gezond eten, daar ligt ook helemaal de 
focus op. Sportiviteit is niet echt iets wat 
wij uitdragen maar we kunnen voor onszelf 
wel wat sport gebruiken. Ik ben niet lang 
geleden vader geworden en omdat ik 
veel reis voor de zaak, en zeker ook van 
onze dochter wil genieten, schiet het 
sporten er momenteel bij in. Daar wil ik 
verandering in brengen. Eigenlijk was toen 
al gelijk mijn gedachte om aan de ‘A Local 
Swim Westland’ mee te doen. Voor mij 
persoonlijk een mooie uitdaging en als ik 
kijk waar wij als familiebedrijf voor staan, 

dan ben ik extra gemotiveerd om dit met 
mijn familie te doen. “ 
Rob: “Toen Stijn mij voorstelde om mee te 
doen aan A Local Swim Westland voor ALS 
dacht ik eerst dat dat agendatechnisch niet 
ging lukken. Ik ben zelf altijd betrokken 
bij het Varend Corso en wil daar ook echt 
drie dagen meevaren. Al snel bleek dat 
het Varend Corso de week voor ‘A Local 
Swim Westland’ is. Toen werd het wat heet 
onder mijn voeten, want twee kilometer 
zwemmen is een serieuze zaak. Uiteindelijk 
moet het gewoon gaan lukken want ik 

zwem al regelmatig en met wat extra 
training moet dat goed haalbaar zijn. Ik 
daag mijn collega tuinders uit om vooral 
ook mee te doen. Ik woon aan het water. 
Niets mooiers om straks gewoon voor het 
huis een duik te nemen voor een lekkere 
buitenwatertraining. Er zitten trouwens wel 
zwanen, hoe zullen die reageren?” 

Stijn grijnst: “Die zorgen waarschijnlijk 
voor een snelle verbetering van je tijd 
Rob”. Dan serieus: “Gelukkig kennen wij 
niemand met ALS. Wat we ervan weten is 
van reportages die we gezien hebben op 
tv. Die maken indruk, je ziet een enorm 
verwoestende ziekte. We willen met z’n 
drieën echt iets los krijgen in het Westland. 
De derde is mijn broer Jens, hij werkt ook 
in ons familiebedrijf. Jens zwemt ook mee. 
Vroeger was ik de fanatiekste van ons 
twee maar hij is de laatste tijd flink aan het 
sporten dus dat gaat niet meer op. Jens kon 
vroeger al heel goed zwemmen, hij zat ook 
bij de reddingsbrigade in Enkhuizen.” 

Rob: “Ik ben bestuurder bij Voeding Leeft. 
Vanuit die samenwerking weet ik dat van 
alle ziektes die we hebben in de wereld 
80% voedselgebonden is. Dat het ALS 
Centrum in Utrecht, in samenwerking met 
universiteiten, ook onderzoek doet naar de 
rol van voeding als risicofactor bij ALS vind 
ik heel erg goed. 
Stijn is jarig op de dag van de swim, 11 
augustus. En wie jarig is trakteert. Dus 
hierbij zeggen wij van harte toe dat Koppert 
Cress voor alle deelnemers een heerlijke 
gezonde maaltijd zal verzorgen. Gezonde 
voeding kunnen de zwemmers goed 
gebruiken na deze flinke inspanning.” Met 
een knipoog: “Alleen dat is al de moeite 
waard om mee te doen!”

Goed voornemen 2018 familie Baan:

“Zwemmen voor ALS”  
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