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ALS-onderzoek in stroomversnelling: Doe mee met A Local Swim
De Lier – Op 15 augustus vindt in 
en om de Lierse Lee de vierde 
editie van A Local Wwim plaats. 
Tachtig banen trekken voor het 
goede doel, de strijd tegen ALS. 
Voor onderzoek naar en steun voor 
patiënten van deze dodelijke 
zenuw- en spierziekte, waartegen 
nog geen medicijn gevonden is. 
Vanaf dinsdag 3 maart kan online 
worden ingeschreven voor deze 
happening via www.alocalswim-
westland.nl.

Zwemmers, die al eens eerder deel 

hebben genomen aan de ‘swim’ 

mogen het weekend hieraan 

voorafgaand voorinschrijven. De 

inschrijfkosten bedragen 45 euro 

per persoon.

“De deelnemers zullen helemaal in 

de watten worden gelegd”, aldus 

Linda Slaghuis en Lenie Scheffers 

van de organiserende Stichting ALS 

Westland. “Ze krijgen slippers, een 

badjas, een maaltijd, drankmunten 

en vervoer. Voor kinderen zijn er 

kortere routes en aangepaste 

inschrijftarieven. Van volwassenen 

wordt verwacht dat ze minimaal 150 

euro aan sponsorgeld ophalen, 

maar dit gaat makkelijk lukken. 

Bedrijven vinden het gaaf om met 

een team in te schrijven. De 

teamspirit komt naar boven en men 

daagt elkaar uit.”

De twee kilometer lange zwem-

tocht is geen prestige slag, bena-

drukken de dames nog maar eens. 

“De nummers 1, 2 en 3 worden wel 

genoemd en er is ook tijdwaarne-

ming. Maar er is geen wedstrijdver-

band. Wel moet je trainingstijd in 

acht nemen. Dus ruim van te voren 

oefenen in de zwembaden.”

De derde editie van het evenement 

(2018), kende een deelnemersaantal 

van zevenhonderd. Een ruime 

verdubbeling ten opzichte van de 

eerste in 2014, toen er driehonderd 

zwemmers aan de start verschenen. 

De tweede editie, die in 2016 

plaatsvond, had vijfhonderd 

deelnemenden op de teller. Hopelijk 

zet deze stijgende tendens zich 

voort, aldus Slaghuis en Scheffers. 

Aan de sfeer rondom de Lee zal het 

volgens de dames in ieder geval niet 

liggen. “Er is meer dan genoeg 

vertier te vinden.”

Verder ontbreekt het iedere editie in 

het water niet aan families, die met 

ALS worden geconfronteerd. En 

verklappen de dames, dat deze 

editie de directeur van ALS Neder-

land, Gorrit-Jan Blonk, mee gaat 

zwemmen. “Hij zou dit graag doen 

met een prominente Westlander, 

die hij binnenkort uit gaat dagen”.

Zus als verbinder
Linda Slaghuis is, samen met Lenie 

Scheffers, Mariska Bransen en 

Henny van Malkenhorst, bestuurslid 

van het eerste uur van de Stichting 

ALS Westland. Naar aanleiding van 

de diagnose ALS bij haar zus Corrie 

Lievaart-Vellekoop in augustus 2007, 

werd de toenmalige Vrijwilligers-

groep Westland opgericht op 1 

november 2008. Deze resulteerde 

later in de huidige stichting. “Toen 

mijn zus gediagnostiseerd werd met 

ALS, was de ziekte voor mij totaal 

onbekend”, aldus Linda. “Op internet 

was er wel informatie over te 

vinden, en dat was enorm schrikken 

natuurlijk. De diagnose bestond 

toen al 150 jaar (de ontdekker van 

ALS was de Franse arts Jean-Martin 

Charcot, red.), maar de ziekte heette 

in bepaalde tijdfases anders.” Lenie 

vult aan: “Het heette bijvoorbeeld 

lang de Lou Gehrig-disease, naar de 

bekende Amerikaanse honkballer 

die eraan overleden is.”

Ze vindt het nog steeds heel 

bijzonder, dat ze door de uiteindelijk 

in 2009 overleden Corrie al 11,5 jaar 

vrijwilligerswerk doet met haar zus 

Linda. “Corrie was verzorgster bij 

voetbalvereniging SV Honselersdijk 

en mijn zoon voetbalde daar. Ik 

kende haar dus daarvan. In 2009 

was de hele vereniging op de been 

voor haar met het fiets- en wandel-

evenement ‘Trap ALS de wereld uit’.” 

Linda vult aan: “Dit heeft vier keer 

plaatsgevonden, met maar één keer 

droog weer. Bewonderenswaardig 

waren de mensen die kwamen.”

De dames volgen met hun stichting 

al ruim een decennium nauw het 

onderzoek betreffende ALS. “We 

worden regelmatig uitgenodigd in 

het UMC Utrecht voor een update. 

Dit centrum heeft een coördine-

rende rol in Europa en werkt 

wereldwijd samen. Er werken daar 

een hoop gedreven mensen en 

jonge onderzoekers. Met Project 

Mine, een groot DNA-onderzoek 

waarbij wereldwijd 22.500 mensen 

worden onderzocht, is men na een 

jaar al zover (48% is onderzocht) dat 

de uitkomsten al geleid hebben tot 

het gericht zoeken van medicijnen 

in het vervolgproject Try Me.”

Linda Slaghuis (r) en Lenie Scheffers (l), vrijwilligers van het eerste uur van Stichting ALS Westland. Tekst: (Rianne 

Dekker). Foto: (PR)

Startnummer 
met voornaam

Naaldwijk – Hardlopers die zich 
vóór 1 maart inschrijven voor de 
Ruitenburg Halve Westland, de 5 
of de 10 km, krijgen een 
startnummer met voornaam 
thuisgestuurd. Het publiek kan 
de deelnemers daardoor 
persoonlijk aanmoedigen. De 
loopwedstrijd vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 21 maart. 
Inschrijven kan via de website 
www.ruitenburghalvewestland.nl 
en op de wedstrijddag tot een 
half uur voor de start. Voorin-
schrijvers krijgen korting op het 
inschrijfgeld en, bij inschrijving 
voor 10 maart, hun startnum-
mer thuisgestuurd.

In actie voor 
Team Westland

De Lier – De Koningin Juliana-
school in De Lier organiseert op 
donderdag 12 maart een 
sponsorloop voor de groepen 1 
tot en met 6. Tijd: van 13.00 uur 
tot 14.30 uur. Groep 7 en 8 
zullen op vrijdagochtend 13 
maart meedoen aan een 
spinningmarathon in sporthal de 
Wielepet. Aanvang is om 08.30 
uur. De opbrengst gaat volledig 
naar het goede doel: Team West-
land. Olympus’70 wil haar aanbod van trainingen uitbreiden met RaceRunning. 
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Olympus ‘70 viert 50-jarig 
jubileum en hangt de vlag uit
Naaldwijk – Atletiekvereniging 
Olympus ‘70 viert in 2020 het 50-ja-
rig bestaan. Dát is meer dan vol-
doende reden voor een feestelijke 
periode. De veelgebruikte uitspraak 
dat men bij feest de vlaggen moet 
ophangen, krijgt bij Olympus ‘70 
letterlijk invulling. 
 
Op 4 januari trapte de atletiekvereni-
ging het feestjaar af met het hijsen 
van hun speciale jubileumvlag. En 
naast die jubileumvlag is er ruimte 
voor andere vlaggen. Eenieder die wil, 
kan voor 50 euro (per 50 dagen) de 
vlag laten wapperen langs de baan. 
Wie jarig is trakteert ook. Daarom wil 
de vereniging al het geld dat wordt 
opgehaald met deze vlaggenactie in-

zetten om RaceRunning naar Olympus 
‘70 te halen. RaceRunning is de snelst 
groeiende parasport in Nederland voor 
sporters met een met name motori-
sche beperking. Ook internationaal is 
RaceRunning sterk in opkomst, het is 
als paralympische sport erkend. 
Het doel van Olympus ‘70 is dat kinde-
ren en jongeren uit het Westland met 
zo’n (ernstige) motorische beperking 
samen kunnen sporten met leef-
tijdgenoten zonder beperking op de 
Naaldwijkse atletiekbaan. De atletiek-
vereniging wil een aantal RaceRunners 
aanschaffen in verschillende maten, 
zodat elk kind of jongere die voor deze 
sport in aanmerking komt, dit kan uit-
proberen bij Olympus ‘70. Voor meer 
informatie: www.racerunning.nl

Regio – Den Haag is ook in 2020 
de trotse host van ITF World Ten-
nis Tour The Hague, powered by 
Burgersdijk Tennis. Vorig jaar won 
Arantxa Rus uit Monster dit interna-
tionale toernooi bij de dames, het 
bleek een begin van een extreem 
succesvol jaar waarin zij maar liefst 
tien titels bij elkaar tenniste. 
 
Zoals het er nu naar uit ziet is haar 
ster voor dit jaar te ver gerezen, met 
haar nummer 77 ranking in de wereld. 
Maar zowel bij de mannen als bij de 
vrouwen wordt van maandag 29 juni 
t/m zondag 5 juli 2020 weer volop 

gestreden door een internationaal 
deelnemersveld op de banen van De 
Rhijenhof aan de Noordweg. 
Het ITF World Tennis Tour The Hague 
is wederom het grootste en hoogst 
genoteerde toernooi van Den Haag en 
omstreken. Tijdens dit toernooi zullen 
spelers en speelsters met posities 
op de wereldranglijst tussen 120 
en 500 zich tonen op de banen van 
Sportcentrum de Rhijenhof. Dit kunnen 
jonge aanstormende talenten zijn die 
toernooien als deze als springplank 
naar de Top 100 gebruiken, maar ook 
oud toppers op de weg terug omhoog 
op de wereldranking. 

Kwintsheul – Quintus kan door een 
uitzege op BFC de eerste plaats 
in de eredivisie en play-offs om 
promotie naar de BENE-League niet 
meer ontgaan. De Heulse formatie 
versloeg de mede-titelkandidaat uit 
Limburg met 23-26.
 
Trainer Rob Vis sprak na afloop van 
een ‘degelijke wedstrijd’. “We begon-
nen goed en konden een voorsprong 
nemen van drie doelpunten. In de 
gehele wedstrijd is het gat rond de drie 
doelpunten geweest.” 
Bij rust stond er een 13-15 tus-

senstand op het scorebord. Doordat 
naaste concurrent Hellas punten mors-
te tegen Olympia’89/DOS’80 (30-30), 
kon Quintus vrij onverwachts al het 
kampioenschap binnenhalen. Het werd 
een gezellige, ruim twee uur durende 
terugreis, met een heuse polonaise 
door de bus. Er zijn nu nog twee com-
petitierondes te gaan. Daarna speelt 
de top-2 in een best-of-five om promo-
tie naar de BENE-League. Zaterdag 29 
februari speelt Quintus om 20.00 uur 
thuis tegen Olympia. Dan kunnen de 
spelers voor eigen publiek het echte 
kampioensfeestje te bouwen.

3e Editie in 2020: ITF World 
Tennis Tour The Hague

Handballers Quintus nu al 
kampioen van de eredivisie

Looije Verpakkingen - Meer dan 15 jaar ervaring met uitzenden en verpakken in de AGF-branche.


