
In Memoriam: Herman Houweling 

 

Afgelopen avond bereikte ons het droeve bericht dat Herman Houweling er niet meer is. Dat is 
een klap voor ons, maar in de eerste plaats voor Herman's gezin en zijn naasten. Het is ook een 
gedachte waar we maar moeilijk aan zullen gaan wennen. Herman's vitale uitstraling, zijn drive 
om geld in te zamelen voor zijn eigen BIG Challenge Alpe d'HuZes, zijn verhaal, het hoorde 
inmiddels al zo bij onze actie dat het vreemd is dat Herman er niet meer bij zal zijn in 2010. 
 
Herman Houweling stond als geen ander voor ons motto 'Opgeven is geen optie' toen hij vorig jaar, 
getroffen door darmkanker en al ernstig ziek, meer dan een ton ophaalde voor Alpe d'HuZes. Ook zijn 
inspirerende optreden tijdens de koersweek in 2009 staat velen nog op het netvlies gegrift. Herman 
genoot van het evenement en de twee beklimmingen van de Alpe die hij ondanks zijn ziekte en zijn 
niet-klimmerspostuur (Herman was dik twee meter!) toch volbracht. Een ander hoogtepunt voor hem 
en voor ons was de Ven2-4Cancer in september waar hij tegen alle verwachtingen in ook twee keer 
de Mont Ventoux op fietste. Ook bij de geldoverdracht 2009 in Utrecht was hij nog prominent 
aanwezig en daagde hij onze Erica Terpstra nog uit om mee te doen in 2010. 
 
Helaas ging het daarna snel bergafwaarts met Herman's gezondheid. Desalniettemin heeft hij  
onze missie 'Goed, Gelukkig en Gezond leven met Kanker' tot het eind toe in zijn hart gedragen. 
Vandaag is hij in aanwezigheid van zijn naasten heengegaan. 
 
In Herman verliezen we een groot mens. Een kanjer zoals er maar weinig zijn. We willen hem en zijn 
fantastische bijdrage aan Alpe d'HuZes, niet alleen in geld maar vooral in de geest van het 
evenement, hier graag gedenken. We wensen Karin, Lex en Loes veel sterkte toe met het verwerken 
van dit verlies en we zullen Herman nog heel lang bij ons dragen in ons hart. 

Hermans team, BIG Challenge 2010, heeft op haar website een condoleanceregister geopend. Hier 
kunnen mensen een berichtje achterlaten om hun medeleven te betuigen en  Karin, Lex en Loes 
sterkte te wensen.  

Kijk op: www.bigchallenge2010.nl 
 
Team Alpe d'HuZes. 

 


