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’Samen laten 
we zien dat 
we tot iets 

moois in 
staat zijn’

Berg op tegen kanker
Varkenshouderijteam wil twee ton inzamelen

John van Paassen probeert op 
3 juni zes keer de Alpe d’Huez 

te bedwingen. Samen met 
andere varkenshouders haalt hij 

zo geld op voor KWF
Kankerbestrijding. Hij fietst ook 
ter nagedachtenis aan Herman 

Houweling, die het 
varkenshouderijteam vorig jaar 
opzette. Houweling overleed in 

januari aan kanker.

DOOR AART VAN COOTEN

V
eertien kilometer steil omhoog. Na een-
entwintig haarspeldbochten is de top in 
zicht. Na de streep omdraaien en weer 
omlaag. Dat zes keer achter elkaar. Bij 
elkaar zo’n 170 kilometer fietsen. Stij-
gen of  dalen, geen plat stukje te beken-
nen op de helling van deze beruchte 

berg in de Franse Alpen. 
Varkenshouder John van Paassen uit Deurne heeft er 

zin in. Hij moet en zal de Alpe d’Huez op 3 juni bedwin-
gen. Liefst zes keer achter elkaar. Volgende week onder-
gaat hij een medische test. Dan blijkt of  zijn sportieve 
wens medisch verantwoord is. Daar gaat hij van uit. Zo 
niet, dan houdt hij het bij een keer of  vier. Is ook goed, 
zegt hij.

De snelste beklimming van de Alpe d’Huez staat op 
naam van de inmiddels overleden Italiaanse wielrenner 
Marco Pantani. Hij reed in 1997 in ruim 37 minuten van 
de voet naar de top van de berg. Dat gaat de amateur Van 
Paassen niet lukken. Hij streeft er zelfs niet naar. 

Het gaat de varkenshouder niet om de sportieve 
prestatie. Althans, niet alleen. Zijn doel is om – 
samen met 23 andere mensen uit de varkenshou-
derij – geld op te halen. De beklimming van de 
Alpe d’Huez is in feite een sportieve sponsor-
tocht. De deelnemers halen in hun eigen omge-
ving geld op voor het Koningin Wilhelmina 
Fonds, ofwel  KWF Kankerbestrijding. Van Paas-
sen doet mee onder de naam BIG Challenge 2010. 

Het was de door kanker getroffen Herman Hou-
weling die Van Paassen afgelopen najaar vroeg 
om deel te nemen aan het team. Houweling be-
klom in juni 2009 – tussen de behandelingen door 
– twee keer de Alpe d’Huez. Hij was degene die 

met zijn BIG Challenge-team ruim een ton ophaalde uit 
de varkenssector. 

Houweling is in januari overleden. Vlak voor zijn dood 
mailde hij rond: ”Het blijft een uitdaging om kanker om 
te turnen van een dodelijke naar een chronische ziekte 
die te behandelen is. Daar is veel geld voor nodig. Ook 
geld van de Nederlandse varkenshouderij. Vorig jaar 
hebben we meer dan 100.000 euro opgehaald. Dat moeten 
de 24 klimmers van 2010 kunnen verdubbelen. Ik wil dat 

zij straks met trots kunnen zeggen dat de Nederlandse 
varkenshouderij een wezenlijke bijdrage levert aan de 
strijd tegen kanker.”

Van Paassen wil graag aan de wens van Houweling vol-
doen. ”Ongelofelijk, wat had die man een energie! Zelfs 
toen hij 25 kilo was afgevallen was hij keihard aan het 
werk voor het varkenshouderijteam. Petje af.”

Gelukkig is Van Paassen zelf  niet getroffen door kan-
ker. Ook in zijn directe familie kent hij geen kankergeval-
len. Toch doet hij mee. ”Ik heb ja gezegd tegen Houweling 
omdat het doel mij aanspreekt. Iedereen kan te maken 
krijgen met kanker. De cijfers spreken boekdelen, 35 pro-
cent van de bevolking krijgt deze verschrikkelijke ziekte. 
Bij mij thuis zitten we met z’n zessen om tafel. Statistisch 
gezien krijgen twee van mijn zes gezinsleden kanker. 
Alle reden om veel onderzoek te doen naar het ontstaan 
en de behandeling van deze ziekte.”

Om vooruitgang te boeken in het onderzoek naar kan-
ker is geld nodig, zegt Van Paassen. ”Wat dat betreft kun 
je een vergelijking trekken met de varkenshouderij. On-
derzoek is de sleutel tot innovatie en innovatie leidt weer 
tot vooruitgang. Er zijn overigens al enorme stappen ge-
zet. Voorheen overleed 85 procent van de mensen met 
kanker. Nu ligt dat percentage op 45. Nog veel te veel, 
daarom is het belangrijk dat het Koningin Wilhelmina 
Fonds kan doorgaan met zijn onderzoeken.”

De inzet van het varkenshouderijteam is goed voor het 
imago van de sector. Daar doet Van Paassen het niet voor, 
maar dat bijkomende effect is wel mooi meegenomen. 
Van Paassen: ”In ons team zitten varkenshouders, maar 
ook mensen die werkzaam zijn bij veevoerbedrijven en 
slachterijen. De hele keten is vertegenwoordigd. Samen 
laten we zien dat we tot iets moois in staat zijn.”

Vooralsnog moet de Brabantse varkenshouder John 
Van Paassen hard trainen. Twee keer per week in de 
sportschool, een keer op de weg. Als het warmer wordt, 
gaat hij vaker de weg op. 

De komende weken is hij – naast het werk op zijn var-
kensbedrijf  – ook nog bezig met de organisatie van zijn 
eigen benefietavond. Daar spreekt onder andere zijn 
peetkind, profwielrenster Sanne van Paassen. Ook die 
avond moet weer geld opbrengen. Zijn eigen streefbedrag 
is 10.000 euro. Hij zit bijna op de helft.

❏ Meer informatie: www.bigchallenge2010.nl

John van Paassen: ”Ik heb ja gezegd omdat het doel mij aanspreekt. Iedereen kan te maken krijgen met kanker.”  Foto John Claessens


