
Van kanker geen dodelijke, maar een chronische ziekte maken. Dat is het doel van de 

stichting Alpe d’HuZes en daar is geld voor nodig. Het BIG Challenge wielerteam uit de 

varkenssector fietst daarom op 3 juni zo vaak mogelijk de berg Alpe d’Huez op. De zes 

deelnemende varkenshouders uit het team over hun motivatie om mee te doen.

Zes varkenshouders uit het BIG Challenge-team over hun motivatie

Dit zijn ’onze’ helden!

BIG Challenge
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Geen ‘nee’
“Vorig jaar kwam Herman Houweling bij ons, 
omdat hij graag iemand in het fietsteam van BIG 
Challenge 2010 wilde met een zichtstal. Zonder 
er verder bij na te denken, heb ik daarop ‘ja’ 
gezegd. Want tegen een goed doel als de kan-
kerbestrijding zeg je geen ‘nee’. 
Ik ben Pieter Vlemminx en getrouwd met Mieke. 
Samen hebben we 4 zonen, in de leeftijd van 
16 tot 22 jaar. We wonen aan de Polsdonken in 
Oirschot en hebben daar een varkensbedrijf met 
300 zeugen en 2.200 vleesvarkens. Daarnaast 
hebben we een Bed & Breakfast genaamd Hoeve 

Applaus
“Ik ben Michel Schoneveld, getrouwd met Karin 
en vader van twee kinderen. Ik heb een varkens-
bedrijf in Kring van Dorth. Waarom 6 maal de 
Alpe d’Huez op? Er zijn mensen die je kunnen 
overtuigen om iets ogenschijnlijk onmogelijks te 
doen voor een ander.
De eerste was Herman Houweling, een fantasti-
sche kerel die helaas veel te vroeg is overleden. 
Herman was in staat om met zijn enorme hoeveel-
heid enthousiasme mensen te overtuigen dat er in 
varkenssector fantastische mensen werken. 
De tweede is Coen van Veenendaal, voorzit-
ter van de stichting Alpe d’HuZes. Coen weet 
mensen te motiveren tot enorme inspanningen, 
die er voor zorgen dat kanker over tien jaar chro-
nisch is en niet meer dodelijk. En ten derde Peter 
Kapitein, ambassadeur van Alpe d’HuZes. Deze 
man heeft lymfeklierkanker, die hij bestrijdt met 
een onvoorstelbare wilskracht. Hij weet als geen 

het leven en dat je kunt omgaan met tegensla-
gen door vooral positief in het leven te staan. 
Hoe moeilijk dat soms ook lijkt.
Op de deelnemersbijeenkomst van Alpe d’HuZes 
in maart waren ongeveer 400 fietsers/burgers. 
Coen gaf hier een lezing en stond ook even stil 
bij Herman en het BIG Challenge-team. Hij sprak 
over een geweldige varkenssector, die in rep en 
roer is omdat dit team maar liefst 200.000 euro 
wil binnenhalen voor de strijd tegen kanker. 
Ik kreeg het woord en vertelde dat ik personen 
in mijn omgeving ben verloren aan die rotziekte. 
Toen ik zei dat ik varkenshouder was, begonnen 
400 burgers spontaan te applaudisseren. Dat 
maakte ‘n diepe indruk op mij. Op dat moment 
besefte ik, dat Herman en zijn BIG Challenge de 
beste PR is voor de varkenssector. Een sector die 
héél veel geld gaat ophalen om het probleem 
kanker op te lossen. Een kwart miljoen vanuit de 
varkenssector??”

Polsdonk en dus de eerder genoemde Varkens in 
Zichtstal. 
Ik vind dat iedereen minimaal één keer in z’n 
leven goed moet nadenken over de impact van 
de ziekte kanker en zich dan ook moet inzetten 
voor de bestrijding ervan. Dat is mijn motivatie 
om mee te doen met BIG Challenge. Dat we dit 
kunnen vanuit de varkenshouderij is geweldig. 
We bestrijden een ellendige ziekte en we bren-
gen de sector ook nog eens op een positieve 
manier in de aandacht.  
Samen fietsen we omhoog, voor een wereld 
zonder kanker!”

Steun Michel! Ga naar www.bigchallenge2010.nl  en klik op zijn foto!

Steun Pieter! Ga naar www.bigchallenge2010.nl en klik op zijn foto!

andere dat opgeven geen optie is, in de strijd 
tegen kanker. Drie geweldige mensen. Ze laten 
je inzien dat gezondheid het belangrijkste is in 
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Laatste duwtje
“Ik ben Wyno Zwanenburg en samen met mijn 
vrouw Marion en medewerkers runnen wij een 
vermeerderingsbedrijf in Odiliapeel. Daarnaast 
ben ik voorzitter van de NVV. Na vorige zomer heb 
ik Herman Houweling gesproken en hij heeft mij 
het laatste duwtje gegeven om dit jaar met BIG 
Challenge mee te doen. Ik vond het al een gewel-
dig initiatief maar dit keer wil ik zelf niet alleen 
sportief, maar ook met het ophalen van geld mijn 
steentje bijdragen. Niet in de laatste plaats omdat 
ook ik in mijn directe omgeving met de vreselijke 
ziekte kanker ben geconfronteerd en het eigen-
lijk niet meer van deze tijd is dat mensen hieraan 
overlijden. 
De onderlinge verbondenheid in ons varkens-
team om ons beter op de kaart te zetten is voor 
mij ook enorm inspirerend. Daarnaast vind ik het 

Een eer
“In oktober ben ik, Dore-Mieke Verrijt-Verschuren, 
door Herman Houweling benaderd om mee te 
fietsen in het BIG Challenge team. Een team van 
mensen die allemaal een relatie met de varkens-
sector hebben. Ik ben getrouwd met Pieter Verrijt, 

een varkenshouder en we wonen in De Rips. 
Pieter heeft samen met zijn broer een gesloten 
bedrijf op twee locaties. 500 zeugen in Milheeze 
en 4.032 vleesvarkens in De Rips. Zelf ben ik 
werkzaam als leerkracht op de Montessorischool 
in Helmond.
Ik vind het een eer dat Herman mij heeft 
gevraagd. Ik wil me graag inzetten om op deze 
manier geld op te halen voor het KWF. Fietsen 
is een leuke hobby en de Alpe d’Huez zeker 
een uitdaging. De bijeenkomsten met ons Big 
Challenge team vind ik heel bijzonder. Zonder 
dat je elkaar echt kent vorm je een team, vanuit 
dezelfde achtergrond met hetzelfde doel. Dat is 
iets wat Herman teweeg heeft gebracht en wat ik 
als heel bijzonder ervaar. Dat we op deze manier 
de varkenssector ook nog eens op een positieve 
manier onder de aandacht brengen is tegelijker-
tijd een mooi doel.”

Diepe indruk
“Ik ben Arjan Luiten en heb met mijn vrouw Ingrid 
een bedrijf met 330 zeugen in Aalten. Daarnaast 
hebben wij 1.700 vleesvarkensplaatsen op voer-
geld en een vleesvarkensbedrijf in Duitsland met 
1.900 plaatsen. Het BIG Challenge-team heeft mij 
eind vorig jaar gevraagd om mee te fietsen voor 
de stichting Alpe d`HuZes. Ik ben er als één van 
de laatsten bij gekomen. Het team had al een 
gezamenlijke bijeenkomst gehad. 
De tweede bijeenkomst was gepland op 23 
januari. Maar in plaats daarvan gingen we naar 
de herdenkingsdienst voor Herman Houweling, 
die op 18 januari was overleden. Ik heb Herman 
persoonlijk niet gekend, maar de dienst heeft ‘n 
diepe indruk op mij gemaakt. 
Een dag later overleed mijn nichtje van 23 jaar 
aan dezelfde ziekte. Dan knakt er wel wat in je. 
De dienst van mijn nichtje was ook onvergetelijk. 
Voor mij kwam deelname aan BIG Challenge dan 
ook als geroepen. Je zit er middenin en kunt zelf 
je bijdrage leveren. De aanpak van de stichting 
Alpe d’HuZes met anti-strijkstokbeleid spreekt 
me dan ook erg aan.”

Steun Arjan! Ga naar www.bigchallenge2010.nl 
en klik op zijn foto!

Grote kans
John van Paassen heeft in Deurne een bedrijf met 
zeugen, vleesvarkens en akkerbouw, De Paashof. 
“Mensen hebben mij gevraagd: ‘Waarom doe je 
mee aan BIG Challenge, heeft iemand uit je fami-
lie kanker?’ Dat is niet het geval. Gelukkig ben ik 
in mijn directe omgeving nog nooit met kanker 
in aanraking geweest. Maar de kans is groot dat 
dit wel gebeurt. Eén op de drie mensen krijgt 
het. Ik heb een vrouw en vier kinderen, een grote 
familie en veel vrienden die mij lief zijn. In theo-
rie krijgt 35 procent van hen de ziekte en dat zijn 

er dan heel wat. Door mee te doen hoop ik een 
bijdrage te leveren aan het onderzoek om van 
kanker een chronische in plaats van dodelijke 
ziekte te maken.Herman Houweling benaderde 
mij in het najaar van 2009. Ik raakte geïnspireerd 
door deze man, die tot aan het moment van zijn 
dood positieve energie uitstraalde. Ik vind het 
dan ook geweldig dat we zijn gedachtegoed als 
BIG Challenge-team mogen voortzetten. En het 
is fantastisch om te merken dat we als sector 
gezamenlijk tot iets heel moois in staat zijn.”

Steun Dore-Mieke! Ga naar www.bigchallenge2010.nl en klik op haar foto!

Steun Wyno! Ga naar www.bigchallenge2010.nl  en klik op zijn foto!

Steun John! Ga naar www.bigchallenge2010.nl  en klik op zijn foto!

natuurlijk een sportieve uitdaging om zo vaak 
mogelijk die Alpe op te fietsen.”


