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door De Buurter

Big Challenge
term'Big Challenge'
heeft voor Peter van
der Heijden uit Nistelrode een dubbele betekenis. Op de eerste plaats denkt
hij bij het woord'big' aan die kleine lieve roze varkentjes die voor
hem en zijn vakgenoten zorgen
voor werk en brood op de plank.
e

Maar als hij op zijn mountainbike
springt krijgt het woord 'big'voor
hem een tweede betekenis.
Dan verwijst het naar de 'Big Challenge', ofwel'grote uitdaging' die
hij op 9 juni aangaat in Frankrijk
Als leider van zijn team uit de varkenssector fietst de bouwkundig
tekenaar bij De Heus dan zes keer
de Alpe d'Huez op en af Dat doen
hij en zijn achtkoppige team niet
enkel omdat zij letterlijk een hoger
doel nastreven, maar ook omdat
zij in figuurlijke zin een hoger
doel willen dienen, namelijk geld
bij elkaar Íietsen voor de kankerbestrijding.,,Die vreselijke ziekte
moet via onderzoek worden omgezet van een dodelijke in een beheersbare ziekte", vinden ze bij de
Big Challenge.
Peter en zijn makkers zijn het daar
roerend mee eens. Hun collega en
initiatiefiremer van de Big Challenge,

Herman Houweling,

is

vorig

jaar overleden aan kanker. Het is

aangrijpend om op de video van
de website te zien hoe hij een half

jaar voor zijn overlijden nog de Alpe d'Huez opfietst en zijn verhaal
doet. Verder is de captain van het
eigen team van Peter, Hans Banken uit Appeltern, begin dit jaar
onverwacht bezweken aan complicaties bij een beenmergtransplantatie..,Jk ga er alles aan doen om
ter nagedachtenis aan Hans deze
missie tot een goed einde te brengen", schrijft Peter op de website
van de Big Challenge.
En dat gaat hem vast lukken,
denkt Buurter. Want hij is goed ge-

traind. Op zijn mountainprimabike en racefiets oefent hij in het
hooggebergte.
Onze eigen regio doorkruist hij bij
TWC De Voorsprong uit Heesch
en bij de Mountain Bike Club Oss.
En als het weer het toelaat fietst
hij vanuit Nistelrode op en neer
naar zijn werk in Ede. De Big Challenge is dus een kolfe naar zijn
hand. En dat geldt ook voor de andere 79 deelnemers uit de varkenssector. Uit onze regio komen die
onder andere ook uit Veghel, Zeeland, Erp en Odiliapeel.
Zowel sportief als financieel leggen zij de lat hoog. ,,Ieder team
wil 4o.ooo euro bij elkaar fietsen.
Met tien teams komen we dan uit
op 4oo.ooo euro", rekent Peter uit
,,Mij kun je sponsoren via de website www.bigchallengezorr.nl en
dan team De Heus aanklikken."

Peter van der Heijden uit Nistelrode gaat 9 juni meedo*en aan de 'Big Challenge' en beklimt dan zes keer de Alpe d'Huez.

