
ASSENDELFT - Nog maar acht-
tien jaar was Dick Dekker toen 
zijn moeder op 39-jarige leeftijd 
de diagnose borstkanker kreeg. 
Hij is nu 53, dezelfde leeftijd die 
zijn moeder had toen de ziekte 
haar fataal werd. Dick is directeur 
van autoleasemaatschappij Pro-
Mobility in Wormerveer. In 2010 
vroeg A Sister’s Hope, een stich-
ting die gelden ophaalt voor de 
strijd tegen borstkanker, hem om 
een auto ter beschikking te stel-
len. Het verzoek greep Dick zoda-
nig aan dat het daar niet bij bleef. 
Hij begon [Z]aan de Wandel, een 
wandelevenement ten bate van 
borstkanker. Zondag 4 septem-
ber start bij het nieuwe Sportpark 
De Omzoom in Assendelft al-
weer de zesde editie van het eve-
nement. 

A Sister’s Hope had een auto no-
dig voor de 60K Walk, een wan-
deling van zestig kilometer voor 
borstkanker. “Het overlijden van 
mijn moeder heeft een grote in-
vloed op mijn leven. Ik vond dat 
ik een auto ter beschikking moest 
stellen, maar ik wilde meer doen. 
Daarom organiseerde ik een eve-
nement dat voor iedereen toegan-
kelijk is, waarbij een donatie en 
fysieke inspanning moet worden 
gedaan”, zegt Dick. “Samen met 

vijf fantastische vrouwen heb ik 
het opgezet. Vanaf dag één steu-
nen we onderzoeksprojecten van 
het Antoni van Leeuwenhoek-zie-
kenhuis. Ook ondersteunen we 
sinds 2013 het Zaans Medisch 
Centrum (ZMC)/Esperanz, dat de 
behandeling en zorg rond borst-
kanker wil optimaliseren.”

Inloophuis
[Z]aan de wandel geniet brede 
steun. “[Z]aan de wandel wordt on-
der meer gedragen door het Zaan-
se bedrijfsleven en de vijf Zaanse 
Rotaryclubs. Dat is uniek”, klinkt 
Dick enthousiast. In de komende 
maanden willen de mensen achter 
het evenement samen met ZMC/

Experanz een inloophuis voor 
mensen met (borst)kanker oprich-
ten in de Zaanstreek. “We zijn al 
in gesprek met de oprichter van 
inloophuis Huis aan het Water in 
Katwoude om een businessplan 
op te stellen.” 
“In september volgend jaar willen 
we de Zaanse variant lanceren”, 

gaat hij verder. “Daarvoor moe-
ten we eerst de financiële positie 
voor de komende drie tot vijf jaar 
garanderen. [Z]aan de Wandel kan 
hierin een essentiële rol spelen, 
als communicatieplatform en voor 
de financiering. Er komt een web-
site en we zoeken de samenwer-
king met bedrijven, sportclubs en 
scholen. Het huis wordt van ons 
allemaal. Voor sommige mensen 
is het moeilijk om het over kanker 
te hebben, maar bij ons zullen ze 
er met elkaar over kunnen praten. 
We willen een verbindende scha-
kel zijn.” 

Zesde editie
[Z]aan de Wandel begon in 2011 
met wandeltochten van 10 en 20 ki-
lometer en zo’n 1.300 deelnemers. 
In vijf jaar kwamen er bijna 2.000 
deelnemers bij en zijn er nu vier 
afstanden: 5, 10, 15 en 25 kilome-
ter. De in totaal meer dan 11.000 
wandelaars hebben een totaalbe-
drag van 272.500 euro bijeenge-
lopen voor het onderzoek naar 
borstkanker. Zowel jonge mensen 
als deelnemers die minder goed 
ter been zijn kunnen meewande-
len. Dit jaar zijn de start en finish 
in het nieuwe sportpark De Om-
zoom in Assendelft. Meer infor-
matie is te vinden op de website:  
www.zaandewandel.nl.

Zaanstad krijgt inloophuis voor mensen met kanker

[Z]aan de Wandeleraars op de been in de strijd tegen borstkanker. (Foto: Bart Homburg)

OOSTKNOLLENDAM - In drie 
seizoenen van de vierde naar de 
eerste klasse promoveren en dan 
terug naar de vijfde klasse. Dat 
beleefde Geert Rol in nog geen 
vijf jaar tijd. Vanaf zijn negentien-
de speelde de Oostknollendam-
mer in het eerste van SV Fortuna 
Wormerveer, de laatste zeven jaar 
als aanvoerder. Na de promotie 
naar de eerste klasse in 2015 nam 
succestrainer Marcel Blank af-
scheid. Clubman Martin de Groot 
nam zijn taken over en tot Geerts 
teleurstelling kwam hij niet in 
de plannen van de nieuwe coach 
voor. “Ik zou naar een nieuwe 
club gaan”, vertelt de net dertigja-
rige voetballer, “maar toen kwam 
vv Knollendam met een voorstel.” 
Het is de club waar hij als vijfja-
rig jongetje zijn eerste stappen op 
een voetbalveld zette. 

Vv Knollendam-voorzitter George 
Zwart gaf Geert de kans om trai-
ner/coach van het eerste elftal te 
worden. Zij spelen op bescheiden 
niveau, in de vijfde klasse. Geert 

moest een nachtje slapen over het 
voorstel, maar dat was het dan 
ook. “Ik dacht er eerst even over 
na. Kan ik wel voldoende jon-
gens hierheen halen?” De volgen-
de dag wist de atletisch gebouw-
de speler het zeker: “Ik doe het!” 
Geert polste zijn vrienden, zijn 
netwerk. “Zo is het balletje gaan 
rollen”, zegt hij. “Ik heb heel veel 
thuis en hier in de kantine bij vv 
Knollendam gezeten om te pra-
ten.”

Jonge mix
Uiteindelijk wist de speler/coach 
ruim voldoende spelers te strik-
ken en niet van het geringste ka-
liber. “Er zijn bijvoorbeeld jon-
gens bij die net als ik stopten bij 
Fortuna. We hebben een mix. De 
meesten zijn 24 à 25 jaar oud.” 
Aan ambitie dan ook geen ge-
brek bij Geert, die voor het kam-
pioenschap gaat. “Als je aan een 
competitie meedoet, moet je altijd 
voor het hoogst haalbare gaan. 
Daar gaan we dan ook voor.”
Geert staat op de avond van het 

interview voor het eerst als trai-
ner voor de groep. Hij neemt het 
eerste van vv Knollendam samen 
met Chiel Kok, die recentelijk nog 
VVV Westzaan trainde, onder 
zijn hoede. “Ik speelde ooit met 
ze samen, maar nu moeten ze 
naar mij luisteren. Dat is wel gek. 
Ik heb in mijn hoofd hoe we gaan 
spelen. We gaan druk zetten, aan-
vallend voetbal laten zien en voet-
ballen van achteruit.”

Seizoensouverture
De eerste wedstrijd staat voor zon-
dag 4 september op het program-
ma. Vv Knollendam, dat begin 
volgend jaar haar 85-jarig jubile-
um viert, moet het dan uit opne-
men tegen SC Purmerland.

‘Je moet altijd voor hoogst haalbare gaan’

Geert Rol heeft mooie plannen met ‘zijn’ 

vv Knollendam. (Foto: Daan Ruijter)
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