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Een overzicht van deelnemende teams met een interessant verhaal. Onder de teamnaam vindt u de 
omschrijving die het team zelf heeft doorgegeven. Wij voegden extra weetjes toe. Alle teams hebben 
ons hun toestemming voor interviews gegeven. 
 

De Blondies en De flamingo’s 
Voorstelling 

We're back! 
Dit jaar lopen we wederom met twee teams van telkens vier dappere lopers. 
Vorig jaar liepen we met twee teams onder de naam 'Blondies', nadat onze kameraad Jeroen 
Pittomvils zijn strijd tegen pancreaskanker verloor. Zijn bijnaam was Blondie, vandaar de naam van 
dit team. 
Dit jaar hebben we ook een team Flamingo. Britt Pasmans stierf in mei 2018 aan borstkanker na vele 
jaren een ongelijke strijd te hebben gevochten. Een heel zorgteam van vriendinnen en vrienden werd 
opgetrommeld om te helpen waar mogelijk. Dit team werd de Flamingo's genoemd. Vandaar de 
naam. De link tussen ons allen is het HIVT (Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken) in Antwerpen. 
De meeste lopers hebben daar effectief les gevolgd en anders was er wel ergens een verband. Jeroen 
en Britt zijn ook van het HIVT afgestudeerd in de eerste helft van de jaren '90. 
Dezelfde mensen als vorig jaar lopen, maar de afstanden die ieder van ons loopt, moeten nog 
worden bepaald. 
 

Extra 

- De Blondies, het mannenteam, nemen voor de tweede keer deel. Vriendinnen van De 
Blondies doen dit jaar voor het eerst mee met De Flamingo’s. 

- Teams uit Antwerpen 

 

 

De Riatleten  
Voorstelling 

Ren Riatleet, ren. Ren voor Ria en voor al die anderen die strijd voerden of dat nog steeds doen. Laat 
ons met elke kilometer de verbondenheid groter maken. Laat ons kanker uit de wereld rennen. 
Neem Ria mee bij elke stap en ren Riatleet, ren. 
Op ons logo zie je Ria die ons aanmoedigt. Wij, Riatleten, zijn haar gezin. Zelfs drie jaar na het 
afscheid blijft zij onze grootste supporter. De vorige editie creëerde een grote gemeenschap van 
familie, vrienden, kennissen en sympathisanten met Ria als lichtend middelpunt. 

Dit jaar willen wij opnieuw: 
• grenzen verleggen: andere gezinsleden nemen de uitdaging aan om samen 100 km te lopen. 
• veel geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker. 
• voor verbondenheid zorgen. 
• geïnspireerd worden door Ria’s moed en volharding. 
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Extra 

- Tweede deelname 
- Team uit Kalmthout 

 

 

Charlie’s Angels 
Voorstelling 

Alohaaa, wij zijn Charlie’s Angels. 
Charlotte Van Roosbroeck, Charlie voor de vrienden, heeft een topteam samengesteld uit Lisa Van 
Rompay, Sofie Van Roosbroeck, Marjan Van Rompay en Barbara Delchambre. Samen zijn we sterker 
dan alleen! 
Waarom willen we graag deelnemen aan dit fantastische initiatief? We zijn absolute voorstander van 
kankeronderzoek en vinden het positief dat Kom op tegen Kanker ook onderzoek naar de 
levenskwaliteit van kankerpatiënten ondersteunt. Willen we niet allemaal een kwaliteitsvol leven?! 

Een goede moraal is essentieel en laat ons team de engeltjes zijn om de duiveltjes te verdrijven.  

Wat gaan we concreet doen? 
We gaan engeltjes verkopen om in de kerstboom te hangen. Een leuk gadget in ieders huiskamer 
tijdens de gezelligste periode van het jaar. We gaan ook heerlijke engelkoekjes verkopen. Onze 40km-
loopster, Lisa, bakt de beste taarten. Zij gaat in de kerstperiode op bestelling taarten maken en deze 
verkopen aan voornamelijk familie en vrienden of andere geïnteresseerden. Een heerlijk dessert aan 
uw kersttafel. We organiseren verder ook een kerstborrel met glühwein en chocomelk en onze 30km-
loopster Marjan zal de oren verwennen met een intiem jazzconcertje.  
Wij hebben dus een heleboel plannen en hopen veel geld bijeen te sprokkelen. 
Hopelijk kun jij ons helpen bij dit tof initiatief! 
 
Extra 

- De mama van Charlotte heeft de ziekte van Kahler. 
- Het team heeft erg leuke en originele acties opgezet om het startgeld in te zamelen. Charlie’s 

Angels heeft daarmee 8251 euro ingezameld. 
- Team uit Berchem 

 

 

Just Run 
Voorstelling 

Hallo, 
Twee zussen, een vriendin des huizes en een goedhartige kilometervreter op sportschoenen. Meer is 
er niet nodig om 100 km te lopen :-) 
Het zullen geen gewone 100 km worden. Neen. Elke stap die we zetten, zal er een zijn tegen kanker. 
Tegen de onzekerheid. Tegen de verwarring. Tegen de angst. 
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We lopen met een grote drive tegen de richting in! Met dezelfde energie als iedereen die zich sterk 
moet houden, zonder enige andere optie. Sommige mensen hebben geen keuze. Zij moeten de 
uitdaging aangaan, doorgaan en volhouden. Wij hebben gelukkig wel de keuze, om door te gaan en vol 
te houden. 100 km lang. Wij kunnen de afgenomen tijd en energie niet teruggeven. Maar we kunnen 
wel lopen. Just run! 
We lopen om vele redenen. Tegen gemis. Gemis van mensen. Gemis van spontaniteit. Gemis van 
gezondheid. Gemis van spontane ijsjes. Gemis van gezellige bijeenkomsten met wat bacteriën hier en 
daar. Gemis van school. Gemis van fysieke uitdaging. 
We lopen zeker ook ten strijde. Om geld bijeen te zamelen voor onderzoek. Onderzoek naar de 
optimale vermenselijking van de behandeling. Tijdens een langdurige behandeling is immers elk klein 
beetje meer goed voelen van onkenbaar belang! 
We lopen ook een vreugdeloopje. Als dankbaarheid voor de warmte en steun die ontstaat tijdens deze 
gure periode. Het is ongelooflijk verwarmend om te merken hoeveel mensen zich oprecht en met volle 
overtuiging inzetten tijdens de behandeling. Zowel verpleging, artsen als vrienden, buren, leerkrachten 
en vele anderen. Dat geeft tonnen energie! 
Bedankt om ons te steunen! 
Leen, Nathalie, Michaël en Veerle 
We lopen speciaal voor deze helden: 
Maurice, Maria, Olivia, Finn, Anick, Seppe, Hannes, Marc, Alexander, Ghislaine, Mamsie, Kris, Luc, 
Ingrid, Sofie en Pia 
 

Extra 

- Zoontje heeft kanker 
- Team uit Brasschaat 

 

 

Monisol 
Voorstelling  

Monisol doet mee aan de 1000 km en 100km-run voor Kom op tegen Kanker. Met het hele gezin en 
familie doen we dit allemaal ter ere van onze mama. Onze krachtige mama die al jaren vecht tegen de 
ziekte en er nog altijd even hard voor gaat! Elf jaar geleden begon het hele verhaal. Ze kreeg 
borstkanker, maar herstelde en was voor jaren stabiel. Tot vier jaar geleden. Dan heeft het noodlot 
weer toegeslagen. De tumor had zich vastgezet op het bot. Hierdoor is ze opnieuw begonnen met 
bestralingen en nieuwe medicatie. Alles verliep goed tot vorig jaar februari. De medicatie sloeg niet 
meer aan. De zoektocht naar de geschikte medicatie begon opnieuw en was zwaar. Verschillende 
medicatie en chemo later is ze weer onderweg om vele jaren verder te gaan met de medicatie. Dit 
zorgde ervoor dat we vinden dat er niet genoeg geld kan gaan naar kankeronderzoek. Vandaar onze 
deelneming met het Monisol-team. 

Vanwaar de naam? Het is een samenvoeging van Monique en tournesol. Monique is onze fantastische 
mama en houdt van bloemen. Zonnebloem (tournesol) staat voor kracht, levenslust en bewondering. 
De kracht en levenslust die Monique heeft, is fantastisch om te zien en de bewondering die wij voor 
haar hebben is ongezien! Daarom vat zonnebloem alles perfect samen. 
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Extra 

- Monisol neemt niet enkel deel aan de 100km-run voor Kom op tegen Kanker, maar ook aan de 
1000 km voor Kom op tegen Kanker. 

- Team uit Brasschaat 

 

 

The sky is the limit 
Voorstelling  

24 augustus 2017: mijn wereld stort in! 
Ik verneem dat ik aan gemetastaseerde kanker lijd! De chemo moet dringend gestart worden. 
Hoe moet het nu verder? Ik wil me niet laten gaan, heb altijd graag gesport en wil dat blijven doen. 
Met de steun van mijn gezin pik ik de draad weer op. The sky is the limit. 
De chemokuren zijn zwaar, maar ik herstel telkens vrij vlug zodat ik wel kan blijven genieten. 
Het lopen gaat moeizaam, maar ik wil volharden. Soms is de gewrichtspijn te groot zodat ik met moeite 
kan stappen. 
Ik bijt door, de pijn verdwijnt meestal tijdens het sporten. Zwemmen is ook een goed alternatief, ik 
voel me goed in het water. 
Een nieuwe uitdaging: 100km-run. Ja, dit is iets voor mij. Dankzij mijn kinderen, vinden we snel 
teampartners. Het hele gezin neemt deel aan de looptrainingen, dit geeft een ongelooflijke kick. 
We schrijven ons in. Niets is onmogelijk, je moet erin geloven: THE SKY IS THE LIMIT. 
 
Extra 

- zelf kankerpatiënt 
- Team uit Braine-L’Alleud 

 

’t Pure Genot 

Voorstelling 

Wij zijn een team van vier sterke vrouwen waarvan er twee onder ons, Indra Frooninckx en Eveline 
Weynants, kanker hebben overwonnen. Daarmee willen we bewijzen dat de ziekte ons niet klein 
heeft gekregen. Integendeel, we zijn er juist sterker door geworden.  
Door mee te lopen met de 100km-run willen we kankerpatiënten en hun omgeving een hart onder 
de riem steken. Het is ook van groot belang dat er verder geïnvesteerd wordt in onderzoek zodat de 
overlevingskansen steeds groter worden. 
Helpen jullie ons om € 2500 in te zamelen voor kankeronderzoek? Zo strijden we samen tegen 
kanker. 
Ons team bestaat uit: Indra Frooninckx (30 km), Stefanie De Vos (10 km), Anke Massart (20 km) en 
Eveline Weynants (40 km). 
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Extra 

- team uit Oud-Heverlee 

 

Team Anna Pops 

Voorstelling 
 
Wij zijn Team Anna Pops.  
4 vrouwen. 4 moeders. 4 sociale beestjes. 4 no-nonsensmadammen. 
Met passie voor het leven. Passie voor alles en iedereen die ons leven kruist. En ja, daar horen 
uitdagingen bij.  
Deze uitdaging valt in het niets met de uitdaging die mensen met kanker aangaan. Maanden, jaren, 
waarschijnlijk zelfs hun hele leven lang. 

Ze vechten. Ze huilen. Ze lachen. 
Ze voelen zich rot. Ze voelen zich goed. 
Ze gaan door. Steeds opnieuw.  
En soms ... soms moeten ze opgeven. 
Maar hopelijk zijn ze nooit alleen. 
Hopelijk hebben ze hoop. Liefde. Vriendschap. Klein én groot geluk. 
Dus wij lopen voor hen. Omdat het nodig is. Omdat het nodig blijft.  
Omdat ze nooit alleen mogen staan. 
Wij lopen voor haar. Omdat zij nooit alleen zal staan. 
Wij lopen. Zij strijden.  
Er is altijd hoop. Er zal altijd een schouder zijn. 
Vriendinnen heb je voor je leven. X 
 

Extra 

- Onze drive om te lopen is mijn beste (en sinds de kleuterklas) vriendin die borstkanker kreeg 
en een heel zwaar jaar achter de rug heeft. Momenteel krijgt ze bestraling en 
hormonenkuur. Ze moet ook nog een borstreconstructie krijgen. 
Het is een ongelooflijk straffe en sterke madam, moeke van twee kleine kinderen. Na haar 
tweede chemokuur begon ze samen met haar vader (die ook trainer is van Koen Naert) te 
trainen op lopen. Ze plant binnenkort ook een “sjallekesverbranding” en een symbolische 
5km-loop onder de vriendinnen. 

- Team uit Teralfene 
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Team Lucrèce 

Voorstelling 

Na onze deelname aan de 1ste editie van de 100km-run in 2018 hebben wij geen moment getwijfeld 
om er in 2019 niet opnieuw bij te zijn. 
Meer nog… 
Team Lucrèce breidt uit! 
Vier loopteams werden ingeschreven, zestien lopers worden aangesproken. 
Elk met een eigen verhaal, ieder met een persoonlijke motivatie, enkelen met een niet te beschrijven 
gemis van een dierbare. 
Wat voor ons in 2018 klein begon als een eerbetoon aan onze mama Lucrèce, die in 2016 de strijd 
tegen kanker verloor, groeide ondertussen uit tot een vriendengroep met één gemeenschappelijk 
doel: Kom op tegen Kanker steunen! 
Wij organiseren via onze werkgroep samen met twee Ardooise scholen (GVB De Boomgaard en IHKA) 
en talrijke vrijwilligers op zaterdag 9 februari 2019 een Urban Run-loopevenement in onze gemeente. 
In 2018 hadden wij 900 enthousiaste lopers. Dit jaar hopen we de kaap van 1000 deelnemers te 
overschrijden. 
 
Extra  

- Namen ook deel aan de eerste editie. 
- Ingeschreven met maar liefst 4 teams. 
- Leuke actie om geld in te zamelen: Urban Trail Run door school-en gemeentegebouwen.  De 

familie Feys heeft mama Lucrèce verloren aan kanker. Ze was schooljuf in de basisschool 
waardoor iedereen meehelpt aan de acties. 

- Team uit Ardooie 

 
 

Pauwkes 4 life 

Voorstelling 
De uitspraak dat iedereen wel iemand kent met kanker was voor ons een lange tijd niet van 
toepassing, of toch al zeker niet in de dichte familie. Helaas kregen we sinds een jaar of drie opeens 
te maken met vier dichte familieleden die moesten vechten tegen deze vreselijke ziekte. Onze mama 
heeft tegen de ziekte gevochten en de kanker overwonnen. Peter en meme zijn nog steeds aan het 
vechten. 
Helaas heeft onze lieve pepe het gevecht verloren en een grote leegte achtergelaten bij familie, 
vrienden en mensen ver daarbuiten. 
Voor ons is het dan ook het perfecte moment om te tonen dat wij als vader, broers en zus hen willen 
steunen en dat ze er nooit alleen voor zullen staan. Niet alleen voor onze eigen familieleden, maar 
voor iedereen die deze steun nodig heeft. 
Wij gaan met ons 4 vechten tegen de 100 km, en lopen tegen kanker. En dit in eerste plaats voor de 
personen die ons het nauwst aan het hart liggen . 
Clement De Pauw 
Marie Thérèse vijverman 
Veerle bonnaerens 
Prosper bonnaerens 



100km-run: getuigenissen 
 

7 
 

Extra 

- Recent 4 familieleden met kanker. Moeder borstkanker overwonnen, 2 nog vechtend, 1 
overleden. 

- Team uit Erpe 

 

 

Pink Power 

Voorstelling  
Pink Power!!! 
Dat is ons team! 
Wij zijn Kristof Van Autrève, Sofie Verbeken, Sarah Mettepenningen en Sofie De Pillecyn. 
Wij nemen dit jaar voor de eerste keer deel aan de 100km-run voor Kom op tegen Kanker. 
Veel power, dat hebben wij alvast in ons team! 
Twee van onze teamleden hadden veel power nodig om recent de strijd tegen kanker aan te gaan. 
Reden en motivatie genoeg dus om met ons team 100 km lopen . 
 
Extra 

- Sofie heeft zelf borstkanker gehad, andere loopster uit team ook net herstellend van 
borstkanker. 

- Team uit Hamme 
 
 

Zeno-Fe+ 

Voorstelling 

Wij zijn een groep enthousiaste verpleegkundigen, vrienden die werken op het oncologisch 
dagcentrum in Knokke-Heist en die onze patiënten een warm hart toedragen. We doen mee onder 
de naam ZENO-Fe+. ZENO is de naam van ons ziekenhuis, de Fe+ -molecule staat voor “fair”, “sterk” 
en “eerlijk”. 

Geplande initiatieven: 
° Sinterklaasontbijt binnen het ziekenhuis , met sponsoring van de directie; 
° Pannenkoekenverkoop; 
° Verkoop van ouderwetse snoepjes; 
° Verkoop van zelfgemaakte bloemstukjes; 
° Organiseren van schoonheidszorgen op de zorgeenheid voor werknemers door onze 
schoonheidsspecialiste. 
 

Extra 

- team uit Knokke 
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Cis 4 ever 

Voorstelling 

 

Extra 

- Team uit Bonheiden 
- Nemen deel met twee teams 

 

 

Scholengroep 5 
Geen voorstelling 

Extra 

- 4 schooldirecteurs lopen samen de 100km-run. Een van hen had kanker, maar overwon de 
ziekte. 

- Team uit Mechelen  
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Keep the spirit 

Voorstelling 

In 2019 is het tien jaar geleden dat ik (Kristel) de diagnose kanker kreeg. Ik heb mijn behandeling 
(operatie, chemo, bestraling) goed doorstaan, en daar ben ik zeer dankbaar voor. Ik ben dan ook heel 
blij dat we met een gemotiveerd team kunnen deelnemen aan de 100km-run om zo ons steentje bij 
te dragen aan de strijd tegen kanker. Ons team bestaat uit Hans Vanstalle (40 km), William Strobbe 
(30 km), Karim Fawzi (20 kom) en Kristel Vanstalle (10 km). 

Wij zorgen voor de sportieve prestatie en organiseren verschillende activiteiten, zoals een 
huiskamerconcert met Mathieu & Guillaume en de verkoop van zelfgemaakte bruisballen (10 
euro).  Meer activiteiten volgen ongetwijfeld.  

Extra 

- team uit Wilrijk 
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