
Teamverhalen  
 

Teams uit Antwerpen en regio Mechelen 
 

Team SMIKS/Chris 
 
Aantal deelnames: 4 
Aantal teams: 2 
Nationaal of internationaal peloton: Internationaal + nationaal 
Woonplaats: Rijmenam 
Teambeschrijving: 
Chris nam al verschillende keren deel aan de 1000 km, omdat haar zus kanker had. Vorig jaar 
overleed de zus. Nu rijdt Chris mee met het internationaal peloton. Haar broer en vader rijden 
mee in het nationale peloton. De vader wordt 80 jaar op 2 juni, de laatste dag van de 1000 km. 

 

Team Fantasmagorikke 
 
Aantal deelnames: 2 
Aantal teams: 3 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal  
Woonplaats: Mechelen 
Teambeschrijving: 
10 jaar 1000 km, 10 jaar geleden kreeg Kathleen borstkanker. Haar borstreconstructie liep 
verkeerd maar ze gaf niet op. Ze rijdt dit jaar voor tweede keer mee.  

 

Team Averroes 
 
Aantal deelnames: 2 
Aantal teams: 1 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal  
Woonplaats: Mechelen 
Teambeschrijving: 
De Averroes reden vorig jaar voor het eerst mee. Ze zijn het allereerste team waarvan alle 
deelnemers allochtone roots hebben. Ze kunnen dit jaar niet meefietsen, omdat de 1000 km in de 
ramadan valt. Toch hebben ze hun 5000 euro startgeld ingezameld en laten ze anderen in hun 
plaats fietsen. 
 

 

 

 

 



Team Velofashion 
 
Aantal deelnames: 2 
Aantal teams: 1 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal 
Woonplaats: Viersel 
Teambeschrijving: 
Ira is een positieve en geëngageerde dame, die zelf kanker heeft doorgemaakt. Ze was enkele 
jaren trekker van de Antwerpse stadsteams, maar sinds de vorige editie heeft ze een eigen team 
met haar echtgenoot. De man neemt deze keer deel als wegkapitein, waardoor Ira (vroeger dan 
gepland) de 1000km solo zal fietsen in het 30km-peloton. 

 

Team Captain Jef en zijn wegpiraten 
 
Aantal deelnames: 2 
Aantal teams: 2 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal  
Woonplaats: Antwerpen 
Teambeschrijving: 
Jef Craps is in 2013 op 27-jarige leeftijd overleden aan kanker. Jef droomde als kind al om zeeman 
te worden en werd maritiem officier. Zie ook www.jefcraps.be. Het blauwe bootje is symbool 
geworden om Jef te herinneren en reist mee met vrienden en familie de wereld rond. Het symbool 
staat ook op het fietstruitje van zus Rosa-Lie die de voorbije edities met Vriendinnen van het Snelle 
Wiel heeft meegefietst (Rappe Rosa). 

 

Team Mater salvatoris Kapellen 
 
Aantal deelnames: 1 
Aantal teams: 2 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal  
Woonplaats: Kapellen 
Teambeschrijving: 
Philippe was tijdens de vorige editie wegkapitein, maar heeft deze keer de school waar hij 
sportleraar is met 2 fietsteams ingeschreven heeft. Mater ging eten, fietsen, feesten, zingen, 3D-
printen en quizzen om het kankeronderzoek financieel te ondersteunen. ‘We willen iedereen die 
getroffen wordt door kanker een hart onder de riem steken en onze twee teams aan de start 
krijgen van de 1000 km. Dat onze personeelsgroep momenteel van zeer nabij geconfronteerd 
wordt met kanker maakt ons verdrietig, maar ook strijdvaardig om de handen uit de mouwen te 
steken voor Kom op tegen Kanker.’ 

 

 

 

 

 



Team 100000 Jeniale schouderklopjes 
 
Aantal deelnames: 9 
Aantal teams: 2 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal 
Woonplaats: Aartselaar 
Teambeschrijving: 
Jenny Aerts heeft al verschillende keren meegefietst en wou deze editie solo fietsen. Ze heeft het 
afgelopen jaar echter kanker gekregen. Intussen is de behandeling achter de rug en zal ze toch de 
eerste rit en slotrit meefietsen. 

 

 

Teams uit West-Vlaanderen 
 

Team De Gulletrappers 
 
Aantal deelnames: 1 
Aantal teams: 1 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal 
Woonplaats: Gullegem 
Teambeschrijving: 
Marinka, Shirley, Shauni, Danny en Johan hebben besloten zich volledig in te zetten voor de strijd 
tegen kanker en hiervoor hun beste wielerschoenen aan te trekken. 
Voor Johan begon het als een belofte aan zijn aan kanker overleden echtgenote Marleen. 
Marinka en Shirley komen via hun beroep regelmatig in contact met kankerpatiënten, en ook 
Shauni en Danny kwamen al rechtstreeks of onrechtstreeks in contact met de ziekte. 

 

Team HEAVEN 
 
Aantal deelnames: 3 
Aantal teams: 3 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal en internationaal 
Woonplaats: Kortrijk 
Teambeschrijving: 
Team HEAVEN neemt voor de derde keer op rij deel, deze keer opnieuw met 3 teams (en 9 
enthousiaste fietsers). Team HEAVEN vaardigt ook Caroline af naar het internationale peloton: zij 
zal fietsen van Lyon tot Mechelen in 4 dagen tijd.  
De concrete aanleiding om mee te doen is het recente overlijden van de mama van Caroline. 
Meedoen aan de 1000 km is een manier om te reageren op wat haar overkomen is. De mama van 
Caroline had ook nog de wens om ‘in de hemel bij de wolken te zijn’ vandaar hun teamnaam. Ook 
de kinderen van de Kortrijkse basisschool ‘Vlaanderen’ helpen mee fondsen in te zamelen. 

 

 



Team Friends4you 
 
Aantal deelnames: 9 
Aantal teams: 4 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal 
Woonplaats: Waregem 
Teambeschrijving: 
Sinds 2011 neemt het team Friends4You deel aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Elk jaar 
slaagden ze erin om € 10.000 in te zamelen voor het goede doel, zodat ze bij elke editie 2000 km 
konden fietsen, waarbij iedere fietser van het team telkens 500 km fietste tijdens de vierdaagse 
van de 1000 km. Dit jaar nemen ze dus voor de negende keer deel aan de 1000 km. De 
jubileumeditie in 2019 inspireerde hen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ze gaan resoluut 
voor het fietsen van de volledige 1000 km door elk teamlid. Ze kregen alvast de steun van 
profrenner Nikolas Maes uit de Lotto Soudal worldtourploeg. 

 

Team DOPIJO 
 
Aantal deelnames: 6 
Aantal teams: 2 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal 
Woonplaats: Zedelgem (middagstad) 
Teambeschrijving: 
Dora, Jean-Pierre en Johan hebben samen het team DOPIJO gesticht.  Jean-Pierre en Dora zijn 
beiden (ex-)kankerpatiënt. Samen willen ze de strijd tegen kanker aangaan en goede vriend Johan 
staat mee op de eerste rij om dit te helpen verwezenlijken. Ondertussen is de ploeg al uitgebreid 
met de Zedelgemse schepenen Arnold Naessens en Peter Haesaert. Ook rijden er persoonlijke 
vrienden van DOPIJO mee, o.a. de burgemeester van Jabbeke Daniel Vanhessche en schepen Geert 
Depree. Samen hebben ze een spinningtornooi georganiseerd, een optreden van Ingeborg en 
fietstochten voor wielertoeristen. DOPIJO en gemeentebestuur Zedelgem zijn reeds vele jaren 
trouwe actievoerder van Kom op tegen Kanker door deelname aan de 1000 km en het 
plantjesweekend. 

 

Team Olgha Challenge 
 
Aantal deelnames: 10 
Aantal teams: 10 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal + internationaal 
Woonplaats: Wevelgem 
Teambeschrijving: 
Nick was de stichter van de Olgha Challenge Teams.  Deze naam OLGHA staat voor de start- en 
stopplaatsen van de eerste editie van de 1000 km (nl. Oostende Leuven Gent Hasselt Antwerpen). 
Reden van hun deelname: er werd bij de vader van Nick kanker vastgesteld, ook kanker bij 
familieleden van zijn toenmalige vriendin Anouk. Ze zijn gestart met één team en nu in 2019 zullen 
ze meerijden met 10 teams. Nick weet mensen te begeesteren en iedereen springt mee op de kar.  
Jaarlijkse verkopen ze heel wat gadgets, staan op de kerstmarkten en organiseren ze een heus 
spaghettifestijn voor bijna 1000 mensen vanuit heel West-Vlaanderen.   

 

 



Teams uit Oost-Vlaanderen  
 

Team Geen trap teveel 
 
Aantal deelnames: 8 
Aantal teams: 1 
Internationaal of nationaal peloton: Internationaal 
Woonplaats: Brakel 
Teambeschrijving: 
Al 7 jaar rijdt Dominique mee met de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Telkens voor mensen 
die vechten, vochten of gevochten hebben tegen het grote K-woord. Mensen die hij niet kende en 
waarvan hij niet wist wat zij, familie en vrienden doormaakten. Hij fietste graag en kon zo het 
nuttige aan het aangename koppelen. Tot ook zijn gezin getroffen werd, en nog in het bijzonder 
zijn jongste zoon. Zijn gezin is door diepe dalen gegaan, maar heeft ook veel geleerd. Met de zoon 
gaat het nu veel beter, al zijn ze er nog niet. Dit jaar rijdt Dominique de 1000 km als solorijder in 
het internationale peloton. 

 

Team Ride for Fenne 
 
Aantal deelnames: 2 
Aantal teams: 2 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal  
Woonplaats: Berlare 
Teambeschrijving: 
Voor dochter Fenne en alle andere vechters fietst Kris samen met enkele vrienden opnieuw tegen 
kanker. 

 

Team De Vlammers voor Eva  
 
Aantal deelnames: 4 
Aantal teams: 2 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal  
Woonplaats: Wichelen 
Teambeschrijving: 
De Vlammers voor Eva, dat is een geëngageerde groep jongeren die zich graag inzetten voor het 
goede doel. Ze fietsen mee met de 1000 km, omdat Eva op 16-jarige leeftijd het verdict acute 
lymfatische leukemie kreeg. Dit betekende veel verdriet bij Eva en allen die haar lief hebben. Maar 
ook grote angst voor het onbekende, voor wat komen ging. De dokter gaf realistische hoop en had 
een plan klaar. De therapie sloeg aan. Dit dankzij het vele werk en onderzoek dat op dit vlak de 
voorbije jaren is gebeurd. De Vlammers voor Eva vinden dat dit onderzoek moet blijvend 
ondersteund worden. 

 

 

 



Team C*tien 
 
Aantal deelnames: 4 
Aantal teams: 4 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal + internationaal 
Woonplaats: Kalken 
Teambeschrijving: 
17 mei 2009 (diagnose-dag),  1 december 2009 (de dag waarop de ziekte onhoudbaar was 
geworden) zijn data die voor eeuwig in het geheugen van Maja gegrift staan, omdat kanker toen 
haar mama’s leven overhoop haalde en dat van haar voor eeuwig veranderde. In 2016 wilde ze 
niet stilstaan, maar fietsen. Fietsen tegen de ziekte, voor iedereen die er mee te maken 
krijgt/kreeg én natuurlijk voor haar mama. De eerste deelname was voor hen allen een geweldige 
ervaring, zowel het verzamelen van het vereiste inschrijvingsgeld als het fietsen zelf. In 2017 werd 
het team groter: 3 teams. In 2018 namen ze opnieuw deel aan de 1000 km met 4 teams. Ook dit 
jaar doen ze mee met 4 teams, met een team in het internationale peloton. 

 

Team F 
 
Aantal deelnames: 8 
Aantal teams: 2 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal 
Woonplaats: Gent 
Teambeschrijving: 
“In 2004 werd ons gezin plots door elkaar geschud. Onze jongste dochter en kleine zus Flo bleek 
levensbedreigend ziek. Enkele terugvallen en behandelingen tijdens de daaropvolgende jaren 
waren zwaar om dragen. Maar mede dankzij haar enorme vechtlust is Flo vandaag een mooie, 
stralende jonge vrouw. 
2019 wordt het voor ons Team F de achtste deelname! Naast de achtste keer van Harry als 
solorijder, start dit jaar ook een tweede team: Flo zal samen met broer Bo, zus Free, neef Patrice 
en Fréderique de tocht door Vlaanderen aanvatten. De ontelbare gepassioneerde mensen langs de 
weg, het spontane applaus, de 'goe bezig'-kreten, de aanmoedigingen en erehagen, de… zijn voor 
ons team de grootste stimulans om samen de eindmeet te halen!” 

 

 

Team uit Vlaams-Brabant 
 

Team Jappe en Jokke invite friends 
 
Aantal deelnames: 2 
Aantal teams: 4 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal 
Woonplaats: Leuven 
Teambeschrijving: 
Op kanker staat geen leeftijd en dat heeft ook Jasper ondervonden. Er werd zes jaar geleden de 
ziekte van Hodgkin (lymfeklierkanker) bij hem vastgesteld. Na een behandeling van een halfjaar 
met chemo wist hij de ziekte te overwinnen. Om deze overwinning te vieren, wilt Jasper zichzelf 



uitdagen door de mentale en fysieke uitdaging van de 1000 km van Kom op tegen Kanker aan te 
gaan. 
Vorig jaar deed hij dit niet alleen: samen met zijn neef Joris wilde hij de fietsuitdaging tot het 
uiterste drijven. Hun doel? 10.000 euro inzamelen zodat ze elk de volledige 1000 km samen 
konden uitfietsen. Dit werd een uitdaging op verschillende vlakken, maar aan motivatie ontbrak 
het niet bij deze beste vrienden. Succes was verzekerd, want vorige editie fietsten Jappe en Jokke 
solo de 1000 km. Een waanzinnige ervaring die dit jaar een gevolg krijgt. Dit jaar nemen 4 teams 
deel, waardoor ze elke rit kunnen worden vergezeld door 2 vrienden! 

 

 

Team uit Limburg  
 

Trap! Tegen Kanker 
Aantal deelnames: 3 
Aantal teams: 1 
Internationaal of nationaal peloton: Nationaal 
Woonplaats: Overpelt 
Teambeschrijving: 
Rob verloor 19 jaar geleden zijn zus Anita aan borstkanker na een strijd van 8 jaar. Vele keren is ze 
hervallen. Ze was amper 38 jaar en liet een dochter van 9 jaar Stefanie achter. Er werd dan ook 
een afwijkend gen (BRCA2-gen) vastgesteld in hun familie. Bij Rob, zijn andere zus en 2 broers 
werd het gen niet vastgesteld, waardoor het Rob voelt zich alsof zijn zus Anita haarzelf heeft 
opgeofferd om te sterven om zo de familie te redden en te bejoeden voor nog zieken. De dochter 
van Anita, Stefanie groeide uit tot een vrouw en ze schreef haar verhaal neer in een boek waar ze 
op de cover staat met een tatoo ter nagedachtenis van haar mama. Boek "nooit zal ik stoppen met 
aan jou te denken". 
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