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Terry Fox tijdens zijn heldentocht. 	 FOTO YOUTUBE 

Canadees inspireerde velen 
Terry Fox werd in 1980 een natio-
nale held in Canada door zijn Ma-
rathon of Hope, een loop door 
heel Canada om geld in te zame-
len voor kanker. Elke dag liep hij 
de afstand van ruim 42 kilometer 
met een prothese. 
Bij Fox werd op 18-jarige leeftijd 
botkanker geconstateerd. Zijn 
been moest boven zijn knie wor-
den geamputeerd. Hij besloot om 
geld in te zamelen voor kanker-
onderzoek. 
Hij begon op tz april1980 met zijn 
loop in St. John's in Newfound-
land. Aan het begin kreeg de Ma-
rathon of Hope weinig aandacht, 

maar de mediabelangstelling 
nam sterk toe. Na 143 dagen — hij 
had toen 5373 kilometers gelopen 
— moest hij zijn actie beëindigen. 
Zijn longen waren te sterk aange-
tast door de kanker. 
Op 28 juni 1981 stierf hij OP 22—ja—
rige leeftijd. Op dat moment had 
zijn Marathon of Hope ruim 24 
miljoen dollar bijeengebracht. 
Zijn missie om 1 dollar per Cana-
dees in te zamelen, was gereali-
seerd. 
Nog steeds wordt onder de naam 
Terry Fox Run in de hele wereld 
geld ingezameld voor kankeron-
derzoek. 
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Stelling Eens 

Supersnelrecht stelt niets 
voor. Laat ze maar even bibberen. 
Beter is het om deze boeijes wat 
strenger te straffen. De huidige 
straffen zijn kennelijk niet 
afschrikwekkend genoeg.  9 

Aad van der Gulik, Lisse 
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Oneens 

Supersnelrecht is in principe 
een goed instrument. Maar 
aangezien we leven in een 
rechtsstaat is goed justitieel 
onderzoek vaak noodzakelijk.  9 

Els de Boer, Beverwijk 
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In de voetsporen 
van Terry Fox 
Michael van Beek gaat 8000 kilometer door Canada 
fietsen  *  Aandacht voor ziekte sarcoïdose 

Roel van Leeuwen 
nvanieeuwen@hollandmediacombinatie.nI 

Berkhout  *De  Canadees Terry Fox 
werd een nationale beroemdheid 
toen hij in 1980 143 dagen achter 
elkaar een marathon liep met een 
prothese. Michael van Beek raakte 
als kind al geïnspireerd door Fox. 
Hij hoopt in diens voetsporen te 
treden door dit jaar 8000 kilometer 
door Canada te fietsen. 
Zijn gezin vindt het niet leuk dat 
hij zo lang weggaat, maar ze steu-
nen Michael wel bij zijn plannen 
voor zijn 'Strength of Hope 2015; 
zoals hij de fietstocht heeft ge-
noemd. Michael is gedreven en 
heeft een roeping. Exact 35 jaar na 
de heldentocht van Fox, wil hij met 
het leveren van een topprestatie 
aandacht vragen voor zijn ziekte. 
Het vliegtuig is al geboekt en fiet-
senbouwer Poppink heeft speciaal 
voor hem een fiets gemaakt. 
Sinds vorig jaar weet Michael dat 
hij lijdt aan de auto-immuun ziek-
te sarcoïdose. „Ik had er zelf nog 
nooit van gehoord", zegt hij. Twee 
jaar geleden werd hij er voor het 
eerst mee geconfronteerd. „Ik zat 
in een bespreking op mijn werk en 
opeens was het alsof ik een klap op 
mijn hoofd kreeg. Daarna schijn ik 
wartaal te hebben uitgeslagen." 
Aanvankelijk wordt gedacht aan 
een burn-out, maar als Michael 
maanden later bij zijn elleboog een 
vreemde bult ('een plakkaat') ont-
waart, wordt de diagnose sarcoïdo-
se gesteld. Een ziekte, die slechts 
vijfduizend tot zevenduizend 
mensen in Nederland hebben en 
die verschillende varianten kent. „ 
Er zijn mensen die er aan overlij-
den. Maar het lijkt erop dat ik 
mazzel heb en dat ik de acute 
variant heb in plaats van de chroni-
sche en dat de ziekte mijn lichaam 
verlaat." 
Als Michael kort nadat de diagnose 
is gesteld op vakantie is in Turkije, 
flitsen de beelden van Terry Fox in 
zijn hoofd voorbij. 
„In 1980 brachten we als gezin de 
gehele zomervakantie door bij 
familie in Canada. Op de televisie 
was Terry Fox dagelijks te zien. 
Dat hij zo vocht tegen zijn ziekte 
heeft een diepe indruk op mij 
gemaakt." 
Ondanks het feit dat hij regelmatig 
te kampen heeft met vermoeid-
heid, stekende pijnen en desoriën-
tatie vat Michael het plan op voor 
een fietstocht door Canada. Mi-
chael heeft zijn hart verpand aan 
het land dat hij als tiener voor het 

eerst bezocht en met de First Nati-
ons (bij ons bekend als indianen, 
red.) die in het land wonen. Dat 
het dit jaar zeventig jaar geleden is 
dat Nederland door de Canadezen 
werd bevrijd, is voor Michael een 
extra reden om het land aan te 
doen. 

Beren 
Terry Fox zou zijn tocht van St. 
John's in Oost-Canada naar Van-
couver nooit voltooien, Michael is 
vastberaden om wél de gehele 
route af te leggen ook al beseft hij 
dat de wegen niet vlak zijn en dat 
hij zowel met barre kou als hitte te 
maken krijgt. Bovendien zal hij 
goed moeten uitkijken voor beren 
en elanden. „Maar de diersoort die 
ik het meeste vrees dat is de mug, 
zeker in de moerasachtige gebie-
den. Mijn nicht die in Canada 
woont, heeft me gewaarschuwd. 
'Canada is niet gemaakt om door-
heen te fietsen', zei ze." 

Michael wil per dag honderd kilo-
meter fietsen. Of dat lukt, zal mede 
afhangen van zijn gezondheid. „Ik 
moet goed naar mijn lichaam luis-
teren." De afgelopen maanden 
heeft hij flink aan zijn conditie 
gewerkt, onder meer door de 32 
kilometer tussen zijn woonplaats 
Berkhout en zijn werk bij de ge-
meente Zaanstad — en terug fiet-
send — af te leggen. Al kreeg hij 
onlangs te maken met een tegen-
slag toen er plotseling een koe op 
het fietspad liep die uitgleed door 
de ijzel. Michael kon de koe niet 
ontwijken en ging eveneens hard 
onderuit." 
Michael wil mensen die ziek zijn 
inspireren met zijn tocht en hoopt 
dat veel mensen geld storten voor 
onderzoek naar sarcoïdose en kan-
ker. Ook zoekt hij nog sponsors 
voor zijn tocht. 

Voor meer informatie: www.streng-
thofhopezols.nl  

Michael van Beek: „Ik moet goed naar mijn lichaam luisteren." FOTO HOLLAND MEDIA COMBINATIE/ROEL VAN LEEUWEN 
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