
 

  

21 oktober | 2022  

 

 

 

Projectplan 

Stichting Leef! 
 

 

  2023 2024  2025 

 



 

2 
Projectplan Stichting Leef!  06-10-2022 

Inleiding  
  
Stichting Leef! is opgericht door Sandy van Rooij. Vanuit haar eigen ervaring (MS) heeft zij ingezien 
dat mensen met een chronische aandoening of een beperking te vaak langs de zijlijn belanden. Om 
hier verandering in aan te brengen heeft zij in eerste instantie stichting Sandymoves opgericht. 
Toen haar zoon Niels de missie van zijn moeder doorzag en voelde dat hij een bijdrage kon leveren, 
besloot hij zijn baan op te zeggen en zich als directeur aan te sluiten bij de stichting. Dit was het 
moment dat er werd besloten om over te gaan tot een andere naam: Stichting Leef!  
  
Deze naam Leef! is allesomvattend. Stichting Leef! wil het voor iedereen mogelijk maken om te 
werken aan de kwaliteit van het leven.  
  
Stichting Leef! organiseert Onbeperkte Evenementen. Met deze evenementen geeft de stichting 
mensen met een chronische aandoening of een beperking de kans en gelegenheid om mee te 
doen. Niet meer aan de zijlijn! Zelf deelnemen, grenzen verleggen en doelen behalen! Stichting 
Leef! heeft als basis de Leef!Wegwijzer.   
  
In dit document wordt in het kort de achtergrond en de visie van Stichting Leef! beschreven. 
Vervolgens wordt ingegaan op de financiële situatie van de stichting.  
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Stichting Leef!  
Stichting Leef! heeft in september 2022 voor de derde keer de Onbeperkte Elfstedentocht 
georganiseerd en heeft in Brabant de derde etappe van La Vuelta Holanda toegankelijk gemaakt voor 
mensen met een chronische aandoening of een beperking.   
Na afloop van deze unieke evenementen wordt het nut, het belang en de noodzaak van het 
organiseren van deze evenementen steeds duidelijker. Deelnemers, buddy’s, vrijwilligers en publiek 
laten massaal weten dat het evenement inspirerend, motiverend en zelfs levens veranderend is 
geweest. Voor stichting Leef! is dit de bevestiging dat de missie en visie van de stichting onmisbaar is 
binnen deze maatschappij.  
 

De missie van stichting Leef! is om in elke provincie een onbeperkt evenement te organiseren. De 
achterliggende missie is het integreren van een preventieve levenshouding, in het belang van ziekzijn 
gezondheid en herstel. De stichting richt zich niet alleen op mensen met een chronische aandoening 
of een beperking. Het doel is om binnen de gehele samenleving bewustzijn van preventieve 
leefstijlkeuzes te implementeren.  
 

De visie van stichting Leef! is dat door een preventieve levenshouding mensen vitaler, fitter en 
gezonder blijven. Zowel fysiek als mentaal sterk. Om dit te kunnen bereiken is het van groot belang 
dat de regie niet meer voornamelijk bij de zorg ligt, maar dat mensen zelf de regie kunnen en durven 
nemen over hun eigen gezondheid.   
 

Om mensen te begeleiden bij het nemen van regie en het maken van bewuste leefstijlkeuzes heeft 
stichting Leef! de “Leef!Wegwijzer” ontwikkeld. De Leef!Wegwijzer gaat ervan uit dat jouw lichaam 
jouw huis is. Dit huis moet, om verval en vervuiling te voorkomen, goed worden onderhouden en 
schoongehouden worden.   
 

De Leef!Wegwijzer wordt daarom weergegeven als een huis. De fundering van het huis is de mindset. 
Met een groeimindset kunnen grenzen worden verlegd en doelen worden behaald. Of het de finish 
van de Onbeperkte Elfstedentocht is of dat je aan de slag wil met afvallen of stoppen met roken, 
deze doelen kunnen alleen bereikt worden met behulp van een groeimindset.  
 
Met een groeimindset en met aandacht en vanuit bewustzijn worden de pijlers Voeding, Bewegen, 
Stress, Omgeving, Gezondheidszorg en communicatie aangestuurd. 
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Beeldmateriaal  
  
Op de website van Stichting Leef! is informatie te vinden over de achtergrond, de missie en de visie 
van de stichting (www.stichtingleef.nl) .  
  
De Onbeperkte evenementen hebben een eigen website:   
www.onbeperkteelfstedentocht.nl  
www.leefontour.nl   
  
Over de Onbeperkte Elfstedentocht zijn twee mooie inspirerende films gemaakt:  
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/noord-zuid-oost-west/onbeperkte-
elfstedentocht/POW_05126004/  
  
https://youtu.be/z7jZSkTjdkU  
  
De Leef!Wegwijzer is in ontwikkeling. Meer informatie is terug te vinden op de website die is 
ontwikkeld om de Leef!Wegwijzer in beeld te brengen.  
  
www.leefstijlhuismethodiek.nl  
  
   

  

http://www.onbeperkteelfstedentocht.nl/
http://www.onbeperktevuelta.nl/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/noord-zuid-oost-west/onbeperkte-elfstedentocht/POW_05126004/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/noord-zuid-oost-west/onbeperkte-elfstedentocht/POW_05126004/
https://youtu.be/z7jZSkTjdkU
http://www.leefstijlhuismethodiek.nl/
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Financiën  
Hieronder volgt een schatting van de uitgaven die stichting Leef! in 2023 wil gaan doen. De missie 
van de stichting is in iedere provincie een evenement te organiseren. Om deze missie te kunnen 
volbrengen is het wenselijk om drie betaalde werknemers in dienst te hebben. De directeur fulltime, 
werknemer 2 voor vier dagen en werknemer 3 voor drie dagen in de week. In onderstaand overzicht 
wordt uitgegaan van drie evenementen in 2023. Bij ieder evenement dat er bij komt zullen de 
jaarlijkse kosten hoger zijn.  
 

Financieel overzicht Stichting Leef! 2023  

  Item  Bedrag    

          

1 Onbeperkte Evenementen     

1.1 Onbeperkte Elfstedentocht  € 35000,-    

1.2 Onbeperkte tour Brabant € 15000,-    

1.3 Onbeperkte Dam tot Dam tour 1 daags evenement  € 15000,-    

  1.4  Investeringen Leef! On Tour € 35000,-    

2 Personeelskosten       

2.1 Salaris directeur   € 42000,-    

2.2 Salaris medewerker 1  € 33600,-    

2.3 Salaris medewerker 2  € 18000,-    

       

3 Marketing & Communicatie kosten      

3.1 Websites   € 4.500,-    

3.2 Promotie & drukwerk  € 5.000,-    

3.3 Boosten via Social Media  € 1.000,-    

         

 4  Vaste Lasten      

1.1 Huur kantoor  € 8400,-    

1.2 Gas, water, licht  € 1200,-    

1.3 Huur opslag  € 600,-    

1.4 Bestuursaansprakelijkheidsverzekering  € 381,60    

1.5 Verzuimverzekering  € 1275,-    

1.6 Mollie      

1.7 Rabobank  € 13,45    

1.8 MS vereniging  € 60,-    

1.9 e-boekhouden  € 114,-    

       

       

  Totale kosten    €216.144,-   
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Dekkingsplan 
1 Subsidies gemeenten 30000 

1.1 Partner 1 10000 

1.2 Partner 2 10000 

1.3 Partner 3 10000 

1.4 Partner 4 15000 

1.5 Partner 5 20000 

1.6 Partner 6 30000 

1.7 donatiegelden 15000 

1.8 Inschrijfgelden deelnemers 10000 

1.9 20x MKB (3000,- per sponsor) 60000 

 
Opmerkingen:  

• De kosten van een evenement zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de sponsoring 
van materiaal.   

• Bovenstaande kosten is een streven om een groei te bekostigen.  

• Financiële documenten zijn ter inzage opvraagbaar bij directeur Niels krijnen 
(niels@stichtingleef.nl)  

 
Toelichting Dekkingsplan 
 

• 1 De Onbeperkte Evenementen worden bekostigd met behulp van subsidies van gemeenten 

• 1.7 Deelnemers laten zich sponsoren voor Stichting Leef! Dit zijn de donatiegelden. 

• 1.9 Er wordt een oproep gedaan bij MKB. Er wordt een bijdrage gevraagd van minimaal 
€3000,- 

• 1.1, 1.2, 1.3 Partners verbinden zich voor drie jaar aan stichting Leef! en betalen per jaar 
€10.000 

• 1.4 Partners Verbinden zich voor 3 jaar aan stichting Leef! en betalen €15000 per jaar 

• 1.5 Partners verbinden zich voor 3 jaar aan stichting Leef!! en betalen €20000 per jaar 

• 1.6 Partners verbinden zich voor 3 jaar aan stichting Leef! en betalen €30000,- per jaar 
 
Tegenprestatie vanuit Stichting Leef! 

• 1.1, 1.2, 1.3 Zichtbaarheid in de start/finish straat op 12 evenementen door het hele land 

• 1.4 Zichtbaarheid op 12 evenementen in de start/finish straat  door het hele land en plek op 
start/finish boog 

• 1.5 Zichtbaarheid op 12 evenementen in de start/finish straat door het hele land, plek op 

start/finish boog, verzorgingspost 

• 1.6 Zichtbaarheid op 12 evenementen in de start/finish straat door het hele land, plek op 

start/finish boog, verzorgingspost, evenement wordt naar jouw organisatie vernoemd. 

• Alle partners worden op de socials en de website vernoemd.  
 
 

Toekomstige Onbeperkte Evenementen  
Toekomstige doelen zijn gebaseerd op de ervaringen vanuit deelnemers, geluiden vanuit de 
samenleving en op de pijlers vanuit het Leefstijlhuis. Zoals eerder genoemd; Stichting Leef! wil 
binnen elke provincie een Onbeperkt Evenement organiseren. In bijlage 1 staan 25 persoonlijke 
verhalen van deelnemers, oftewel overwinnaars die dit doel bekrachtigen.    
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Leef! On Tour  
De wens is in iedere provincie een Onbeperkt Evenement te realiseren. Hiervoor heeft Stichting Leef! 
het volgende bedacht:  
 
Leef! On Tour   
 
De tour wil iedere provincie Onbeperkt maken door zich te verplaatsen van provincie naar 
provincie.   
 
De Tour gaat langs iedere provincie in Nederland. Als deelnemer kan je meedoen aan een evenement 
en bij de finish een uniek aandenken ontvangen. De uitdaging wordt om ze allemaal te sparen.  
 

Het concept  
Hieronder een beschrijving  van het concept. 

1. In iedere provincie een één-daags evenement Hierdoor is het haalbaar, betaalbaar en voor 
iedereen mogelijk om mee te doen.  
 

2. Tijdens een evenement kan gekozen worden uit verschillende afstanden (om het voor 
iedereen toegankelijk te maken en een eigen uitdaging te kiezen: 80 km, 60 km, 45 km, 25 
km of 500 meter of minder)  
 

3. Een herkenbaar concept  
Net als bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse wordt dit hét evenement voor mensen met een 
chronische aandoening of beperking, verdeeld over provincies en een bepaald tijdsbestek. Zoals de 
bijlage laat zien; er een keer bij horen, je niet anders voelen, overwinnen. Met het concept dat 
toegankelijk is voor iedereen sta je samen sterk tijdens een evenement waar je kunt stralen. Niet 
meer langs de zijlijn! Met als beloning een speld die per provincie uniek is en door deelnemers 
verzameld kunnen worden. Evenementen waarbij niet nagedacht hoeft te worden over aanmelden. 
Het kan!  

 

4. Impact voor de samenleving door middel van donaties voor andere stichtingen  
Dit concept biedt hulp en samenwerkingen aan voor andere stichtingen en het bestaansrecht ervan. 
Deelnemers kunnen zelf een stichting kiezen en daarvoor donaties ophalen. Het ophalen van 
sponsorgeld is geen verplichting. De ervaring is dat het laten sponsoren motiverend en stimulerend 
kan werken.   
 
Planning Leef! On Tour 

 
2023 
April: openingsevent Leef! On Tour 
Mei: Noord Holland 
Juli: Brabant 
September: Friesland  
 
2024 
April: Overijssel 
Mei: Utrecht 
Juni: Brabant 
Augustus: Zuid Holland 
September: Friesland 
Oktober: Gelderland 
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2025 
April: Drenthe 
Mei: Limburg 
Juni: Flevoland 
Juli: Brabant 
Augustus: Zeeland 
September: Friesland 
Oktober: Groningen 
 

Lees hieronder reacties van deelnemers en pers: 
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Bijlagen 1 Reacties van deelnemers en buddy’s  
  
Deelnemer 1  
Ik was één van de deelnemers van de derde editie van de Onbeperkte Elfstedentocht.  
Deelname heeft mij het gevoel gegeven dat ik echt iets gepresteerd heb. Ik ontving respect van 
familie en vrienden. Het is goed geweest voor mijn gevoel van eigenwaarde.  
  
Iedereen weet wel dat bewegen goed voor je is, maar door dit evenement heb je dus een doel om 
naar toe te werken en wil dit met zijn allen In de voorbereiding heb ik geprobeerd 4 a 5 dagen per 
week 10 a 25 km per dag te fietsen. Toen ik over de finish kwam was ik trots op mezelf en de andere 
deelnemers.  

“Iedereen doet er toe!”  
  
Ik ben deelnemer 2 en ik heb ms.   
  
De eerste keer dat ik Sandy ontmoette dacht ik: “” wauw wat een positieve uitstralende vrouw.”  Sandy 
had toen voor het eerst geregeld dat we met een groepje msers konden vertrekken bij het café van 
Piet Paulusma naar Harlingen.  En ieder op zijn eigen manier.  Ik met de scootmobiel.  Sommige op 
fiets , degene die het kon deed het lopend.  Op deze manier konden wij meedoen met de Wandel 
Elfstedentocht.    
  
Onderweg stonden mensen om ons aan te moedigen,  en met een hapje of een drankje enz . Dit was 
een hele mooie ervaring,  en gaf zo'n positief gevoel en gaf energie.  En in Franeker werden wij heel 
warm ontvangen.  Dit gaf echt heel veel positieve energie Toen ook thuis kwam zij mijn vriend wat heb 
jij gedaan? Heb je drugs gebruikt ofzo. Haha natuurlijk niet, maar ik had heel veel energie. Ik was blij . 
En ik had eindelijk eens het gevoel dat ik ergens bij hoorde. Dat ik aan een evenement echt mee kon 
doen. Het is onbeschrijfelijk hoe dat voelt.   
  
Sinds die tijd ben ik fan . Sandy en nu ook haar zoon maken dromen waar , en zorgen ervoor dat je het 
gevoel krijg dat je nog werkelijk in staat ben om ergens aan mee te doen. Op je eigen manier.   
  
Ik kan niet goed uitleggen hoe belangrijk deze stichting is.    
Ik hoop dan ook dat zij nog heel lang hiermee kunnen doorgaan. En dromen werkelijkheid kunnen 
maken .   
   
  
Deelnemer 3  
Ik heb als deelnemer twee dagen mee gefietst met de derde editie van de Onbeperkte 
Elfstedentocht. Mijn deelname heeft een mooi bedrag voor stichting ALS opgeleverd.   
Het belang van deelname aan de Onbeperkte Elfstedentocht is: : bewegen is voor iedereen gezond. 
Het doel is: Laten zien dat mensen met een beperking er ook zijn.   
Het is voor mij belangrijk dat ik heb meegedaan aan de Onbeperkte Elfstedentocht omdat het voor 
iemand met een beperking een leuke uitdaging is om aan te gaan.   
Ik heb in de voorbereiding op de tocht zoveel mogelijk sponsors gezocht die mij wilden steunen.   
Toen ik over de finish kwam was ik blij, dat ik de twee dagen fietsen gehaald hebt. Ik zat er nog al 
over in maar nu weet ik dat ik het wel kan halen.   

“  Mooi dat jullie dit voor ons organiseren.”  
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Deelnemer 4  
Ik ben als buddy van een deelnemer betrokken geweest bij de derde editie van de Onbeperkte 
Elfstedentocht.  
Deze betrokkenheid heeft mij opgeleverd dat we er samen voor hebben gezorgd dat we een mooi 
bedrag voor ALS hebben opgehaald.   
De samenleving zou moeten weten dat bewegen gezond is. Maar het doel om mee te doen is 
eigenlijk ook, ondanks je beperking/ziekte, dat ook deze mensen er bij horen en ook ieder op hun 
eigen manier een Elfstedentocht kunnen volbrengen.  
 Het is belangrijk dat ik heb deelgenomen omdat ik mijn zus een veilige tocht heb kunnen laten 
beleven. En om haar te stimuleren. Als buddy heb ik geleerd dat ook mensen met een beperking erbij 
horen. Maar ook heb ik geleerd om mij aan te passen aan hun tempo.  
Als voorbereiding hebben wij er samen voor gezorgd, met mijn zus, om zoveel mogelijk sponsoren bij 
elkaar te krijgen.  
Toen ik over de finish kwam was ik trots maar vooral trots op de deelnemers met een 
beperking/ziekte die de tocht hebben gehaald. Ik heb geen beperking. Voor mij is het een makkelijke 
tocht en ik hoef er weinig voor te doen maar zij die wat voor afstand ze ook hebben afgelegd kunnen 
trots op henzelf zijn. Ook zij kunnen deze tocht doen.   
“Fantastisch, dat we er met elkaar voor zorgen dat mensen met een beperking/ziekte de dag/ 5 
dagen van trots krijgen.”  
  
  
Verder wil ik jullie als stichting heel erg bedanken. Wat hadden jullie alles goed geregeld en iedereen 
zorgde goed voor elkaar. Bedankt. Hopelijk kunnen jullie dit volgend jaar weer organiseren. Als ik dan 
geen buddy ben van mijn zus dan overweeg ik het misschien wel om als vrijwilliger te helpen als dit 
natuurlijk lukt op de dagen dat het Onbeperkte Elfstedentocht in Friesland wordt georganiseerd. 
Hopelijk krijgen jullie ook nog meer bekendheid wat dat kunnen jullie als stichting wel gebruiken. Ik 
merkte als buddy dat de Onbeperkte Elfstedentocht nog wel veel meer aandacht mag hebben zodat 
er veel meer mensen weten dat die er is.   
  
Deelnemer 5  
Lieve Sandy, Niels, Sha en alle andere kanjers van stichting Leef!  
  
Ik wil jullie bedanken dat jullie mijn leven weer hebben vlot getrokken, ja vlot getrokken!  
Ik zat vast in het jasje CVA, waarbij ik superlieve mensen om mij heen heb, die mij enorm gesteund 
hebben tijdens mijn revalidatie en nog steeds.  
Het lag zeker niet aan hen, maar ik zat als het ware bij de bushalte te wachten tot ik weer kon 
beginnen met leven.  
De snelheid van de maatschappij on ik niet meer bijbenen, en ik wist niet hoe ik verder moest.  
Daar was Julia (fictieve naam), we kennen elkaar van het honkballen van onze beide zonen, en zij 
kwam met het Elfstedenplan omdat ze daar zelf zo van genoot.  
Ik kan weer verder nu...  
  
Ik heb de Onbeperkte Elfstedentocht mogen meemaken als deelnemer.  
  
Wat het mij heeft opgeleverd is dat mijn leven weer gestart is. Ik kan beginnen aan de rest van mijn 
leven en lange tijd wist ik niet hoe. Het heeft mij mentaal erg goed gedaan. Ik heb weer het gevoel 
dat ik ergens bij hoor.   
  
Iedereen kan bewegen en sporten op zijn eigen manier en in welke hoedanigheid ook. We moeten af 
van het hokjes denken, dat je alleen presteert wanneer er een olympische medaille wordt gewonnen. 
Als moeder van een voormalig top sportend kind en zelf als intensieve sporter vroeger mag ik dat 
zeggen vind ik.   
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Het eerste dat ik hoorde toen ik werd opgenomen in een revalidatiekliniek is dat revalideren 
vergelijkbaar is met topsport.  
Er wordt nu een hele groep afgeschreven die socialer, dapper en welwillender zijn dan veel 
onbeperkte mensen, en dan vraag je je af....wie is er nu eigenlijk beperkt?  
  
Dat je je weer normaal mag voelen. Dat je er mag zijn in welke vorm ook.  
  
Wat ik terug kreeg van mensen om mij heen: Dat er zoveel mensen zijn die boven zichzelf, op hun 
eigen manier en tempo, uitstijgen.  
  
Ik heb het trainen en fietsen gebruikt als ontlading van mijn zorgen en de druk die ik mezelf oplegde 
in therapie, maar ook samen met mijn partner genieten van de natuur en de dingen om ons heen.  
Mijn held (mijn partner) heeft alle hotels in alle finish plaatsen geboekt en zich een breuk gezeuld 
aan koffers elke dag.  
Waar ik vroeger thuis alle koffers pakte en overal aan dacht, hebben we het nu samen gedaan. 
Daardoor kon ik 2 maal per week naar therapie om kracht uit te bouwen en fietsen. (Bovendien is 
mijn geheugen een gatenkaas geworden)  
  
  
Wat voelde ik niet toen ik over de finish kwam...Oh ja, de pijn, die voelde ik totaal niet meer.  
Er was emotie, tranen en trots....en dat laatste was voor het eerst, die trots.  

  
“Ik LEEF!! Jij ook??”  

  
  
Deelnemer 6  
  
Ik heb de laatste drie etappes van de derde editie van de Onbeperkte Elfstedentocht voor de helft 
afgelegd.  
Deelname aan dit evenement het mij een leuke ervaring opgeleverd. Een extra handbike-event voor 
het einde van het seizoen, wat mij motiveerde om daar wat langer mee door te gaan dit jaar.  
Het belang van bewegen wordt enerzijds onderschat: het draagt écht bij aan de fysieke en mentale 
gezondheid. Anderzijds wordt het soms ook overschat: bewegen is niet voor iedereen de oplossing, 
en als wel, dan is het nog niet voor iedereen belangrijk om daar een (groot) doel aan te hangen. Het 
allerbelangrijkste is wat mij betreft: meedoen, deel uitmaken van de maatschappij. Ieder op zijn 
eigen wijze.   
  
Ik stond al niet aan de zijlijn, want ik participeer ook in andere initiatieven. Ik vind het wel altijd mooi 
om met anderen uit de gehandicapten-community iets samen te doen en dat zichtbaar te maken aan 
de rest van het land. En het is mooi om daar dan onderdeel vanuit te maken. Maar ik wilde vooral 
zelf gewoon een leuke tijd hebben met het evenement, en dat is gelukt.  
  
Ls voorbereiding had ik in juli de Rolstoelvierdaagse al gehandbiked en was in die zin dus eigenlijk al 
klaar voor deelnemer, maar ik heb nog enkele keren gefietst in de maand augustus en september ter 
voorbereiding. Tevens heb ik mijn handbike een update gegeven zodat ik daar nog beter op kon 
fietsen.  
Toen ik over de finish kwam voelde ik Trots, blijdschap, opluchting.  
  
“Samen, maar ieder op eigen niveau, tempo en wijze, een grote afstand afleggen, in een 
gemoedelijke sfeer waarin iedereen elkaar aanmoedigt.”  
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Deelnemer 7  
  
Toch nog een keer willen wij onze complimenten geven voor de gehele organisatie van de derde 
Onbeperkte Elfstedentocht.  Wij hadden geen idee wat ons te wachten stond en nu een geweldige 
ervaring rijker!  
  
Wij hebben deelgenomen aan de Onbeperkte Elfstedentocht.  
  
Het heeft ons een prachtige herinnering opgeleverd.  Voor mij (deelnemer 7) een overweldigende 
ervaring omdat ik twee maanden terug er slecht voor stond.  Met mijn wilskracht en ondersteuning 
van verschillende disciplines van het revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee heb ik boven 
verwachting de hele tocht kunnen fietsen.  
  
Het belang van bewegen voor mensen met kanker is nog erg onderbelicht.  Ik revalideer nu ruim en 
jaar bij Heliomare en het heeft mij fysiek en geestelijk heel veel gebracht.  De arts in het AVL was 
verrast met de uitslag an de mri.  Ik weet bijna zeer dat het bewegen o. a.   zwemmen, fitness,  fysio 
en fietsen daar toe hebben bijgedragen.  
Een doel hebben en ernaar uit kijken,  geeft hoop en kracht.  
  
Voor mij is het belangrijk dat je met een ernstige ziekte niet aan de zijlijn hoeft te staan.  Het heeft 
mij en Gerard (fictieve naam) en ons gezin heel veel moois opgeleverd.  Even uit de bubbel van ziek 
zijn.  
  
Dat een ieder met een beperking tot veel in staat is, met een goed humeur en een lach op hun 
gezicht.  Dit is Gerard opgevallen. Onze kinderen waren onder de indruk van de deelnemers en ook 
de organisatie.  
  
De ondersteuning en enthousiasme bij het revalidatiecentrum Heliomare hebben mij geholpen mijn 
doel te bereiken. Ik fietste de maanden juni,  juli en augustus alle dagen om 7.00 uur 15 km op mijn 
driewielfiets.    
  
Een ongelooflijk gevoel van overwinning maakte zich meester van mij.  Twee maanden terug had ik 
te horen gekregen dat ik af moest zien van deelname vanwege mijn gezondheid.  
Dat onze kinderen en kleinkinderen ons binnen juichten en zij een moeder schoonmoeder en oma 
zagen die lachend de finish overkwam!  
  
“ Onbeperkt VERTIER EN PLEZIER!!!”  
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Deelnemer 8  
Allereerst heel, heel veel dank.  
Om uit de depressie te komen was mijn doel : trainen voor en mee doen aan de Onbeperkte 
Elfstedentocht 2022.  
En dat is me gelukt  4 dagen 10km. Trotst en blijheid.   
Dankzij heel veel steun en hulp.  
Van de stichting Leef heb ik heel veel positiviteit en aandacht ervaren.  
Zo'n activiteit als de Onbeperkte Elfstedentocht was voor mij niet alleen een beweegactiviteit, maar 
ook een  mogelijkheid om anderen te ontmoeten en te zien hoe zij met hun beperking omgaan.   
  
Het respect dat je van iedereen krijgt was voor mij een enorme opsteker.   
  
“Leef! motiveert de maatschappij tot positiviteit en respect voor  
beperkte mensen.”  
  
Nogmaals heel veel dank.   
  
Hopelijk tot volgend jaar   
  
  
Deelnemer 9  
Allereerst wil ik jou en alle anderen nogmaals bedanken voor een prachtige Elfstedentocht. Hans en 
ik hebben ervan genoten, ja ook ondanks alle regen en wind! De saamhorigheid en verbondenheid 
was prachtig en iets wat je tegenwoordig niet vaak meer meemaakt. We hopen dat jullie dit nog lang 
kunnen blijven doen, dus natuurlijk wil ik de vragenlijst invullen.  
   
Ik ben als deelnemer betrokken geweest bij de derde editie van de Onbeperkte Elfstedentocht. 
Deelname aan dit evenement heeft mij nieuwe vrienden opgeleverd. Daarnaast enorm veel lol en 
energie, wetend dat ik doorzettingsvermogen heb en dat dit met deze tocht zeker is bevestigd, 
verbondenheid, saamhorigheid, weten dat je van een groep deel mag en kunt maken, heerlijk om 5 
dagen in een Elfstedenbubbel te zitten.  
  
De samenleving zou moeten weten dat bewegen is gezond is. Dat wanneer je jezelf een doel stelt en 
je als je dit niet haalt (gelukkig wel deze keer), je altijd verder komt dan dat wanneer je je dit doel 
niet had gesteld. Meedoen met de maatschappij is zo belangrijk. Je voelt je niet aan de zijlijn staan.  
  
Je doet mee, je voelt je weer onderdeel van een groep en ondanks dat iedereen een beperking heeft, 
voert dit niet de boventoon. Je doet gewoon mee aan een geweldige tocht.  
Opgeven is geen optie (als het kan). En als het wel zo is, is dat ook niet erg. Jaren geleden zou ik altijd 
door zijn gegaan, sinds een paar jaar weet ik dat dit niet hoeft. En dat werd nu bevestigd.  
Ik heb mij op de tocht voorbereid door te trainen, trainen, trainen.  
Toen ik over de finish kwam voelde ik euforie! Een winnaar! En blij dat het erop zat, maar dat kwam 
mede door het weer.  
  

“Geweldige Grootse Onbeperkte Euforische Elfstedentocht.”  
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Deelnemer 10  
  
Fijn dat we met z'n allen terug kunnen kijken op een mooie Onbeperkte Elfstedentocht. Ik was erbij 
betrokken als buddy voor mijn man.   
  
De deelname heeft me sowieso een heel voldaan gevoel gegeven maar ook de verhalen van andere 
deelnemers neem ik mee. Iedereen heeft zijn eigen verhaal maar de gemene deler is dat iedereen 
voor dezelfde uitdaging gaat. Dat schept een band en zet even je beperking op de tweede plaats.   
  
Ik zag bij alle deelnemers een enorme drive en doorzettingsvermogen om elke dag de eindstreep te 
halen. En ook saamhorigheid als er bijvoorbeeld een probleem was. Niemand wilde dat iemand de 
finish niet haalde. Ik hoop dat de samenleving begrijpt dat leven met een beperking elke dag al 
topsport is.   
  
Als voorbereiding hebben mijn man en ik wel een aantal tochtjes getraind, maar nooit vijf dagen 
achter elkaar. Dat bleek toch wel echt een aanslag op mijn man zijn gestel. Zowel lichamelijk als in 
zijn hoofd. Maar dat mocht de pret niet drukken en hij heeft volgehouden tot Leeuwarden. Wat was 
ik trots en ontroerd toen hij over finish kwam!   
  

De Onbeperkte Elfstedentocht, meer dan de moeite waard!  
  
De volgende tekst schreef ik op mijn faceboookpagina:  
  
Wat was het bijzonder om samen met zo'n 150 mensen in vijf dagen de Onbeperkte Elfstedentocht 
te fietsen. Een prachtig evenement waarbij mensen die om de een of andere reden niet met 
reguliere evenementen mee kunnen doen tóch een sportieve uitdaging kunnen aangaan. En wat voor 
een! We hebben veel weertypes gehad met ook veel regen en wind. Het Onbeperkte Elfstedenkruisje 
aan de finish was dan ook dikverdiend vind ik!   
  
Af en toe plaatste ik een foto hier op facebook en daar werd door jullie steeds enthousiast op 
gereageerd. Ik heb ze regelmatig aan mijn man laten zien en voorgelezen en ook hij was blij met alle 
virtuele aanmoedigingen, dank daarvoor!   
  
Een dikke pluim voor Stichting Leef! die de tocht nu voor de derde keer organiseerde. Het was 
perfect georganiseerd en dat nam ook mij als mantelzorger veel zorgen uit handen. Het is best een 
hele logistieke operatie om mensen en vervoersmiddelen steeds op de juiste plekken te krijgen. Ook 
al omdat sommige mensen bijvoorbeeld elke dag de helft of een andere afstand als doel hadden. 's 
Nachts werden de fietsen veilig ergens (bijvoorbeeld in een gymzaal) gestald en opgeladen en dan 
konden we de volgende dag weer door. Petje af voor deze mooie stichting.   
  
Deelnemer 11  
Beste Sandy, Niels en Sha,   
Allereerst wil ik jullie enorm bedanken voor een supergoed georganiseerde Elfstedentocht. Het was 
dit jaar voor menigeen een zware tocht, maar mede dankzij jullie stonden de deelnemers elke 
ochtend weer aan de start. Jullie positiviteit sloeg over op vele anderen. Ook jullie oplossend 
vermogen mag hierbij genoemd worden. Jullie zijn TOP!  
  
Ik mocht deze onbeperkte Elfstedentocht weer (2e keer) als buddy mee van Jeroen (fictieve naam).   
Het heeft mij opgeleverd dat ik gezien heb, dat veel mensen met of zonder beperking, tot grote 
hoogte kunnen stijgen. Met name het doen met elkaar.  
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Bewegen is een van de belangrijkste dingen, die je kunt doen om zo gezond mogelijk te blijven. Een 
doel hebben hierbij is het gemakkelijker vol te houden. Ook het doel van vooraf trainen en in 
beweging blijven.  
  
Ik als buddy, heb de positiviteit, saamhorigheid en behulpzaamheid als meest bijzondere ervaren.  
Als voorbereiding hebben we lekker veel gefietst.  
  
Toen we over de finish kwamen had ik een warm gevoel van we hebben dit met z'n ALLEN volbracht. 
Een gevoel van trots dat ik hieraan deel mocht nemen. Iedere deelnemer, iedere buddy, iedere 
vrijwilliger en vooral de geweldige organisatie heel hartelijk bedankt.  
  

“Samen kun je zoveel aan!  
  
  
Deelnemer 12  
Wat een fantastisch evenement hebben jullie met deze 3e editie van de onbeperkte Elfstedentocht 
neergezet! Het was voor mij ook een hele eer om voor de 2e keer aan dit evenement mee te 
mogen/kunnen meedoen.  Superlatieven schieten te kort om mijn waarderingen voor jullie uit te 
spreken,  dus ik houd mij aan de voorgestelde vragen om, naar ik hoop, een bijdrage te leveren voor 
stichting Leef in de toekomst.  
1.       Op welke manier ben jij de afgelopen vijf dagen betrokken geweest bij de Onbeperkte 
Elfstedentocht?  
Ik heb met mijn handbike met elektrische ondersteuning meegedaan met deze tocht.  
2.       Wat heeft jouw betrokkenheid of deelname jou opgeleverd?  
Het gevoel dat ondanks M.S. met een afbrokkelende functie van mijn lijf. Ik dit toch kan volbrengen, 
ik heb de uitdaging aangenomen en dit heeft mijn geest geleerd dat er meer mogelijk is dan ik dacht. 
Dit maakt mij weerbaarder en sterker.  
3.       Wat zou de samenleving moeten weten over het belang van bewegen, een doel hebben en 
meedoen?  
Mensen met een beperking hebben elke dag een uitdaging.  Het moment dat je gestimuleerd wordt 
om hierin je grenzen te verleggen, kan je de dagelijkse uitdagingen beter aan.  Het houd je 
zelfstandiger, positiever en kost de samenleving (ziektekostenverzekering) minder geld.  
4.       Waarom is het belangrijk dat jij hebt deelgenomen en niet meer aan de zijlijn staat?  
Het vergroot mijn gevoel van eigenwaarde,  maakt mij trots op mijzelf en mijn partner met wie ik dit 
avontuur ben aangegaan.   
5.       Wat heb jij als vrijwilliger, buddy of publiek geleerd van de deelnemers?  
Ik heb geleerd van het publiek wat ons aanmoedigt,  dat het heel fijn is om in zo'n tocht waardering 
en applaus te krijgen. De vrijwilligers doen alles zo liefdevol,  de Motars zijn een behoorlijke 
toegevoegde waarde voor dit evenement.  Elke dag ons met een grote glimlach veilig door het 
verkeer loodsen.  
6.       Hoe heb jij je voorbereid op de tocht?  
Wetende dat medio september de tocht is, mezelf op momenten dat het even moeilijker ging, toch 
kunnen stimuleren om wel dat trainingsritje te maken. Of dan bewust te kiezen, rust nu uit en plan ik 
bewust op later moment die trainingsrit. Het is dus niet alleen de tocht zelf , maar ook het feit dat de 
tocht er aan komt mij bewuster maakt van, ik wil nu gaan trainen.  
7.       Wat voelde jij toen jij over de finish kwam?  
Yes, we hebben het volbracht,  momenten afgezien maar dat heeft mij verder gebracht. Gevoel: 
blijdschap!  

“Met een beperkt lichaam, onbeperkt genieten van het LEVEN!”  
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Deelnemer 13  
Ik heb voor de 3e keer deelgenomen aan de Onbeperkte Elfstedentocht.  
  
  
Nadat ik begonnen ben met de 1e Onbeperkte Elfstedentocht heeft het heel erg veel opgeleverd. Ik 
heb nieuwe doelen gekregen in het leven! Na de eerste keer mee doen kwam ik erachter wat een 
doel in je leven ook alweer was. Na 10 jaar thuis zitten en herhaaldelijk proberen te bewegen, was dit 
evenement de sleutel naar succes. Het saamhorigheidsgevoel,  het sociale en de steun maakte alles 
compleet. Na de 2e tocht ging ik via Uniek Sporten voor een handbike, dit was zo voor elkaar, in 
Maart kreeg ik een maagverkleining om de cirkel nog verder te doorbreken. In Juni deed ik mee aan 
de Vuelta met mijn handbike. En nu de 3e OET ook met mijn handbike. Iets wat ik 3 jaar geleden 
nooit had gedacht. 50 kg lichter in gewicht. Sportief gegroeid. Een baan. En sociaal een stuk sterker. 
Dit ondanks een beperking!  
  
  
De samenleving zou moeten weten dat bewegen een van de belangrijke bouwstenen is naar een 
lichaam dat in balans is. Ondanks mankementen die er aanwezig zijn die misschien nooit weg zullen 
gaan!  
Deelname heeft als gevolg dat ik elke keer weer wat meer over mijn eigen lichaam leer en de steun 
die je krijgt en geeft laat jou en je mede deelnemers groeien!  
  
Ik leer van het publiek, mijn buddy’s en mensen in mijn omgeving doorzettingsvermogen, grenzen 
opzoeken, dat er altijd wel ergens positiviteit uit te halen is.  
  
Ik heb mij voorbereid op de tocht door te trainen, te fietsen(opbouwen) en daarna afbouwen en 
vasthouden  
  
Toen ik over de finish kwam voelde ik euforie, opluchting(dat het ondanks mijn lijf het vlak na de 
start bijna opgaf) dat ik het met mijn moeder samen toch helemaal heb gehaald.  
  
“Ik heb niet 1 woord of zin voor hoe goed jullie zijn!”  
  
 Deelnemer 14  
  
Ik heb de derde editie van de Onbeperkte Elfstedentocht meegedaan als deelnemer.  
  
Dit heeft mij opgeleverd dat ik een doel heb om naar toe te werken, het hele jaar door. Januari is 
mijn vader overleden na een ziekbed en aansluitend had ik Corona. Mijn lichaam was weer enorm 
zwak, ik kon amper 2 minuten op de hometrainer zitten. Met dit doel voor ogen heb ik veel kunnen 
bereiken. Zonder enig doel was ik fysiek nooit zo sterk geworden in korte tijd. Niet alleen fysiek maar 
ook mentaal ben ik hier sterker door geworden.  
  
De samenleving zou moeten weten over het belang van bewegen, een doel hebben en meedoen dat 
het tegenovergestelde ervoor zorgt dat je depressief kunt worden, je gezondheid achteruit gaat, 
eenzaamheid op de loer ligt.  Dus bewegen zorgt ervoor dat je eigenwaarde beter wordt, je meer 
sociale contacten hebt, je lichaam gezonder is, je je nuttiger voelt, gelukkiger bent.   
  
  
Het is belangrijk dat ik heb deelgenomen en niet meer aan de zijlijn sta om een doel te hebben om 
voor te trainen. Trainen om gezond te blijven geeft minder motivatie voor mij. De tocht geeft mij 
heel veel voldoening, te meer ook omdat ik met mijn enthousiasme veel geld heb opgehaald voor 
een goed doel.  
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Van andere deelnemers leer ik ook hoe goed ik in het leven sta, zij houden me een spiegel voor.  
  
Ik was bezig met een therapie voor mijn hersenen dus de training voor de tocht heb ik de laatste 
maanden tussendoor gedaan.   
In het begin ben ik gestart met de hometrainer, dat heb ik van 2 minuten uitgebouwd tot dagelijks 
een uur. Toen kwam langzaamaan de zomer en ben ik buiten gaan fietsen, twee tot drie keer in de 
week en steeds iets verder. De laatste maanden heb ik met regelmaat een rondje om het 
Sneekermeer gedaan. Bij goeie dagen 50km, bij minder goeie dagen stak ik over met een pontje en 
werd het 35 of 40 km.  
  
De eerste keer dat ik de tocht deed (de eerste tocht) was het een grotere overwinning. We hebben 
het toen heel zwaar gehad in de hel van het noorden. De donderdag en vrijdag waren echt bizar 
zwaar. Dat viel me dit keer mee. Wat me wel heel zwaar viel is dat mijn fiets het had opgegeven in 
Bolsward en ik bang was dat ik de tocht niet kon afmaken. Dat Medipoint mij in Workum een nieuwe 
fiets leverde was voor mij een super geluksmoment. Ik moest en zou de tocht afmaken. Ik twijfelde 
er namelijk niet meer aan of ik het af kon maken want het ergste stuk was achter de rug.   
De finish was prachtig maar haalde het niet bij het besef dat ik de tocht op een nieuwe fiets kon 
afmaken. Want ik wist dat ik het kon halen maar wilde voor alle donateurs de tocht volbrengen.   
De finish bij de eerste editie vond ik mooier. Vond het een eer om uit Sandy's handen de medaille te 
krijgen en een toespraakje te krijgen.   
  
“Gezellig, motiverend, stimulerend en mijn grote steun om fysiek sterk te blijven.”  
  
  
 Deelnemer 15  
Ik heb deelgenomen aan de derde editie van de Onbeperkte Elfstedentocht op mijn blauwe ligfiets. 
Deelname heeft mij opgeleverd dat als ik om mij heen kijk/keek voelde ik mij erg rijk met datgene 
wat ik nog steeds kan.  
  
Ik vind het moeilijk om te zeggen wat de samenleving moet weten over het belang van bewegen, een 
doel hebben en meedoen. Velen zijn met hun eigen leven bezig, tot zij zelf worden geconfronteerd 
met welke beperking dan ook. De vrijwilligers zijn meestal degene die van dichtbij hiermee zijn 
geconfronteerd.  
Het is belangrijk dat ik heb deelgenomen en niet meer aan de zijlijn sta omdat ik voor mijzelf me wil 
bewijzen dat ik nog steeds dat kan en wil wat ik wil om gezond bezig te zijn en met wat mij blij 
maakt.  
Als voorbereiding op de tocht heb ik volop getraind.   
Toen ik over de finish kwam voelde ik voldoening.  

 
“VOLDOENING, LICHAMELIJK EN GEESTELIJK”   

  
Deelnemer 16  
Beste stichting,  
Het evenement was voor mij een uitdaging, die ik tot een goed einde heb volbracht.  
Ondanks pech met mijn scootmobiel, dat na omvallen, behoorlijk wat schade heeft opgelopen. Maar 
dank zij de A.N.W.B. de eerste dag, goed geholpen ben,  ook mede door de verzorgers van eerst hulp, 
heb ik  de finisch heb gehaald.  
Het grootste deel werden we door regen en sterke wind geplaagd.  
Voor mij als zuiderling heb ik alle rij ervaring uit de kast moeten halen.  
Bij dit koude weer, miste ik de kop erwtensoep, die ons wat opwarmen kon.  
Zulk evenement is niks voor slappelingen, de meerijders zijn mensen met moed, bravo!  
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Over mijn hulpmiddel maak ik me wel zorgen want hij is van onder behoorlijk scheef.  
Indien mogelijk rij ik nog wel het een of andere evenement mee.  
Ondanks alle pech, heb ik ervan genoten.  
   
Deelnemer 17  
Mijn ex-overbuurvrouw en vriendin heeft hieraan meegedaan. Vorig jaar stond ik haar aan te 
moedigen onderweg, dit jaar lukte dit helaas niet.  
Nu ik dit weer gezien heb weet ik dat ik volgend jaar ook mee wil doen, hoe en wat moet ik nog even 
uitzoeken. Hoop dat het haalbaar is. Mooi doel voor over een jaar.  
De samenleving zou over het belang van bewegen, een doel hebben en meedoen moeten weten dat 
als je thuis zit je leven ophoudt, je je elke dag afvraagt waarom. Bewegen zorgt voor een positief 
stofje, je voelt je rijker, daarnaast verandert je mindset. Na 30 jaar niet meer kunnen werken en thuis 
zitten is vreselijk.  
Ik wil deelnemen omdat ik mij niet meer voor mijn beperkingen schaam en ik het een fantastische 
ervaring zou vinden. Ik ben geboren in Friesland en heb menig keer langs de kant of op de dijk 
gezeten op 2e Pinksterdag (de fiets elfstedentocht). Mijn familie woont er en met elke vakantie 
gingen wij er naartoe terug omdat mijn ouders er een caravan hadden.  
Ik heb van de deelnemers geleerd dat ze erg gemotiveerd zijn en gedreven en doorzetters. Opgeven 
is geen optie.  
De voorbereiding? Ja dat is nog een dingetje en een hele klus en met recht een uitdaging.  
 
“Doorzettingsvermogen, denken in mogelijkheden, geloven in je eigen kracht, wat je wil kan je, 
ervoor gaan.”  
  
Deelnemer 18  
  
Ik heb de tijdens de tocht meegedaan als deelnemer. Ik heb 5 dagen lang afgelegd in mijn rolstoel. Ik 
deed elke dag de halve tocht van circa 25km  
  
Deelname heeft mij veel nieuwe indrukken opgeleverd. Qua omgeving, ik was nog nooit in Friesland 
geweest dus keek m'n ogen uit daarzo. Daarnaast vond ik het mooi om te zien dat ondanks dat 
iedereen voor een eigen doel reed, toch elkaar hielp, om zo samen over de finish te komen.   
  
De samenleving zou over het belang van bewegen, een doel hebben en meedoen moeten weten dat 
bewegen niet alleen belangrijk voor je gezondheid is, maar wanneer je het in een grote gezellige 
groep doet, is het ook nog eens superleuk. Een doel hebben in je leven houdt je gemotiveerd. Ik 
probeer elke keer weer een nieuw doel te vinden om naar te werken. Dit houdt me alert, scherp en 
gemotiveerd om weer iets nieuws te gaan doen/leren.   
Heb met regelmaat afgelopen dagen gehoord: meedoen is belangrijker dan winnen. En dat klopt ook. 
Het maakt niet uit hoe of wanneer je over de finish komt, het gaat erom dat je mee doet en je op jou 
manier en jou tempo de finish haalt.   
  
Ik heb tijdens deze Elfstedentocht letterlijk niet meer aan de zijlijn gestaan. Toen ik als fotograaf op 
de finish dag van de la Vuelta was, hoorde ik over de Elfstedentocht en dat die in september gereden 
zou worden. Heb toen aan Niels gevraagd of het ook mogelijk was om deze tocht te doen met en in 
mijn elektrische rolstoel. Dit was nog niet eerder gebeurt, maar hij zag het wel zitten als ik mee zou 
doen. Dus zogezegd, zo gedaan. En heb ik de Elfstedentocht in mijn elektrische rolstoel gereden.   
  
Mijn voorbereiding ging allesbehalve soepel. Eerst liet degene mij zitten met wie ik naar Friesland 
zou reizen, waardoor ik zonder vervoer kwam te zitten. Toen was het even nagels bijten of er nog op 
laatste moment een verblijf plaats en adl assistentie geregeld kon worden (de locatie waar ik zou 
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verblijven en de mensen die mij eerst zouden voorzien van adl assistentie hadden het last minute af 
laten weten). Maar alles kwam toch gelukkig nog goed. Dankzij mijn lieve zusje die een crowdfunding 
had opgezet waardoor ik een reguleren taxi kon boeken. En door jullie enorme snelle handeling had 
ik ook een supermooi verblijf met de nodige adl assistentie.   
  
Mijn persoonlijke slogan/motto is:  
  

“Ik ben niet beperkt, ik ben onbeperkt me zelf!”  
  
En dat lieten jullie ook goed zien. Welke beperking je ook hebt, iedereen werd als hetzelfde gezien. 
Niemand was in jullie ogen beter of slechter. Jullie lieten ons allemaal even speciaal voelen. Van jullie 
zouden er zoveel meer mogen, of nee, moeten bestaan. Want ook al hebben wij een beperking, ook 
wij zijn mensen en mogen gezien worden!   
  
  
Deelnemer 19  
Het is een tocht van uitersten.   
Donderdag was zwaar (vooral aan het eind, toen ik vlak voor de finish stilviel met een lege accu), 
vrijdag was een vlekkeloze topdag en de etappe van gisteren draaide uit op een forse teleurstelling: 
na 28 kilometer gestrand, op een winderige dijk langs het IJsselmeer.   
  
Het goede nieuws: door een ontroerende topservice van Scoomobielen-boer Medipoint kan ik 
vandaag wel ‘gewoon’ van start voor de laatste etappe naar Leeuwarden.  
  
Vooraf zag het er allemaal nog zo rooskleurig uit: vrijdag verliep immers probleemloos, dankzij een 
vroege start en zodoende extra laadtijd bij de tussenpunten. Maar bij binnenkomst van de sporthal 
waar alle rijwielen stonden geparkeerd, donderde ik meteen van mijn roze wolk. In plaats van het 
welbekende groene lampje op de acculader brandde er helemaal geen lampje. De lader bleek kapot 
en mijn scootmobiel was wel deels opgeladen, maar lang niet voldoende voor een etappe van 48 
kilometer. Na overleg besloot ik toch gewoon te starten, al wist ik eigenlijk al dat ik de finish in Sloten 
niet op eigen kracht zou halen. En dat was heel frustrerend: als je kwetsbaar en afhankelijk bent, is 
het extra klote als de techniek je in de steek laat.  
  
Ik probeerde toch zo veel mogelijk van de tocht te genieten en dat lukte nog best aardig. Ik genoot 
vooral enorm van de prachtige tocht door het Gaasterland en langs het IJsselmeer. Een opsteker was 
dat ik Hindeloopen en Stavoren op eigen kracht bereikte: weer twee stempels in the pocket. En 
ANWB-held Jos slaagde erin om mijn lader op te lappen, zodat ik in Stavoren toch nog een tijdje kon 
laden. Maar dat bleek onvoldoende: na 28 kilometer was het voorbij, waarna ik inclusief scootmobiel 
in een bus naar Sloten werd gebracht.  
  
En toch werd het een dag met een gouden randje, dankzij een buslading lieve mensen. Een korte 
bloemlezing:  
• Mijn vriend Kevin (fictieve naam) zou naar de finish in Sloten komen, maar stapte als verrassing ’s 
morgens de sporthal in Workum binnen, niet wetend dat zijn komst voor mij een geschenk uit de 
hemel was. Hij ontpopte zich als mijn steun en toeverlaat: hij stond bij elk tussenpunt op me te 
wachten (had al koffie gehaald, dat zijn bonuspunten) en sleepte me door de dag heen. (En we zijn 
totaal vergeten om een foto van ons samen te laten maken…)  
• Mijn kersverse maatje Frank (fictieve naam) bleef vanaf Hindeloopen bij me fietsen, totdat ik 
uiteindelijk stilviel. In Stavoren genoten we samen van een heerlijk visje, 500 meter voor het 

verzorgingspunt .  
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• De organisatie (Niels, Sandy, Sha, Sanne en al die andere kanjers) regelde dat ik in Sloten – waar 
finishen altijd een belevenis is, dankzij de massale aanwezigheid van de lokale bevolking – op een 
Zonnebloemfiets door de finishstraat werd gereden, zodat ik toch kon finishen en mijn stempel in 
ontvangst kon nemen.  
• De mannen van de bezemwagen en ANWB-man Jos zorgden ervoor dat ik het aandurfde om 
‘gewoon’ door te rijden totdat het niet meer ging, onder de belofte dat ze daarna zouden zorgen dat 
ik in Sloten kwam.  
• De storingsmonteur van Medipoint kwam vanuit Dokkum naar de finish in Sloten om een 
hagelnieuwe acculader te brengen, zodat mijn scootmobiel vannacht kon worden opgeladen en ik 
straks toch zelfstandig op weg kan voor de laatste etappe.  
  
Lieve, lieve mensen…. Enorm bedankt!!  
Kortom: ik zit nog ‘in de wedstrijd’! Vandaag de laatste etappe, van Sloten naar Leeuwarden, over 
maar liefst 51 kilometer. Ik mag al om 10 uur weg, samen met Truus (fictieve naam), zodat we 
onderweg extra laadtijd hebben, wat met zo’n lange etappe noodzakelijk is.  
Ik heb er zin in, al ben ik ook wel heel nerveus: mijn scootmobiel blijkt niet het meest geschikte 
vervoermiddel voor zo’n monstertocht. Maar mocht het toch weer misgaan, dan trekken we vast 

weer een blik met reddende engelen open .  
  
Ik hoop jullie morgen te kunnen vertellen dat ik het heb gehaald. (Voor wie die onzekerheid niet 
aankan: ik hoop vanmiddag tussen 17.00 en 18.00 telefonisch te gast te zijn bij Erik Vastenouw van 
RTV Papendrecht, o.a. te beluisteren via www.rtvpapendrecht.nl ).  
  
Ik heb gisteren trouwens niet eens veel gejankt, maar geloof me: dat ga ik vandaag royaal 
compenseren als ik over de finish in Leeuwarden kom.  
Oant moarn!  
  
  
Deelnemer 20  
  
De afgelopen vijf dagen ben ik trotse deelnemer geweest van de Onbeperkte Elfstedentocht.   
De deelname aan de Onbeperkte Elfstedentocht heeft mij veel kracht gegeven. Het rijden van de 
tocht is het verleggen van en  een overschrijden van mijn grenzen. Alle deelnemers hebben hun 
eigen verhaal en geven veel kracht. Ook is het fijn om hun een luisterend oor en iets van mijn kracht 
te geven zodat zij hun doel ook halen. Het deelnemen aan de Onbeperkte Elfstedentocht heeft dus 
veel kracht opgeleverd om mijn dagelijkse strijd mee aan te gaan.  
Ondanks dat ik dagelijks erg veel pijn heb en dit mij belemmerd in mijn beweging is het dagelijks 
bewegen een must om zo stabiel mogelijk te blijven. Iedere dag, iedere week, iedere maand heb ik 
een medisch doel dat haalbaar maar vaak ook onhaalbaar is. Door het jaar heen buffel ik om 
lichamelijk zo goed  mogelijk te blijven en tijdens deze strijd kom ik veel mensen tegen die niet 
(gelukkig) begrijpen hoe het leven  met zoveel pijn is en daardoor onbedoeld pijnlijke opmerkingen 
maken. Dit harde werken blijft vaak onzichtbaar. Ook het moeten vechten voor hulpmiddelen kost 
veel energie en  levert veel onbegrip en loopt vaak uit op een desillusie. Door een paar keer per jaar 
een niet medisch doel te hebben en waar je even in een groep mag zijn waarbij je niets hoeft uit te 
leggen is een zegen en geeft kracht om op andere vlakken weer te kunnen vechten.   
Het deelnemen aan Onbeperkte Evenementen geeft mij vooral veel kracht. Ik ben dan even gelijk en 
niet minderwaardig of een uitzondering in een gewone groep mensen. Ik zet even een “normale” 
prestatie neer en die gezien wordt en waarbij het normaal is dat je wat extra tools nodig hebt om de 
finish te halen. Het voelt bijna of je helemaal normaal bent en niet iemand met extra uitdagingen 
bent en ik nog deel kon zijn van de maatschappij. Dit gevoel is zo belangrijk om de stress van alle dag 
thuis te kunnen dragen.   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rtvpapendrecht.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1RDqUhKNKotcKLlYUi1DCPnaGIUEg0a8ozcqygU6n10w6Ar7toLtsbXsY&h=AT2JmlHxArAO7rq4V_FvVMhGn3Qe_bpA3gIGXWXquIvkaRm5lsjsnqPXmZB7fsoA5U58seo49MrqkA8OVz6w8_yket-ZlJe_MJ7SEcG4AZWbs7dSBfvw0i0TOqMdwU9vWGeV&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2VuB7DObHaEeAp0OrU3c7QmkQgd_XdeA9y3dXyf3T8OpVRGUuuVe6zsXtG9Mr90a_PQsPGhmHoWJDLZ3ZMzN6ODmUId31WVVZ2APi8kzlr3YCqM6pUm_IMXBdobquXelyC_8EgpLYl45soVibq96dwwA
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Iedere tocht van de Onbeperkte Elfstedentocht leer je van andere deelnemers maar ook van de 
vrijwilligers, buddies en het publiek. In de editie 2021 leerde ik dat ik ook weer een prestatie kan 
neerzetten die voor de mensen in mijn omgeving zichtbaar is. Dit keer heb ik geleerd dat ook ik 
mensen kan inspireren en meenemen om hun eigen doelen te behalen en dat mijn verhaal er ook 
toe doet. Ook leerde ik van de vrijwilligers en buddies dat vragen om hulp geen waardevermindering 
is, maar normaal. En natuurlijk heb ik wederom geleerd dat ik weer mijn grenzen kon verleggen.   
Voor de tocht heb ik veel getraind en contact gehouden met de andere deelnemers om bij hun soms 
advies te vragen of andere zaken te delen. Verder heb ik mijn voeding aangepast onder leiding van 
een diëtist. Verder  heeft mijn planning van de fysiotherapie de laatste maanden volledig in het licht 
gestaan van de inspanning die ik moest gaan leveren tijdens te tocht en hoe het herstel moest 
verlopen erna.   
Toen ik over de finish kwam voelde ik me fantastisch, overweldigd en uitgeput. Zoveel applaus, 
zoveel waardering, zoveel warmte. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Wat een prestatie is het eigenlijk 
geweest?  En gelijk een gevoel van heimwee omdat het evenement over is en de lieve, inspirerende 
organisatie en deelnemers geen deel meer uitmaken van mijn dagelijks leven. De warmte en kracht 
neem ik mee en daar kan ik wel weer een lange tijd op teren. Het gevoel van de finish is eigenlijk 
onbeschrijfelijk.   
“Het rijden van de Onbeperkte Elfstedentocht moet je durven maar geeft zoveel kracht.”  
  
Deelnemer 21  
Dag 5 Onbeperkte Elfstedentocht Sloten- Leeuwarden, 53 km  
En weer regen en wind. We wilden een uitdaging? Nou, we kregen hem!  
  
Gelukkig was het in de middag beter, maar in de ochtend was het toch echt koud en afzien.  
  
Maar we hebben het gered en mijn derde Elfstedenkruisje is binnen!  
  
Zo bijzonder om dit samen met mijn ouders en zus, mijn lief en schoonzus te doen.   
Leuk dat je erbij was Henk, Trudie en Jolanda (fictieve namen)!   
  
Dank Onbeperkte Evenementen, Sandy van Rooij, Niels Krijnen voor het organiseren. Jullie zijn een 
motivator voor velen. Zonder jullie zou ik deze zomer nooit zoveel gefietst hebben.  
  
Dank alle vrijwilligers, de anwb, ehbo, motards. Zonder jullie is dit onmogelijk.  
En ook dank alle mededeelnemers! In deze sfeer stijgen we allemaal boven onszelf uit  
  
  
  
Deelnemer 22  
De 5e en tevens de laatste dag had opnieuw iets speciaals. Het gevoel van samenhorigheid is groot. 
Op naar de finish, weer of geen weer ik ga het volbrengen.   
  
Ondanks dat ik voel dat ik minder stabiel op mn benen sta heb ik er heel veel zin in. Er staan mensen 
langs de kant iedereen toe te juichen, mensen in de auto toeteren als ze de lange sliert diverse 
voertuigen voorbij zien komen. Ook de mannen op de motoren zijn enthousiast en roepen mij, ons 
nog even toe dat de wind gunstig is vandaag.   
  
Bij iedere goed verzorgde stopplaats ben ik blij dat ik even kan opwarmen met een kopje thee. De 
laatste 10 kilometers. En dan is Leeuwarden in zicht. We gaan steeds sneller fietsen. Hahaha.  
  

https://www.facebook.com/onbeperkteevenementen/?__cft__%5b0%5d=AZUJmvY3la-W-vLaWpSlHE2vdOsE0zJCPp_yYFLqtXKU6P8QxoeL8A_L1xX6D_4pbAyoZ_WOUELa4cnTONW6tJkAJG1vLAa-RUSuarZkVm5jO3tvcnzFaBh755IBQJ0jRj-p1Y4cFeL8P9nElDEHiLw5aftnVDbfLNISQ0HnZByOuodPZaIqCz_jgPvAR4Kk-uM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sandy.krijnen?__cft__%5b0%5d=AZUJmvY3la-W-vLaWpSlHE2vdOsE0zJCPp_yYFLqtXKU6P8QxoeL8A_L1xX6D_4pbAyoZ_WOUELa4cnTONW6tJkAJG1vLAa-RUSuarZkVm5jO3tvcnzFaBh755IBQJ0jRj-p1Y4cFeL8P9nElDEHiLw5aftnVDbfLNISQ0HnZByOuodPZaIqCz_jgPvAR4Kk-uM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/niels.krijnen.3?__cft__%5b0%5d=AZUJmvY3la-W-vLaWpSlHE2vdOsE0zJCPp_yYFLqtXKU6P8QxoeL8A_L1xX6D_4pbAyoZ_WOUELa4cnTONW6tJkAJG1vLAa-RUSuarZkVm5jO3tvcnzFaBh755IBQJ0jRj-p1Y4cFeL8P9nElDEHiLw5aftnVDbfLNISQ0HnZByOuodPZaIqCz_jgPvAR4Kk-uM&__tn__=-%5dK-R
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Bij de finish worden we met veel applaus binnen gehaald door veel lieve mensen. Ik voel vooral 
blijdschap en voldoening na 5 dagen inspanning. We hebben samen de elementen van het weer 

getrotseerd. We hebben elkaar even vastgehouden   
  
We kijken terug op een fantastische rijke ervaring tijdens de Onbeperkte Elfstedentocht.   
  
Bedankt team LEEF!! En iedereen die heeft geholpen om dit evenement mogelijk te maken.  
  
Deelnemer 22  
  
Ik heb tijdens de derde editie van de Onbeperkte Elfstedentocht de zaterdag 10 kilometer mee 
gerold, samen met mijn buddy, mijn moeder   
  
Deelname heeft mij een fijn gevoel  gegeven. Ik heb geen invloed op mijn gezondheid na 
uitbehandeld te zijn verklaard, maar ik kan wel doelen stellen en die volbrengen om mezelf 
gevoelsmatig de macht terug in eigen lichaam te krijgen. En het is voor mij een bijzonder gevoel dat 
er mensen zijn die me aanmoedigen, steunen en willen helpen. Dit door vele kindertrauma’s en 
jeugdtrauma’s gaf me dit evenement even het gevoel gehoord begrepen en geaccepteerd te voelen.  
  
Dit soort evenementen zijn belangrijk omdat het voor iedere persoon belangrijk is om een doel te 
hebben om te sporten. Zo word je betrokken en voel je je minder beperkt maar even een normaal 
persoon.   
Zo heb ik mijn grote passie weer opgepakt paardrijden na 10 jaar, heb ik nu weer sinds 3 maanden een 
paard. Ik durf nu weer naar het bos, want nu word ik gezien als een normale ruiter, terwijl er wel 
aanpassingen zijn. Ik rij volledig op stem, omdat mijn benen niet functioneren. Maar doordat ze dat 
niet zien, word je minder aangekeken dan dat ik met rolstoel alleen het bos in ga.   
  
Ik denk ook doordat je met een groep bent tijdens een evenement en je niet de enige bent word je 
minder bekeken.   
  
Het is belangrijk dat ik heb deelgenomen omdat de spierkracht die ik in mijn armen heb zolang 
mogelijk behouden kan worden door sporten.   
  
Mijn buddy heeft gezien en geleerd dat iedere persoon op zijn eigen manier een beperking heeft 
maar daarentegen zoveel doorzettingsvermogen laat zien   
  
Als voorbereiding op de tocht heb ik eerst een aanvraag gedaan voor een elektrische handbike zodat 
ik onafhankelijker zou worden, maar die werd afgewezen door onbekendheid van mijn aandoening. 
Toen een aanvraag gedaan voor een betere rolstoel met elektrische ondersteuning. Deze werd ook 
afgewezen. Toen had ik nog ongeveer 1 maand, dus uiteindelijk de normale rolstoel gebruikt. 
Doordat mijn spierkracht niet best is in mijn armen en ik snel vermoeid ben, dacht ik: “we zien het 
wel”. Ik zorg dat ik er uitgerust naar toe ga en daarna weken bedrust heb maar dat heb ik er voor 
over   
  
Toen ik over de finish kwam was ik trots dat het gelukt was en heel blij!  
  

“Laat je niet afwijzen door de maatschappij,   
voor iedere wil is een weg”  
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Motard  
Functie vrijwilliger: Motard  
   
Ik heb als Motard voor 2 dagen meegereden. Vorig jaar heb ik alle dagen mee gereden  
   
Mijn betrokkenheid bij de Onbeperkte Elfstedentocht heeft mij nieuwe contacten, complimentjes 
hoe we het gedaan hebben (ook tijdens de dag zelf) opgeleverd.  
   
De samenleving zou over het belang van bewegen, een doel hebben en meedoen moeten weten dat 
mocht je een beperking hebben dat je nog genoeg kan doen.  
   
Mijn bijdrage tijdens het evenement is van belang omdat wij op de route de ogen voor de organisatie 
zijn tijdens de dag. En doordat we dit jaar bevoegd waren om kruising af te zetten hebben wij het 
evenement iets veiliger kunnen maken voor de deelnemers  
   
Ik heb van de deelnemers geleerd dat mocht je een beperking hebben dan kun nog genoeg doen als 
je wil.  
   
Als voorbereiding ben ik bij de vrijwilligers bijeenkomst geweest en ik heb de route van te voren 
bekeken. Voordeel was door ervaring van vorig jaar wist ik nu deels de belangrijke punten  
   
Helaas heb ik dit jaar niet bij de finish kunnen zijn, maar kijk ik terug naar vorig jaar heb je toch een 
slik momentje wanneer je alles ziet bij de finish  
  

“Mooi evenement,  
Deelnemers die door zetten ondanks hun beperking,  

Goeie contacten of je nou deelnemer of vrijwilligers bent”  
  

   
Reactie van een deelnemer na deelname 2e editie Onbeperkte Elfstedentocht  
Met mij gaat het wel echt beter dan een jaar geleden, ik schreef het al eerder meen ik, maar de OE 
heeft bij mij wel de ommekeer ingeluid. In februari begonnen met werken en dat gaat goed/steeds 
beter. Uiteindelijk zo goed dat we het samen aandurven een jaarcontract aan te gaan voor 32 uur per 
week, vanaf 1 september. Hoewel ik nu een half jaar ingeslingerd heb, vind ik het nog best spannend 
hoor om me zo vast te leggen, ik heb soms gewoon weinig grip op m'n vermoeidheid. Maar ik 
amuseer me prima op het werk, fijn om weer ergens aan bij te mogen dragen en dát geeft juist 
energie! De OE 2022 heb ik in de bedrijfsagenda laten vastleggen, ik hoop dat ik alle dagen mee kan 
fietsen, maar het is heel druk in die periode, dus mss dat ik een dag (of twee?) verstek moet laten 
gaan. Dat bezien we dan last minute.  
   
 Deelnemer 23  
Weer bijgekomen van een prachtige Elfstedentocht zal ik proberen jouw vragen zo duidelijk mogelijk te 
beantwoorden.  
  

Ik was deelnemer èn buddy op de duofiets.  
  
Vorig jaar was ik deelnemer op mijn driewielligfiets. Ik vond de tocht zo inspirerend en goed 
georganiseerd dat ik meteen besloten heb om dit jaar met de duofiets mee te doen, om zo iemand anders 
de kans te geven dit te ervaren. Niet iedereen durft te denken in mogelijkheden en te ervaren wat dit kan 
opleveren, hoe dit kan inspireren.  
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Ik heb een van de gasten van Fietsmaatjes Heusden uitgenodigd en Jacqueline (fictieve naam) zag dit als 
een nieuwe ervaring en uitdaging. Het mooie aan haar deelname was dat zij na 3 dagen te kennen gaf dat 
zij deze tocht volgend jaar op haar eigen fiets wil gaan fietsen. Na gesprekken met andere deelnemers zag 
zij, dat er bv qua vervoer en overnachtingsmogelijkheden er veel mogelijk is en dat ook andere 
deelnemers zelf of met hulp hier een oplossing voor hadden gevonden. Ik hoop dat zij kans ziet daad bij 
woord te voegen. Meedenken zal ik zeker met haar.  
  
Voor mensen met een beperking is meedoen, bewegen en een doel hebben ontzettend belangrijk. Er is 
vaak al zoveel weg gevallen door de beperking en alles kost veel meer inspanning en moeite. In conditie 
komen en blijven is minstens zo belangrijk. Samen bewegen en sporten maakt het leven zo veel 
waardevoller. Zeker omdat er soms sociale contacten weg gevallen zijn, of omdat 'gezonde' sporters op 
een heel ander niveau sporten. Als mens zijn wij met een beperking net zo waardevol en hebben wij ook 
recht op een plek in de maatschappij.  
  
Gelukkig heb ik al een aantal jaren niet meer het gevoel dat ik aan de zijlijn sta! Ik kan steeds weer nieuwe 
uitdagingen vinden, op mijn niveau, individueel of in groepen, georganiseerd of eigen initiatief. Het is wel 
heerlijk dat er steeds meer georganiseerd wordt! Dat scheelt een hoop energie.  
  
Er is zo veel mogelijk!  
  
Ik heb mij voorbereid op de tocht door  regelmatig te fietsen, ook langere tochten.   
  
Toen ik over de finish kwam voelde ik mij Heerlijk. Ik was na m'n nieuwe infarct afgelopen februari al wel 
weer redelijk in conditie. Het fietsen op de duofiets was wel zwaarder dan ik had gedacht.  Maar 
Jacqueline en ik hebben het gehaald en ik ben trots op ons.  
  

“Overwinning!!”  
   
Deelnemer 24  
  

Hallo kanjers hier onze ervaringen  
  
Wij hadden ons reeds opgegeven bij het eind van 2021, waar wij voor de 2e keer meededen, om er 
weer snel  bij te kunnen zijn bij dit prachtig evenement ,waar een ieder met wat voor beperking ook 
,mee kan doen. Het liep jammer  genoeg voor ons anders ,dit jaar moesten wij afzeggen, want 
Corona kwam bij ons op bezoek .  
  
We hebben  wel alles kunnen volgen omdat men heel veel op facebook plaatste en wij er zo toch een 
beetje bij waren.  
  
Deelname aan het evenement levert ons op dat we er weer helemaal bij horen. Het gevoel met zijn 
allen, ieder die op zijn manier zijn beperking draagt ,en daardoor allemaal nieuwe contacten 
ontstaan  
  
Het belang is voor ons persoonlijk bewezen dat beweging maakt dat je fitter blijft, zowel lichamelijk 
als geestelijk, en je krijgt meer kwaliteit van leven.  
  
Het is heel belangrijk om nog mee te tellen en het gevoel van  saamhorigheid en een warm bad om 
dit zo met elkaar te mogen doen.  
  
Ik heb van de deelnemers geleerd dat een ieder vrolijk, weer of geen weer, aan de start staat en er 
zoveel steun van elkaar uitgaat om door te zetten.  
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Ik heb mij voorbereid door veel trainen, zowel buiten als binnen, ik heb mijn 
eet patroon aangepast en drink geen alcohol.  
  
Dit jaar ben ik natuurlijk niet over de finish gekomen, maar de voorgaande jaren had ik een zeer trots 
en voldaan gevoel en veel emoties dit weer bereikt te hebben.  
  
“Het is geen feest ,als je niet met de onbeperkte 11 stedentocht bent mee geweest”  
  
  
Buddy  
Ik ben als buddy 5 dagen meegegaan met de tocht. Naast meefietsen ook wat verzorging bij 
overnachtingen.  
Voor mij was het genieten om te zien hoe de deelnemers met een beperking de volle aandacht 
kregen en hiervan genoten. Het slechte weer van de laatste tocht had hier geen enkele invloed op.  
  
De samenleving zou over het belang van bewegen, een doel hebben en meedoen moeten weten dat 
Beweging essentieel is, dat zou iedereen moeten weten! Motivatie en bieden van mogelijkheden 
blijken voor de samenleving noodzakelijk. De deelnemers aan de tocht hebben naar mijn idee de 
extra motivatie niet nodig, beweging is voor hen een onderdeel deel van hun leven. .  
  
Door mijn deelname heb ik iemand met een lichamelijke beperking de mogelijkheid gegeven om mee 
te doen.  
Ik heb als buddy van de deelnemers geleerd dat ik bevoorrecht ben dat ik geen beperkingen heb, en 
dat de deelnemers dingen doen zonder te klagen over hun beperkingen.  
  
Toen ik over de finish kwam voelde ik met name de trots over de prestatie bij mijn "deelnemer".  

  
“Zet mensen met een beperking op de voorgrond”  

  
  
Deelnemers 25  
Ik heb deelgenomen aan de Onbeperkte Elfstedentocht als trotse vader en buddy van Klaas.  
Het was een geweldige ervaring voor Klaas (fictieve naam) en mij waarbij we heel veel lieve, 
fantastische, betrokken maar vooral dappere mensen ontmoet hebben. Met als bonus een geweldige 
opbrengst voor ons sponsordoel dankzij gulle en betrokken donateurs.  
Mensen met een beperking leveren iedere dag een topprestatie in hun dagelijks leven en dat sporten 
in het algemeen maar in het bijzonder het meedoen aan een evenement zoals dit een enorme boost 
en zelfvertrouwen geeft.  
Het is belangrijk dat wij hebben deelgenomen omdat het fijn is om iets te doen wat je leuk vind, met 
daarbij via de sponsoractie ook nog iets kunnen betekenen voor de maatschappij.  
Dat je met een grote groep mensen die je bij aanvang niet kent in een paar dagen een band krijgt, 
omziet naar elkaar en samen de finish haalt.  
Naast wekelijks sportschool en G-voetbal fietsen we in onze vrije tijd al veel, ook wel meerdaagse 
tochten, dus op fysiek gebied was er niet veel voorbereiding nodig. Meer voorbereiding was het 
werven van donateurs en het regelen van overnachting, maar dit ging eigenlijk ook heel soepel.  
Toen wij over de finish kwamen was ik trots op Klaas en alle andere deelnemers.  
Eigenlijk zouden er in alle 11 provincies een Onbeperkte Elfstedentocht, Onbeperkte Vuelta, 
Onbeperkte Ronde van Drenthe (maakt niet uit hoe het heet) georganiseerd moeten worden, zodat 
iedereen met een beperking mee kan doen, afstand tot het evenement geen probleem is en de 
bekendheid van dit evenement nog beter bekend raakt bij het grote publiek. Heel veel dank voor dit 
geweldige evenement en veel succes in de toekomst, ook namens Jelmer.  

“It giet oan, sels mei in beheining”.  
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Deelnemer 26  
Ik heb als deelnemer de gehele tocht gedaan op een elektrisch ondersteunde driewielfiets. Tesamen 
met een buddy.  

  
Ik heb een hele mooie ervaring achter de rug waarbij ik een blij ben weer aan een evenement heb te 
kunnen deelnemen.  
Het is belangrijk om weer het gevoel te hebben mee te kunnen doen aan een evenement waarin je 
een eigen doel kan nastreven. Daarbij is zingeving denk ik een mooie vertaling.  

  
Buiten de prestatie om, is het belangrijk voor je eigenwaarde. Dat je weer een keer trots kan zijn op 
jezelf.  
  
Voor mij als deelnemer , ook van andere deelnemers geleerd en respect kunnen hebben hoe 
eenieder, op zijn eigen manier en mogelijkheden aan zijn of haar doel kon nastreven.  
  
Ik heb me op de tocht voorbereid door buddy’s te regelen, mijn vervoersmiddel te krijgen en op orde 
te brengen en overnachtingen te organiseren.  
Toen ik over de finish kwam had ik een heel groot gevoel van voldoening, maar ook trots op mezelf, en 
veel deelnemers die ik, bijna allemaal onderweg heb leren kennen.  
  

“Saamhorigheid”.  
 
 
Deelnemer 27 

  
Ten eerste wil ik jullie Sandy, Niels en Sha bedanken voor de fantastische fietstochten die jullie hebben 
georganiseerd met veel hulp eromheen. Een hele organisatie…. Petje af hoor want het is echt goed 
verzorgd!  
 
Ik heb de 1e en de 3e editie meegefietst, als deelnemer, met mijn zoon en met een vriendin, beide 
ook echt deelnemer. Mijn man was beide keren onze bezemwagen, maar dat is niet echt nodig, maar 
in ons geval wel praktisch, en hij vond het ook leuk om alles te zien.  
 
Mijn zoon (toen 24 jaar) was nog maar net bezig met zijn diagnose MS en wilde voor zichzelf de 
bevestiging dat hij nog kon presteren, en dat kon hij goed uitproberen met veel kilometers tegen 
windkracht 6 fietsen zonder ondersteuning, en achter mijn brede fiets aan om te volgen om daardoor 
weer vertrouwen te krijgen op de fiets in het verkeer met beperkt zicht. Heel belangrijk, want hij 
kwam veel zekerder terug, en is dat nog steeds!   Voor mijzelf is het beide keren echt de uitdaging 
geweest hoever ik kan gaan, de tweede keer 25 km meer gefietst! Het is een kick voor een langere tijd 
erna om vooral door te gaan met hoe ik bezig ben met voortbewegen op mijn driewielfiets met 
ondersteuning, maar ook weer stimulans om te kijken naar ander soort mogelijkheden van mezelf 
vervoeren. Ik ben inmiddels bezig met oriënteren voor de aanschaf van een rolstoelhandbike. 
 
De voorbereiding heeft voor de vriendschap gezorgd, we zijn nl wekelijks een lange afstand gaan 
fietsen m op elkaar af te stemmen en elkaar beter te leren kennen, dan alleen van toen met 
revalideren in dezelfde revalidatiegroep in het ziekenhuis. Daardoor leef je er ook echt naartoe, en 
houdt jezelf in goede conditie, ook als het erg warm is, gingen we gewoon vroeg weg! 
 
Het presteren en laten zien dat het gestelde doel gehaald wordt, en wij zelfs 25 km meer, is 
fantastisch. Helemaal als je weet dat bij het thuisfront meerdere activiteiten werden afgelast door de 
weersomstandigheden! 
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Onze bezemwagen chauffeur zegt ook dat het heel goed georganiseerd is, en daarvoor veel te weinig 
deelnemers….. 
Overnachten maakt het voor veel mensen ws te duur en te omslachtig, vooral omdat het 5 dagen zijn. 
En hij is bang dat het eentonig wordt om hem jaarlijks te rijden. ( namens Rob dus) 
 

Ik vind het “de meest afwisselende elfstedentocht”; 
Gezien de afstanden, het weer en de vervoersmiddelen die gebruikt worden. 

 
 

  
  
 Deelnemer 28 

 
Ik heb een etappe meegefietst. 
  
Tijdens deze dag heb ik inzicht gekregen in de wilskracht en veerkracht van de mensen met een 
beperking. 
  
De samenleving zou moeten weten dat bewegen ontzettend belangrijk is! Bewegen is voor iedereen 
belangrijk. Een doel hebben ook, anders gebeurt er weinig meer. Meedoen levert sociale contacten op, 
verbreedt je kennis en inzichten. 
  
Ik sta zelf niet aan de zijlijn maar heb een beter inzicht gekregen aan deelnemers die dat misschien wel 
staan. 
  
Ik heb van de deelnemers geleerd dat je ondanks een beperking positief kan zijn. Zij zetten door en zijn 
een voorbeeld voor veel anderen. 
  
Toen ik over de finish kwam vond ik het voor mij zelf geen prestatie maar voor de mensen met een 
beperking echt wel! 
  

  
“De Onbeperkte Elfstedentocht is een feest voor deelnemers en begeleiders en laat zien hoe belangrijk 

het is om mee te doen in de maatschappij”. 
 
Deelnemer 29 
 
In 2019 heb ik mijn hart gevolgd en een droom uit laten komen. In dat jaar heb 
ik in mijn eentje een fietstocht gemaakt van Zeeland naar huis. Een 
onvergetelijke ervaring waar ik nog regelmatig aan terugdenk. Ik werd 
geïnspireerd door het verhaal van Sandy beschreven in haar boek “ Ik, mijn 
hond en MS “. Na contact met haar te hebben gezocht heeft ze mij in die 
periode aangemoedigd om die stap te nemen. Tot op de dag van vandaag heeft 
het mij veranderd. Ik had daarvoor nooit gedacht dat ik dit zou kunnen . Ik ben 
gegroeid in mijn zelfvertrouwen, durf en groei-mindset. Iedere keer weer 
opnieuw blijkt dat “er is meer mogelijk dan je denkt”. 
Daarnaast voelde ik veel herkenning in “de pijlers van het Leefstijlhuis”. Door al 
deze pijlers , veel bewegen, juiste voeding, stress vermindering door meditatie 
en yoga, en de juiste zorg . Op deze manier heb ik nog steeds de regie over de 
kwaliteit van leven. Dat gaat niet vanzelf daar moet ik dus wel wat voor doen. 
De afgelopen 3 jaar heb ik mijzelf ieder jaar een nieuw fietsdoel gesteld. En o.a 
het fietsen van de OE is er daar één van. Fietsen is niet meer weg te denken uit 
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mijn leven. Ik fiets het hele jaar door. In de winter onderhoud ik zo goed als 
mogelijk het fietsten . Het bevordert de doorbloeding en conditie. En het fijne 
is, ik voel mij er heel goed bij en ik word er blij van. 
Op welke manier ben jij de afgelopen dagen betrokken geweest bij de OE ? 
Wat heeft jouw betrokkenheid of deelname jou opgeleverd? 
Afgelopen September heb ik op een elektrische lage-instapfiets de OE tocht 
gefietst. Ondanks de beperkingen die ik ervaar van de MS, was dit weer een 
geweldige ervaring ! Niet bezig zijn met wat er niet meer lukt maar juist 
ervaren dat er nog zoveel mogelijk is. En dat niet alleen bij mijzelf maar dat zie 
ik ook om mij heen bij andere mensen die moeten dealen met hun beperking 
van de ziekte of aandoening. 
In de afgelopen jaren heb ik meer vertrouwen, zelfstandigheid en innerlijke 
kracht in mijzelf opgebouwd om opnieuw deze uitdaging te volbrengen. Ik ben 
een blijer mens geworden. Ik kan beter naar mijzelf luisteren en aanvoelen wat 
goed voor mij is. 
Als ik eraan terugdenk wordt ik nog geraakt door de samenhorigheid in de 
groep. Je doet dit niet alleen en je bent niet alleen. Je doet dit samen. Wat er 
ook gebeurd ,met elkaar wordt er naar mogelijkheden en oplossingen gekeken. 
De kracht van het team van Stichting LEEF! Iedere dag weer met elkaar starten 
en elkaar succes wensen. Er helemaal voor gaan om het beste eruit te halen , 
 
Wat zou de samenleving moeten weten over het belang van bewegen , een 
doel hebben en meedoen? 
Ik zou het wel van de daken kunnen schreeuwen . Regelmatig bewegen is een 
must om jezelf in goede lichamelijke conditie te houden. Er worden stofjes 
aangemaakt waardoor je je blijer voelt. En je gaat daardoor beter in je vel 
zitten. Dus minder last van kwaaltjes en pijntjes. Dagelijks bewegen in de 
buitenlucht levert ook nog extra energie op door de aanmaak van vitamine D. 
Bewegen wordt nog leuker als je een doel hebt om naar toe te werken. Het 
leuke is dat je altijd iemand tegenkomt dus spontane ontmoetingen krijg je er 
gratis bij. En het is heel leuk om te vertellen waar je mee bezig bent. 
 
Waarom ik het belangrijk vind dat ik heb deelgenomen aan de OE en niet 
meer aan de zijlijn staat? 
Mijn ervaring is dat het meer dan belangrijk is om deel te nemen aan een 
onbeperkt evenement. 
Door mee te doen ; 

 Ongeacht welke beperking , iedereen is één. Een ieder doet er toe!! 
 Door er met z’n allen voor te gaan geeft dat een enorm samenhorigheid 

gevoel. 
 Het is goed om uit je comfort zone te gaan. Op deze manier kom je er 

achter dat er meer mogelijk is dan je dacht. 
 Je gaat een uitdaging aan en dat maakt dat je over grenzen gaat. Dat 

geeft enorm veel kracht en zelfvertrouwen. 
 Men gaat meer bewust fietsen om het doel te bereiken. 
 Geeft het meer kracht , trots en zelfvertrouwen wanneer het doel wordt 

bereikt 
 Je uit je hoofd , en gaat meer in je lijf zitten. 

 
Wat heb jij als buddy of publiek geleerd van alle deelnemers? 
Ik heb nu in totaal 3x meegedaan aan de OET als buddy en wat mij iedere keer 
weer diep raakt is het ongelofelijke enthousiasme en doorzettingsvermogen 
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van de deelnemers. Ondanks hun handicaps , pijn en/of vermoeidheid is 
opgeven voor hen absoluut geen optie. Het is alsof de deelnemers op 
natuurlijke wijze een collectief vormen dat door hun gebundelde kracht tot 
grote dingen in staat is. 
En als je dit als vrijwilliger of buddy van dichtbij meemaakt werkt dit heel 
inspirerend ! 
 
Hoe heb jij je voorbereid op de tocht? 
Door fietsen in mijn leven met regelmaat in te bouwen. En dan begin ik al in de 
maanden februari te trainen ,wanneer het weer zich daarvoor leent. Vanaf het 
voorjaar maak ik de afstanden steeds langer. Daarnaast ben ik ook samen met 
mijn man een aantal dag achter elkaar gaan fietsen. Op deze manier kwam ik 
erachter wat ik aan kon door meer kilometers te maken in een paar dagen. 
 
Wat voelde jij dat je over de finish kwam? 
En dan de voldoening bij de finish. Dat gaf zoveel power , kracht en een gevoel 
van verbondenheid. 
En wat was er een blijdschap en enthousiasme bij mijzelf en bij anderen om mij 
heen. Ik voelde opwinding , blijdschap en trots …… wat was dit mooi ! En wat 
ben ik dankbaar dat ik dit weer heb kunnen doen! Tranen van ontroering 
gleden over m’n wangen. 
 

“Kom in actie , kom in beweging . 
Iedere stap is één!!” 
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Bijlage 2 foto’s Onbeperkte Evenementen 
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