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LIESSEL - Frans van der Laak, Jos Smits, Martien Janssen, Cor Janssen, Geert Boots, Hans Winters en 

Frank Veldhuijzen van de Marmatrimmers zijn weer terug in Liessel. Zondagavond werden ze 

ontvangen door hun mede-Marmatrimmers na een fietstocht vanuit Bardonecchia in Italië naar 

Rotterdam. Voorafgaand aan het vertrek naar Italië zamelden de zeven renners een bedrag van 

ruim 41.000 euro in voor de stichting Daniel den Hoed. 

De zeven leden van de Marmatrimmers namen vorige week deel aan de Tour for Life: een 

monstertocht vanuit Italië naar Rotterdam met een totale lengte van 1.400 km en 17.000 

hoogtemeters. Antoon Reijnders en Hans van Otterdijk van Cycle to Explore zorgden tijdens de Tour 

for Life voor het opbouwen van de tenten op de campings waar de renners overnachtten. Rudy van 

Bouchaute volgde hen op het parcours zelf met eten en drinken, kleding en persoonlijke spullen. 

Het idee om deel te nemen aan de Tour for Life begon met de vraag van Geert Boots of er leden 

waren die zin hadden in een mooi avontuur voor het goede doel. Vanaf begin april organiseerde de 

groep renners diverse evenementen om geld in te zamelen, waaronder een pubquiz, autowassen, 

brunch, Go Nuts in the Chestnut en een uitzwaaibuffet met veiling. De deelnemers spraken ook hun 

persoonlijke omgeving aan met de vraag een duit in het zakje te doen. Dit resulteerde in een 

opbrengst van ruim 41.000 euro. 



De tocht duurde acht dagen en was volgens de deelnemende Marmatrimmers een groot, fantastisch 

en zeer goed georganiseerd evenement. Na een overnachting in het Olympisch dorp van de 

winterspelen in Turijn (2006) vertrokken de renners zondag 27 augustus voor de Koninginnenrit over 

172 km. De tocht ging onder meer over de Col de L’Echelle en de Col Du Galibier. Daarna volgden 

etappes door de Alpen, Jura, Vogezen en twee dagen door de Ardennen. Na de afsluitende etappe 

vanuit Lille (bij Turnhout) werden de deelnemers bij de finish in Rotterdam in peloton ontvangen 

door een grote groep familieleden, vrienden en bekenden. Daar werd ook het totaalbedrag van ruim 

623.000 euro bekendgemaakt, dat door 137 renners bijeengebracht was. De opbrengst is bestemd 

voor de stichting Daniel Den Hoed, die het gebruikt voor de aankoop van specialistische apparatuur 

voor onderzoek naar kanker. 

In de Marmabar waren zondag veel leden van de Marmatrimmers aanwezig om de renners te 

feliciteren met het behaalde resultaat. Later op de avond bracht het Sint Hubertus Gilde hen een 

vendelgroet. 
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