Maak kennis met…
Naam, leeftijd en woonplaats?
Jeroen Hollewijn, 37 jaar, woonachtig in Douve Weien, Heerlen.
Hoe ben je bij Sporting Heerlen terecht gekomen?
Ik werd door Jorrit Dacier getagd op Facebook onder een bericht van Sporting Heerlen,
waarin zij zochten naar een trainer van de JO19-1. Na een leuk gesprek was het snel
beklonken.
Hoe lang ben je al werkzaam als vrijwilliger?
Ik ben al 9 jaar vrijwilliger bij Qredits Microfinanciering en na 2 jaar trainer te zijn bij
Bekkerveld, nu voor het eerste jaar bij Sporting Heerlen.
Welke functies heb je allemaal binnen Sporting Heerlen?
Bij Sporting Heerlen ben ik trainer/leider van de JO19-1.
Wat zijn de leukste aspecten als vrijwilliger?
Plezier van voetballende kinderen en het sportief bezig zijn, “kennis overbrengen”.
Heb je zelf ook een voetbalverleden?
Ik heb 25 jaar bij Bekkerveld gevoetbald, begonnen op mijn vijfde. Daarna heb ik 2 jaar
in Roosendaal gespeeld, omdat ik daar destijds in de buurt woonde. Vervolgens mijn
amateurcarrière voortgezet bij Blijdorp 3, waar ik leuke herinneringen aan over heb
gehouden. Geëindigd in de zaal bij Bekkerveld, onder bezielende leiding van Ger Holtjer,
huidige trainer van het 2e elftal.
Aan wie of waaraan denk je het eerst als je aan Sporting Heerlen denkt?
Freek (nog sorry voor het slopen van de gele paal )
Beschrijf Sporting Heerlen in 1 woord
Bovenverwachting
Wat is het mooiste moment dat je hebt mogen meemaken bij Sporting Heerlen?
Het 3-3 gelijkspel tegen Langeberg met de JO19-1, op dat moment de koploper in onze
klasse. Een zwaarbevochten, maar welverdiend punt. Waar we nog een aantal kansen
kregen om de winnende te maken.
Tot slot, waar zien we je over 5 jaar?
Met een diploma op zak, nog altijd gemoeid bij de JO19-1 van Sporting Heerlen.

En nu even iets heel anders, je doet mee aan Run For KiKa. Kun je kort
uitleggen wat de Run For KiKa inhoudt?
Kika ofwel Kinderen kankervrij is een sponsor initiatief met als sportieve tegenprestatie
dat je een marathon loopt.

Heeft de Run For KiKa voor jou ook een speciale betekenis?
Nu is hardlopen iets wat ik al een aantal jaren doe, maar een marathon staat nog altijd
niet afgevinkt op mijn lijstje. Dit zal dus mijn eerste keer zijn dat ik 42,2 km loop.
Natuurlijk goed als je dit kunt koppelen aan een goed doel en misschien nog wel beter,
dat ik dit samen kan doen met een vriend waarvan het nichtje helaas momenteel vecht
tegen deze ziekte en we elkaar sterk voor haar kunnen maken.
Ik ben jaren geleden begonnen met hardlopen in Tilburg. Rondje centrum of rondje
Goirle met als sportieve prestatie de Tilburg Ten Miles (16,1 km). Ik ben kort daarna
verhuist naar Rotterdam en ben daar gaan hardlopen met Thomas, een goede vriend die
ook hier in Heerlen is opgegroeid. We liepen rondjes Kralingen Plas of rondjes centrum
op een relatief relax tempo met als doel gewoon lekker sporten. Als sportieve prestatie
hebben we uiteindelijk, toen Thomas naar Maastricht verhuisde, Maastrichts Mooiste
gelopen. Top tijd en het kostte ons weinig tot geen moeite. Uiteindelijk heb ik Rotterdam
verruilt voor mijn geboortestad Heerlen en ben ik halve marathons gaan lopen. Venlo,
Eindhoven en ook samen met Thomas Berlijn. Na deze prestatie hebben we afgesproken
op zoek te gaan naar een marathon. Het ultieme doel van een hardloper: 42,2 km pijn,
ontbering en fictief door een de muur heen lopen. Toen het nieuws kwam van de ziekte
van het nichtje van Thomas was het voor hem direct duidelijk. New York namens Kika.
Ondanks een kleine twijfel van mijn kant heb ik vrijwel direct ‘ja’ gezegd. Angst voor die
42,2 km, maar ook onzeker over het hele sponsoring idee. Als je dan realiseert dat er
kinderen zijn die niet kind kunnen zijn omdat ze met deze ziekte lopen, dan zijn dit geen
geldige argumenten. Ik loop voor Kika, ik loop voor Kinderen kankervrij. Daar ben ik
trots op, daar maak ik me sterk voor!

Hoe kan men doneren?
Door zo veel mogelijk geld op te halen voor KiKa kunnen we 95% van de kinderen met
kanker genezen. Om dit te realiseren heb ik jullie hulp nodig!!!
Je kunt doneren op: https://www.runforkikamarathon.nl/jeroen-hollewijn

