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INTERVIEW

10.000 KM FIETSEN MET PARKINSON,
VOOR PARKINSON
Toen Ruud Overes (57) in 2017 hoorde dat hij parkinson had, ze�e hij vaart achter zijn
grote droom om ooit een interna�onale ﬁetstocht te maken. Met behulp van vrienden
en familie kwam de droom uit: in 2018 maakte hij in drie maanden �jd een ﬁetstocht
van maar liefst 10.000 kilometer door Europa. Hij haalde hiermee meer dan 14.000
euro op voor fundamenteel onderzoek naar parkinson. Het ini�a�ef kreeg de naam
Parkinson2Beat en gaat in dit jaar enthousiast verder met het organiseren van
spor�eve ac�viteiten voor mensen met parkinson. Parkinson Op Maat interviewde
Ruud over zijn indrukwekkende tocht, sporten met parkinson en toekomstplannen.
Allereerst gefeliciteerd met je presta�e!
10.000 km is nogal een afstand, en dat met
parkinson. Wat hee� je hiertoe gedreven?

Hij hee� uiteindelijk hulp ingeschakeld van
familie, vrienden en kennissen. “Een goede
vriend van mij die projectmanager is, hee�
veel gedaan. Ik kon me beperken tot de
ideeën en hij ze�e het keurig op een rijtje en
“Als je hoort dat je parkinson hebt, moet je
eerst behoorlijk aan het idee wennen. Toen ik plande het allemaal. In maart/april hebben we
gezegd: we gaan het doen en 28 juni stapte ik
me ervan bewust werd dat het een progressieve ziekte is, en dus alleen maar erger wordt, op de ﬁets”.
ging ik nadenken over dingen die ik over een
jaar of twee misschien niet meer zo goed kan. Parkinson2Beat
Ik heb gekeken wat er op mijn bucket list
stond, wat had ik anders na mijn pensioen
Parkinson2Beat is de naam die Ruud en zijn
willen doen? En gedacht: dan ga ik dat nu
achterban aan dit ini�a�ef hebben gegeven.
“Het is geen s�ch�ng,” legt Ruud uit, “maar
doen. Een van de dingen die bovenaan stond,
was een grote ﬁetstocht maken door Europa.
gewoon een team van gedreven mensen. We
zijn onder de vleugels van de Parkinson
Ik ben een frequente bezoeker van parkinson
cafés en mensen daar zeiden: maak er een
Vereniging gekropen en mochten van hun
sponsortocht van. Zo is het idee ontstaan”.
dona�emodule gebruikmaken. Het team van
Parkinson2Beat bestaat inmiddels uit zo’n 15
mensen, waarvan de hel� zelf parkinson
Van plan naar prak�jk
hee�. Sommige mensen hebben geholpen
met de website, anderen hielpen met het
Veel mensen met parkinson hebben moeite
met organiseren. Ook bij Ruud, die hier voorwerven van sponsors, het organiseren van de
dat hij parkinson kreeg juist zijn vak van had
reis, de route uits�ppelen, eet- en slaapgemaakt, lukte dit niet meer zo goed. Van het
plekken regelen, promo�e van het ini�a�ef,
plan kwam daardoor in eerste instan�e niet zo ﬁnanciën… er komt heel wat bij kijken. Samen
veel terecht. “En toen ik hulp kreeg van andere hebben we dit mogelijk kunnen maken”.
mensen met parkinson kwam er nog steeds
niets van terecht” legt Ruud lachend uit.

Mensen bewust maken van impact parkinson
Ruud hee� bij het organiseren van zijn ﬁetstocht onder andere hulp gehad van een vriend
die projectmanager is. Ze kenden elkaar van vroeger, toen Ruud zelf nog veel organiseerde. De samenwerking verliep niet meteen soepel. “Hij vroeg dan aan me of ik een aantal
dingen wilde doen, maar door parkinson is mul�tasken las�g en vergat ik veel. Dit kwam
op hem raar over: vroeger organiseerde ik van alles en nu kon ik een paar dingen al niet
meer onthouden. Toen heb ik aan hem uitgelegd dat ik me door parkinson maar op één
ding tegelijk kan focussen en begreep hij het helemaal. Mensen denken bij parkinson
vooral aan de zichtbare kenmerken, zoals het trillen, en minder aan de onzichtbare
kenmerken. Daarover in gesprek gaan helpt echt” vertelt Ruud. “Daarom zet
Parkinson2Beat zich ook in voor meer bewustwording over de impact van parkinson.
Bijvoorbeeld door samen met gezonde mensen te sporten en over parkinson te praten”.

Ruud (links) met (een deel van) het Parkinson2Beat team
voor de start van zijn tocht in Eersel
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Hoe zag de route eruit, welke landen heb je
allemaal doorkruist?

En… hoe was het? Wat waren de
hoogtepunten?

“Ik ben in Nederland in Eersel begonnen en
eerst via België en Frankrijk naar San�ago de
Compostella in Noord-Spanje geﬁetst. Toen
ben ik door Portugal gereden, helemaal naar
beneden naar Lissabon en Gibraltar, het meest
zuidelijke punt. Vervolgens ﬁetste ik weer naar
boven, langs Barcelona, door Noord-Italië en
via Ljubljana in Slovenië naar Zagreb in Kroa�ë.
Na een stukje Albanië ben ik in het Olympisch
stadion in Athene in Griekenland geﬁnisht.
Hierna ben ik teruggevlogen en is mijn ﬁets
met een vrachtwagen teruggebracht. Dat was
ruim 9000 kilometer. Om de 10.000 te halen,
heb ik er in Nederland nog 1000
kilometer bij geﬁetst”.

“Dat zijn er heel veel. Allereerst vond ik het
ontze�end ﬁjn om lekker in de natuur te
ﬁetsen, dat was prach�g. En ik vond San�ago
de Compostella erg mooi. Ik werd hier onthaald door een dansgroep die me na hun
optreden een groepsknuﬀel gaven, wat ontroerend was. Ik heb heel veel bijzondere en
interessante mensen ontmoet. Om zo goedkoop mogelijk te reizen, zijn we lid geworden
van warmshowers.org. Dat is een community
van en voor ﬁetstoeristen bij wie je gra�s mag
blijven eten en slapen. Zo heb ik gelogeerd bij
een Olympisch skischansspringer en bij
iemand die verantwoordelijk is voor het grootste bosbouwgebied in Europa.

En er was een meneer in Slovenië die had
gevochten in de Balkanoorlogen. Zo arm als
wat, maar hij gaf alles. Ik mocht in zijn bed
slapen en ’s ochtends stond hij verse boter te
maken.

Hoe ging je presta�e met parkinson samen?

Andere hoogtepunten waren de twee weken
dat mijn vrouw meereisde. Ik ﬁetste alleen, zij
huurde een auto en reed achter me aan. En
het ontmoeten van mijn zoon in Barcelona en
mijn broer en zwager in Lissabon. Uiteraard
was ook de ﬁnish in het Olympisch stadion
een hoogtepunt. O�ewel: natuur, cultuur,
oude bekenden, nieuwe mensen…
het was geweldig”.

Hoewel Ruud alleen geﬁetst hee�, hield een
team thuis hem goed in de gaten. “Er waren
mensen met wie ik direct contact op kon
nemen als ik vragen had over de route of over
mijn gezondheid. Ik hoefde niks zelf te regelen, ik hoefde alleen maar te ﬁetsen. Heel gaaf
dat mensen dat voor me over hebben gehad”.

“Door parkinson heb ik minder balans,
daarom heb ik de tocht afgelegd op een trike.
Dat is een ligﬁets met drie wielen. Hierop kun
je niet omvallen en dat is een veilig idee.
Hiernaast heb ik de ambassadeurs van PortuParkinson tast ook je spieren aan, waardoor ik
gal, Slovenië, Kroa�ë, Albanië en Griekenland minder uithoudingsvermogen heb dan vroemogen ontmoeten. Via hen kwam ik in contact ger. Waar ik voorheen makkelijk 150 kilometer
met pa�ëntverenigingen van verschillende
op een dag ﬁetste, heb ik het �jdens mijn
landen en heb ik gehoord hoe men daar tegen tocht bij 120 kilometer per dag gehouden. En
parkinson aankijkt. In veel landen durven
ik nam genoeg rust. Elk uur een kwar�er,
mensen helaas nog niet voor parkinson uit te
tussen de middag anderhalf uur en elke vijfde
komen, omdat het bijvoorbeeld invloed kan
dag een hele dag. Daarnaast hield ik één uur
hebben op hun werk.
per dag vrij voor sight seeing”.

Ruud �jdens zijn
tocht op de trike:
een ligﬁets met
drie wielen voor
een goede
balans >
Een overzicht van de door Ruud afgelegde route
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Voor ﬁetsen geldt dat ook. Er zijn heel veel
ﬁlmpjes van mensen met parkinson die niet
meer goed kunnen lopen, maar op de ﬁets zo
wegrijden. Heel veel kan nog. Het is jouw lijf
en je lee� maar één keer: zorg er goed voor.
En wat is er nou leuker dan sporten?”.

SPORTEN MET PARKINSON
Uit onderzoek blijkt dat sporten de klachten bij parkinson kan verminderen.
Regelma�g sporten lijkt meer eﬀect te hebben dan af en toe sporten.

Hoe vaak sport jij gemiddeld in een week en
wat doe je dan?
“Ik ﬁets bijna elke dag zo’n 40 tot 50 kilometer
door de bossen. Ik golf vier dagen per week. Ik
wandel één keer per week een halve dag, zo’n
12 km, en ik loop twee keer per week een
rondje op de trimbaan. Verder ga ik één keer
per week naar de fysio en doe ik dingen als
boodschappen allemaal op de ﬁets. Alles bij
elkaar sport en beweeg ik denk ik zo’n 40 uur
per week. En ik vind het allemaal harts�kke
leuk”.

Hoe mo�veer je jezelf om te gaan sporten?
“Ik heb de mazzel dat ik daar geen moeite
mee heb, ik spor�e al veel voordat ik parkinson kreeg en vind het heel leuk om te doen.
Mijn mo�va�e is dat ik me er beter door voel.
Als ik het niet doe, heb ik al die voordelen die
ik net noemde niet. En ik doe het samen met
anderen. Als ik aan het golfen ben, is dat ook
gewoon gezellig”.

“Het is jouw lijf en je
leeft maar één keer:
zorg er goed voor. En
wat is er nou leuker
dan sporten?”

Heb je �ps voor andere mensen met
parkinson met betrekking tot sporten?

Merk je iets van de voordelen die sporten kan “Door parkinson worden je bewegingen
opleveren?
kleiner en ga je krom lopen. Mijn �p is
daarom: probeer je bewegingen groot te
“Zeker weten, op veel gebieden merk ik voormaken, een trimbaan kan je daar bij helpen.
uitgang! Fysiek ben ik leniger en sterker gewor- Ook mul�tasken is een probleem bij parkinden. Ik ben minder s�jf en heb meer energie.
son. Bewegen en praten tegelijk kan een
Mijn oﬀ-�jd lijkt ook minder lang te duren.
goede oefening zijn om dit te trainen.
Cogni�ef merk ik dat mijn werkgeheugen beter
is. Ik kon door de parkinson nog maar 3 cijfers Een meer algemene �p is: probeer eens een
achter elkaar onthouden, nu is dat al 4 tot 6
keer een nieuwe sport uit. Ik ben vorig jaar
cijfers. Mijn concentra�e gaat ook vooruit. Ik
begonnen met golf en het verbaasde me hoe
volg een cursus ﬁlosoﬁe en dat was soms las�g leuk het was. Het is goed voor je concentra�e
te volgen, maar het gaat nu beter. En ik heb
en je ﬁjne motoriek en hoe� helemaal niet
het idee dat ik meer overzicht heb, waardoor
duur te zijn. Veel sportverenigingen hebben
ik weer steviger in het leven sta.
potjes voor mensen die ziek of gehandicapt
zijn, als je parkinson hebt kun je daar ook
Al met al een betere kwaliteit van leven dus en gebruik van maken.
dat puur doordat ik meer dopamine aanmaak
door het bewegen. Of tenminste, ik denk dat
Andere sporten die vaak goed samengaan met
het daardoor komt. Ik heb vóór en na mijn
parkinson zijn zwemmen en ﬁetsen. Bij zwemﬁetstocht van alles laten meten door een
men gebruik je al je spieren, het is niet zo
onderzoeker om te kijken hoe groot de verbe- belastend en heel gezond.
tering daadwerkelijk is”.

Ruud in ac�e
�jdens een
RunBikeRun
wedstrijd in
november
2018

Niet iedereen zal zo enthousiast zijn over
sporten. Wat als mensen geen zin hebben?
“Als je geen zin hebt, maar wel gaat, merk je
snel dat het toch wel leuk is als je eenmaal
bezig bent in de buitenlucht. Dus bij geen zin
is mijn �p: toch gewoon doen. Zeg tegen jezelf
‘ik ga nu lekker wandelen of ﬁetsen’. Een grote
valkuil van mij is dat ik te lang achter mijn
bureau blijf zi�en. Daar word ik stram van.
Dus ik zet om het uur een wekker en dan ga ik
iets anders doen. Even achter de computer
vandaan en bewegen. Dat bewegen kan ook al
zijn op de ﬁets boodschappen doen, het hoe�
niet groot te zijn. Het gaat om gewoontes
inbouwen in je leven. De trap nemen bijvoorbeeld, het is verbazingwekkend hoeveel
condi�e je daar mee opbouwt”.
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TOEKOMSTPLANNEN

Parkinson2Beat gaat dit jaar enthousiast
verder, wat staat er allemaal op de planning?

Je hebt met je tocht 14.000 euro opgehaald,
een mooi bedrag! Dit gaat naar fundamenteel Parkinson2Beat organiseert dit jaar allerlei
spor�eve ac�viteiten om geld op te halen voor
onderzoek. Wat houdt dat precies in?
fundamenteel onderzoek naar parkinson.
Naast een grote ﬁetstocht, zijn er dit jaar ook
“Ik ben jong en ik wil graag hoop hebben dat
kleinere tochten door heel Nederland. “We
er op een gegeven moment een oplossing
richten ons vooral op jonge mensen met parkkomt voor parkinson. En daar heb je fundamenteel onderzoek voor nodig. Op dit moment inson, maar iedereen die lekker wil sporten
mag meedoen” legt Ruud uit. “Het idee achter
is daar naar mijn idee heel weinig aandacht
Parkinson2Beat is: jij vraagt, wij regelen. Heb
voor. Het richt zich allemaal op het leven van
mensen met parkinson zo comfortabel moge- je bijvoorbeeld interesse in een lokale ﬁetstocht: bel ons op, geef aan waar en wanneer
lijk maken, door middel van fysiotherapie,
ergotherapie, logopedie, dat soort dingen. Dat je dat zou willen doen en dan gaan wij voor
jou aan de slag. Het enige wat jij hoe� te doen
heb je nodig, maar het lost de ziekte niet op.
Natuurlijk gun ik iedereen goede zorg, maar er is zorgen dat er koﬃe, thee en cake is. Zoals ik
moet ook aandacht zijn voor een oplossing en ben geholpen met mijn tocht, kunnen andere
mensen met parkinson nu ook een beroep
niet alleen sprake zijn van symptoomdoen op het team van Parkinson2Beat. We
bestrijding”.
hebben ervaring, een website en een dona�emodule in samenwerking met de Parkinson
Als we het er dan toch over hebben… wat
Vereniging. De mensen die zich aanmelden
vind je van de Parkinson Op Maat-studie?
hoeven zich alleen maar bezig te houden met
het leuke gedeelte”.
“Ik vind het een hele serieuze studie. Bij 650
mensen wordt van alles gemeten en dat wordt
allemaal in een grote database gestopt. Het is
een goede poging om de verschillende vormen
van parkinson in kaart te brengen. Bovendien
kunnen onderzoekers van over de hele wereld
van de data gebruikmaken, dat vind ik van
grote toegevoegde waarde. Ik hoop dat onderzoeksinstellingen in de toekomst steeds meer
samenwerken en dat we met behulp van big
data belangrijke kennis kunnen vergaren”.

AGENDA PARKINSON2BEAT
Ruud gaat van 26 juli tot 6 september weer een grote ﬁetstocht maken.
“Maar dit keer ga ik met een groep en gaan we niet linksom, maar rechtsom
rich�ng Duitsland, Tsjechië, Polen en Slowakije”. Er is op het moment van
schrijven nog plaats voor 4 personen. Liever iets minder intensiefs?
Er is ook nog plaats bij verschillende kleinere ﬁets- en wandeltochten.
Dus hee� u zin om dit jaar samen met Parkinson2Beat te sporten? Ga dan
naar www.parkinson2beat.nl voor meer informa�e!
Januari - maart
Salsalessen in Pijnacker

10 februari
Wandelen in Boxtel

1 februari
Wandelen in Bergeijk

12 februari
Fietsen in Eersel

2 februari
Wandelen in Spoordonk

15 februari
Wandelen in Bergeijk

5 februari
Mountainbiken in Eersel

19 februari
Mountainbiken in Weebosch

8 februari
Wandelen in Helmond

1, 2 en 3 maart
Wandel- en Fietsbeurs Jaarbeurs Utrecht,
Ruud gee� elke dag een presenta�e

Het hele jaar
mogelijkheden
tot het maken
van een vliegtocht
& regelma�g
gol�oernooien
en clinics!

6 maart
Pieterpadwandeling vanuit Laren
23 maart
Presenta�e voor
Jong Parkinson Inn Helmond
1 - 16 mei
Testen van lange ﬁetstocht
15 juni
Bewegingsdag Joppers Brabant in Uden,
Parkinson2Beat verzorgt een deel van de sportac�viteiten
26 juli - 6 september
Fietstocht van 6 weken naar
Duitsland, Polen, Tjechië en Slowakije

< Ruud voor de ﬁnish in het Olympisch stadion
Meer informa�e? Ga naar www.parkinsonopmaat.nl

