Onverwachte sponsor voor Kika Run
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Kees Oudewortel staat klaar om de sponsorbal van het G-team op te vangen. (Foto: Han Giskes)

PURMEREND - Purmerender Kees Oudewortel heeft een sponsor uit onverwachte hoek
voor zijn deelname aan de Run voor Kika tijdens de New York City Marathon in november
aan zijn lijstje kunnen toevoegen: het G-team van VV Oosthuizen. De spelers van het team,
waarvan veel zelf ook actief zijn als hardlopers, vonden het initiatief van Kees zo goed dat
zij hem met 200 euro sponsoren.
Kees Oudewortel maakt samen met vier vrienden van de Rotary club Purmerend: Bart Tishauser,
Maarten Tieman, René Winkelaar en Gerrit Spekman als Rotaryrunners, deel uit van het Run voor
KIKA team van 125 lopers dat op 6 november 2011 deelneemt aan de ING New York City marathon.
Alle KIKA lopers laten zich op allerlei manieren sponsoren teneinde een groot geldbedrag voor KIKA
bijeen te vergaren. Hiervoor benaderen zij familie, vrienden, collega's en hun netwerk.
Zo benaderde Kees onder meer zijn Purmerendse collega en vriend Ron Rijser van Rijser Transport.
'Hij besloot mij te gaan sponsoren en stelde dit ook voor aan de spelers van het G-team van de
Voetbalvereniging Oosthuizen. Van dit team is Ron al enige jaren de coach trainer en naar wat ik er
van zie heeft Ron en anderen dit team naar een hoger level gebracht.'
Inmiddels is Ron met een aantal van de spelers ook gaan hard lopen. De hele winter door liepen zij
hard in het de loods van het Transportbedrijf. Kees: 'In maart hebben zij deelgenomen aan het
loopevenement op het circuit van Zandvoort. Toen Ron hen vertelde van mijn marathon in New York
besloten de spelers mij te gaan sponsoren.'
Sponsorbal
Vorige week was Kees bij het team om het sponsorbedrag in ontvangst te nemen. Dit werd op een
ludieke wijze gedaan. 'Voetballer Mark schoot de 'sponsorbal' naar mij en ik moest hem vangen.'

Via http://www.runforkika.nl/NewYork kunnen lezers van Het Gezinsblad de 'runners' volgen en
ook doneren aan KIKA. Dit is ook mogelijk door het storten van een geldbedrag op het
rekeningnummer 1042.25.378 tnv. Rotary Purmerend onder vermelding van Rotaryrunners.
Kees Oudewortel is een fervent hardloper. 'Sporten, voor mij hardlopen, is erg lekker maar het is
super als je daar mee een goed doel kan ondersteunen. De New York Marathon is dan de meest
geschikte en geeft de drive om veel succes sportief en financieel te maken. En dan kies ik voor KIKA.'
Kees beschouwt zichzelf stinkend rijk met twee gezonde, inmiddels volwassen kinderen. 'Nu, sinds
een jaar opa van een kleinzoon, realiseer je nog eens wat de rijkdom van een gezond kind is.
Kinderen horen niet ziek te zijn. Kinderen zijn tenslotte de vreugd in een ieders leven. Omdat nog
elke dag kinderen en hun familie vechten tegen de kanker is in mijn ogen KIKA voor mij het juiste
doel.'

