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Peter van Halteren jr. loopt marathon 
van New York voor Matchis
Om met zijn bedrijf ook 
op maatschappelijk 
gebied een steentje bij 
te dragen, gaat Peter 
van Halteren jr. van 
Sterk BV binnenkort 
een sportieve uitdaging 
aan. Om geld in te 
zamelen voor Matchis - 
het Nederlands centrum 
voor stamceldonoren 
- loopt de directeur van 
het funderingsbedrijf 
volgende maand de 
New York City Marathon. 

Per jaar krijgen enkele duizenden 
mensen in Nederland te horen 
dat ze een vorm van bloedkanker 
hebben. Een patiënt met leukemie 
of een andere ernstige bloedziek-
te kan genezen dankzij de stam-
cellen van een donor. Maar het 
is nog steeds niet mogelijk voor 
elke patiënt op tijd een passende 
stamceldonor te vinden. Peter van 
Halteren jr. las het verhaal van 
iemand die van leukemie hersteld 
was door stamcelregistratie. De 
inwoner van Eemdijk werd er-
door geraakt. ,,Ik besloot mij aan 
te melden. Vervolgens doe je een 
DNA-test en wordt jouw profiel 
geregistreerd.’’

Kans
De kans op een donor binnen de 
familie van de patiënt is slechts 
dertig procent. Als er geen fami-
liedonor is, gaat Matchis op zoek 
naar een niet-verwante donor.

Alle niet-verwante stamceldo-
noren die in Nederland wonen, 
staan bij de organisatie gere-
gistreerd. Alle stamceldonoren 
wereldwijd staan in de interna-
tionale databank BMDW (Bone 
Marrow Donors Worldwide). 

Matchis zoekt in de wereldwijde 
donorbank naar een matchende 
donor. Van Halteren: ,,De kans 
dat er een goede match is tussen 
een niet-verwante donor en een 
patiënt is enorm klein. Daarom 
zijn de registraties superbelang-
rijk, van levensbelang.
Ook bij een gedeeltelijk match 
kunnen ze bij je uitkomen met 
het verzoek of je bij mensen in je 

omgeving wilt vragen of men zich 
wil laten registeren.’’

Nog niet zo gek lang geleden wer-
den stamcellen uit het beenmerg 
gehaald. Dat is vrijwel niet meer 
het geval, geeft Peter aan. ,,Stam-
cellen worden tegenwoordig 
vrijwel altijd rechtstreeks uit het 
bloed gehaald, dus in plaats van 
een beenmerg- nu een stamcel-
transplantatie. Dat is een enorm 
verschil.’’

Startbewijs 
,,Via Matchis las ik over dit eve-
nement in New York en dat ze 
daarvoor een aantal startbewij-
zen hadden. Het lopen van een 
marathon stond altijd al op mijn 
bucketlist. Het combineren van 
de sportieve uitdaging met het 
steunen van Matchis leek mij een 

win-winsituatie. Ik meldde mij, 
min of meer met het idee dat ik 
toch niet zou worden uitgeloot, 
aan. Drie, vier weken later kreeg 
ik bericht dat ik was ingeloot.

De Eemmeerloop, die hij al eens 
met zijn broer Robert liep, is voor 
Peter geen onbekend terrein. 
Maar de deelname aan een mara-
thon - 42 kilometer en 195 meter 
- is andere koek. ,,Eerst zocht ik 
telkens uitvluchten om die niet 
te lopen, maar die heb ik nu niet 
meer. Het startbewijs is immers 
binnen. 

Dat betekende dat hij gelijk aan 
de bak kon. ,,Trainingsschema’s 
zoeken; rekening houden met wat 
je eet, geen alcohol en voldoende 
rust. En dan maar beginnen.’’
Hoewel de aanleiding treurig is - 

onlangs overleed als gevolg van 
acute leukemie een collega van de 
vestiging van Sterk in Bremerha-
ven - geeft dat Peter een extra sti-
mulans zich voor het goede doel 
in te zetten. 

De directeur van Sterk BV (de 
nieuwe naam van het bedrijf 
sinds de fusie begin deze maand 
van Sterk Heiwerken BV en Sterk 
Midden Nederland BV) legt 
momenteel heel wat kilometers 
af. ‘s Ochtends vroeg train ik. Ik 
ren dan om 6.00 uur de deur uit. 
Doordeweeks loop ik de kortere 
afstanden, in het weekend de 
langere.

Naast het opbouwen van conditie 
is het tegelijk belangrijk uitgerust 
aan de start te verschijnen. Daar-
om moet je ook weer afbouwen. 

Ik voel me fit. Met het voetballen 
ben ik even gestopt. Dat vond ik 
toch te risicovol. Intussen heb ik 
al aardig wat sponsors, maar het 
zou geweldig zijn als zich er nog 
meer melden. De reis naar New 
York betaal ik uiteraard zelf.

Doel
Het uitlopen van de marathon 
is het sportieve doel van Peter. 
,,Maar de marathon is pas echt 
geslaagd als ik zoveel mogelijk 
mensen over kan halen zich te la-
ten registreren bij Matchis én als 
ik een mooi bedrag voor dit goe-
de doel binnen weet te halen.’’ 

Voor meer informatie: www.
sterkvoormatchis.nl/actie/pe-
ter-van-halteren

Jan Muijs

Op naar New York! Peter van Halteren jr.: ,,Intussen heb ik al aardig wat sponsors, maar het zou geweldig zijn als zich er nog meer mel-
den.’’ 

Buurtbus terug
Vanaf maandag 28 oktober gaat 
lijn 603 weer rijden. Lijn 603 
rijdt als ondersteuning van de 
Buurtbus lijn 503 alleen tussen 
de herfst- en meivakantie van 
Eemdijk, via Bunschoten naar 
Nijkerk.

Vanaf 28 oktober tot de meiva-
kantie 2020 vertrekt de bus ‘s och-
tends vanaf het pontje in Eemdijk 
om 7.25 uur, de route loopt door 
het centrum van Spakenburg via 
De Kleine Pol naar Nijkerk. In 

Nijkerk rijdt hij via het NS Station 
naar het Corlaer College.
‘s Middags vertrekt de bus vanaf 
het Corlaer College op maandag, 
dinsdag en donderdag om 16.15 
uur en op woensdag en vrijdag 
om 14.20 uur. Hij rijdt dan via het 
NS Station in Nijkerk naar Spa-
kenburg; halte Brahmslaan is dan 
de laatste halte.

Raadpleeg voor de juiste tijden 
en overige haltes altijd de site van 
Syntus.

Naar VerzamelaarsJaarbeurs
Tweemaal per jaar is de Verza-
melaarsJaarbeurs de place to be 
voor verzamelaars/liefhebbers 
van curiosa, antiek of tweede-
hands spullen. De volgende edi-
tie is op 16 en 17 november in 
de Jaarbeurs in Utrecht.

Verdeeld over vijf hallen bieden 
meer dan duizend deelnemers 
honderdduizenden voorwerpen 
aan, overzichtelijk ingedeeld op 
onderwerp. Er zijn aparte afdelin-
gen voor speelgoed, glas, aarde-

werk, boeken, munten, kaarten, 
postzegels, archeologie, platte 
zaken, fifties spullen en design- 
woon- en interieurartikelen. Op 
vrijwel elk gebied zijn er binnen- 
en buitenlandse specialisten.

Voor vijf abonnees liggen twee 
toegangskaarten klaar. Zij moes-
ten antwoord geven op de vraag: 
Hoe laat opent de beurs op 16 no-
vember? Het antwoord: 9.00 uur. 

Uit de inzenders met het goede 

antwoord zijn de volgende win-
naars getrokken. 
Ernst Hanning, Ongerweges 30
Henk de Jong, Scholekster 180
Hanny ter Haar, Zwaluw 6
Jan Smit, Da Costastraat 37 
Willy van de Burg-Luten, Ger-
brandysingel 28

Zij kunnen twee actiecodes op-
halen bij de Bunschoter aan de 
Celsiusweg, die ze kunnen verzil-
veren op: www.verzamelaarsjaar-
beurs.nl/uitgelicht.
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