
Fietsen voor Duchenne 
Wie zijn wij en waarom willen wij gaan fietsen voor          
Duchenne? Graag stellen wij onszelf aan jullie voor. 
 
Stijn Boerboom, 

Getrouwd en vader van een zoon en een dochter. 
Werkzaam als installateur bij Sanidrõme Van de Ven        
waar ik al 19 jaar met plezier mijn vak uitoefen. In mijn    
vrije tijd mag ik graag leuke dingen doen met mijn vrouw 
en kinderen, zoals zwemmen en fietsen. Daarnaast klim   
ik regelmatig op 1 van mijn fietsen, zowel in de bossen    
als op de weg. 
 
Wil van Kemenade, 
Getrouwd en vader van een zoon. 
Werkzaam als uitvoerder in de bouw bij Groenen Bouw 
&Onderhoud; ik werk daar al ruim 29 jaar met veel 
plezier. In mijn vrije tijd ga ik graag wat leuks doen met 
mijn gezin en op zondagochtend, vaste prik: op mijn 
mountainbike de bossen in. Als het even kan een 
uitgezette tocht  bij een vereniging met als afsluiter met 
zijn allen een bakje koffie. 
 

Wat is onze motivatie om Duchenne Heroes te gaan 
fietsen? 
Wij, Stijn en Wil, zijn twee gezonde mannen die graag 
met sport bezig zijn. Het liefst fietsen we op de 
mountainbike en    anders gaan we erop uit met de 

racefiets. In onze omgeving zien we kinderen en (jong)  volwassenen bij wie ‘zomaar een paar uurtjes lekker 
fietsen’ niet vanzelfsprekend is. Zo heeft ons nichtje spierdystrofie, waardoor ze in een rolstoel zit.    Maar 
samen met haar team is zij wél wereldkampioen elektrisch rolstoelhockey geworden. In haar team zitten 
jongeren met Duchenne en wij vinden het knap wat deze helden ondanks hun ziekte presteren. 
 
Kunnen wij als gezonde mannen iets voor hen doen, vroegen wij ons af? Ook van dichtbij heeft Stijn namelijk 
ervaren hoebelangrijk goede zorg en medicatie zijn. Stijn is vader een gezonde zoon, Luuk, en dochter Fiene, 
die in januari 2016 is      geboren met een complexe hartafwijking. Dat zorgt voor een gelukkig, maar niet 
zorgeloos leven, mede door de vele        ziekenhuisopnames. Hij weet uit eigen ervaring wat er nodig is voor 
goede, passende en ervaren zorg. En hoe belangrijk   juiste medicijnen zijn voor een kind met een bepaalde 
ziekte of afwijking.  
Met deze gedachte vinden wij het een mooi doel om een tocht te fietsen en daarmee geld op te halen zodat 
er kan worden gezocht naar een medicijn die voor deze Duchenne-helden de redding kan zijn. 
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