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Stichting KiKaRoW 

Kinderkanker is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 bij kinderen. 

 

Elk jaar krijgen ongeveer 600 kinderen kanker.  

 

Vier van de vijf kinderen genezen, zo’n 80%. 
  

In 2002 is Stichting KiKa opgericht om geld te werven voor onderzoek naar kinderkanker en de genezing ervan. 

 

In 2004 is Stichting KiKaRoW - met ondersteuning van de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter –  

opgericht om geld te werven in de strijd tegen kinderkanker, onder het motto ‘Kinderkanker De Wereld Uitroeien’. 
 

KiKaRoW roeide in 2005 met ‘The Vin’ - een Yole de Mer - van Nederland naar Engeland en terug.  

De opbrengst van € 285.000 kwam ten goede aan onderzoek.  

  

In mei 2018 komt het ‘Prinses Máxima Centrum’ in Utrecht in gebruik.  
Het doel is met deze bundeling van kennis en kunde nog meer kinderen te genezen van kanker, tot wel 95%. 
 



 
KiKaRoW organiseert ‘Kruistocht  
tegen Kinderkanker’ 
 

KiKaRoW levert een financiële bijdrage aan het  

researchproject de ‘LATER-studie’, dat de  

langetermijneffecten van de behandeling van  

kinderkanker onderzoekt.  

 

Het ‘Prinses Máxima Centrum’ coördineert deze studie.  

 

KiKaRoW mobiliseert de vaderlandse roeiwereld  

om een aanzienlijke financiële bijdrage te leveren  

en zo deze belangrijke studie mogelijk te maken. 



Researchproject de ‘LATER-studie’ 
 

 In Nederland doen ruim 5.000 survivors - overlevenden van kinderkanker - mee aan het researchproject,  

 

   de ‘LATER-studie’  
 

Deze studie staat speciaal in het teken van onderzoek naar de effecten op lange termijn  

als gevolg van de behandelingen, zoals: 

  

 

•         onvruchtbaarheid  

•         hartschade  

•         botontkalking  

•         extreme vermoeidheid, en  

•         vervroegde veroudering.  

 

 

Voor dit onderzoek is veel geld nodig, minimaal € 500.000,-.  

KiKaRoW wil een belangrijke bijdrage leveren om dit langlopende project mogelijk te maken. 

  

 



‘Kruistocht tegen Kinderkanker’ 
 

‘Survivors’, roeiers, toproeiers en voormalige toproeiers roeien in 2019 met ‘The Vin’  
in 14 weekenden langs 60 verenigingen in Nederland over een afstand van 1.400 kilometer. 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Alle roeiverenigingen doen mee met acties om geld in te zamelen voor het LATER-onderzoek  

naar de gevolgen op lange termijn van de behandeling van kinderkanker. 
 



Met wie gaan we roeien? 
 

Ex-kinderkankerpatiënten, ‘de survivors’ en hun familie  

en vrienden varen mee.   

Zij leren roeien bij verschillende roeiverenigingen door het hele land.  

Verschillende Olympische roeiers hebben al toegezegd mee te varen.  

 

    

Hoe gaan we door Nederland? 
  

         

 De Yole de Mer ‘The Vin’,  
ook met survivors aan boord, maakt onder begeleiding  

van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)  

en het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers en  

een armada van roeiers het KiKaRoW Rondje NL 

  

 

 

Met steun van: Ambassadeurs, Comité van Aanbeveling, alle Roeiverenigingen, en het KNRB, ARB. 



Céline Engelen  

Céline Engelen is een survivor die meeroeit en baat heeft bij de resultaten van de Later-studie 

 
Céline: ‘Een van de late effecten van de kankerbehandeling  

die ik als kind van 8 jaar kreeg is dat ik voor mijn  dertigste jaar al  

in de overgang kan komen’ 



Roeiend nederland 
 

Alle roeiverenigingen organiseren activiteiten  

 

om het werk van het Prinses Máxima Centrum  

 

en het project de ‘LATER-studie’  
 

onder de aandacht te brengen en geld  

 

in te zamelen om het onderzoek te financieren. 
  

 



De route  



Sponsormogelijkheden 
 

  

Om de Later studie te financieren worden er fundraising-acties georganiseerd door de roeiverenigingen waar 

wordt gestart, overnacht, weekendlocatie of gepasseerd. 

  

De invulling van deze acties valt onder de regie en organisatie van de deelnemende verenigingen. Ieder 

maakt zijn eigen plan. 

  

Iedere vereniging zal zijn eigen ideeën uitwerken en vorm geven. 

  

Deze acties kunnen ook een inspiratiebron zijn voor anderen. 

Er wordt dan ook een ideeënbus opgenomen op de website waar ieder zijn plan kan posten. 

 

”Blijf op de hoogte van de laatste activiteiten via Facebook, Twitter en/of Instagram.” 
 

 

 

 
 

 

  

 



Alvast een voorzetje: 

  

• Verkoop je roeislagen   Het traject is ongeveer 1.400 kilometer, dat is 1,4 miljoen meter. 

          Uitgaande van 7 meter per slag zijn dit 200.000 slagen;      

 

•  Reclame-uitingen     Op The Vin en de reddingsboot; 

   

• Veel verenigingsactiviteiten     Zoals Benefiet-diners etc.; 

  

• Collectebussen      Op de bar van elke roeivereniging; 

  

• Serviceclubs Lions en Rotary clubs; 

  

• Sponsorpakket(ten) voor bedrijven 

 



KiKaRow Rondje NL 2019 
 

HET DOEL 

Kinderkanker de 

wereld uitroeien 

HOE GAAN WE DAT 

DOEN 

In etappes 1.400 km 

roeien door heel 

Nederland 

 

DE ROUTE 

Rondje Nederland, 

start bij Uithoornse 

roei- en kanovereniging 

Michiel de Ruyter 

DE PLANNING 

mei t/m september  

2019 

MET WIE 

Ex-

kankerpatiënten:  

 “De Survivors” 



Planning 

• De werkgroepen zijn al gestart met de organisatie van KiKaRoW Rondje NL. 

  

• Roeiverenigingen zijn/worden nauw betrokken bij de organisatie van de start- en finishplaatsen; 

  

• In samenwerking met het Prinses Máxima Centrum,  

    Stichting Kinderoncologie Nederland (Skion) en VOKK (Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker ’   
    en KiKa vragen we survivors om deel te nemen aan KiKaRoWRondje NL; 

  

• De website is door de sponsor ervan opgestart; 

  

• In het voorjaar van 2018 starten de roeiopleidingen; 

   

• De formele Kick-Off heeft op 30 april plaatsgevonden 2018 is in het Prinses Máxima Centrum; 

  

• De Medische Commissie is al geïnstalleerd; 

  

• De start is op 13 april 2019 in Uithoorn; 

  

• De finish is op 14 juli 2019 in Utrecht bij het Prinses Máxima Centrum. 

 



Website: kikarow.nl 

Facebook,  Twitter,    Instagram   #kikarow  



Medische commissie 

• Mariken Stegmann  Voorzitter, huisarts, Coastal Rowing 

• Frans Göbel    Huisarts, voormalig wereldkampioen lichte-skiff/ Keizer van de Amstel 

• Martine van Grotel   Kinderoncologe Prinses Máxima Centrum 

• Roy Looman    Survivor, loopt coschappen, wil kinderoncoloog worden 

Raad van Advies 

• Marry van den Heuvel  Hoogleraar kinderoncologie, verbonden aan het Prinses Máxima Centrum 

• Sip Wiebenga   V.m. directeur KNRM 

• Jan Karel Mak   V.m. voorzitter KNRB 

• Arnoud de Roy van Zuydewijn Namens stichting Kika 

• Albert Vuil   Voorzitter KiKaRoW 

• Ahrend Jan Schöder  Vice-voorzitter KiKaRoW 

• Chris Gispen   Secretaris KiKaRoW 

 

 



Ambassadeurs 

 

• Nico Rienks,   Olympische kampioen 1988 en 1996 

• Ronald Florijn,    Olympische kampioen 1988 en 1996 

• Kirsten van der Kolk,   Olympische kampioen 2008 

• Annika van de Meer,   Wereldkampioen 2017, Dutch power PR2 Mix2x 

• Frans Göbel    Wereldkampioen lichte Skiff 1989 en 1990 

• Yvonne van Gennip   Olympisch Schaatskampioen 1988 

• Niki van Sprang   Skiffhead 2017, zilver Worldcup II 2017 (M4x) 

• Ilse Paulis   Olympische kampioen 2016 

• Maaike Head   Olympische kampioen 2016 



Comité van Aanbeveling. 

  

 

• Mevr.  Herma Bik:   Ere-lid KNRB en Michiel de Ruyter 

• Mevr. Helma Neppérus:  Ere-lid KNRB, v.m. fractielid VVD 2e Kamer 

• Mevr. Diana Monissen:   Voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum 

• Dhr. Joop Alberda:  International Sport Consultant 

• Dhr. Jan van Zanen:   Burgemeester van Utrecht 

• Dhr. Jan Hazen   Wethouder van Sport Gemeente Uithoorn 

 

 

 



Partners 
 

  

  

 

Website:  www.kikarow.nl 

 

Email:  info@kikarow.nl 

 

Contact:  Adri Tijdeman 

Michiel de Ruyter
Uithoornse Roei- en Kanovereniging 

http://www.kikarow.nl
mailto:rondjenl@kikarow.nl
mailto:rondjenl@kikarow.nl
https://www.webaudit.nl/index.php



