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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Een verhalenbundel van Henk Sepers, prostaatkankerpatiënt met een passie voor 

wielrennen. Sinds augustus 2015, als mijn zoon Ard (1981) de diagnose lymfklierkanker 

krijgt, is voor mij wielrennen nooit meer hetzelfde. Het is een uitlaatklep waarin ik mijn 

hoofd schoon kan rijden. Ik start mijn etappekoers onder de naam Ride 4 The Mission! 

(R4TM!). Net als het met Ard goed gaat krijg ik op 59-jarige leeftijd in april 2016 uit het 

niets de diagnose: prostaatkanker! Het zet de wereld van mijn familie en mij andermaal 

op z'n kop. Mijn R4TM! wordt alleen maar intensiever. Al fietsend en schrijvend 

probeer ik zaken op orde te krijgen. 

 

Deze bundel is geen verhaal over een wielrenner. Het is een verhaal over hoe ik een 

leven met prostaatkanker al sportend een plek in ons bestaan probeer en weet te geven. 

Aangezien ik wielrenner in hart en nieren ben, gebruik ik in mijn verhalen graag het 

wielrennen als metafoor. Een actieve sportieve levenshouding kan helpen het verschil te 

maken tussen een plezierig leven of een lijdzaam leven. Kies dan vooral een sport die bij 

u past. 

 

Over de auteurs: 

Net als zijn zoon Ard hersteld is van lymfeklierkanker, krijgt Henk Sepers uit het niets 

zelf de diagnose: prostaatkanker. Die diagnose werd begin dit jaar onverbiddelijk: 

ongeneeslijk. Inmiddels is Henk al 3 jaar ziek zonder 1 dag ziekteverzuim. De racefiets 

blijkt zijn redding, geeft hem wilskracht en doorzettingsvermogen.  

 

Het kantoor van de 62-jarige Sepers, hoofd bedrijfsvoering bij het Cluster Overige 

Goederen van het Materieellogistiek Commando Land, ademt wielrennen. 

Wielershirtjes aan iedere muur, bidons in de vensterbank, fiets startklaar in de hoek. 

“Fietsen was altijd al mijn passie, maar sinds in 2015 bij mijn zoon lymfeklierkanker 

werd vastgesteld, werd wielrennen nooit meer hetzelfde”, vertelt Henk. “Ik ging 

intensiever fietsen om mijn hoofd leeg te maken, zodat ik Ard beter kon ondersteunen. 

Die uitlaatklep gaf ik een naam: R4TM (Ride for the mission), waarin ik al fietsend en 

schrijvend de zaken op orde probeer te krijgen.” (bron) 

 

Inzien: 

https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=0EADA6D59E4F6B2

538EA97E204B21DBF  

 

Extra/Recensies: 

 

Verhaal Henk Sepers op Deventerziekenhuis.nl 

 

https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2019/20/02_fiets-als-reddingsboei_20
https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=0EADA6D59E4F6B2538EA97E204B21DBF
https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=0EADA6D59E4F6B2538EA97E204B21DBF
https://www.dz.nl/nieuws/algemeen/ondanks-prostaatkanker-17-000-km-op-racefiets


De Stentor| Henk uit Okkenbroek is ongeneeslijk ziek: fietsen als reddingsboei  

 

 

Recensie op bol.com: 

Fantastische, authentieke en zeer openhartige inkijk in het leven van iemand, die 

ineens te horen krijgt dat hij kanker heeft en wiens leven daardoor volledig op de kop 

wordt gezet. Knap geschreven. Recht uit het hart. Inspiratie en bemoediging voor 

iedereen die dit boek leest. 

https://www.destentor.nl/deventer/henk-uit-okkenbroek-is-ongeneeslijk-ziek-fietsen-als-reddingsboei~a9d6972a/
https://www.bol.com/nl/p/fietsen-als-reddingsboei/9200000124360965/?Referrer=ADVNLGOO002008P-G-89205215402-S-862186144693-9200000124360965&gclid=Cj0KCQiA-bjyBRCcARIsAFboWg3iqDXwGn5ydDzdCfgqhiKHNx6MPhkHuXYMU-kCH2TQOo-oUI0VBRsaAjpmEALw_wcB

