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Soort boek/Ziekte/Stijl:   

'Doorfietsen' is de tweede bundel van Henk Sepers, prostaatkankerpatiënt, met een 

passie voor wielrennen. In deze bundel beschrijft hij hoe na de diagnose dat zijn ziekte 

niet te genezen is hij door blijft fietsen in zijn Ride 4 The Mission (R4TM!) de 

etappekoers van zijn leven. Deze bundel is geen verhaal van een wielrenner. Het is een 

verhaal over hoe hij in een leven met prostaatkanker als chronische ziekte al sportend 

kanker een plek in zijn leven weet te geven. Een actieve levenshouding maakt het 

verschil tussen een lijdzaam of een plezierig leven. 'Doorfietsen' in de R4TM! is een 

persoonlijke vorm van een eigentijdse pelgrimage uit de schaduw van de teams 

Prostaatkanker en Corona in zijn etappekoers van het leven. De R4TM! is voor hem een 

alternatief voor een bedevaart naar Lourdes, Santiago de Compostella, Kevelaer of een 

rondgang om de Tibetaanse boeddhistische stoepa in het Friese Hantum. ‘Doorfietsen’ 

is fietsen vol bezinning, bezieling en zelfreflectie. Doorfietsen geeft kracht. Kracht, 

discipline en zelfkennis. 

 

Over de auteur:  

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) 

 

Eerder verscheen fietsen als reddingsboei van Henk Sepers, dit boek is ook te vinden in 

de collectie. 

 

Inzien: 

https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=930000000

7880877  

 

Extra/Recensies:  

 https://radboudoncologiefonds.nl/fietsen-en-verhalen-over-prostaatkanker/  

https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2019/20/02_fiets-als-reddingsboei_20
https://www.patientervaringsverhalen.nl/?id=30879
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000007880877
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000007880877
https://radboudoncologiefonds.nl/fietsen-en-verhalen-over-prostaatkanker/

