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Inleiding  
 

Wat enkele maanden geleden begon als een leuk idee van 5 vrienden werd afgelopen vrijdag, 21 
oktober 2016, werkelijkheid. Wij hebben ons officieel ingeschreven als Team Positief om mee te 
doen aan de Alpe d’Huzes 2017! 
 
Team positief bestaat uit 5 vrienden, namelijk Marcel van Delft, John Rijsdijk, Ton Rijsdijk, Herber 
Blokland en Paul Philippa. Waarom wij onszelf Team Positief hebben genoemd? Dat zal helemaal 
duidelijk worden wanneer je onze team motivatie leest iets verderop. 
 
Het grootste doel van ons Team is zoveel mogelijk geld inzamelen om de ziekte kanker de kop in 
te drukken. Er worden momenteel nog te veel levens verwoest bij het krijgen van deze vreselijke 
diagnose. Wij streven ernaar €12.500,- op te halen als team, waarbij we allemaal 3 beklimmingen 
willen doen de beruchte berg op. 
 
Het werven van sponsoren nemen wij zeer serieus, omdat wij hoe dan ook zoveel mogelijk geld 
willen ophalen. Daarom hebben wij de moeite genomen wat informatie te bundelen, welke 
duidelijk maakt waarom wij meedoen als team, maar ook als deelnemer. Je kunt hier alles 
teruglezen, van achtergrondinformatie tot teammotivatie. Maar belangrijker: hoe kun jij ons 
steunen? 
 
Wij hopen hiermee dat jij, hopelijk één van onze sponsoren, de moeite wil nemen dit door te lezen. 
Mocht je na het lezen van onze verhalen willen optreden als sponsor voor Team Positief, zullen wij 
je eeuwig dankbaar zijn. Of dit nu voor €2500, €1000, €500 of een ander bedrag is.  
 
Verderop hebben we alle ‘opties’ om ons te helpen toegelicht. Daarbij is ook beschreven wat wij 
voor jou terug kunnen doen. Sponsor jij ons bijvoorbeeld voor €2500,- dan kom je: 

- Met je logo op de website www.opgevenisgeenoptie.nl 
- Met een link naar jouw website op www.opgevenisgeenoptie.nl 
- En zal jouw logo stralen op onze deelnemerskleding 

 
Leuk toch? En dan steun je ook nog eens een belangrijk doel: op zoek naar de genezing van kanker.  
 
Dan willen de mannen van Team Positief ook nog even iemand in het zonnetje zetten: 
Wij, Team Positief, hebben de enorme luxe dat Daphne Rijsdijk (dochter van Marcel) ons enorm 
helpt met het inzamelen van zoveel mogelijk geld. Zij is dan ook verantwoordelijk voor dit mooie 
bestand met uitleg. Mocht je ons als bedrijf willen sponsoren zal dit ook via haar geregeld gaan 
worden. Geloof ons, dat komt echt helemaal goed! Bedankt Daphne, wij zijn ontzettend blij met al 
je hulp en enthousiasme.  
   

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/
http://www.opgevenisgeenoptie.nl/
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Wat is Alpe d’Huzes 

 

Wat is Alpe d’HuZes? 
 
Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto 
’opgeven is geen optie’ op een dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huzes 
beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten 
wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte onder 
controle te krijgen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker. 
 
Maar Alpe d’HuZes is nog veel meer dan dat! 
 
Alpe d’HuZes en zijn missie 
Alpe d’HuZes bevordert en ondersteunt (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker in alle 
mogelijke vormen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker. 
 
Alpe d’HuZes en zijn onderzoeksfonds 
Wij voelen een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de kankerpatiënten en onze sponsoren. 
De opgehaalde sponsorgelden gaan direct naar KWF Kankerbestrijding en komen voor 100% ten 
goede aan de door KWF en Alpe d’HuZes benoemde doelen, in overeenstemming met de principes 
van Alpe d’HuZes: antistrijkstokbeleid en integriteit. 
 
Onze missie en kernwaarden 
In de strijd tegen kanker ervaren zowel patiënten als hun dierbaren een groot gevoel van onmacht. 
Kanker beheerst hun leven en is altijd aanwezig. Er tegen vechten lijkt zinloos. Eén op de drie 
Nederlanders krijgt kanker. Iedereen maakt van dichtbij mee hoe de ziekte levens drastisch 
beïnvloedt en verwoest.   
 
Alpe d'HuZes is opgericht met als doel de onmacht die door kanker ontstaat, om te zetten in kracht. 
Dit doen we door met zoveel mogelijk mensen steeds weer de grenzen van het mogelijke te 
verleggen. 
 
Alpe d'HuZes is gegrondvest op de absolute overtuiging dat je de grootst mogelijke voldoening 
bereikt als je je met hart en ziel inzet voor een ander. 
 
Ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden, ter inspiratie van de 
mensen die aan het strijden zijn. 
 
Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ accepteren we geen beperkingen in wat we kunnen en 
zullen bereiken. Niemand meer dood aan kanker. Dat wil jij toch ook? 
 
  

http://www.cijfersoverkanker.nl/
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Onze missie 
Het bevorderen en ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker in alle mogelijke 
vormen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker. 
 
Onze kernwaarden 
 
Stichting Alpe d’HuZes hanteert hierbij de volgende kernwaarden: 

1. Antistrijkstokbeleid: de organisatie garandeert dat de opbrengst van door de deelnemers 
bijeengebrachte sponsorgelden volledig en zonder aftrek van onkosten toekomen aan het 
geformuleerde doel van de stichting. 

2. Geen bestuurder, sponsor, deelnemer of vrijwilliger verwerft enig stoffelijk voordeel uit de 
stichting en zij streven er altijd naar hier intrinsiek mee om te gaan. 

3. De stichting blijft onafhankelijk en verbindt zich niet blijvend aan wie of wat dan ook. Dit 
betekent bijvoorbeeld ook dat de stichting geen exclusiviteit verleent aan een sponsor of 
deelnemer. 

4. De stichting houdt in al haar activiteiten en besluiten steeds het belang van de 
kankerpatiënt voor ogen. 

5. We gaan zorgvuldig en respectvol en vanuit de volledige gelijkwaardigheid en vertrouwen 
in elkaar met vrijwilligers en deelnemers om. 

6. Vrijwillig is niet vrijblijvend: het is belangrijk op elkaar te kunnen bouwen en om bij te 
dragen wat past binnen je vermogens, waarbij onze doelen steeds leidend zijn. 

7. Alle resultaten van alle onderzoeken/projecten gesponsord door het Alpe d'HuZesfonds 
moeten volledig en onverkort ter beschikking gesteld worden aan iedereen die daarom 
vraagt. 

 
Meer informatie is te vinden op de volgende website: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/over-
alpe-dhuzes 

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/over-alpe-dhuzes
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/over-alpe-dhuzes
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Kennismaking Team Positief  
 
Of wij er klaar voor zijn? Nou en of! Op 1 juni 2017 beklimmen wij samen, een groep van 5 vrienden, 
de beruchte berg. Onze naam is niet zomaar een naam. Onze naam is ontstaan door teamlid Marcel 
van Delft die, ondanks zijn eigen gevecht, altijd positief is gebleven. Al vanaf 2011 vecht deze kanjer 
de meest oneerlijke strijd die iemand kan aangaan, de strijd tegen kanker. Deze strijd leverde hij 
omgeven door zijn familie en vrienden die altijd klaarstonden waar nodig. Hoe mooi is het dan om 
nu, omgeven door vrienden en familie, de strijd met de berg aan te gaan.  
 
Ons team vertegenwoordigt door Herber, John, Marcel, Paul en Ton, gelooft in de kracht van 
positief zijn. Zij gaan hoe dan ook die berg op en dat doen ze SAMEN.  
 
Maar jullie zijn in deze strijd ook heel belangrijk. Door jullie steun proberen wij deze oneerlijke 
strijd eerlijker te maken. Elke euro die je kan doneren is welkom en helpt enorm. Steun jij ons ook?  
 
Alvast bedankt. 
 
Marcel, Ton, John, Herber en Paul 
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Maak kennis met de deelnemers van Team Positief 

 
Marcel van Delft  
 
Mijn strijd begon in 2011. Mijn wereld werd toen letterlijk op zijn kop gezet toen ik de diagnose 
nierkanker kreeg. Maar niet alleen mijn wereld werd getroffen, maar ook de wereld van mijn gezin 
was in 1 klap anders. Verslagen als we waren, ons motto was altijd: BLIJF POSITIEF! Hoe moeilijk 
dit soms ook kon zijn. Ik ben ervan overtuigd dat positief in het leven staan een grote kracht is om 
deze ziekte elke keer weer te overwinnen.  
 
Vorig jaar was mijn idee: “Ik ga de Alpe d’huzes op als ik (bijna) 5 jaar schoon ben”. Dit mooie 
moment zou oktober 2017 zijn. Maar helaas, hoe oneerlijk mijn strijd soms kan zijn, werd ik weer 
getroffen door slecht nieuws. Ik had een uitzaaiing. Mijn teller ging weer op 0. Maar waarom 
opgeven? Mijn motto is tenslotte blijf positief.  
 
Het gaat daarom toch echt gebeuren op 1 juni 2017. Ik ga die berg op fietsen met een groep 
fantastische vrienden. Want ook binnen mijn team is iedereen op één op andere manier 
geconfronteerd met kanker.  
 
Maar nu heb ik ook jullie hulp hard nodig om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Elke euro is meer 
dan welkom en wordt ontzettend gewaardeerd. Wil jij met mij meestrijden? Dat kan door een 
donatie te doen via onze Alpe d’Huzes pagina. 
 
Dan wil ik nog één ding zeggen: bedankt! 
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Ton Rijsdijk 
 
Dit wordt mijn strijd tegen de legendarische berg de Alpe d'huzes en daarmee tevens een bijdrage 
aan de strijd tegen kanker. Ik heb te veel dierbaren verloren aan deze ziekte waaronder mijn eigen 
vader, schoonouders, familie en kennissenkring. Mijn vader hield van het leven, heeft met chemo's 
zijn leven kunnen rekken, maar is uiteindelijk na een lange strijd overleden. Door de onderzoeken 
heeft hij wel langer in het leven kunnen staan en ben ik daar tot op de dag van vandaag nog heel 
dankbaar voor. 
 
Ik vind het hoog tijd dat aan het overlijden aan kanker een halt wordt toegeroepen. Vele ziektes 
zijn in het verleden overwonnen omdat de mens uiteindelijk de oplossing heeft gevonden en ik 
weet zeker dat dit ook voor de ziekte kanker gaat gebeuren. 
 
Vanuit deze positieve gedachte wil ik daar een bijdrage aan leveren door met mijn deelname aan 
de Alpe d'huzes zo veel mogelijk sponsorgeld te werven, welke noodzakelijk is voor de 
onderzoeken naar het vinden van de uiteindelijke oplossing.  Mijn streven is de berg 3 keer op en 
af te fietsen, jullie bijdrage zal mij extra motiveren dit tot een goed einde te brengen. 
 
Ik ben ook heel trots om teamgenoot te mogen zijn van 'Team Positief', dit team bestaat uit 
mannen met een positieve kijk op het leven en er daar waar mogelijk ook concreet invulling aan 
geven zoals deze gezamenlijke strijd tegen de berg voor het goede doel. Marcel is het middelpunt 
van ons team, lees zijn eigen verhaal en dan snap je gelijk waarom ik zo trots ben. 
 
Wil je een bijdrage leveren aan een halt toeroepen aan de ziekte kanker, dan kan dat door een 
donatie te doen via onze Alpe d’Huzes pagina. 
 
Iedereen bedankt voor een bijdrage, elke bedrag is welkom. DOORGAAN is de enige optie! 
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Paul Philippa 
 
‘Opgeven is geen optie’, het motto van Alpe d`HuZes, is Marcel op het lijf geschreven. Als die dan 
voorstelt om samen met jou de Alpe d`Huzes te gaan beklimmen en zo geld op te halen voor de 
strijd tegen kanker, is de beslissing snel genomen. Zoveel positiviteit, ondanks alle tegenslagen, is 
ongelooflijk.  
 
Op een gegeven moment komt iedereen in aanraking met de ziekte kanker. Vooral als het in je 
naaste omgeving is raakt het je vol. Zo natuurlijk ook het levensverhaal van mijn vriend Marcel.  
 
Ik heb zelf al weer ruim 20 jaar geleden mijn vader op te jonge leeftijd aan deze verschrikkelijke 
ziekte verloren. Na een heel druk werkzaam en sociaal leven, met de zorg voor een gezin van zeven 
kinderen, wilde mijn vader samen met mijn moeder nog een flink aantal jaren gaan genieten van 
het leven. Lekker op vakantie, leuke dingen doen met de kleinkinderen. Dan krijg je van de ene op 
de andere dag te horen dat dit er niet in zit en de doktoren niets meer voor je kunnen doen. Mijn 
jongste zoon heeft hij nooit gezien en mijn zoon natuurlijk nooit zijn opa. 
 
Hoe zou het gelopen zijn als de medische wetenschap toen al een stukje verder was geweest? Ik 
zal het nooit weten, kan er alleen maar over dromen. 
En natuurlijk mijn bijdrage leveren aan het onderzoek naar kanker en het verbeteren van de aanpak 
van deze verschrikkelijke ziekte. Door de Alpe d’Huzes te rijden en daarmee geld op te halen, kan 
ik een bijdrage leveren aan de strijd tegen deze ziekte. 
 
Maar dat kan ik dus niet alleen. Daar heb ik jullie hulp hard bij nodig. Elke euro van jullie is welkom 
en heel belangrijk. Wil jij ook je steentje bijdragen in de strijd tegen kanker, dan kan dan door een 
donatie te doen via onze Alpe d’Huzes pagina. 
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John Rijsdijk  
 

Mijn neef Ton belde mij begin 2016 en vertelde mij dat hij met Marcel de Alpe d’huzes wilde 
beklimmen en vroeg mij of ik ook wilde meedoen. Ik zei ja toen hij me vroeg of hij op me kon 
rekenen. Toen is alles begonnen. 
 
Ik ken het verhaal van Marcel en heb zijn strijd gevolgd. Zijn veerkracht is ongekend. Als ik aan 
Marcel denk, denk ik meteen aan zijn lach en positiviteit en dan pas aan zijn ziekte en de strijd die 
hij al vele keren heeft geleverd. De instelling van Marcel helpt mij ook als ik weer eens naar het 
ziekenhuis mag om mijn steeds terugkerende huidkanker te laten verwijderen. Dat is helaas mijn 
werkelijkheid waarmee ik mag dealen. Toch is het niet de reden waarom ik meedoe. Ik doe het 
voor alle mensen die ons in het verleden door kanker zijn ontvallen; familieleden, vrienden, 
collega’s en kennissen. Ik doe het ook voor hen die dagelijks strijden tegen kanker en de berg niet 
zelf kunnen beklimmen. En uiteraard doe ik het ook voor Marcel. Ik wens dat onze positieve energie 
hem nog sterker maakt en dat hij de strijd wint.  
 
En als wij als ‘Team Positief’ bij elkaar komen dan voel ik het al, er is moois aan het gebeuren, de 
voorbereiding, de humor, betrokkenheid en ook de serieuze toon.  
 
Mijn doel is drie keer de berg op. Ik heb een mooie fiets gekocht en ondertussen train ik zoveel ik 
kan. Om er straks te staan! Jij kunt ons helpen door een donatie te doen. Klein of groot, het maakt 
niet uit. Jij kunt het verschil maken. Met het opgehaalde geld gun ik artsen en onderzoekers nog 
meer mogelijkheden om patiënten te helpen met hun strijd tegen kanker.  
 
Dank je wel alvast! 
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Herber Blokland  

 
De offers die je moet brengen om een paar keer Alpe d'Huzes op te fietsen, staan in het niets ten 
opzichte van het moeten vechten tegen die vreselijke ziekte kanker. Sterker nog: gezond als ik ben, 
beleef ik plezier aan het afzien tijdens zo'n fietsbeklimming, vooral ook omdat ik weet dat er straks 
een heerlijke afdaling volgt. Dat heb je niet als je kanker hebt. Dan blijft het vaak een gigantisch 
zwaar, onvoorspelbaar en onzeker proces. Dat moeten we stoppen door nog meer onderzoek te 
doen, door betere medicijnen en behandelmethodes te ontwikkelen en door kennis te delen. 
 
Dus toen Marcel mij vroeg om mee te gaan naar Alpe d'Huzes, hoefde ik daar geen seconde over 
na te denken. Iedereen heeft in zijn naaste omgeving wel iemand (gehad) met die vreselijke ziekte 
kanker, zo ook ik. Mijn vader, oud-collega's en familieleden. En ook Marcel dus. Waar ik 
bewondering voor heb is zijn enorme positieve kijk op het leven, ondanks alles. Dat helpt niet alleen 
hemzelf, maar ook zijn directe omgeving vooruit. Hij inspireert mij om te relativeren en positief te 
blijven.  
 
Ik ben er dan ook supertrots op en vind het hartstikke mooi dat ik deel mag uitmaken van zijn Team 
Positief en kijk er naar uit om me net zoals in 2015 weer helemaal leeg te fietsen voor dat goede 
doel.  
 
Als je het met me eens bent dat we er alles aan moeten doen om die vreselijke ziekte te bedwingen, 
help dan mee door mij te sponsoren via onze Alpe d’Huzes pagina. 
 
Hartelijk bedankt! 
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Hoe kun je ons helpen? 
 

Wat ontzettend leuk dat je onze verhalen wilde lezen. Zoals jullie al begrepen kunnen wij alle hulp 
goed gebruiken om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Je kunt ons team of een teamlid op 
verschillende manieren steunen in deze strijd! Hieronder zullen de verschillende opties toelicht 
worden. 
 

Optie 1. Sponseren als bedrijf met minimaal €2500,- 

Sponsoren vanaf €2.500 kunnen hun bedrijfslogo en bedrijfsnaam met internetlink op de website 
laten plaatsen. Sponsoren vanaf ‘zadel’ (2500 euro) kunnen, via de deelnemer die zij sponsoren, 
niet alleen hun bedrijfsnaam met internetlink laten plaatsen op de sponsorpagina, maar ook een 
logo in het hoofdreclameblok van www.opgevenisgeenoptie.nl laten opnemen. Dit logo ‘draait’ 
dan op alle pagina’s mee. Daarnaast mag je met jouw logo op onze deelnemerskleding (bijlage 1)! 
 
Wil je ons al bedrijf sponsoren met minimaal €2500,-? GE-WEL-DIG!  
 
Om dit te kunnen regelen moeten er een paar stappen doorlopen worden, namelijk:  
Stap 1.  Donatie doen 

Je kunt je donatie van minimaal €500,- doen via de website 
www.opgevenisgeenoptie.nl > doneren > zoek ons team op OF een deelnemer uit 
ons team 
Optie 1: Team Positief steunen 
Optie 2: Deelnemer Team Positief steunen  

Stap 2.  Aanleveren documenten  
A. Logo voor op website www.opgevenisgeenoptie.nl: .jpg bestand 
B. Logo voor op deelnemerskleding: vector bestand (.pdf of .eps of .ai) 
C. Link van je eigen website welke gezien mag worden op onze actiepagina  

 
Wanneer de donatie is gedaan kunnen alle documenten aangeleverd worden. Jouw bedrijf zal dan 
gezien worden als sponsor voor Team Positief. Daarnaast zullen we iedereen extra in het zonnetje 
zetten via onze Facebookpagina.  
 
De documenten mogen verstuurd worden naar Daphne Rijsdijk via daphne_rijsdijk1@hotmail.com 
Mochten er vragen zijn kun je altijd contact met haar opnemen via nummer 0683792263. Zij zal 
vanaf dit punt zorgen dat alles geregeld gaat worden. 
 

  

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/
http://www.opgevenisgeenoptie.nl/
http://www.opgevenisgeenoptie.nl/
mailto:daphne_rijsdijk1@hotmail.com
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Optie 2. Sponseren als bedrijf met minimaal €1000,- 

Sponsoren vanaf 'spaak' (1000 euro) kunnen, via de deelnemer die zij sponsoren, hun bedrijfsnaam 
met internetlink laten plaatsen op de sponsorpagina. Daarnaast mag je vanaf een bedrag van 
€500,- met je logo op onze deelnemerskleding! 
 

Wil je ons al bedrijf sponsoren met minimaal €1000,- ? GE-WEL-DIG!  
 
Om dit te kunnen regelen moeten er een paar stappen doorlopen worden, namelijk:  
Stap 1.  Donatie doen 

Je kunt je donatie van minimaal €500,- doen via de website 
www.opgevenisgeenoptie.nl > doneren > zoek ons team op OF een deelnemer uit 
ons team 
Optie 1: Team Positief steunen 
Optie 2: Deelnemer Team Positief steunen  

Stap 2.  Aanleveren documenten  
A. Logo voor op deelnemerskleding: vector bestand (.pdf of .eps of .ai) 
B. Link van je eigen website welke gezien mag worden op onze actiepagina  

 
Wanneer de donatie is gedaan kunnen alle documenten aangeleverd worden. Jouw bedrijf zal dan 
gezien worden als sponsor voor Team Positief. Daarnaast zullen we iedereen extra in het zonnetje 
zetten via onze Facebookpagina.  
 
De documenten mogen verstuurd worden naar Daphne Rijsdijk via daphne_rijsdijk1@hotmail.com 
Mochten er vragen zijn kun je altijd contact met haar opnemen via nummer 0683792263. Zij zal 
vanaf dit punt zorgen dat alles geregeld gaat worden. 
 

  

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/
mailto:daphne_rijsdijk1@hotmail.com
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Optie 3. Sponseren als bedrijf met minimaal €500,- 

Een sponsor mag vanaf €500 met het logo op het shirt van een team. Hierdoor krijgt de kleding 
van de deelnemer een persoonlijke uitstraling. Op de rugzijde van de shirts zal het logo bedrukt 
worden. Alle sponsorlogo’s hebben een vaste afmeting van 30 cm2. 
 
Wil je ons al bedrijf sponsoren om vervolgens op onze shirts te komen? SUPER!  
 
Om dit te kunnen regelen moeten er een paar stappen doorlopen worden, namelijk:  
Stap 1.  Donatie doen 

Je kunt je donatie van minimaal €500,- doen via de website 
www.opgevenisgeenoptie.nl > doneren > zoek ons team op OF een deelnemer uit 
ons team 
Optie 1: Team Positief steunen 
Optie 2: Deelnemer Team Positief steunen  

Stap 2.  Aanleveren logo 
A. Logo voor op deelnemerskleding: vector bestand (.pdf of .eps of .ai) 

 
Wanneer de donatie is gedaan kan het logo aangeleverd worden. Jouw bedrijf zal dan gezien 
worden als sponsor voor Team Positief via de deelnemerskleding. Daarnaast zullen we iedereen 
extra in het zonnetje zetten via onze Facebookpagina.  
 
Het logo (met het juiste bestandstype) mag verstuurd worden naar Daphne Rijsdijk via 
daphne_rijsdijk1@hotmail.com 
 
Mochten er vragen zijn kun je altijd contact met haar opnemen via nummer 0683792263. Zij zal 
vanaf dit punt zorgen dat alles geregeld gaat worden. 
 

Optie 4. Donatie met een bedrag naar keuze  
Ons met een ander bedrag steunen mag uiteraard ook! Dit kun je doen door onze actiepagina op 
te zoeken: www.opgevenisgeenoptie.nl > doneren > zoek ons team op OF zoek een deelnemer uit 
ons team op.  

http://www.opgevenisgeenoptie.nl/
mailto:daphne_rijsdijk1@hotmail.com
http://www.opgevenisgeenoptie.nl/
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Bijlage 1. Voorbeeld shirt met logo´s  
 

Herber Blokland heeft vorig jaar ook meegedaan aan de Alpe d’Huzes en heeft hieronder twee 
foto’s van de deelnemerskleding van zijn team vorig jaar gemaakt. Op deze manier hebben jullie 
een impressie van hoe dit gedaan kan worden. Wij als Team Positief krijgen altijd een proefdruk en 
kunnen aangeven hoe wij de logo’s verdeeld willen hebben. 
 

 
 

 


