
Op maandag 9 oktober 2017 organiseert de stichting Overleven met Alvleesklierkanker  

op Golfclub Broekpolder de tweede editie van de Support Casper Golfdag.

De opbrengst van deze golfdag komt ook dit jaar weer geheel ten goede aan het innovatieve en 

 baanbrekende onderzoek naar de behandeling van alvleesklierkanker door Prof. dr. Casper van Eijck 

en zijn onderzoeksteam.

De vorig jaar gehouden eerste editie van deze golfdag was niet alleen vanwege de geweldige  

weersomstandigheden en de conditie van de baan een groot succes. Met onder meer Dirk Kuijt en 

Ronald Koeman onder de 88 enthousiaste wedstrijddeelnemers, kon namelijk aan het einde van de dag 

een cheque ter waarde van € 46.500,00 aan Prof. dr. Casper van Eijck worden overhandigd. Dat bedrag 

moet dit jaar natuurlijk worden overtroffen, maar daar hebben wij uiteraard wel uw hulp bij nodig.

Ook dit jaar zal Golfclub Broekpolder haar golfbaan en clubhuis aan ons ter beschikking stellen.  

Wij zijn hen daarvoor vanzelfsprekend wederom zeer erkentelijk. Wij zouden het dan ook 

 fantastisch vinden u en uw relaties op 9 oktober a.s. te mogen verwelkomen op deze uitdagende 

golfbaan. De kosten voor deelname bedragen per flight (bestaande uit 4 golfers) € 2.000,00 (all-in). 

Maar wees er snel bij, want vol = vol. 

11.00 uur Ontvangst deelnemers 

11.30 uur  Welkomstwoord 

11.40 uur Uitreiken lunchpakketten en vertrek naar holes 

12.00 uur Start 18-holes shotgun wedstrijd 

17.00 uur Binnenkomst spelers en borrel 

18.30 uur Prijsuitreiking wedstrijd 

19.00 uur Aanvang diner en loterij 

21.00 uur Overhandiging cheque en einde avond
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P RO G R A M M A :



Voor de eerste fase van het onderzoek 
is 3 miljoen euro nodig. De teller  
staat nu op 2,3 miljoen euro,  
maar we willen natuurlijk meer!

Uiteraard zal gedurende de dag de nodige aandacht 

worden gegeven aan het onderzoek naar de  bestrijding 

van alvleesklierkanker. Hoogleraar en chirurg  

(en tevens clubarts van Feijenoord) Casper van Eijck  

zal u op deze dag persoonlijk bijpraten over de 

bereikte resultaten van het onderzoek van het team 

en uw hulp daarbij, want “when we support each other, 

we will achieve more”.

“ Voordat immuno-virotherapie echt als behande-

ling kan worden ingezet,  is  eerst nog veel onder-

zoek en dus geld nodig.  “ We hebben een grote 

groep wetenschappers bij  elkaar weten te bren-

gen. Als er straks klinische toepassingen komen, 

dan zijn die ook betaalbaar.  In tegenstelling tot 

de chemotherapie, door de farmaceutische indus-

trie ontwikkeld,  die heel duur is  en waar 70 tot 

80 procent van de patiënten niets aan heeft.” 

 

 

MOGEN WIJ OP U REKENEN?  

 

Vul bijgevoegd inschrijfformulier in en retourneer het 

vóór 2 september a.s. via: 

 

E: hella@alvleesklierkanker.nu 

 

Voor meer vragen en/of aanvullende informatie kunt u 

contact opnemen met:  

 

Sjoerd Zwanenburg  

Directeur Stichting Overleven met Alvleesklierkanker 

E: sjoerd@alvleesklierkanker.nu  

M: 06 229 867 52

Van Eijck is er blij mee, 

maar het gaat hem om meer 

dan geld ophalen alleen: 

“Wat ik ook mooi en belangrijk 

vind, is dat we onze onderzoeks-

ideeën in eigen hand houden.”


