
1  Vier LIONS Clubs golfen €15.000 bijeen voor ‘Support Casper’ 
 

Jongstleden vrijdag 24 augustus organiseerden de 
Lionsclubs Hoeksche Waard, Schiedam, 
IJsselmonde en Zevenbergen hun jaarlijkse 
gezamenlijke golftoernooi voor het goede doel. Dit 
jaar ging de opbrengst naar de Stichting 
Overleven met Alvleesklierkanker, die met de 
campagne ‘Support Casper’ geld bijeenbrengt voor 
wetenschappelijk onderzoek om deze dodelijke 
ziekte een halt toe te roepen. Het toernooi werd 
gehouden op de prachtige 18 holes baan van 
Landgoed Golfclub Cromstrijen in Numansdorp. In 

totaal kwamen een kleine 120 golfers in actie voor het goede doel. Aan het slot van dit 
geslaagde evenement werd een symbolische cheque met het mooie bedrag van 
aanvankelijk 13.500, maar na een spontane gulle gift van een van de aanwezigen 
uiteindelijk 15.000 euro namens de vier organiserende Lionsclubs overhandigd aan prof. 
dr. Casper van Eijck, de gedreven voorzitter en medeoprichter van de Stichting 
Overleven met Alvleesklierkanker, en naamgever van de campagne.  
 
Support Casper 
De campagne Support Casper is twee jaar geleden begonnen met als doel 
alvleesklierkanker een halt toe te roepen door experimenteel wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk te maken. Om een goede start te kunnen maken was 3 miljoen euro nodig. Dat 
‘startgeld’ kwam snel bij elkaar, maar er is veel meer geld nodig voor het onderzoek om 
grip te krijgen op deze tot nu toe nauwelijks te bestrijden vorm van kanker. Inmiddels 
konden, eerder dan gedacht, tien arts-onderzoekers worden aangesteld en geavanceerde 
apparatuur aangeschaft. Nu wordt er hard gewerkt aan de volgende belangrijke stap: het 
-in eigen beheer- produceren van een virus dat op een veilige manier kwaadaardige 
tumorcellen aan kan vallen en tegelijkertijd het eigen immuunsysteem activeert. 
Daarvoor zullen nog vele miljoenen nodig zijn. Prof. Van Eijck en zijn stichting zijn 
daarbij grotendeels afhankelijk van donaties en sponsoring. Met de opbrengst van het 
golftoernooi hebben de vier Lionsclubs hieraan graag hun steentje bijgedragen. 
 

Dank is verschuldigd aan Golfclub 
Cromstrijen voor het beschikbaar 
stellen van de prachtige 
accommodatie, maar ook aan de 
vele vrijwilligers en sponsoren die 
het toernooi mogelijk maakten.  

 
 


