




Truckrun2emond wordT weer een onvergeTelijke happening!

door Jaap Ruiter 
op zondag 12 mei a.s. wordt weer de bekende Truckrun2emond gehouden. deze zevende edi-
tie van het vrachtwagenspektakel is speciaal bedoeld om mensen met een beperking, rolstoe-
lers en gehandicapten elk jaar weer de dag van hun leven te bezorgen door ze een rondrit in 
een vrachtauto te laten maken. Samen met transportondernemers, chauffeurs, vrijwilligers en 
sponsors probeert de organisatie er net als in voorgaande jaren wederom een onvergetelijke 
happening van te maken. 

Maatschappelijke betrokkenheid 
Chauffeur Jaap Bos was 7 jaar geleden initiatiefnemer van de Truckrun2emond, dat daarna werd 
opgepakt door de ondernemersvereniging van Tweede Exlöermond. “Vorig jaar hebben we de 
Truckrun2emond ondergebracht in een stichting”, vertelt Chris Kamps, drijvende kracht en se-
cretaris van de stichting. “Daardoor kunnen we de zaken nog professioneler aanpakken. Boven-

dien maken we met 
een stichtingsvorm 
ook duidelijk dat er 
absoluut geen geldelijk 
gewin in het spel is. 
Het is pure maatschap-
pelijke betrokkenheid 
van ons als bestuur, 
dat verder bestaat 
uit penningmeester 
Tienus Berends, voor-
zitter Bertho Tijhuis 
en de leden Janneke 
Groenewold, Harm 
Greven, Henderik 
Oldenhuizing en Otto 
Schutrups.” 

hartverwarmend 
Maar niet alleen mensen met een beperking, rolstoelers en gehandicapten beleven de dag van 
hun leven, ook de chauffeurs zien elk jaar reikhalzend uit naar de Truckrun2emond. “De mede-
werking van transportondernemers en chauffeurs is hartverwarmend”, volgens Chris Kamps. 
“We krijgen heel veel spontane aanmeldingen. De chauffeurs vinden het niet alleen geweldig 
om deze mensen rond te rijden, maar ook de onderlinge betrokkenheid en de gezelligheid 
wordt erg op prijs gesteld. Wij als organisatie doen er dan ook alles aan om de chauffeurs zo 
goed mogelijk in de watten te leggen met ondermeer een hapje en een drankje en een haal- en 
brengservice van en naar hun vrachtauto’s door de bekende Oranjebus. Bovendien is het ook 
nog eens een hele gezellige dag met de openingsspeech van burgemeester Marco Out en de 
sfeervolle jaarmarkt met al die kramen, standwerkers en muziek van ondermeer Bert en Bert.” 

nacht wakker 
Chris Kamps weet nu al dat hij de nacht van 11 op 12 mei niet slaapt. “Vanaf februari ben ik er 
bijna dagelijks mee bezig. Mijn vrouw wordt er wel eens gek van. Ik sta er mee op en ik ga er 
weer mee naar bed. Er speelt zoveel door mijn hoofd omdat er zo ontzettend veel moet worden 
geregeld! En elk jaar komen we weer dingen tegen die we nog niet eerder zijn tegengekomen. 
En elk jaar lig ik weer de hele nacht, vooraf-
gaand aan de Truckrun2emond, wakker en 
vraag ik me af of het allemaal wel weer goed 
zal gaan en of we niets zijn vergeten.” Tienus 
Berends vult aan dat de organisatie er niet 
aan moet denken dat Chris Kamps er ooit 
mee zal stoppen. “Dan hebben we wel een 
probleem, want Chris heeft zoveel ervaring 
en zoveel kennis, dat is niet altijd in draaiboe-
ken tot uiting te brengen. Er zit veel in zijn 
hoofd. Bovendien is hij ook iemand die leeft 
voor dit spektakel. En iedereen kent hem. Dat 
maakt hem uniek en onvervangbaar.” 

Waardevolle gebeurtenis  
Maar de Truckrun2emond hoeft echter nog niet te vrezen, want de onvermoeibare Chris 
Kamps is voorlopig niet van plan om het bijltje er bij neer te gooien. “Welnee man! Ik vind het 
nog steeds mooi en dankbaar werk, dat kan ik echt nog niet missen. Als ik al die glunderende 
gezichten zie van de deelnemende mensen met een beperking, rolstoelers en gehandicapten, 
dan word ik geraakt tot in het diepste van mijn hart. Ik vind het geweldig om mijn steentje bij 
te mogen dragen om deze mensen, die toch al zo veel moeten missen, de dag van hun leven te 
bezorgen. Dan word je er weer even aan herinnerd dat niet alles in het leven vanzelfsprekend 
is, en dat we voor al die vanzelfsprekendheden ook wel eens dankbaar mogen zijn! Maar ook 
de belangeloze medewerking van al die chauffeurs, transporteurs, vrijwilligers en sponsors is 
fantastisch om mee te maken. Er bij zijn en te ervaren dat we het met zijn allen goed hebben op 
zo’n dag, is voor mij een hele mooie en waardevolle gebeurtenis.” 

De organisatie is er weer klaar voor: vlnr: Otto Schutrups, Henderik Oldenhuizing, Chris Kamps, Tienus Berends, Janneke Groenewold en Bertho Tijhuis. Op de foto ontbreekt Harm Greven.

Wij heten u van harte welkom 
tijdens de Truckrun, de 
Jaarmarkt en het 
aansluitende Truckrunfeest. 
We hopen dat we er met 
elkaar een fantastische dag 
van kunnen maken!!
 

Namens de voorzitter: Bertho Tijhuis
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