
Bushbikers Sleen komt in actie voor de ME/cvs Vereniging. Doel is 
om deze ziekte extra onder de aandacht te brengen. Zoals de titel 
zegt: ‘Sporten voor Energie’ is niet voor iedereen vanzelfsprekend!
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Wat is ME/cvs?

MTB vereniging Bushbikers Sleen komt in actie voor de ziekte Myalgische Encefalomyelitis 

(ME). ME wijst op ontstekingen in hersenen en ruggenmerg, die gepaard gaan met spierpijn. 

Geschat wordt dat er in Nederland ongeveer 30.000 tot 40.000 ME-patiënten zijn. De ziekte 

is in veel gevallen chronisch en kan een grillig en zeer ernstig verloop hebben. Het is een heel 

complexe ziekte die gevolgen heeft voor het functioneren van de hersenen als ook voor  

diverse andere lichamelijke systemen, zoals het immuunsysteem en het cardiovasculair  

systeem (hart en bloedcirculatie), de energievoorziening en de hormoonproductie.  

De oorzaak is nog onbekend.

Niet vermoeidheid, maar het verergeren van de klachten na een (zelfs lichte) inspanning en 

het niet kunnen herstellen van de uitputting na een inspanning is het kernsymptoom van ME. 

Dit wordt ook wel inspanningsintolerantie of Post Exertional Malaise (PEM) genoemd. Andere 

belangrijke klachten bij ME zijn: ernstige vermoeidheid, lichamelijke en geestelijke uitputting, 

lange hersteltijd, spierpijn, moeite met concentreren, slaapstoornissen, krachtverlies,  

vergeetachtigheid, hoofdpijn, gewrichtspijn, duizeligheid, moeite met zien, gevoelige  

lymfeklieren, ontstekingen, hartritmestoornissen, keelpijn, desoriëntatie en verwardheid. 

Bron: www.me-cvsvereniging.nl

  

‘Sporten voor energie’
Bushbikers Sleen organiseert op zondag 19 december verschillende activiteiten waar  

iedereen aan kan meedoen, zo wordt er een leuke mountainbike toertocht, wandeltocht  

en puzzeltocht georganiseerd. Daarnaast gaan een aantal leden van Bushbikers Sleen bij  

Restaurant & Camperplaats Wielens op een indoorfiets via het online platform Zwift 160km 

fietsen. Ook hier kun je aan deelnemen.

Alle activiteiten hebben uiteraard als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor  

de ME/cvs vereniging. 

De startlocatie van alle activiteiten is Restaurant & Camperplaats Wielens in Noord-Sleen.
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‘Wandelen voor energie’

Tussen 10.00 en 11.00 uur kun je vanaf Restaurant & Camperplaats Wielens starten voor  

een mooie wandeltocht van ca. 10,5 km door de Staatsbossen van Sleenerzand. Deze route 

brengt jou langs de mooiste plekjes in het bos.

Voor de allerjongsten is er ook een leuke puzzeltocht van ca. 2 km door Noord-Sleen.  

Starttijd is ook tussen 10.00 en 11.00 uur.

Kosten deelname wandeltocht 10,5 km
Volwassenen:  4 euro

18jr en jonger:  2 euro

50% van de inschrijvingskosten gaat naar de ME/cvs vereniging

Kosten deelname puzzeltocht ca. 2 km
Volwassenen:  3 euro

Kinderen:  Gratis

50% van de inschrijvingskosten gaat naar de ME/cvs vereniging

Aanmelden
Aanmelden kan op de dag zelf bij de startlocatie.

Route 

Volg vanaf de startlocatie de markeringen.

Verzorgingspost (alleen voor de wandeltocht)
Onderweg kom je langs een verzorgingspost waar je kosteloos drinken en een kleine  

versnapering kunt krijgen.

Startlocatie
Restaurant & Camperplaats Wielens

Dorpsstraat 19

Noord-Sleen

Vragen
info@bushbikers.nl 
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Reinders Assurantiën ‘Fietsen voor Energie’

Tussen 10.00 en 11.00 uur kun je vanaf Restaurant & Camperplaats Wielens starten voor een 

mooie mountainbike toertocht van 30 of 50 km. De route brengt jou over de mooiste single 

tracks en bospaden in het bos.

Speciaal voor de jeugd is er ook een 18km route. Deze start tussen 10.30 en 11.00 uur.  

De ervaren jeugdmountainbiker mag uiteraard ook voor de 30 of 50 km route kiezen.

Kosten deelname
30 km en 50 km:  5 euro

Jeugd t/m 14jr:  Gratis

NTFU leden krijgen 1 euro korting

1 euro van elke inschrijving gaat naar de ME/cvs vereniging

Aanmelden
Aanmelden kan alleen middels voorinschrijving via www.fietssport.nl/toertochten.

De inschrijving sluit 18 december om 23.59 uur.

Route 

Volg vanaf de startlocatie de markeringen.

Verzorgingspost
Onderweg kom je langs een verzorgingspost waar je kosteloos drinken en een kleine  

versnapering kunt krijgen. Na afloop is er ook een fiets afspuitplek aanwezig.

Startlocatie
Restaurant & Camperplaats Wielens

Dorpsstraat 19

Noord-Sleen

Vragen
info@bushbikers.nl 
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‘Zwiften voor Energie’

Ga jij samen met de Bushbikers de uitdaging aan en fiets jij 100 mile/160 virtuele kilometers 

mee op het online platform Zwift? De leden van Bushbikers fietsen gezamenlijk in de grote 

zaal van Restaurant Wielens, het is mogelijk om thuis middels jouw eigen indoortrainer aan te 

sluiten.

Het is uiteraard niet verplicht om de gehele afstand te fietsen, je mag ook later aansluiten of 

eerder afhaken. Een donatie wordt uiteraard wel op prijs gesteld.

Aanmelden
Aanmelden middels een email naar info@bushbikers.nl t.a.v. Peter Steenbergen.

Start
09.00 uur.

Kosten deelname
een vrije donatie voor de ME/cvs Vereniging, doneren kan via www.dosupport.nl/me-cvs- 

vereniging/fietsen-voor-energie-niet-voor-iedereen-vanzelfsprekend/ of scan de QR code.

Meer informatie
info@bushbikers.nl 
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Het verhaal van Gerco

Een gezicht achter ME – Gerco, 48 jaar oud 
“Als iemand mij 10 jaar geleden verteld zou hebben dat ik, 

vooraf heel veel afwegingen makend, tegenwoordig nog 

maar maximaal 1-1,5 uur per dag een minimale activiteit 

zou kunnen doen, dan had ik die persoon volledig voor 

gek verklaard.”

Hoe was jouw leven voor ME? 
“Ik had een succesvol Klus- en Onderhoudsbedrijf en ons 

leven stond grotendeels in het teken van de mountain-

bikesport. Ik heb meegedaan aan meerdaagse marathons 

zoals de Transalp Challenge, Trans Germany, ik ging mee 

als gids met georganiseerde MTB reizen en alle vakanties 

gingen naar de bergen, waar wij de meeste mooie  

tochten fietsten. Bestaat er iets mooiers?”

Sinds wanneer heb je ME? 
“In 2010 werd ik tijdens de Trans Germany op de 4e dag 

ziek. Ik heb deze wedstrijd op karakter wel uit gefietst en 

kwam op de 6e dag totaal uitgeput over de finish. Mijn 

lichaam heeft zich hiervan nooit meer hersteld en vanaf 

toen begon een 5 jaar durende zoektocht. Via een groot 

aantal specialisten kwam ik uiteindelijk bij dr. Visser van 

Cardiozorg terecht en kreeg ik in 2015 de diagnose ME.”

ME & erkenning 
“ME is een complexe multisysteemziekte. Doordat  

de wetenschap nog steeds niet weet wat de oorzaak  

is, wordt het bijna altijd in één woord genoemd met  

het chronisch vermoeidheidssyndroom en worden er  

nog steeds achterhaalde biopsychosociale therapieën 

aangeboden, die in veel gevallen kunnen leiden tot  

een vergaande verslechtering van de patiënt.” 

ME & arbeidsongeschikt 
“De wetenschap komt steeds verder, maar is nog niet ver 

genoeg. Mede daardoor heb ik jarenlang moeten vechten 

voor erkenning van mijn arbeidsongeschiktheid. Dit heeft 

veel te lang geduurd, ik heb ruim 3 jaar door moeten  

werken, waardoor mijn situatie blijvend is verslechterd.  

In 2018 heb ik, met dank aan advocaat Jeroen de Boer,  

de rechtszaak gewonnen!”

ME & mountainbiken 
“Door de opkomst van de E-mountainbike in 2016, heb  

ik nog enige tijd door kunnen fietsen, maar kwam de lat 

wel steeds lager te liggen. Een meerdaagse werd een 

dagtocht, een dagtocht werd een vaste route en ten 

slotte de overstap naar Enduro/Downhill, tot het echt 

niet langer kon en ik met veel pijn in mijn hart definitief 

afscheid moest nemen van het MTB’en. Het lopen ging 

ook steeds moeizamer en om toch nog onderdeel te  

kunnen zijn van outdoor activiteiten, heb ik sinds 2018 

een mooie vervanging in een Zoomability een 4wd  

scootmobiel. Zo blijf ik nog wel betrokken bij de  

Bushbikers, af en toe filmen, aanmoedigen en mijn  

onmetelijke wijsheid verspreiden.” 
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Tot ziens bij 
Restaurant & Camperplaats 

Wielens

Alle donateurs, sponsoren  
en vrijwilligers bedankt 

voor de support!
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