
 

     

Persbericht  
 
Bas van de Goor Foundation 3 jaar het 
goede doel van de Sylvestercross 
 
Soest/Arnhem, 31 oktober 2017 

 
Vanaf dit jaar kan Bas van de Goor foundation in navolging op de Regenboogboom voor drie jaar 
rekenen op een bijdrage uit de inkomsten van de Sylvestercross; dé traditionele oudejaarsloop in 
en rond de zandverstuiving in Soest.  
 
Door elke drie jaar een nieuw goed doel te kiezen, ondersteunt Stichting Sylvestercross 
verschillende organisaties via bijdragen van de deelnemers. Door het evenement krijgt het goede 
doel ook exposure. Elke deelnemer kan bij zijn inschrijving een extra bedrag overmaken dat ten 
goede komt aan de stichting die zich inzet om mensen met diabetes een beter leven te bieden door 
ze te laten sporten. 
 
Evert ten Kate, voorzitter van de Sylvestercross, legt uit waarom gekozen is voor dit goede doel: 
“De Bas van de Goor Foundation zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te 
verbeteren door sport en bewegen. Ook organiseren zij zelf sportactiviteiten. Dat maakt dat de 
doelen van beide stichtingen goed aansluiten en daardoor is er sprake van kruisbestuiving. 
Tenslotte maakte de organisatie, de daadkracht van de Foundation en de bevlogen betrokkenheid 
van Bas van de Goor het verschil, dat de doorslag gaf hen de komende 3 jaar vanuit de 
Sylvestercross support te gunnen.” 
 
Bas van de Goor, oprichter en naamgever van de Foundation vertelt: “We zijn trots dat we voor 3 
jaar het goede doel zijn van de Sylvestercross. Met een aantal collega’s en vrienden doe ik al een 
aantal jaar met veel plezier mee aan dit evenement. Ik nodig daarom onze doelgroep en andere 
geïnteresseerden van harte uit om ook mee te doen aan deze prachtige loop in een unieke bos- en 
duinrijke omgeving.  Dat kan bij de scholierencross, als businessrunteam of  als recreatieve loper. Ik 
kijk er nu al naar uit om op oudejaarsdag alle enthousiaste deelnemers te zien hardlopen.“    
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Nadere informatie over dit persbericht te verkrijgen bij: 
 
Evert P. ten Kate 
Voorzitter St. Sylvestercross Soest 
06-53189257 
voorzitter@sylvestercross.nl 
 
Petra Seegers 
Directeur Bas van de Goor Foundation 
petra@bvdgf.org 
www.bvdgf.org of www.sportiefmetdiabetes.nl  
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Over Stichting Sylvestercross 
De Stichting Sylvestercross organiseert met haar ruim 200 vrijwilligers voor de 37e keer de 
Rabobank Sylvestercross op Oudjaarsdag. De Sylvestercross is één van de belangrijkste crossen in 
Nederland en wordt traditioneel gelopen op 31 december in en rondom de prachtige Soester 
Duinen. Er zijn wedstrijden in diverse categorieën. Individuele wedstrijden voor de jeugd, senioren, 
masters, prominenten en natuurlijk ook prestatielopen voor recreatieve lopers. Daarnaast zijn twee 
teamlopen in het programma opgenomen: de Sylvester BusinessRun en de Sylvester 
ScholierenCross (voor leerlingen van basisscholen). Nieuw in 2017 is een Gehandicapten-loop en op 
de avond 30 december een Sylvester by Night.  
In Soest is sprake van een echte cross. Zowel de start als de finish vinden plaats in duinzand. Het 
overige gedeelte van het parcours gaat over onverharde bospaden. De Sylvestercross staat bekend 
als "de mooiste cross van Nederland" vanwege haar prachtige omgeving de Soesterduinen. Met de 
verbinding aan een goed doel draagt de stichting  bij aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). 
 
Over Bas van de Goor Foundation  
Op 4 augustus 1996 wint Bas van de Goor met het Nederlands volleybalteam goud op de 
Olympische Spelen van Atlanta. Van de Goor wordt uitgeroepen tot beste aanvaller van het 
toernooi. Zeven jaar later krijgt hij de diagnose diabetes type 1. Hoewel hij allereerst vreest de 
topsport naast zich neer te moeten leggen, komt hij er via de Britse sportlegende Steve Redgrave 
achter dat de ziekte voor hem juist beter te managen is in combinatie met sport. Twee jaar speelt 
hij op topniveau door. In 2006 richt hij de Bas van de Goor Foundation op, om mensen met 
diabetes te laten zien dat sport en beweging prima samengaat met de ziekte en er zelfs een 
positief effect op heeft. Om zoveel mogelijk mensen hierover te informeren en te inspireren, 
organiseert de Bas van de Goor Foundation sportieve activiteiten voor mensen met diabetes.  
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Bijlage foto’s voor publicatie (beschikbaar in grote resolutie) 
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Evert ten Kate, voorzitter Sylvestercross 
Bas van de Goor, founder en directeur Bas van de Goor Foundation 
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Patrick Mulder, bestuurslid MVO-beleid Sylvestercross 
Bas van de Goor, founder en directeur Bas van de Goor Foundation 
Evert ten Kate, voorzitter Stichting Sylvestercross 
Jan Blankestijn, bestuurslid wedstrijdorganisatie Sylvesterross 
Petra Seegers, directeur Bas van de Goor Foundation  
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Evert ten Kate, voorzitter Stichting Sylvestercross 
Bas van de Goor, founder en directeur Bas van de Goor Foundation 
Patrick Mulder, bestuurslid MVO & teamlopen Sylvestercross 
Jan Blankestijn, bestuurslid wedstrijdorganisatie Sylvesterross 
Petra Seegers, directeur Bas van de Goor Foundation 

  
 

 


