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Nieuwegeinse bouwt Alpe d’Huez
van lego in strijd tegen kanker
De eerste zes bochten van de Alpe d’Huez liggen klaar, gebouwd met en
slordige 16.000 legosteentjes. Daar komen er als het aan Liduina Verbeek (27)
uit Nieuwegein ligt nog tienduizenden bij, voor de vijftien bochten die het
model compleet maken van de beroemde wieleralp die ook het symbool is van
de strijd tegen kanker.
Roeland Franck 25-01-19, 09:47 Laatste update: 10:24

Het megaproject is komend weekeinde middelpunt van een grote legobeurs in de
Beursfabriek in Nieuwegein. Daar worden duizenden liefhebbers van de gekleurde
Deense steentjes verwacht om hun bouwwerken te laten zien, tips en tricks uit te
wisselen en bij te dragen aan het goede doel. Dat is de strijd tegen kanker, met als
jaarlijks hoogtepunt het bedwingen van de Franse alp op 6 juni.
In Liduina komen in het project de passie voor lego en de strijd tegen kanker samen.
Op lego was ze als kind al gek en na het voortijdige einde van haar topsportcarrière

kreeg die liefde weer alle ruimte. Met kanker kreeg ze van verschillende kanten in
haar omgeving te maken.

Harde smak

Het is daar eigenlijk één grote familie. Allemaal
verschillende verhalen, maar hetzelfde doel
Liduina Verbeek

Het is inmiddels bijna tien jaar geleden dat de veelbelovende shorttrackcarrière van
Verbeek met een harde smak tegen de boarding ten einde kwam. „Ik brak mijn rug,
maar gelukkig op een gunstige manier. Ik hield er alleen wel veel pijn aan over. Het
schaatsen heb ik nog wel geprobeerd, maar dat ging niet meer.”
Verbeek, tegenwoordig werkzaam als pedagogisch medewerkster, vulde een deel
van de ruimte in haar leven op met die oude passie: lego. „Er zijn heel veel
volwassen legofans. Mij trok de detaillering en dat je er iets helemaal zelf van kan
maken.” In die periode overleed een voormalig leerkracht van haar basisschool aan
de gevolgen van kanker en kreeg ook haar moeder met de ziekte te maken. Ze
raakte in de ban van de jaarlijkse actie Alpe d’HuZes. „Ik fietste vroeger natuurlijk
veel, reed ook de ronde van Nieuwegein en op mijn dertiende beklom ik al eens de
Alpe d’Huez.”

Metershoge maquette
Zo ontstond twee jaar geleden de gedachte de berg in een metershoge maquette
van lego na te bouwen. De 21 bochten, de spandoeken én de fietsers. Het eerste
deel van het project is nu gerealiseerd: ruim een halve meter hoog. Daar moeten drie
meters bij komen.
Net als in het echt is de bedoeling het wegdek van namen te voorzien. Sponsoren
kunnen tegen een bijdrage aan het project namen van dierbaren op tegeltjes laten
aanbrengen. Ook staan er al namen op de rotswand en spandoeken. De opbrengst
is, uiteraard, voor het goede doel. „Vorig jaar stond de eerste versie al bij de finish in
Frankrijk”, vertelt Verbeek, die de 21 bochten zelf opnieuw bedwong. „Het is daar
eigenlijk één grote familie. Allemaal verschillende verhalen, maar hetzelfde doel.”
De bedoeling is dit jaar met vier anderen weer mee te doen. Daarvoor moet zo veel
mogelijk sponsorgeld ingezameld worden. Niet alleen de bijdragen van ‘sponsoren
aan de Legoberg’, maar ook de entreegelden van de beurs op zaterdag en zondag
komen daaraan ten goede.

