PERSBERICHT
Bert Bunnik benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau




grote verdiensten in het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar spier- en
zenuwziekte ALS
bijzondere inzet voor Stichting ALS Nederland
opvallende prestaties en langdurige inzet voor de Nederlandse en internationale
hockeysport en de KNHB

Amsterdam, 22 juni 2011 – Op 21 juni, de jaarlijks terugkerende ‘Wereld ALS Dag’, is de heer
Dr. G.S.J. (Bert) Bunnik bij Koninklijk Besluit benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau. Bunnik (58) ontving de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor het
bestrijden van de levensbedreigende spier- en zenuwaandoening Amyotrofische Laterale
Sclerose (ALS), zijn bijzondere prestaties voor de nationale en internationale hockeysport, zijn
activiteiten voor de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en het grote aantal
nevenactiviteiten dat hij bekleedde binnen met name de gezondheidszorg. Bunnik ontving de
onderscheiding tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde bijeenkomst op het Universitair
Medisch Centrum Utrecht uit handen van Burgemeester W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen van
de gemeente Heerde en in aanwezigheid van zijn familie en vertegenwoordigers van Stichting
ALS Nederland en de KNHB.
Verdiensten Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)
Bunnik werd in 2000 voorzitter van het Stichting ALS Onderzoekfonds en in 2001 van Stichting
ALS Centrum Nederland. Mede onder zijn leiding fuseerden deze twee stichtingen en de
Stichting Valscherm (lotgenotenvereniging). Zo ontstond in 2005 de Stichting ALS Nederland
waarvan Bunnik tot 2010 voorzitter was. Op dit moment is hij nog steeds lid van het Comité van
Aanbeveling van de stichting. Onder zijn leiding is Stichting ALS zeer succesvol geworden in het
ondersteunen, initiëren en begeleiden van (internationaal) wetenschappelijk onderzoek naar
ALS en in het verbeteren van de zorg voor patiënten met ALS. Zo stond hij samen met Prof. Dr.
Leonard van den Berg aan de wieg van de oprichting van Stichting ALS Centrum Nederland in
2001. Het ALS Centrum Nederland is een internationaal gerenommeerd samenwerkingsverband
tussen drie universitaire medische centra (UMC Utrecht, AMC, UMC St Radboud). Met
bundeling van kennis en expertise heeft het ALS Centrum tot doel het stellen van de diagnose,
de zorg en de behandeling van mensen met ALS in Nederland te verbeteren.

Prestaties Nederlandse hockeysport
Bunnik zet zich al jarenlang actief in voor de hockeysport. Vanaf 1975 is door Bunnik
medewerking verleend aan de kaderopleiding van de KNHB. Hij was betrokken bij het
samenstellen van opleidingsprogramma’s en het verzorgen van cursussen tot op het hoogste
niveau. Ook was hij actief als examinator. De FIH (Federation Internationale de Hockey)
benoemde hem in 1983 tot internationaal trainer en in 1999 tot ‘FIH Master Coach’.
Op de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles was hij de coach van de Spaanse herenploeg.
Na 5 jaar actief te zijn geweest als trainer-coach van de Nederlandse jeugd (jongens) tot en met
18 jaar, werd hij assistent bondscoach van het Nationale Herenteam van 1992-1996. In 1996
nam hij deel aan de Olympische Spelen van Atlanta als assistent coach van het herenteam van
Pakistan. Daarnaast is Bunnik trainer-coach geweest van diverse teams, onder andere Laren,
SCHC (Bilthoven), Wageningen, Gooische (Bussum), Pinoké (Amsterdam) en Bloemendaal. Hij
publiceerde twee boeken over de hockeysport, vervulde diverse bestuurstaken in commissies
van KNHB, IOC en diverse verenigingen en was organisator/leider van diverse (internationale)
sportkampen. Bunnik is momenteel technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockey
Bond (KNHB).
Prof. Dr. Leonard H. van den Berg, Neuroloog UMC Utrecht en Coördinator ALS Centrum
Nederland, zegt over de Koninklijke Onderscheiding: “Bert heeft grote invloed gehad op het
succes van Stichting ALS Nederland. Als Bestuursvoorzitter heeft hij enorme bijdragen geleverd
aan het opzetten van gespecialiseerde ALS-zorg, aan het terugdringen van de termijn
waarbinnen de diagnose kan worden gesteld en aan het opzetten van een onderzoeksgroep op
internationaal niveau. Ook zijn onder zijn leiding de jaarlijkse inkomsten van de stichting
verdrievoudigd. Ik vind dan ook dat Bert zonder twijfel deze onderscheiding verdient voor zijn
nimmer aflatende inspanning voor deze ernstige ziekte. ”
Mr. Johan Wakkie, Directeur KNHB: “Bert heeft zich al jaren als vrijwilliger ingezet voor de
hockeysport. Sinds 1975 heeft hij indrukwekkende prestaties neergezet en was hij steeds een
geweldige motivator en inspirator en realiseerde hij spraakmakende sportprestaties. Een
Koninklijke Onderscheiding is in mijn ogen dan ook een prachtige erkenning voor zijn tomeloze
inzet. ”

Bert Bunnik (links) ontvangt onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ uit handen
van Burgemeester W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen (rechts) van de gemeente Heerde voor
grote verdiensten op het gebied van zenuwaandoening ALS en bijzondere prestaties voor
(inter)nationale hockeysport.
___________________________________________________________________________
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Zaal, PR & Event manager, telefoon
(06- 20164256) of e-mail (i.zaal@stichting-als.nl)
ALS – Amyotrofische Laterale Sclerose
ALS is een ernstige ziekte van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen.
Door het langzaam afsterven van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen,
leidt de ziekte tot progressieve zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp. ALS is
ongeneeslijk. Patiënten overlijden gemiddeld drie jaar na de eerste verschijnselen, veelal door
zwakte van de ademhalingsspieren.
ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan – slechts 5% van de gevallen is familiair
(waarbij in slechts 30% van de gevallen genenonderzoek mogelijk is). ALS komt in de hele wereld
met dezelfde frequentie voor, jaarlijks overlijden er wereldwijd 125.000 mensen aan de ziekte
(in Nederland rond de 450 per jaar).
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