PERSBERICHT
Teun de Nooijer steunt Stichting ALS tijdens Euro Hockey League Final Four
Hilversum, dinsdag 7 mei – Tijdens het finaleweekend van de Euro Hockey League zal er
speciale aandacht zijn voor de Stichting ALS Nederland. Dit goede doel is uitgekozen door
Teun de Nooijer, sterspeler bij H.C. Bloemendaal. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door
PwC, die hiervoor haar sponsorborden beschikbaar stelt. De Final Four, de laatste ronde van
de Euro Hockey League 2012/2013, vindt plaats bij H.C. Bloemendaal op 18 en 19 mei.
Teun de Nooijer, drievoudig wereldspeler van het jaar en sterspeler van H.C. Bloemendaal, heeft ter
gelegenheid van zijn afscheid de mogelijkheid gekregen van PwC om een goed doel te steunen en
heeft gekozen voor de Stichting ALS Nederland. “Ik heb voor het goede doel de Stichting ALS
gekozen omdat Theodoor Doyer, clubicoon van H.C. Bloemendaal, aan deze ziekte in november
2010 op 54-jarige leeftijd is overleden. In 2011 was Theodoor een van de gezichten van de
campagne ’Ik ben inmiddels overleden’ van de Stichting ALS Nederland”, aldus De Nooijer.
Eric Nolet, Directeur-bestuurder van Stichting ALS Nederland reageert verheugd op de uitgesproken
steun. “Wij vinden het geweldig dat Teun de Nooijer ons als het goede doel heeft uitgekozen. Dit is
een prachtige hommage aan oud-international hockeyspeler Theodoor Doyer. Dankbaar zijn wij voor
de sponsorborden die PwC ter beschikking heeft gesteld. Een mooi voorbeeld van samen vechten
tegen een genadeloze ziekte.” ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een aandoening aan de
motorische zenuwcellen die de spiergroepen aansturen. De exacte oorzaak van ALS is nog niet
bekend. Evenmin bestaan er medicijnen die de ziekte kunnen stoppen of genezen. De gemiddelde
levensverwachting van een ALS-patiënt, na het stellen van de diagnose, is slechts drie tot vijf jaar.
Teun de Nooijer gaf op 22 maart 2013, zijn 37e verjaardag, aan dat hij na 22 jaar tophockey te
hebben gespeeld een punt zet achter zijn indrukwekkende carrière. De Nooijer speelde 453 interlands
en maakte daarin 214 doelpunten. Hij werd twee keer Olympisch kampioen (1996 en 2000),
veroverde één wereldtitel (1998) en won zes keer de Champions Trophy. Hij werd met H.C.
Bloemendaal negen keer kampioen van Nederland en won de Euro Hockey League in 2009, het
seizoen dat hij ook gekozen werd als Most Valuable Player. Tijdens de Final Four zal hij zijn laatste
Europese clubcompetitiewedstrijd spelen.
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Over Euro Hockey League
De Euro Hockey League is een spannende combinatie van competitie en knock-out wedstrijden, wat
heeft geleid tot een ongekende mate van aandacht voor de top van mannen clubhockey in Europa.
Het EHL-format heeft de Europa Cup-competitie van mannenhockey vervangen aan het begin van
het seizoen van 2007/2008. De innovatie van de spelregels, spectaculaire camerabeelden en het
plezier om de beste hockeyspelers ter wereld te zien spelen voor hun clubs heeft de EHL tot een

groot succes gemaakt. De competitie is ontwikkeld door de Europese Hockey Federatie in
samenwerking met sportmarketing en –mediabedrijf PRO SPORT. Sinds 2012 zijn Infostrada Sports,
PRO SPORT en de Europese Hockey Federatie aandeelhouders van de Euro Hockey League.
Over ALS
Stichting ALS Nederland stelt zich de volgende doelen: het bevorderen van wetenschappelijk
onderzoek naar de oorzaak en behandeling van de zenuw-/spierziekte ALS, het verbeteren van
kwaliteit van zorg en leven van ALS patiënten en tot slot het creëren van meer bekendheid en begrip
van ALS. ALS moet immers de wereld uit. Vecht mee tegen een genadeloze ziekte: www.stichtingals.nl, giro 100.000.

