
Tussen Hemel & Aarde
Het is een bijzonder gezelschap daar 

in dat vliegtuigje dat op 3 juni 2011 
opstijgt van Rotterdam Airport. Het 

begint al een beetje te schemeren, de stilte 
aan boord is bijzonder en breekbaar als kristal. 
Slechts het geronk van de motoren is hoorbaar. 
Het is een meditatief moment. Achterin zit 
Annemarie van de Moosdijk en haar tandem-
master Maurits. Ze maakt zich op voor haar 
eerste parachutesprong, sluit haar ogen en 
ziet in gedachten haar overleden broer Louis, 
zelf een bevlogen springer, die zijn duimen 
omhoog steekt. ‘Niet bang zijn, het komt goed, 
ga er maar lekker van genieten.’
Het beeld zorgt voor een onverwachte rust in 
het tot dan met adrenaline overkokende lijf van 
de ‘debutante.’ Ze knikt naar schoonzus Ans. Die 
heeft al vele honderden sprongen gemaakt, 
maar is sinds het overlijden van haar man Louis 
niet meer de lucht in gegaan. Vandaag is voor 
haar een bijzondere dag. Niet alleen omdat 
ze weer gaat springen, maar vooral omdat ze 
met al zijn vrienden van de skydiveclub een 
‘remembrancesprong’ voor Louis gaat maken.
 Bij die vrienden is de speciale band voelbaar. 
Die van onvoorwaardelijke kameraadschap. 
Iedereen is met z’n energie bij Louis, zo merkt 
Ans, als ze haar blauwe helm opzet, diep adem 
haalt en om zich heen kijkt. Een knipoogje hier, 
een grijns daar. Het is zover! 
Tien vrienden en een jonge weduwe springen 
uit het vliegtuig. Hoog in de lucht vormen ze 
samen een cirkel. Hand in hand. Maar aan de 
linker hand van Ans en aan de rechter hand van 
Henri is niemand. De ‘Missing Man-formatie’, een 
saluut aan Louis. Van Arie, Henri, Meüs, Erwin, 
Constantijn, Martijn, Marjan, Rien, Koen, Irma 
en Ans. Elf mensen, waar het er twaalf hadden 
moeten zijn. 

Zelfs de zon doet mee
Geluk is een paar seconden, die daar hoog in de 
lucht een heerlijke eeuwigheid lijken te zijn. Zelfs 
de zon doet mee. Mooi is wat je van binnen voelt 
en wat van je ogen is af te lezen. Aan de ogen van 
Ans is, eenmaal weer beneden op de grond, veel 
moois af te lezen. En die van Annemarie, die met 
haar tandemmaster apart is gesprongen, vragen 
om meer. Om nóg een sprong.
Iedereen omhelst elkaar. Saamhorigheid, vriend-
schap, ‘familie’ voor eeuwig. De ouders van Louis 
zijn er. En natuurlijk zijn jonge tienerzonen Luuk 
(14) en Mees (12). Louis werd door deze indruk-
wekkende sprong op een wel bijzondere manier 
herdacht. ‘Man wat houd ik van jullie’, zegt Ans, 
‘jullie zijn echt mijn familie’! 

Tussen Hemel en Aarde
Het is dan het einde van een lange en buitenge-
wone dag. Want eerder op deze enerverende dag 
zijn wensen vervuld van ernstig zieke mensen, 
die nog één keer in hun leven een parachute-
sprong wilden maken. Dit gesponsorde eve-
nement waarbij er een gratis parachutesprong 
werd aangeboden, heeft de naam ‘Tussen Hemel 
en Aarde’ gekregen.  Het is meteen ook het begin 
van wat een mooie traditie gaat worden, want 
dan al is duidelijk dat ‘Tussen 
Hemel en Aarde’ een vervolg 
gaat krijgen. Een jaarlijks te-
rugkerend evenement op de 
dag na Hemelvaartsdag. Op 
18 mei 2012 is het weer zover. 
Ook dan wordt ernstig zieke 
mensen weer een gratis para-
chutesprong aangeboden. En 
ook dan zullen de vrienden van 
Skydive Rotterdam hun Louis 
herdenken.

Louis
Louis en Ans leerden elkaar bij het parachute-
springen kennen. Skydive Rotterdam was hun 
tweede thuis. Op dinsdag en woensdag meteen 
na het werk en op zaterdag en zondag hingen 
ze er altijd rond. Met mooi weer springen en als 
dat niet kon met de groep andere ‘gekke’ dingen 
doen. De vonk tussen de twee sloeg definitief 
over op Malta, waar een hecht groepje avontu-
riers heen ging om daar het parachutespringen 
bekender te maken.
Rien, Corina, Michel, Ans en Louis, maar ook sprin-
gers van andere centra zoals Auke van Agteren 
en Carl van Dijk hadden er een geweldige tijd. 
Wat iedereen al lang wist (‘Die twee zijn echt een 
mooi stel samen, alleen willen zij dat nog niet 
voor elkaar toegeven’), moesten Ans en Louis 
blijkbaar nog ontdekken. Op de trouwkaart stond 
later uiteraard een springfoto van de twee, want 
springen was en bleef hun passie.
Louis werd bestuurslid van de afdeling para-
chutespringen bij de KNVvL en was jarenlang 
voorzitter van Skydive Rotterdam. Op 17 februari 
2011 overleed Louis, nog maar 47 jaar jong, aan 
nierkanker met uitzaaiingen naar lever en longen. 
Hij kwam uit een gezin dat wel heel erg door 
deze vreselijke ziekte werd getroffen. Zijn vader 
overleefde neus-keelkanker en prostaatkanker. 
Ook zijn moeder (baarmoederhalskanker) en zus 
(borstkanker) overleefden gelukkig de ziekte. 
Louis stierf in de armen van zijn zonen Luuk en 
Mees en de vrouw met wie hij vijftien intens 
gelukkige jaren had beleefd. Hij kreeg de begrafe-
nis die hij wenste, zoals hij het samen met Ans 
had bedacht. Het werd een mooi, warm, zacht 
en zuiver afscheid. Gekleed in het shirt van het 
Nederlands voetbalelftal dat hij voor vaderdag 
nog van zijn jongste zoon had gekregen. Ge-
wikkeld in een mooie oranje wade -want hij 
wilde zich niet laten kisten- met daaronder en 
eromheen zijn parachute. De Caravan bracht 
hem nog een laatste groet, voor springen was 
het te slecht weer.
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BIJ THE PARACHUTECASE HEB JE 
DE KEUZE UIT 10-TALLEN COMPLETE 
SETJES... TE HUUR OF TE KOOP... COM-
PLEET OF IN LOSSE ONDERDELEN.... 
NIEUW OF 2DE HANDS... DE NIEUW-
STE MAIN PARACHUTES ZIJN INGE-
BOUWD... JE KAN VAN ALLES UIT-
PROBEREN... LEKKER AFBOUWEN... 
MEE NEMEN OP VAKANTIE... JE VIND 
AL ONZE SETS MET PRIJS OP ONZE 
WEBSITE... MAAK GEBRUIK VAN ONZE 
EXPERTISE BIJ JE ZOEKTOCHT NAAR 
HET PERFECTE SETJE VOOR JOU... 
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Afscheid met nieuwe geboorte
Het werd meteen ook een afscheid met een nieuwe 
geboorte, want Louis liet een prachtig initiatief 
na. In de laatste maanden van zijn leven besloot 
hij om een stichting op te richten die stervensbe-
geleiding dichter bij de mensen moet brengen.   
‘Weet je’, had hij tegen Ans gezegd, ‘in vrijheid 
kunnen praten over de dood is niet veel mensen 
gegeven. Voor alles is er een coach, een therapeut 
en noem maar op, behalve voor mensen die dood 
gaan, terwijl dat toch de grootste zekerheid van 
het leven is’. Louis had zelf bij het Nederlands 
Instituut voor Stervensbegeleiding een opleiding 
stervensbegeleider gevolgd. Het was zijn ideaal 
om het sterfproces dichter bij de mens te brengen, 
hen op de een of andere manier aan de hand te 
nemen. Het bieden van een helpende hand in de 
laatste levensfase, durven en kunnen praten over 
de dood, over sterven; dát was een laatste wens 
van Louis van de Moosdijk. Ans beloofde hem dat 
zij dit gedachtengoed verder zou vertegenwoor-
digen en uit zou bouwen in de stichting Buddies.

 De stichting Buddies
De stichting Buddies heeft als missie: 
het bieden van een helpende hand in 
de laatste levensfase. Ze wil dit doen 
door het bieden van begeleiding aan 
ernstig zieke mensen en hun familie 
door hiervoor speciaal opgeleide ‘bud-

dies’. Daarnaast probeert ‘Buddies’ lang gekoes-
terde wensen in vervulling te laten gaan. Dit kan 
variëren van toch nog één keer in je leven die 
parachutesprong maken, tot het bezoeken van 
een voetbalwedstrijd van je favoriete club of een 
concert van jouw lievelingsmuzikant(en). Zelfs een 
vakantie met je familie in een mooi huis in Italië 
is mogelijk, dankzij bijzondere samenwerkingen 
met andere goede doelen stichtingen. 
Het persoonlijke contact staat bij dit alles voorop. 
Zo gaat het ook bij het evenement ‘Tussen Hemel 
en Aarde’. Ter nagedachtenis aan Louis en voor 
ernstig zieken die nog een parachutesprong op 
hun ‘lijstje’ hebben staan.

Sponsor-acties
Aan het evenement ‘Tussen Hemel en Aarde’ 
is meteen ook een sponsoractie verbonden. 
Gezonde mensen kunnen die dag ook een tan-
demsprong maken en een extra bedrag laten 
sponsoren voor ‘Buddies’. Rotterdam was en is 
de thuisbasis voor dit evenement, maar onder-
tussen is er contact met de andere springcentra 
in Nederland waar ‘Buddies’ dit evenement ook 

graag wil en kan organiseren. De bedoeling is dan 
dat er een lokale geldschieter gevonden wordt, 
die het evenement daar sponsort. In overleg 
met het springcentrum wordt dan een datum 
bepaald en ‘Buddies’ zorgt, eventueel samen met 
de mensen in die omgeving, voor de aanmelding 
van ernstig zieke mensen. 
Mocht je je aangetrokken voelen om hier een 
rol in te spelen, laat het dan aan ‘Buddies’ weten.
Geïnspireerd door de naam ‘Tussen Hemel en 
Aarde’ wil de stichting, naast de luchtactiviteit, 
ook aan het element ‘aarde’ invulling geven. Dit 
doet ze door zich te verbinden aan hardloopac-
tiviteiten, zoals de Nesseloop op 12 mei 2012. Er 
zijn hardloopshirts van ‘Buddies’ verkrijgbaar die 
zowel individueel als door bedrijven/organisaties 
aangeschaft kunnen worden. Op deze manier 
wordt het mogelijk gemaakt om die zo mooie 
droom van Louis van de Moosdijk nog meer 
gestalte te geven. 

Voor meer informatie: www.buddies.nu 
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