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Ons Doel:

Bijdragen aan 
een 
MS-vrije wereld

Het creëren van Awareness door het ontwikkelen 
van een landelijke campagne;

Het inspireren van mensen met en zonder MS om 
in beweging te komen en hiermee; 

Het bijeenbrengen van fondsen en sponsorgelden 
ten behoeve van onderzoeksprojecten die erop 
gericht zijn om de kwaliteit van leven voor Multiple 
Sclerose (MS) patiënten op korte en lange termijn 
te verbeteren en uiteindelijk moeten leiden tot 
een MS-vrije wereld. 

 Hoe?



Onze Kernwaarden:
 Samen  - We doen het samen, we steunen ieder  
individu of iedere organisatie die bijdraagt aan ons  
einddoel; een MS-vrije wereld.

Kan niet bestaat niet - We hebben een 
‘can-do’ mentaliteit, kan niet bestaat niet en 
nee is voor ons geen antwoord.   

Inspirerend - We zijn inspirerend voor 
iedereen, we zijn optimistisch en uitdagend.

We waarderen iedere beweging - Voor ons zijn 
alle bijdragen even belangrijk, groot of klein. De 
sleutel naar het succes van MoveS is dat iedereen in 
staat is om mee te doen, met of zonder MS.

We werken samen met anderen - 
Om verder te komen is het belangrijk dat 
we onszelf blijven uitdagen. Dit betekent 
dat we ook met partners willen 
samenwerken die de beste zijn op hun 
vakgebied en een bijdrage willen leveren 
aan het einddoel.

Gelijkwaardigheid - We hechten zeer 
aan de gelijkwaardigheid binnen de 
organisatie, verbonden door ons 
einddoel een MS-vrije wereld. Dit 
betekent onder meer dat eventueel 
betaalde krachten ook op 
vrijwillige basis betrokken zijn bij de 
organisatie. 



Ruim 25.000 mensen met MS in NL

Onvoorspelbaar Ziekte van 1.000 gezichten

Problemen met plassen en stoelgangVermoeidheid

Cognitie problemen

Tintelingen en prikkelingen armen en benen

2,5 miljoen mensen met MS wereldwijd

Oogklachten/blindheid Spierzwakte

Meest invaliderende ziekte onder jongeren

Kinderen met MS

OnzekerheidOnbegrip

Diagnose tussen de 20-40 jaar

Soms overlijden aan de gevolgen van MS

Multiple Sclerose (MS)





Business Model MoveS



MoveS Kernteam



MoveS Kernteam

Bart Dierick
KtMS

Marjan Kruijning
Tour voor MS

Edwin van Wijngaarden
MoveS

Joost Scheffer
MoveS

Cindy van Wijngaarden
MoveS

Ard Hofman
Grunn MoveS

Jonas Hoving
MoveS

Yvo Kesler
KtMS



En heel veel vrijwilligers!!



Klimmen tegen MS is 
ontstaan in 2011…..



2011

16
Deelnemers

Netto 
Opbrengst

€ 10.000



2012

36
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 61.000

2011

16
Deelnemers

Netto 
Opbrengst

€ 10.000

2013

375
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 475.000

2014

800
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 853.000

2015

575
Deelnemers

Netto 
opbrengst

€ 506.000

2016

600
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 573.000

2017

575 
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 543.000

....en uitgegroeid 
tot het grootste 
Nederlandse 

evenement in de 
strijd tegen MS

2018

463 
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 445.000

2019

524 
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 550.000

2022

775 
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 1.000.000



Inspiratie
Maar wat verklaart nou het grote succes van Klimmen tegen MS“Het is eigenlijk heel simpel; INSPIRATIE!” 











Campagne



Klimmen tegen MS 
2023
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Mont Ventoux

Sportieve uitdaging
❏ 1, 2, 3 of .. keer Mont Ventoux

❏  Mensen met en zonder MS

❏  Jong en oud

❏  Fietsen, wandelen, hardlopen, handfietsen, estafette, of?

Financiële uitdaging

Inspanningsverplichting >500 euro







De Mont Ventoux



De Mont Ventoux

❏ 1.912 meter hoog, hoogteverschil met de voet 
bedraagt circa 1.600 meter

❏ Illustere bijnamen als De Kale Berg, De Reus van 
Provence

❏ Door de extreme klimatologische omstandigheden 
is de top kaal

❏ De berg is berucht door de dood van Tom Simpson 
op 13 juli 1967





  De klim uit Malaucène
  21,2km 1.535 hoogtemeters (7,2%)
   Maximum 12%
   Hoogte start 377 meter
   Hoogte top 1.912 meter



De klim uit Bedoin
22,7km 1.622 hoogtemeters (7,1%)
Maximum 11%
Hoogte start 290 meter
Hoogte top 1.912 meter



De klim uit Sault
25,7km 1.535 hoogtemeters (4,5%)
Maximum 11%
Hoogte start 760 meter
Hoogte top 1.912 meter



Route Forestière (via Bedoin)
19,8km 1.622 hoogtemeters (7,8%)
Maximum > 15%
Hoogte start 290 meter
Hoogte top 1.912 meter



De aanloop naar 29 mei



Centrale 
ontmoetingsplaats

Deelnemersregistratie

Onze vaste locatie in Entrechaux



PROGRAMMA
27 mei 28 mei 29 mei

13.00 - 17.00
Deelnemers ophalen startnummers

10.00 - 12.00
Aanmelding en briefing vrijwilligers

07.00
Massastart Malaucène (lopers en 

fietsers)

13.00 - 17.00
Deelnemers ophalen startnummers

09.00
Massastart Bedoin (fietsers)

n.n.b.
Verkennen routes: motards, 

chauffeurs en  pendeldiensten

n.n.b.
Verkennen routes: motards, 

chauffeurs en  pendeldiensten

09.00
Massastart Bedoin (lopers)

n.n.b.
Laatste voorbereidingen

n.n.b.
Laatste voorbereidingen

10.00
Massastart Sault (lopers en fietsers)

19.13
Sluiting finish



De dag van het 
evenement



De sportieve uitdaging

❏ Start meerdere beklimmingen fietsers om circa 7:00 vanuit 
Malaucène 

❏ Start lopers vanuit Malaucène 7:00 (onder voorbehoud)
❏ Start Bedoin fietsers 8:00 en lopers 8:15 (onder voorbehoud)
❏ Start Sault fietsers en lopers 10:00 (onder voorbehoud)
❏ Net boven Chalet Reynard wordt het centrale 

verzorgingspunt ingericht
❏ Finish open tot 2 uur voor zonsondergang (circa 19.13)
❏ De berg is absoluut onvoorspelbaar, in extreme 

omstandigheden kan het evenement worden afgelast
❏ http://youtu.be/BhNW09_gwr8

http://youtu.be/BhNW09_gwr8




Club des Cinglés
❏ Drie dorpen, vier beklimmingen

❏ Drie uitdagingen

❏ Cinglé (M, B, S)

❏ Galérien (M, B, S, RF)

❏ Bicinglette (2M, 2B, 2S)

❏ LET OP!! Inschrijven vóór het evenement via www.clubcinglesventoux.org 

❏ Bewijs via stempels en foto’s

http://www.clubcinglesventoux.org/


Drie startlocaties (tevens verzorgingspost):
•Malaucene (M1)
•Bedoin (B1)
•Sault (S1)

Zeven verzorgingsposten:
•Chalet Reynard Plat (CR) - communicatiecentrum plus vaste 

plek medisch team
•In de beklimming vanuit Malaucene (M2)
•In de beklimming vanuit Malaucene (M3)
•In de beklimming vanuit Malaucene (M4)
•In de beklimming vanuit Bedoin (B2)
•In de beklimming vanuit Sault (S2)
•In de beklimming tussen CR en de top (CR2)
•En niet te vergeten, de top!

• Drukste locaties zijn M3, B2 en CR (hier komen sommige 
deelnemers vier keer langs)







Wat wordt er van jullie 
verwacht?



● Vrijwillig is helaas niet vrijblijvend
● Maximale ondersteuning van de deelnemers die worden 

geconfronteerd met verschillende vormen van emotie 
beïnvloed door:

* Teleurstelling
* Extreme vermoeidheid
* Blijdschap
* Verdriet
* Kou
* Hitte (koorts)

● Deze emoties hebben een positieve en negatieve invloed op 
het gedrag waar wij in alle omstandigheden mee om moeten 
gaan

● Stel je jezelf altijd de vraag, wat als ik op die fiets zou zitten? Hoe 
fijn is het dan als iemand je opvangt, je fiets wegzet en je bidon 
vult….





Verzorgingsposten



● Verzorgingsposten worden opgebouwd door het VP team 
(marketingmateriaal, voeding drank etc.)

● Naast voeding en drank zijn de volgende zaken aanwezig:
○ Fietspomp, smeermiddelen en binnenbanden
○ Satelliettelefoon
○ Pleisters, paracetamol

● Eten en drinken is bestemd voor deelnemers in reguliere 
hoeveelheden (dus niet iemand 8 bananen meegeven)

● Voorkeur is dat vrijwilligers met eigen vervoer naar de post 
gaan t.b.v. maximale flexibiliteit



Chalet Reynard Plat

❏ Chalet Reynard plat is de belangrijkste 
verzorgingspost op de meest centrale 
locatie op de berg

❏ Van hieruit vindt ook de medische 
coördinatie plaats via de centrale 
medische post

❏ Tevens is er een hospitality tent aanwezig 
en technische ondersteuning door 
Cyclon

❏ Het chalet onder deze verzorgingspost is 
geopend 

❏ Hier komt ook de vrachtwagen te staan



○ Sportdrank 
○ Water en cola
○ Bananen
○ Sportrepen 

● Optreden bij calamiteiten, onderscheid tussen
○ Dringend (vooral medisch)
○ Niet dringend (fiets kapot)

Verzorging bij de verzorgingsposten

○ Stroopwafels
○ Chips
○ Krentenbollen
○ Aanmoedigingen  



Waar moeten jullie 
rekening mee houden?



2013, de dag voor het evenement



● Verschillende weersomstandigheden 
○ Kou
○ Regen (neem ook droge kleren mee)

● Veel verschillende deelnemerstypen (veel ervaring tot weinig ervaring, 
fietsers en lopers)

● Bij het samenstelling van verzorgingspost is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de wensen van vrijwilligers, (aanmoedigen eigen 
deelnemers)

● Op de berg is een apart medisch team aanwezig
● Communicatie vindt plaats middels portofoons en mobiele telefoons
● Bij Chalet Reynard is nagenoeg geen mobiel bereik
● Het is een reguliere openbare weg waarbij sprake is van stijgend en 

dalend (fiets)verkeer
● Vooral in het bos is er relatief weinig ruimte, het is onverantwoord om 

de auto zomaar langs de kant van de weg te zetten
● De remweg van een dalende fietsers is ruim meer dan 100 meter
● Graag fietspomp meenemen



Team Mentaal Sterk





Team Mentaal Sterk

❏ Team bestaande uit mensen met MS

❏ Geheel of gedeeltelijk de berg bewandelen

❏ Lopen de route vanuit Malaucene

❏ Samenwerking NMSF en MoveS

❏ Samen naar de top

❏ Voor iedereen een uitdaging 



Medische Uitleg
Yvo Kesler

(Uitleg volgt op zondag 28 mei van 10:00-12:00 bij de 
vrijwilligersbijeenkomst in Entrechaux)





● Vergeet niet een fototoestel mee te nemen om een impressie te 
geven van de post en het evenement

● We zijn te gast op (deels) een nationaal park, we willen graag 
volgend jaar weer terugkomen

● Voor deelnemers en vrijwilligers moet dit een onvergetelijke dag 
worden

● Er gaan zaken anders dan vooraf gepland, we moeten soms 
improviseren

● Raak nooit in paniek, blijf handelen conform het draaiboek
● Laat het weten aan de Teamleiders als de post verlaten wordt
● Klimmers gaan veelal niet harder dan gemiddeld 10km per uur (en 

heel veel langzamer)
● Niet roken bij de verzorgingsposten

Overige aandachtspunten



Als we iedere dag een kleine stap maken 
komen we er misschien niet vandaag, 

maar vandaag zijn we zeker dichter bij een 
MS-vrije wereld dan gisteren.


