De eerste hoogtepunten zijn bereikt!
De weergoden lijken nog niet door te hebben dat het Tour du ALS circus weer is gestart…Hopelijk
worden ze snel wakker, want donderdag nadert! Na overleg in de projectgroep, is de vrijwilligersdag
ingekort tot beklimmingen tot plateau Reynard en chalet Liotard. Veiligheid moet voorop blijven
staan en met voorspellingen van zware regen en onweer op de top, is het een lastig maar wijs
besluit.
Onder het toeziend oog van wat supporters, motards en verzorgers onderweg beginnen de
deelnemende vrijwilligers aan hun missie! Gelukkig is het helder en vrij zonnig voor de middag. En
kan iedereen genieten van het mooie uitzicht op de Malaucene kant! Een enkele pechvogel heeft de
missie moeten staken door blessure, maar wil door te stoppen fit blijven zijn voor taken op
donderdag. Een klein clubje fietsers ploegt zich vanuit Sault via het dal naar boven door de bossen.
De studenten van het Koning Willem 1 college kunnen ook trots “de handjes in de lucht” doen na hun
wandel beklimming! Een heerlijk gevoel wanneer je de missie met succes kan afronden!
Op basecamp is het tijdens de vrijwilligersdag vrij rustig. Mooi moment om even bij te praten met
ALS patiënt Marieke Bakker en haar partner Andre van der Meij. Voor de 6e keer gaat Marieke met
haar sportieve en goed op elkaar ingespeelde team naar de top! Om ons heen is een media team
bezig sfeerbeelden te maken en interviews af te nemen om een mooie documentaire te maken over
Tour du ALS. Waarvoor Marieke ook haar verhaal nog even doet, om de missie nog maar eens kracht
bij te zetten!
Fris gedouched na zijn beklimming, ontvangt Sjors intussen acteurs Monic Hendrickx, Lisa Smit, Geert
Lageveen en Leopold Witte. De laatste maakte veel indruk met zijn confronterende en respectvolle
vertolking als ALS patiënt in Dokter Deen. Ter plaatste worden nog de laatste aanpassingen gedaan
aan hun fietsen en instellingen aangepast. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Ze kijken uit naar
donderdag, blikkend op de berg die inmiddels in donkere wolken is gehuld, terwijl op basecamp de
zon nog schijnt. Er wordt ook nog even een interview gegeven voor Mont Ventoux Radio, welke live
uitzendingen verzorgt vanaf basecamp. Gezamenlijk fietsen ze vervolgens weg…de eerste Franse
kilometers worden gemaakt!
Als je mocht denken dat het hiermee deze dag ten einde kwam. In tegendeel! Er worden van laat in
de avond tot diep in de nacht bergen werk verzet door de opbouwploeg. Zij toveren de parkeerplaats
bij de boisserie om tot een waar feestterrein: Village du Départ! ’s Nachts verschijnt de eerste foto!
Het podium staat klaar om artiesten te ontvangen! Het terras wacht op gasten en de taps zijn
aangesloten. De shop is in stelling gebracht en voor de laatste nieuwtjes kan je bij de info stand
terecht! Een kleurig geheel dat nu alleen nog wacht op enthousiaste gasten om het familie gevoel
van Tour du ALS compleet te maken! Voel je welkom!

