
De prachtige podiumwagen staat uitnodigend te wachten op het feestterrein. De muziek staat aan. 
De info balie is klaar om van start te gaan. De opmars naar D day, dient zich aan. Om klokslag 11.00  
uur komen de eerste deelnemers hun startbewijzen halen. Samen met familie en vrienden die 
afgereisd zijn naar Frankrijk om met hen mee te doen of te supporteren. Morgen kunnen zij de berg 
op met een pendelbusje naar de fan zone om de aanmoedigingen juichend voort te zetten! 
 
Het terrein vult zich snel met een bond gezelschap in Tour du ALS tenue of gezellig in de kleuren die 
daarbij passen. Hier en daar spotten we ook oranje hoedjes, oranje of blauw gelakte nagels en 
bijpassende sjaaltjes. Leuk om te zien hoe iedereen zijn best doet in de kleuren van Tour du ALS te 
verschijnen! Prachtig als de berg morgen zo extra gekleurd mag worden. 
 
Het is flink doorwerken in de info stand. Ondanks de regen die inmiddels met bakken naar beneden 
komt, blijven veel mensen gezellig even hangen.  Voor een drankje of de lekkere Belgische, 
handgesneden frites van Eddie, die inmiddels ook  vriend van Tour du ALS is geworden. 
Drie ambulances draaien het terrein op, herkenbaar als Stichting Ambulancewens. Ook vrijwilligers 
die naar Frankrijk komen rijden met Gerry, Conny en Diana. Morgen zullen zij op de top iedereen 
binnenhalen!  
 
Het team “Dineke en Kitty (s)Lopen ALS de wereld” uit laat de kans niet voorbij gaan om even op de 
foto te gaan met de crew van Dokter Deen die inmiddels ook compleet aanwezig is. Team Aad laat 
zich vastleggen met Monic Hendrix die in het team mee zal fietsen! Iedereen heeft dezelfde missie, 
de top te bereiken in de strijd tegen ALS! Ze stralen kracht en vertrouwen uit. Op naar morgen! 
 
Wanneer iedereen weer weg is moeten de vrijwilligers snel door! Er is nog veel te doen. Eerst terug 
naar basecamp, voor de inmiddels beroemde groepsfoto. Een ware uitdaging die dit jaar aan Johan 
Bergsma overgelaten wordt. Hij vereeuwigt de groep van ruim 100 vrijwilligers die morgen de dag 
organisatorisch tot een succes zullen maken.  
 
Hoe die dag van morgen eruit gaat zien…blijft een ware verassing! Bij de briefing voor vrijwilligers is 
wel een belangrijke boodschap uitgesproken naar alle vrijwilligers door ALS directeur Gorrit-Jan 
Blonk: Vier het leven! Realiseer je dat het niet vanzelfsprekend is! Geniet van de dag en elk moment!  
Als we weer naar buiten lopen verschijnt een prachtige regenboog boven de Mont Ventoux…dat 
moet wel een teken zijn:…een wens voor geluk en succes voor de dag van morgen, van boven… 
 
 
 
 
 


