Donderdag 31 mei 2018 zullen we niet snel meer vergeten! In het “altijd zonnige Zuid Frankrijk” brak
de hel los op de Mont Ventoux! Het eindfeest was er niet minder om. Integendeel, daar werd een
feest gebouwd dat zijn weerga niet kent! Er gingen 49 fusten bier doorheen van 30 liter, tegenover
de 33 van vorig jaar! Iedereen heeft maximaal genoten van het vervroegde en wat langer durende
feest! En onder de indruk van een prachtige opbrengst en tussenstand van ruim 811.000 euro!
Iedereen die de beelden ziet en er niet bij was, realiseert zich wat hij heeft gemist…Kippenvel
momenten wanneer de ambulance met Conny, die 4 jaar geleden nog op de tandem de top bereikte,
onder luidt applaus over de finish gaat. Gevolgd door haar vriend die nu gewandeld heeft! Karin
Kramer die met het team champagne ontkurkt en naar de ruimte schiet om haar man, Jan Kramer, te
gedenken…En intense “pluk de dag” en “leef het leven” mee zing momenten. Een echt sfeervol
samen zijn waar emoties met elkaar gedeeld worden vanuit een persoonlijk verhaal, maar met het
familie gevoel waar Tour du ALS voor staat!
Een nieuwe dag breekt aan…Iedereen zal even met weemoed naar de eigenwijze Kale Berg gekeken
hebben bij het opstaan op de vrijdag na D-day. Daar is hij hoor… een zichtbare top met erachter een
prachtig blauwe lucht en hier en daar een verdwaalde witte wolk…
Niets doet nog herinneren aan het noodweer van gisteren!
Een prachtige dag voor veel deelnemers van Tour du ALS, om alsnog persoonlijk hun missie te
voltooien! Binnen enkele uren kleurt de berg, alsnog helemaal oranje door de kleurige tenues!
Hier en daar een eigen tenue omdat het natte pak nog niet droog is, maar onmiskenbaar deelnemers
die gisteren de regen hebben getrotseerd! Team Marieke, die hun missie gaat voltooien wordt
begeleid door Servais Knaven en het APB Young Women Development team! Geweldig dat zij als
duwers dat extra zetje geven, om ALS patiënt Marieke voor de 6e keer op de top te krijgen! Check!
In rap tempo volgen tientallen berichtjes en foto’s op social media van anderen die de top hebben
bereikt en staan te stralen in de zon, bij het beroemde bordje 1909! Een nieuwe hoogte voor de
oplettende lezer, want eerder was het toch echt 1912! Zou de berg misschien krimpen door de
modderstromen, waar we gisteren van mee mochten genieten?
Op Basecamp en Village du départ wordt intussen met man en macht gewerkt om alles weer af te
breken! En valt menig zweetdruppel bij het laden van de trucks en schoonmaken van de bars,
prullenbakken en inventaris! Er gaat heel wat water doorheen, alleen nu uit flessen om de dorst te
lessen! Toch heerst er ook een opgelucht gevoel terug kijkend op gisteren. Gelukkig hebben er zich
ondanks onvoorspelbare omstandigheden geen ernstige incidenten voor gedaan. En de reacties die
toestromen, vol lof en begrip geven positieve energie aan iedereen! Acteur Loek Peters spreekt
enthousiast over zijn ervaringen en is voornemens er volgend jaar weer bij te zijn. Geweldig nieuws!
Zaterdagmorgen wordt de laatste hand gelegd aan de afbouw. Met een kleine delegatie vanuit de
organisatie wordt een laatste ritje naar de top, om een vergeten Tour du ALS verkeersbordje weg te
halen. En volbrengt projectleider Jacco zijn fiets beklimming. Na zijn drukke dagen vol improvisatie
een heerlijk moment om even te ontladen. Gezamenlijk steken we nog een oranje kaars op, in de
kapel op de top! Een waardig afscheid en herinnering aan iedereen die er niet meer is.
Wanneer de poorten van basecamp gesloten worden, kan de rust terug keren in Mazan en rijdt de
karavaan weer terug naar Nederland. Tour du ALS “magnificent seven” zit erop! Op naar volgend
jaar. Bon voyage!

