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Ondanks barre weersomstandigheden meer dan acht ton opbrengst
Tour du ALS.
Op 31 mei zouden bijna 450 wandelaars, hardlopers en fietsers de Mont Ventoux beklimmen
tijdens de Tour du ALS in Frankrijk. De weersvoorspellingen waren dermate slecht dat de
organisatie op voorhand al besloot de route in te korten tot aan plateau Reynard in plaats van tot
de top van de kale berg. Dit tot spijt van de zeven patiënten, de BN-ers en overige deelnemers. Zij
hadden overigens niet meer dan begrip voor de beslissing. Veiligheid gaat immers boven alles.
Ondanks de last minute aanpassing heeft de zevende editie van Tour du ALS tot nu toe al meer
dan acht ton opgebracht.
Terwijl de eerste renners om 06.00 uur net aan hun eerste beklimming waren gestart, barstte het
onweer los. De organisatie besloot daarom om de route verder in te korten van Bédoin, via de Col de
la Madeleine naar Malaucène en weer terug naar Mazan. Vanwege de heftige regenval bleken
sommige wegen ontoegankelijk, belandden auto’s in de greppel en zakte de temperatuur
aannemelijk.
Onder de deelnemers acteur Leopold Witte. Hij speelde de rol van ALS patiënt Oscar van Liesschoten
in de televisieserie Dokter Deen. Samen met zes collegae besloot hij zich enkele maanden in te
zetten om meer aandacht en geld te genereren voor de ongeneeslijke zenuw-/spierziekte ALS. Witte:
“Wat ik gemerkt heb, is dat de Tour du ALS kracht, troost en plezier geeft aan hen die door hetzelfde
lot getroffen zijn. Ik ben nu helemaal stil van alle indrukwekkende ontmoetingen.”
Naast de acteurs van Dokter Deen bevonden zich ook Loek Peters en Monic Hendrickx van Penoza.
Deze laatste nam deel uit van het team van PLS patiënt Aad Ottervanger. Hendrickx: “Ik vind de Tour
du ALS een enerverende uitdaging qua sportprestatie en heel inspirerend om dit met Aad te mogen
doen. Vooral dat laatste vond ik fantastisch”.
“De Tour was geweldig, wat een saamhorigheid! Naast het feit dat je iets goed doet voor ALS, krijg je
er zelf ook een goed gevoel van. De Ventoux is de uitdaging van elke wielrenner. Jammer genoeg zat
beklimming naar de top er dit jaar niet in, maar ik ga volgend jaar zeker voor de herkansing. En
hopelijk met mij nog veel meer mensen!” Aldus Loek Peters
Vroeger dan gepland waren begin van de middag alle deelnemers weer veilig en wel terug op het
village du départ alwaar zij onthaald werden door projectleider en initiatiefnemer van Tour du ALS

Gert-Jan Pijl en directeur Gorrit-Jan Blonk van Stichting ALS Nederland. Zanger/acteur Martijn
Fischer sloot op feestelijke wijze de dag af met natuurlijk de nummers van André Hazes.
De voorlopige tussenstand bedroeg op dat moment ruim € 810.000. Er kan nog gedoneerd worden
tot 24 juni. In Burgers’ Zoo, tijdens Wereld ALS Dag, wordt dan de eindstand bekend gemaakt. Op 1
juli start de inschrijving voor de achtste editie, welke zal plaatsvinden op 29 mei 2019 vanaf
Malaucène.
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Over ALS
ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een ongeneeslijke zenuw-/spierziekte. Spiergroep voor
spiergroep valt uit; het uitvallen van de ademhalingsspier is vaak reden van overlijden. Na het
ontstaan van de klachten is de levensverwachting slechts enkele jaren. Nederland telt op dit
moment ongeveer 1500 patiënten. Gemiddeld overlijden er elk jaar 500 patiënten en komen er 500
bij.
Over Stichting ALS Nederland
Stichting ALS Nederland zet zich in voor naamsbekendheid en fondsenwerving voor ALS. Het doel
van de stichting is het bevorderen en financieren van wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door
het ALS Centrum, naar de oorzaak, mogelijkheden ter voorkoming, genezing en toekomstige
behandeling van ALS. Daarnaast heeft de stichting als doel de naamsbekendheid van ALS te
vergroten teneinde meer steun voor patiënten en naasten te creëren. www.als.nl

Over de Tour du ALS:
Wat in eerste instantie bedoeld was als een fietstocht in Frankrijk voor een besloten groep, is
inmiddels uitgemond tot een jaarlijks terugkerend sportief fondsenwervend evenement. Onder het
motto “Samen trappen we ALS de wereld uit” beklimmen honderden fietsers, hardlopers en
wandelaars jaarlijks de Mont Ventoux op om geld op te halen voor onderzoek naar de oorzaak van
ALS. In de afgelopen jaren is hierdoor meer dan 5 miljoen euro opgehaald en heeft de Tour du ALS
bewezen daadwerkelijk bij te dragen aan een wereld zonder ALS. www.tourduals.nl

