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Klimmen tegen MS 
Wat bijna 12 jaar geleden begon als een 
kleinschalig initiatief, waarbij een aantal vrienden 
een sportieve uitdaging wilde koppelen aan een 
goed doel, is uitgegroeid tot het grootste 
Nederlandse wieler- en loopevenement op de 
flanken van de legendarische Kale Berg, de Mont 
Ventoux. 

Waar doen we het allemaal voor? 
Ruim 25.000 Nederlanders ondervinden dagelijks de 
gevolgen van MS, een chronische zenuwziekte met een 
onzeker en grillig verloop. MS heeft de twijfelachtige eer 
om de grootste kans te geven om (op jonge leeftijd) in 
een rolstoel te belanden. Te lang heeft deze ziekte 
onvoldoende aandacht gekregen, een oplossing voor 
deze ziekte is er daarom nog niet. Veel geld, voor o.a. 
onderzoek, is nodig om ons einddoel te bereiken; een 
MS-vrije wereld. Om dit einddoel te bereiken is er geen 
ander alternatief dan in beweging te komen. Op 29 mei 
2023 zal de Mont Ventoux bewegen en zullen wij met 
elkaar een bijdrage leveren aan deze strijd.

Deelnemen aan Klimmen tegen MS  
Staat garant voor een onvergetelijk evenement. Wij willen 
dat alle deelnemers hun eigen maximale prestatie kunnen 
leveren op 29 mei en daarom zorgen wij dat alles, van 
verzorging en onderhoud van materiaal tot begeleiding en 
voeding, tijdens het evenement optimaal georganiseerd is. 
Deelnemen aan Klimmen tegen MS is een ervaring die je 
altijd bij blijft, niet voor niets doen veel deelnemers 
meerdere jaren achter elkaar mee. Wij willen er geen 
massaal en onpersoonlijk evenement van maken. Samen en 
persoonlijk staat bij ons voorop. Het zijn de deelnemers 
samen, die Klimmen tegen MS tot zo’n bijzonder evenement 



MoveS 
MoveS is een fondsenwervend initiatief en zet zich in voor een MS-vrije wereld. Om dit te bereiken 
organiseert MoveS jaarlijks meerdere (sport) evenementen met als doel geld in te zamelen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van de zenuwziekte Multiple 
Sclerose. MoveS ondersteunt alle bijdragen, klein of groot. Wij geloven sterk dat het niet de grootte 
is die belangrijk is maar de beweging zelf. Samen kunnen we een aandeel nemen in een MS-vrije 
wereld. www.moves.ms  

Contact: 
Heeft u vragen of wilt u een op maat gemaakt sponsorpakket? Neem dan contact op met Cindy 
van Wijngaarden via cindy@moves.ms of 06-28263726. 

Inschrijving geopend!  
https://klimmentegenms.moves.ms/projects/participate. Kosten deelname p.p. € 100,- (inclusief 
loop- of fietsshirt)
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SCHRIJF JULLIE NU IN EN STRIJD MEE!  
Ruim 5.000 deelnemers gingen jullie al voor in de strijd 
tegen Multiple Sclerose (MS) en bedwongen tijdens dit 
goed georganiseerde evenement één of meerdere 
keren de Mont Ventoux in Frankrijk!  
In de afgelopen 10 edities is er al ruim €5 miljoen aan 
donatiegeld opgehaald. 


