PERSBERICHT

Eerste editie Tour du ALS groot succes: 100.000 voor 100.000
Den Haag, 3 juni 2012 – Met de beklimming van de Mont Ventoux door 70 wielrenners heeft de
Stichting Tour du ALS op 1 juni een succesvol begin gemaakt met een jaarlijks terugkerende
sponsoractie: de Tour du ALS. Op giro 100.000 van Stichting ALS Nederland wordt door deze actie
meer dan 100.000 euro bijgeschreven.
Onder de deelnemers was ALS-patiënt Jan van Hemert (42), die op een tandem samen met oud
Olympisch kampioen Leo Peelen de 1912 meter hoge 'Kale Berg' bedwong, ondersteund door
wielrennende vrienden. De 17-jarige Teun Loete fietste omhoog om zijn vader Paul in zijn strijd
tegen de gevreesde zenuw-/spierziekte een hart onder de riem te steken. Dankzij de stichting
Ambulance Wens kon Paul Loete zijn zoon volgen en op de top zien aankomen. De emoties liepen
hoog op onder de wielrenners en het publiek, omdat velen van hen een familielid of naaste hebben
die door ALS is getroffen of aan de ziekte is overleden.
Het door sponsoren samengebrachte geld wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar
ALS, een dodelijke ziekte waar nog geen medicijn tegen bestaat. In Nederland hebben 1500 mensen
ALS, die na de diagnose gemiddeld nog drie tot vijf jaar te leven hebben.
De Tour du ALS is in slechts een half jaar tijd uit de grond gestampt. Directeur Eric Nolet van de
Stichting ALS Nederland: ”Ongelooflijk, wat deze groep vrijwilligers onder leiding van Gert-Jan Pijl en
Ivan Sweebroek in zo’n kort tijdsbestek hebben neergezet. De intentie is om binnen enkele jaren
met 1500 deelnemers de Kale Berg te beklimmen, voor iedere ALS-patiënt een renner."
De volgende editie van de Tour du ALS vindt plaats op vrijdag 7 juni 2013. Inschrijving is mogelijk
vanaf 1 september op www.tourduals.nl
NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie en voor het opvragen van de foto in hoge resolutie, kunt u contact opnemen
met Ineke Zaal, PR & Event manager, telefoon (06- 20164256) of e-mail (i.zaal@stichting-als.nl)
De bijgesloten foto's zijn vrij van rechten indien ze in relatie tot dit persbericht worden gebruikt en
met de credit 'Foto: Stichting ALS Nederland/Rens Groenendijk'. De bijschriften staan in de
bestandsinfo van de foto.

ALS – Amyotrofische Laterale Sclerose
ALS is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Door het
langzaam afsterven van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen, leidt de
ziekte tot progressieve zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp. ALS is ongeneeslijk.
Patiënten overlijden gemiddeld drie jaar na de eerste verschijnselen, veelal door zwakte van de
ademhalingsspieren.
ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan – slechts 5% van de gevallen is familiair (waarbij
in slechts 30% van de gevallen genenonderzoek mogelijk is). ALS komt in de hele wereld met
dezelfde frequentie voor, jaarlijks overlijden er wereldwijd 125.000 mensen aan de ziekte (in
Nederland rond de 500 per jaar).
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