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Record aantal BN’ers neemt deel aan Tour du ALS 

Bekend Nederland beklimt de Mont Ventoux in strijd tegen ongeneeslijke ziekte ALS 

Op 31 mei aanstaande zullen bijna 450 deelnemers alles op alles zetten om de top van de Mont 
Ventoux te beklimmen. Jaarlijkse nemen honderden fietsers, hardlopers en wandelaars, samen met 
ALS-patiënten, deel aan deze uitdaging met één motto: ‘Samen trappen we ALS de wereld uit’. Naast 
Monic Hendrickx,  Loek Peters en de cast van Dokter Deen neemt nu ook Martijn Fischer deel aan 
deze zevende editie. 

Martijn Fischer, bekend van zijn rol als André Hazes in de hit-musical 'Hij Gelooft In Mij' en film 
‘Bloed, Zweet en Tranen’, stapt voor het goede doel op de pedalen. Na afloop zal hij de overwinning  
tijdens het slotfeest samen met alle aanwezigen vieren. Tevens zal een deel van de cast van Dokter 
Deen (Leopold Witte speelt de aan ALS lijdende Oscar), Liz Snoijink, Rian Gerritsen, Markoesa 
Hamer, Lisa Smit, Pepijn Schoneveld en Geert Lageveen aan de start verschijnen en zo al wandelend 
of fietsend zoveel mogelijk aandacht genereren voor deze ongeneeslijke spier-/zenuwziekte. 

Naast de BN’ers gaan ook zeven ALS patiënten, waaronder Marieke Bakker, Theo Rommen, Nicky 
van der Eijnden, Josine de Haan, Jan van der Heijst, Tim Rensen en Aad Ottervanger de berg op. Aad 
kan zijn geluk niet op want hij heeft zijn idool Monic Hendrickx als teamgenoot. Voor haar hoofdrol 
in Penoza als Carmen van Walraven-de Rue ontving Hendrickx in 2013 haar vierde Gouden Kalf. Haar 
tegenspeler Loek Peters (Berry) zal ook in Frankrijk de uitdaging met haar aangaan. 

Gert-Jan Pijl, projectleider van de Tour du ALS, is verheugd met het aantal deelnemers maar met 
name hun enthousiasme.  “Daar doen we ‘t voor. Het is geweldig om te zien dat ieder jaar weer 
zoveel ALS patiënten en hun gezinnen, familie en vrienden afreizen naar Frankrijk. Daar ontstaat het 
echte ‘wij- gevoel’; samen trappen tegen deze genadeloze ziekte!” 

Gorrit- Jan Blonk, directeur-bestuurder van Stichting ALS Nederland: “Het voormalig bestuur van de 
Tour du ALS heeft ons vorig jaar gevraagd of wij dit prachtige evenement wilden ‘adopteren’. Een 
beslissing waar wij absoluut geen spijt van hebben. Gelukkig worden wij hierbij nog steeds 
ondersteund door de enorm betrokken vrijwilligersgroep en event-bureau. Mijn motto; kracht door 
samenwerking wordt hier weer eens bewezen!” 

https://www.tourduals.nl/team/dokter-deen
https://www.tourduals.nl/team/dokter-deen
https://www.tourduals.nl/actie/marieke-bakker
https://www.tourduals.nl/actie/theo-rommen
https://www.tourduals.nl/actie/nicky-van-den-eijnden
https://www.tourduals.nl/actie/nicky-van-den-eijnden
https://www.tourduals.nl/actie/josine-de-haan
https://www.tourduals.nl/actie/jan-van-heijst
https://www.tourduals.nl/actie/tim-rensen
https://www.tourduals.nl/actie/aad-ottervanger
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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.  
 

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.  

 

mailto:i.zaal@als.nl
https://www.als.nl/wat-is-als/de-ziekte/

