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Diepe buiging voor alle vrijwilligers
en supporters! Een heel jaar hebben

Overall coördinatie
Corné Verschuuren
Redactie
Mike Bos, Pieter van Daal,
Marcha Renia-van Deventer,
Willem Graafland,
Rianne Kouwenhoven en
Cisca de Weert
Coördinatie beeld
Muriël Mulder en
Jannemieke Termeer
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Marco van Ammers,
Ernst Jan Boering, Guido Bosland,
Barbara Daamen Bernaards,
Vera Gemmink, Erwin Kessing,
Johan Pieterse, Henny van Ree,
Jannemieke Termeer
Vormgeving
Day Sonneveld
Bart van Waardenberg
Verder gaat veel dank uit naar
team social media Alpe d’HuZes,
team RTV, sponsoren, vrijwilligers,
deelnemers en iedereen die heeft
bijgedragen en meegewerkt aan de
totstandkoming van dit magazine.

wij toegewerkt naar de koersweek.
En vandaag starten we met Alpe
d’HuZus.

Onze

supporters

vrijwilligers

bedwingen

fietsend, lopend of rennend de
Alpe d’Huez.
Iedereen met z’n eigen verhaal,
gedachtes en emoties. De ziekte

Trots ben ik op iedereen die de berg

kanker verbindt ons. Dus neem de

gaat beklimmen, en vooral op onze

tijd als je naast iemand fietst, loopt,

mooie organisatie van vrijwilligers.

rent of naast iemand op een muurtje

Diepe buiging dus!

uitrust. En luister tussen het kraken
van de kettingen en de gewrichten

Liefs Maaike

door naar zijn of haar verhaal en

Vrijwilliger in de rol van

vertel jouw eigen verhaal.

chef de mission

VOOR WIE BRAND JIJ EEN KAARS?
Hugo Wagenaar is 12 jaar en schrijft

Olga

met zijn moeder Olga een etiket

Henrietta Lacks. In 1951 werd

voor zijn kaars: ‘Voor opa, Helma,

een biopsie genomen van de

oom Loek en mama.’Hugo heeft

baarmoederhals van deze Afro-

de opa van Olga nog gekend, hij

Amerikaanse vrouw, gezond weefsel

herinnert zich vooral de dropjes die

en door kankercellen aangetast

opa hem toestopte. Tante Helma

weefsel.

en Oom Loek herinnert hij zich iets

Deze cellen zijn de bron van de

minder goed. Gelukkig hebben de

HeLa-cellijn waarvan tot op de

meeste mensen met kanker die ze

dag van vandaag gebruik wordt

kennen het overleefd. Hugo mocht

gemaakt voor medisch onderzoek.

vrij van school. Met zijn
broer

Oscar

doet

vrijwilligerswerk,

hij

zoals

het scannen van e-tickets
in de finishtent.
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en

vandaag

brandt

een

Zonder

kaars

voor

toestemming.

FRANSE BETROKKENHEID
ISABELLE CLAD

Nevada Sports Le Bourg d’Oisans

In haar sportwinkel stond Isabelle Clad vol vuur Alpe d’HuZes uit te leggen
aan twee (Franse) klanten die zich verbaasden over al die fietsers in het
dorp. Ze vertelde hoe bijzonder dit evenement is, hoe feestelijk met al
die prachtige uitdossingen en tegelijk zo emotioneel. En met welk enorm
belangrijk doel: geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Het maakt
niet uit dat het een Nederlands evenement is, onderzoek is internationaal.
Ze doet al zo’n zes jaar met twee vriendinnen mee aan Alpe d’HuZes,
lopend. “Als ik over de finish kom, moet ik huilen”, zegt ze. Onderweg is
de ziekte overal aanwezig, maar er is ook zoveel vreugde over het leven.
Haar man Dominique rijdt op de racefiets.
Haar zus is zo’n veertig jaar geleden overleden aan botkanker, nog maar
15 jaar oud. En 31 jaar geleden, toen Isabelle 19 jaar oud was, overleed
haar moeder, aan leverkanker. Is ze nu niet bang voor zichzelf? “Nee”, zegt
ze, “wel voor m’n dochter. Zodra die iets mankeert, zit ik bij de dokter.”
Tot slot showt ze met trots het rode shirt voor de winkeliers die meedoen
en aan het einde van de week een cheque doneren voor Alpe d’HuZes.

CAROLE LEONARSKI
Daria-I-Nor

Carole Leonarski is directrice van het appartementendeel van
het vijfsterrenhotel Daria-I Nor, dat vlak achter het Palais des
Sports ligt. Sommige deelnemers en vrijwilligerskennen haar
waarschijnlijk al, ze was eerder directeur van het hotel Chalet
des Neiges in Oz en Oisans.
Ze heeft Alpe d’HuZes in haar hart gesloten, herinneringen aan
enkele deelnemers kunnen haar nog ontroeren. Een team rond
een jongen van ongeveer 18 jaar die, zó uit het ziekenhuis, met
zijn ouders kwam én zelf ook reed. In september kwam hij met
zijn vader terug, weer op de fiets omhoog. En toen was het
over. Zijn moeder kwam het jaar erop terug, ter ere van haar
zoon. Een man in een rolstoel voor wie ze veel respect heeft.

de baarmoeder moet eruit. Alle onderzoeken en behandelingen

Een vrouw die elk jaar een selfie met Carole stuurt en de tekst

vinden plaats in Grenoble.

‘weet je nog …?’
Ze verzoekt iedereen met klem nog jaren door te gaan met Alpe
Carole is onlangs zelf met kanker geconfronteerd: haar

d’HuZes, met z’n allen, met emotie en met die ongelofelijke

baarmoeder bleek onrustige cellen te hebben. Hoewel de

sfeer. Helaas is kanker steeds meer een ziekte die mensen rond

resultaten van het onderzoek goed waren en eind juni een MRI

de 40 jaar treft, zoals zijzelf, constateert ze, en niet meer alleen

volgt, is ze er niet gerust op en heeft ze haar besluit genomen:

een ziekte van oude mensen.
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JEAN PHILIPPE AMPRINO
Werkplaats Cycles et Sports

In de werkplaats van Cycles et Sports in Bourg d’Oisans
– aan de voet van de Alpe, hangen de deelnemersplaatjes
van Jean Philippe Amprino als trofeeën aan de wand. Hij
doet al sinds het begin van Alpe d’HuZes mee. Helaas, met
de winkel heeft hij weinig tijd om op de donderdag mee te
fietsen. De mecanicien gaat om half vijf wel omhoog, zodat
hij weer op tijd terug is. Jean Philippe opent de werkplaats
op donderdagochtend om vier uur voor de laatste reparaties
van de starters. Hij doneert na afloop aan Alpe d’HuZes, want
kanker treft iedereen, waar ook ter wereld. En, geeft hij eerlijk
toe, deze week is voor hem de start van het seizoen.

VALÉRIE DE ROSA
VVV Alpe d’Huez

Een ‘aventure humaine’, zo noemt Valérie De Rosa Alpe
d’HuZes. Een avontuur, omdat het een lange reis is om hier te
komen, en dan moet je ook nog 21 bochten overwinnen. Ze
heeft er veel respect én bewondering voor. Humaine omdat
het avontuur de mensen bij elkaar brengt, Nederlanders én
Fransen, want kanker is grenzeloos.
Alpe d’HuZes is tranen en vreugde. Valérie hoopt dat iedereen
Valérie kan het weten, want haar zus is 17 jaar geleden op

hier zijn kracht en moed hervindt. Daarom is ze donderdag

34-jarige leeftijd overleden, drie jonge kinderen achterlatend.

om 4 uur bij de start. Valérie is vanaf 2006 bij Alpe d’HuZes

Het begon met een moedervlekje, maar het groeide uit tot

betrokken, als coördinator evenementen voor Alpe d’Huez.

een melanoom. Sindsdien staan Valérie en haar andere zus
onder controle en haar inmiddels 19-jarige dochter ook.

VVV LE BOURG

VVV ALPE D’HUEZ

ANDRÉ SALVETTI
Burgemeester Le Bourg d’Oisans

“BRAVO Alpe d’HuZes”, zegt André Salvetti, burgemeester van Le Bourg d’Oisans,
“wat jullie doen vergt moed. Dank ook voor wie jullie zijn en wat jullie doen.” André
is sinds 2008, toen hij tot burgemeester gekozen werd, actief voor Alpe d’HuZes.
Hij beschouwt ons dan ook een beetje als zijn bébé. Alpe d’HuZes is meer dan
een evenement, het is een feest met emotie, dat je samen deelt. Onbeschrijfelijk.
Alpe d’HuZes raakt iedereen, want kanker raakt iedereen. Zijn dochter kreeg op
vijfjarige leeftijd kanker en kon gelukkig geholpen worden, maar na 45 jaar is ze
nog steeds in behandeling.
Dit jaar zijn er nieuwe burgemeestersverkiezingen en André stelt zich niet
meer beschikbaar. Hij wordt wel vrijwilliger voor Alpe d’HuZes! Zijn doel is de
samenwerking tussen Nederland en Frankrijk te bevorderen en als ambassadeur
van Alpe d’HuZes is de eerste stap gezet.
André, un grand merci!
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MET ZIJN
ALLEN AAN
DE BBQ
De traditionele
Frans-Nederlandse avond
stond gisteren weer op het
programma. Honderden Alpe
d’HuZessers genoten van
een BBQ, waar het Franse
stokbrood zeker niet ontbrak.

GEZELLIGHEID TIJDENS DE
FRANS-NEDERLANDSE AVOND
De avond wordt al jaren drukbezocht en dat bleek gisteren ook weer. Het eten
was heerlijk en er werd lekker meegezongen met de muziek. De Alpe d’HuZessers
aten zelfs op het gras en praatten daar over verschillende zaken. Net een groot en
gezellig festival.
Enthousiaste vrijwilligers van cluster Catering, waren al vroeg druk in de weer met
het klaarmaken van al het eten. Zij werden geassisteerd door een aantal Franse koks.

HELPENDE HANDJES
Team Binnenvaart to the Top zorgde ervoor
dat het eten in goede kwaliteit op de borden
kwam. “We vinden het gewoon heel erg leuk
om hierbij te helpen”, vertelt teamlid Marinus
Hoogendoorn (foto boven), die zelf voor de
achtste keer op de berg aanwezig is. “We
zijn een paar jaar geleden begonnen met
helpen tijdens deze avond. Dat is eigenlijk
nooit meer overgegaan.”
Het team beklimt morgen ook de berg,
maar dat weerhoudt het team er niet van
om zich uit de naad te werken. “Het is niet
extra zwaar. Vandaag doen we het rustig aan,
zodat we morgen fris en fruitig aan de start
kunnen staan.”

ACTIEPAGINA
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SOCIAL
POSTS
Indrukwekkend en tegelijk ontzettend mooi om aan
mee te mogen werken en een steentje aan bij te dragen. @alpedhuzes

Hé pssst, Er is dit jaar een
heel speciale bocht tijdens
Alpe d’HuZes.
Bocht 8 (helaas kunnen er
geen banners in 6 want daar
had deze toch echt moeten hangen) is dit jaar de
Margriet Hoffmans bocht.
Cadeautje omdat Margriet
dit jaar voor de 6e!!!! keer
mee doet én in al die jaren
€66.666 opgehaald heeft.

Morgen gaan de vrijwilligers van de Alpe
d’HuZes eenmaal de
berg op! De zgn Alpe
d’HuZus. Iedereen veel
succes en plezier.
#alpeduzus #alpeduzes #ad6 #fietsen
#lopen #goeddoel #kwf
#opgevenisgeenoptie
#succes

Alles voor een mooie
groepsfoto #ad6

Gebruik de hashtag #ad6 of
tweet @alpedhuzes om mogelijk voor
te komen in het online magazine!
#eerbetoon #ad6
#bocht7 #alpedhuez

www.facebook.com/alpedhuzes
www.twitter.com/alpedhuzes
www.instagram.com/alpedhuzes
www.youtube.com/alpedhuzes
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DE
DAG
VAN
GISTEREN

UITRUSTEN VOOR KOERS
Even rustig trainen en bijkomen voor
de grote dag.

DE MOTORDOKTER
De man met de goude handjes, Mark
Verbakel, aan de slag met een bandenwissel.
Al jarenlang de steun en toeverlaat van de
motards van Alpe d’HuZes.
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FOTOREPORTAGE
DINSDAG

INDRUKWEKKENDE LEGO BERG
Jacqueline en Liduina Verbeek bouwen gestaag door aan hun eigen

STERKE MEIDEN

versie van de Alpe d’Huez.

Full-body workout als voorbereiding op de Alpe.

SIZE MATTERS
Toch?

HET PAST NET
Iedereen weer op zijn paasbest voor de groepsfoto van
Alpe d’HuZes 2019. Vind jij jezelf terug?

REGENBOOGZEBRA
Met biologische verf en militaire precisie
worden prachtige zebra’s geschilderd door
dames in gele hesjes.
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WIST JE DAT...

6 JAAR
DEELNEMERSMARKT

In 2014 werd het idee geboren om een deelnemersmarkt op te zetten. Doelstelling: Ruimte geven aan mensen met creatieve
vaardigheden. Die zouden dan zelfgemaakte spullen kunnen verkopen om zo geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Na zes
jaar is de deelnemersmarkt een vast onderdeel geworden van de Alpe d’HuZes-evenementen.

ELKE KNUFFEL
WORDT GEBOREN
Het idee sprak Yvonne Heschle aan.
In 2012 had ze de berg wandelend
bedwongen. In bocht 7 werd ze uitgeput
opgevangen

door

vrijwilliger

Joke

Versluis. Joke plukte Yvonne, die zonder

overleed haar ‘Alpe-mama’, aan kanker.

te staan, een alternatief om niet weer alle

Inspiratie voor een nieuw beeldje: ‘Hoger

donateurs uit 2016 te hoeven benaderen.

dan de hemel kom je niet’. Yvonne: “De

Richard: “Ik vond het niet moeilijk om iets

Alpe heeft mij veel gegeven, met de

te bedenken. Wat ik miste na mijn finish

verkoop van mijn beeldjes kan ik veel

in 2016 was een tastbare herinnering. Een

teruggeven. Al zes jaar lang!”

marktanalyse leerde me dat er ruimte zou

begonnen, van de berg. “Ze zag dat ik

TASTBARE
HERINNERINGEN

haar nodig had, hielp me weer op weg

Richard Weber neemt met zoon Tom

en sloot me aan de finish in haar armen.

voor de eerste keer deel aan de

Ik noem haar sindsdien mijn ‘Alpe-mama’

deelnemersmarkt. In 2016 fietste Richard

omdat haar ondersteuning en de vele

de berg op. Zijn donatiebedrag had

knuffels onderweg van volstrekt vreemden

hij op de klassieke manier bij elkaar

mij na 25 jaar eindelijk hebben geholpen

gekregen: familie, vrienden, bekenden

het verlies van mijn moeder te verwerken.

en collega’s vragen om een gift. Zoon

In 2013 was ik tijdens de koersweek thuis,

Tom zeurde al sinds 2016 om mee te

voelde me niet lekker, puur heimwee.”

mogen. Dat was onmogelijk, school

De deelnemersmarkt bood haar de

had de hoogste prioriteit. Dat is dit jaar

mogelijkheid om in 2014, samen met haar

anders. De bedoeling was om samen met

man Bern, terug te keren naar de berg.

zijn vader te fietsen. Maar hij moet solo

Met beeldjes: handgemaakte knuffels,

omhoog: Richard is herstellende van een

zonder mal, allemaal uniek, met haar

gebroken schouderblad. Samen hebben

handen gevormd. In november 2018

ze gekozen om op de deelnemersmarkt

eten en drinken aan haar wandeling was
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moeten zijn voor herinneringsmedailles
waarop jaartal en aantal beklimmingen
gegraveerd

worden.

Ik

ben

niet

ontevreden over de opbrengst voor Alpe
d’HuZes, dit ruikt naar meer!”

Esther (links) en
Judith (rechts)

Geldbesteding

THERAPIE TEGEN ANGST
Natuurlijk is het schrikken als je met de

bestaande behandelingen voor angst,

meetinstrumenten objectief kan worden

diagnose kanker wordt geconfronteerd.

omdat ernstige angst voor terugkeer van

vastgesteld welke patiënten baat kunnen

Je hoopt op een behandeltraject dat

kanker gebaseerd is op een reële angst

hebben bij deze behandeling.”

uitzicht biedt op genezing. Maar ook als

die we hanteerbaar moeten maken.”

zo’n traject succesvol is afgerond, kan de

Wetenschappelijk

angst dat de kanker terugkeert je leven

aangetoond dat deze methode werkt.

blijven beheersen.

Een groot aantal patiënten is met deze

onderzoek

heeft

nieuwe methode behandeld en de
“Die angst is natuurlijk niet vreemd”,

resultaten zijn vervolgens vergeleken met

zegt Judith Prins, hoogleraar medische

die van patiënten die de gebruikelijke

psychologie

Radboudumc.

nazorg ontvangen hebben.. Om een

“Maar de angst mag er niet toe

gelijk aantal mannen en vrouwen te

leiden dat je er dagelijks last van

laten deelnemen, was het onderzoek

hebt of geen toekomstplannen meer

vooralsnog beperkt tot mensen met

maakt.” Judith ontwikkelde met haar

borst-, prostaat- of darmkanker.

aan

het

onderzoeksteam en ondersteund door
KWF Kankerbestrijding een behandeling
voor

kankerpatiënten

die

worstelen

met ernstige angst voor terugkeer van
kanker. Het doel was die angst zodanig te
verminderen dat ze weer vooruit durven
kijken en leuke dingen gaan plannen.

METHODE WERKT

NAZORG
De behandeling is aantoonbaar succesvol,
maar dat wil niet zeggen dat ze bij elke
patiënt werkt. Judith: “Als je het te
druk hebt om het behandelprogramma
rustig te doorlopen, is er een kans dat
het gewenste eindresultaat niet bereikt
wordt. Als het traject wel succesvol
doorlopen is, kijken we wat de patiënt
zo ver gebracht heeft. Dat helpt hem of
haar om te gaan met eventuele angst.

MEER ONDERZOEK NODIG

Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld bij
een heftige gebeurtenis als kanker bij

De veelbelovende resultaten waren voor

een naaste. Dan kan de patiënt altijd

Alpe d’HuZes aanleiding om via KWF

terugkomen bij zijn therapeut.” Esther

Kankerbestrijding een vervolgonderzoek

is blij met de financiering door Alpe

te financieren. Dat onderzoek is in januari

d’HuZes. “Het brengt de brede invoering

gestart en wordt uitgevoerd door Esther

van de behandeling dichterbij. Zo kan de

Smit. “We gaan kijken of ook andere

behandeling onderdeel worden van de

ziekenhuizen en psycho-oncologische

reguliere zorg voor kankerpatiënten, en

Judith: “We hebben een zogenaamde

centra

mogelijk door ziektekostenverzekeraars

‘blended

met

toepassen”, zegt Esther. “Daarnaast

of

onderzoeken we of bij andere soorten

therapie’

ontwikkeld,

face-to-facegesprekken,

chat-

onze

behandeling

kunnen

telefoongesprekken en een website

kanker

of werkboek. De aanpak wijkt af van

Ten slotte kijken we of via bestaande
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hetzelfde

effect

optreedt.

worden vergoed.”

FILM KWF

BIJZONDER
VERHAAL
“Nog nooit heb ik zo hard
gehuild als bij het kerkje
in bocht 7”, vertelt Bert
Kranenbarg. Dat was in
2017, het koersjaar nadat
zijn moeder aan kanker was
overleden. Het was niet de
eerste keer dat hij deelnam,
wel de onvergetelijkste. Dit
jaar is hij er weer bij. Al voor
het twaalfde jaar maakt hij
radio op de berg.

“MIJN LIEFDE VOOR ALPE D’HUZES
IS ONBEGRENSD”
viel het stil. Je hoorde alleen nog de
vogeltjes. Een magisch moment. Voor

MOBIEL
Vanuit zijn mobiele studio verzorgt Bert

mijn gevoel zaten we met z’n allen bij

van maandag tot en met donderdag

hem op die fiets. Tóén is Alpe d’HuZes

radio, voor iedereen op of onderaan

mijn hart binnengekropen en het is er

de berg, en voor de thuisblijvers.

nooit meer uit gegaan. Ook niet toen

“Donderdag wandel ik om acht uur met

Alpe d’HuZes in 2013 onder vuur lag.

een zender op mijn rug naar boven.

Maar wat er ook is gebeurd tussen

Dan wil ik de verhalen op de hele berg

Met zijn programma Bert op 5 en Radio Alpe

bestuurders, al het geld is ingezet

horen, niet alleen bij de finish. Ik wil het

d’HuZes is Bert een groot ambassadeur

om kanker de wereld uit te krijgen

evenement voelen en meemaken. Elk

van Alpe d’HuZes. “Ik denk dat we enorm

en onderzoekers te vinden. Met een

uur meld ik me, met een verhaal van

geholpen hebben het evenement bekend

hobbeltje hier en daar, is mijn liefde

een vrijwilliger of een deelnemer.”

te maken en kanker bespreekbaar te maken.

voor Alpe d’HuZes onbegrensd.”

Rond twee uur wil Bert boven zijn om

Als je zonder drempels op de radio over
kanker hoort praten, vraag je eerder even
aan een buurvrouw die ook kanker heeft,
hoe het gaat en of je ergens mee kunt
helpen.”

MAGISCH MOMENT

ONTLADING

vier uur gaan we live tot acht uur; dan

In 2016 overleed Berts moeder. “Toen

pikken we de bekendmaking van het

ik vertelde dat ik voor haar de Alpe op

donatiebedrag ook nog mee.”

wilde fietsen, zei ze: ‘Dat dacht ik al,
jongen.’” Samen met zijn vader stond
Bert aan de start van Alpe d’HuZus

In 2007 las Bert over een evenement waarbij

2017. “Ik ging fietsen, mijn vader mocht

mensen op één dag zes keer de Alpe d’Huez

mee met een motard. Fantastisch! In

op gingen fietsen. “Dat leek me onmogelijk.

bocht 7 stond een diskjockey keihard

Maar als het écht zo was, leek me dat wel

te draaien. Ik stapte af en we liepen

een onderwerp voor de uitzending.” Het

even naar het kerkhofje, m’n vader

bleek echt waar. In no time had hij de

en ik. Op dat moment barstte uit de

voorzitter live in de uitzending: “Op de fiets,

speakers dat nummer van Bloem:

in bocht 21. Die is er al bijna, dacht ik toen

‘Even aan m’n moeder vragen’ … Nog

nog. Maar hij was net begonnen! Langzaam

nooit heb ik zo hard gehuild als toen.

hoorde je hem steeds meer hijgen en toen

Een ongelofelijke ontlading.”
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de uitzending voor te bereiden. “Vanaf

Bert Kranenbarg zendt uit:

- maandag tot en met woensdag
van 16 tot 18 uur

- donderdag de hele dag flitsen
en van 16 tot 20 uur live
vanaf de finish

- en is in Nederland op NPO
Radio 5 te volgen.

•Radio Alpe d’HuZes (107.6

FM), de lokale radiozender op
de berg, is van 2 tot en met 7
juni 24/7 in de lucht.

LEES VERDER

“WE GAAN TOT HET UITERSTE”
UITPUTTINGSSLAG

Voor het vijfde jaar op rij verzorgt Aukes

grote bioscoopschermen midden in een

Theatertechniek het licht en geluid voor

bos, laten auto’s uit het niets verschijnen

Alpe d’HuZes: bij de start, de finish en

en veranderen een paleis in een tuin.”

Theatertechniek is de vrijdag: op vrijdag

in het Palais des Sports. Voor kenners:

Het bedrijf houdt zich vooral bezig met

moet alles worden opgeruimd, want

ze verzorgen de ‘ground control’. Een

het creëren van sfeer.

op zaterdagochtend wordt de tent

gewaardeerde sponsor!
Met maar liefst drie trailers aan materiaal
en acht mensen is dit Amsterdamse
bedrijf aanwezig om alles in goede
banen

te

leiden.

Theatertechniek

wordt

toegepast

bij

beurzen

en

tentoonstellingen,

in

musea,

bij

evenementen en natuurlijk in theaters.
Grote kans dus dat je het werk van
Aukes wel kent, zonder het te beseffen.

SFEER
Directeur

KANKER VERBANNEN

Tom

voor

Aukes

afgebroken. De tent moet dan dus leeg
zijn: alle apparatuur moet er weer uit. Dit

werken aan dit evenement. Zijn motivatie

doorwerken. Op vrijdag is er immers

om Alpe d’HuZes te sponsoren is kort

eerst nog het afsluitende feest en pas

maar krachtig: “Kanker moet verbannen

daarna kan het team van Aukes aan de

worden”. Hij heeft regelmatig te maken

slag. Vaak zijn ze op vrijdag wel 20 uur

gehad met kanker in zijn omgeving.

aan het werk. Dus niet alleen voor de

“Kanker is een sluipmoordenaar, ik

fietsers en lopers is de Alpe d’HuZes-

heb helaas afgelopen week nog een

week

begrafenis gehad van een vriend die

mannen van Aukes gaan tot het uiterste.

aan kanker overleed”. De directeur reist

Ze hebben het er graag voor over!

van

Aukes

betrokken geraakt bij Alpe d’HuZes

heeft

het

bedrijf

via een geluidstechnicus die ook bij

in 1988 opgericht. Hij had toen al

Maarten Peters het geluid verzorgt:

jarenlange ervaring met de verhuur

“De vorige sponsor stopte ermee en hij

en verkoop van lichtapparatuur en

vroeg of het iets voor ons was.”
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dag

betekent dat het team vrijdagnacht moet

Aukes

aanverwante producten. “Wij bouwen

zwaarste

Aukes is er trots op mee te mogen

zelf ook af naar Alpe d’Huez. Aukes is

Theatertechniek

De

een

uitputtingsslag,

ook

de

SPONSORPAGINA
Alpe d’HuZes kan niet worden georganiseerd zonder sponsoren
die de organisatie financieel en/of in natura ondersteunen. Alpe
d’HuZes kan zo jaarlijks miljoenen euro’s beschikbaar stellen voor
kankeronderzoek.
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WIST JE DAT...
VOORKOMEN IS
BETER DAN GENEZEN
Huidkanker is de meest voorkomende
kankersoort in Nederland. In 2018
kregen ruim 60.000 Nederlanders
de diagnose (bron: Integraal
Kankercentrum). De ernstigste vorm
van huidkanker, melanoom, eist jaarlijks
in Nederland ongeveer duizend
mensenlevens. Melanoom kan het
gevolg zijn van te veel blootstelling aan
uv-straling. Uv-straling is afkomstig van
de zon, maar ook van de zonnebank.
Elke keer als je huid verbrandt,
beschadigt je DNA onherstelbaar. Hoe
vaker je verbrandt, hoe groter het risico
op huidkanker die zich tot melanoom
kan ontwikkelen. Verbranding tijdens
je kinderjaren vergroot de kans op
huidkanker op latere leeftijd. De
huidschade te veroorzaken.
d’HuZes

ondersteunt

om zich vaker in te smeren. Vanwege

van

Gegevens

transpiratie verdwijnt de crème sneller

die iets zeggen over de patiënt, het

van je huid. Tussen 12.00 en 15.00 uur

ziektebeeld, de behandeling en het

is de zon het sterkst. Zoek dan zeker de

resultaat. Dit soort ‘big data’ wordt vaak

schaduw op.

melanoompatiënten.

gebruikt om met computeralgoritmes
verbanden te zoeken om voor elke
melanoompatiënt de behandeling te
kunnen inzetten die de grootste kans op
succes biedt.” Shabaz vult aan: “Nu gaat
dit nog vaak mis, omdat er te weinig
kennis over kanker in de algoritmes
zit. Het doel van ons onderzoek is
algoritmes te bouwen die gebaseerd
zijn op de deskundigheid van artsen
en waarvan de uitkomsten door artsen
te begrijpen en te verklaren zijn. Het is
mooi dat we straks een patiënt de beste
behandelmethode kunnen aanbieden,
maar voorkomen is natuurlijk nog altijd
beter dan genezen!”

huid hoeft niet te verbranden om

Alpe

“We verzamelen heel veel gegevens

menig

ZONBESCHERMING
OP DE ALPE

onderzoek dat tot doel heeft melanoom

Op de Alpe d’Huez is de zonkracht

de baas te worden. Zo’n onderzoek

doorgaans hoger dan in het dal. Tijdens

wordt uitgevoerd door dr. Johannes

Alpe

Textor, werkzaam in Nijmegen aan het

supporters bovendien lange tijd buiten.

Radboudumc. Hij wordt ondersteund

Vooral de schouders zijn gevoelig voor

door promovendus Shabaz Sultan.

verbranding. Zonbescherming is dan

d’HuZes

zijn

deelnemers

en

extra belangrijk. Draag een petje of

BIG DATA

een hoed en smeer je iedere twee uur
specifiek

in met zonnebrandcrème. Voor fietsers

medisch van aard”, vertelt Johannes.

en wandelaars is het zelfs aan te raden

“Ons

onderzoek
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is

niet

DE KWF UV-RADAR
De KWF UV-radar geeft een persoonlijk
zonbeschermingsadvies op basis van
het huidtype van de gebruiker en de
actuele en lokale zonkracht. Zo weet je
altijd wanneer en hoe je jezelf het beste
kunt beschermen tegen de zon. De app
is net vernieuwd en is te downloaden in
de App Store en in Google Play.

VRIJWILLIGERS
Deelnemers vinden het fijn als ze het Finish
Entertainment Team spotten: ze zijn boven!
Het team gaat door tot werkelijk de
állerlaatste deelnemer binnen is. Ook de
mensen die na de auto van de koersdirectie
over de streep komen, verdienen aandacht.
Het enige verschil: hun welkom schalt niet
meer door de luidsprekers maar door een
megafoon.

TE ENTHOUSIAST
Het enthousiasme dat Meintje in haar eerste
jaar uitstraalde door zoveel mogelijk finishers

“IEDEREEN PERSOONLIJKE
AANDACHT GEVEN”
De Alpe d’HuZes-organisatie bestaat alleen uit vrijwilligers. Iedereen die z’n steentje

met een high five te begroeten, heeft haar
nog lang geheugd. Een half jaar fysiotherapie
was nodig om haar schouder weer in het
gareel te krijgen.

bijdraagt doet dat vrijwillig. Mét elkaar, voor elkaar maken vrijwilligers Alpe d’HuZes

WENSEN

tot een succes!

Het team hoopt dat de weergoden Alpe

Er als de kippen bij zijn. Dat was

de berg op hebben genomen en op

de

speciale gebaren. Om bij iedereen de

eerste

gedachte

van

Robin,

Meintje en Tilly toen Betty en Bea
in 2015 aankondigden te stoppen
als binnenhalers op de finishlijn. Via
allerlei kanalen brachten ze zichzelf
onder de aandacht van de organisatie
van Alpe d’HuZes. Met succes. Na
een streng selectieproces vormden zij
vanaf 2016 het Finish Entertainment
Team. Een jaar later werd John aan het
team toegevoegd.
In de loop der jaren ontwikkelden
ze hun eigen stijl, in een herkenbare
uitdossing. Ze vormen een hecht team,
hebben een gezamenlijke drive. Naar
schatting 80% van de deelnemers
straalt blijheid uit bij het passeren van
de meet, 20% andere emoties. En daar
wordt op ingespeeld. Alle deelnemers
worden persoonlijk binnengehaald, ze
stralen als ze hun naam horen. Er wordt
gelet op foto’s die deelnemers mee
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juiste snaar te raken.

d’HuZes dit jaar goedgezind zijn. Maar ze
hopen vooral dat we met z’n allen de 13
miljoen euro halen.
Het team heeft ook nog een meer algemene

OVERAL ZICHTBAAR

wens: dat iedereen, groot of klein, aan Alpe

Het echte werk begon op dinsdag,

en scholen loyaal meewerken. Meintje licht

op de Frans-Nederlandse avond. Bij

dat laatste namens het team op persoonlijke

de barbecue probeert het team het

wijze toe: “Ik heb op 14-jarige leeftijd mijn

wachten van de hongerige deelnemers

vader aan darmkanker verloren. Ik herinner

en supporters te veraangenamen.

me hem als een sportief iemand: fietsen was

Op woensdag worden de ‘zussen’

zijn ding. Als er toen zoiets als Alpe d’HuZes

binnengehaald. Meintje rijdt mee in

had bestaan, zou me dat zonder meer

het zussenpeloton.

geholpen hebben zijn verlies een plaats te

Als ze boven is, gaat ze direct de achter

geven. Hier op de berg kun je verdriet delen,

haar finishende zussen binnenhalen.

bij iedereen vind je een luisterend oor!”

d’HuZes kan deelnemen, en dat werkgevers

Plichtsgetrouwheid ten voeten uit!

ACTIEPAGINA

EEN LANGE DAG
De koersdag begint vroeg. Robin en

Robin

Tilly zijn om half vier al present in Bourg

ACTIEPAGINA

bij de start. Achter op de motor gaan
ze naar boven en bij de finish sluiten ze
aan bij John en Meintje.

Meintje

Kids op de Alpe
NET VAKANTIE

Wat betekent het voor een kind als je

Ze fietsen voor hun opa, die vier jaar

moeder kanker heeft? Roland Willems

geleden is overleden en voor hun oma en

schreef er in 2012 een boek over:

tante die nu ziek zijn. Mees verheugt zich

naar de Top, gaan donderdag lopend de

Voor Meike. Hij wilde meer doen voor

erg op het fietsen, beter dan huiswerk

Alpe op. Veel geoefend hebben ze niet.

Alpe d’HuZes en begon in 2015 met

maken. Gelukkig heeft hij niet zoveel,

Lars vindt de huiswerkklas erg saai, hij

huiswerkbegeleiding. Dit jaar met 25

hij heeft het al bijna klaar. Merel heeft bij

zwemt liever. Anna zit in de brugklas en

kids!

terugkomst een toets Engels. Ze vindt

heeft veel huiswerk mee. Op de camping

het leuk om te helpen, bijvoorbeeld om

is het gezellig met nieuwe vriendinnen,

de slinger van hartjes op te hangen die

net vakantie. ‘Anna’s kanjersstenen’ gaan

een juf heeft meegegeven. Alle kinderen

mee de berg op in de tas van mama, en

in de klas hebben iets in een hartje

weer mee terug naar huis. Zo haalt Anna

geschreven.

veel geld op.

EEN SLINGER VAN HARTJES
Mees (9) en Merel (13) zitten in team De
Kracht van Chaam. Merel gaat woensdag
voor de eerste keer fietsen. Ze is wel

Anna (12) en Lars (10) Falk van team Op

wat gewend, want ze fietst iedere dag
naar school en ze heeft de Cauberg al
een keer beklommen! Mees gaat voor
de derde keer op de mountainbike.
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TEAM ACHT VAN CHAAM

TEAM OP NAAR DE TOP

AGENDA & MEDEDELINGEN
OCHTEND
Om

10.30

uur

MEDEDELINGEN
vertrekken

alle

Alpe

Check voordat je gaat slapen of je alles klaar hebt staan, zodat je nog een

d’HuZussers vanuit het Centrum van

goede nachtrust kan meepakken. Zorg dat je wekker op tijd staat want de dag

Bourg d’Oisans. Sta jij aan de kant

begint donderdag vroeg. Een extra wekker kan geen kwaad. bij de ijskoude

om hen aan te moedigen? Deel via je

watervalletjes.

socialemediakanalen hoe jij de Zussen naar
boven helpt. Gebruik #ad6.

MIDDAG
Vandaag tot 16.00 uur is je laatste kans
om een kaars te laten plaatsen op de
berg. Koop eerst een etiket in de winkel
en neem even een moment voor jezelf bij
team Kaarsen. Er staat ook een ministudio
waar je een mooie foto kan maken.

AVOND
Kom op tijd naar de bezinningsavond in
het Palais des Sports of volg de livestream
op het startplein. Het begint om 19.00 uur.
En geniet op de terugreis van alle kaarsen
die het kaarsenteam aan het plaatsen en
aansteken is.
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JOUW VERHAAL INSPIREERT,
DEEL HET MET ELKAAR
Volg Alpe d’HuZes op al onze social media
kanalen door op de buttons te klikken.

