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miljoen euro is opgehaald en wat zijn we
vorig jaar. Bijeengebracht door ruim 4500
deelnemers. Waanzinnig veel dank voor
onze vrijwilligers die met niet aflatende
inzet een fantastisch evenement hebben
georganiseerd. En wat liep het gesmeerd
allemaal. Natuurlijk ook veel dank aan
onze Franse gastheren die ons enorm
geholpen hebben en Alpe d’HuZes op
handen dragen. Kortom: heel veel dank
allemaal ! Tot volgend jaar.
Jan Kouwenhoven en Maaike Rietbergen

VOLGEND JAAR MET 40 OLD-TIMERS NAAR ALPE D’HUZES
Hoewel de koersweek van 2018 nog

d’Oisans naar de top van de Alpe met

fietsend of lopend niet meer toe in

in volle gang is, wordt er achter de

aan boord mensen met de missie Alpe

staat zijn. De voorbereidingen zijn te

schermen al gewerkt aan volgend jaar.

d’HuZes te volbrengen, maar daar

volgen op www.tour-dhuzes.nl

Dan zal ook een nieuwe formule aan
het evenement worden toegevoegd:
Tour

d’HuZes.

Initiatiefnemer

is

Arjan van der Meijden, dit jaar actief
als vrijwilliger in het team Catering,
verantwoordelijk voor de bergfourage.
Het idee voor de Tour d’HuZes werd
al in 2017 geboren toen aan het begin
van de koersweek plots tientallen oldtimers op de parkeerplaats stonden
voor hotel les Bergers. Arjan: “Het is
de bedoeling om met minimaal 20 en
maximaal 40 equipes op de zaterdag
voor de koersweek vanuit Boxtel te
vertrekken om in 5 etappes richting de
Alpe te rijden. Het hoogtepunt van de
tocht staat gepland voor de woensdag.
Na Alpe d’HuZus gaan de old-timers
in colonne op weg vanuit Le Bourg-
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SOCIAL
POSTS
@MARCOPVERHOEF
Daar sta je dan. De dag die je wist dat zou
komen..... lets go for @alpedhuzes #ad6 met
@lrietveld

@KaKoGrunn Samen met @Pinkelien
en Monique tussen bocht 3 & 4 de afdalers
toegejuicht. Nu nog even (proberen te) slapen
en dan weer n dag knallen. Oja, fotograaf
@elinelois kwam ook nog langs, achterop de
motor @alpedhuzes #vrijwilligerzijnisleuk

@NPORADIO5
JA, NATUURLIJK!
Een huwelijksaanzoek tijdens
Alpe d’HuZes!

@thowempe
Een traan bij het zien en horen
van al die mensen die voor
hun geliefden de #AlpedHuzes
trotseren! @alpedhuzes

@Jolande God Vorige week sleutelbeen
gebroken, nu virtueel 6 keer berg op! Top

@eversstaatop We belden MaykelArmada
op de @alpedhuzes! Steun Maykel en zijn
zoontje Mick in hun strijd tegen kanker!

@Melinda Leurs-kreuger Jullie zijn allemaal toppers !!! Vergeet ook niet vooral niet te
genieten van het moment
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DAG VAN GISTEREN
UITDAGENDE
DAG

Na de start in de nacht ontrolt de dag zich
op de berg, van mist naar regen en van
wolken naar zon, van donker naar licht.
Deelnemers, supporters en vrijwilligers
trekken zich er niets van aan, er is maar
één doel: naar boven, naar beneden, één
keer, twee keer, drie keer, vier keer, vijf
keer of zes keer. Ondanks alle uitdagingen
is het doel is gehaald!

EVENTJES WAS HET
DROOG
Al ruim voor 4.30 uur kwamen de
deelnemers naar de start. Sylvia Struiwigh
telde af van 6 naar 1 en daar gingen ze…
Lampjes aan de fiets, versiering op de
helm, regenjackjes aan, vol goede moed
en toegejuicht door de eerste supporters.
De regen kwam met bakken uit de hemel
maar bij de start was het eventjes droog.

VERLICHTE BOCHTEN
Onze geliefden waren er ook weer bij.
Kaarslicht in alle bochten, symbool van de
aanwezigheid van al die mensen die we
missen of nu strijden. Een imposant beeld,
tijdens de stilteklim maar ook later op de
dag. Kaarsen als uitdrukking van de kracht
van de herinnering.
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‘DICHTER BIJ DE
HEMEL KOM IK NIET’

AFSLUITEN EN EEN
NIEUW BEGIN
Dit jaar staat voor Frank (67) in het teken
van afsluiten en een nieuw begin. In 2010
werd bij zijn vrouw kanker geconstateerd.
Dat jaar waren ze toevallig in de buurt van
Alpe d’HuZes en om 11.00 uur was hij drie
keer ‘illegaal’ voor haar omhoog gefietst.
De jaren erna was hij officieel deelnemer.
In 2016, net na Alpe d’HuZes, overlijdt zijn
vrouw. En in augustus 2017 ontmoette hij
zijn nieuwe liefde Nicola, wier man ook
aan kanker is overleden.

ALPE D’HUZES 2018
EEN DAVEREND
SUCCES!

DAGREPORTAGE DONDERDAG
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GELDBESTEDING

SASKIA PERSOON

Onverwachte resultaten zijn ook resultaten
Je prettig voelen

Geen relevante verschillen

Door adequate behandeling zijn er

trainingsprogramma’s

gelukkig steeds meer mensen die kanker

vermoeidheid, fysieke fitheid en kwaliteit

“Na

overleven. Dat is de goede boodschap.

van leven. Patiënten die een autologe

trainingsprogramma en de vergelijkbare

Antoniusziekenhuis

Echter,

patiënten

kunnen

na

de

evalueerden

op

het

beëindigen

van

het

Internist

Harry

Koene
in

van

het

Nieuwegein,

stamceltransplantatie (transplantatie met

periode voor de controlegroep, werden

vrijwilliger binnen het Team Medisch van

behandeling ook klachten ervaren als een

eigen

ondergaan,

er weer vragenlijsten en fysieke testen

Alpe d’HuZes, was betrokken bij Saskia’s

verminderde fitheid en vermoeidheid.

konden deelnemen aan de EXIST-studie.

afgenomen. In tegenstelling tot onze

onderzoek. Met andere collega’s selecteerde

Helpen

revalidatieprogramma’s

Saskia Persoon was de promovendus op dit

verwachtingen

het

hij patiënten voor de EXIST-studie. Harry: “De

om die minder goede boodschap te

onderzoek en werkzaam in het Academisch

onderzoek, werden er bij het analyseren

uitkomst verbaasde mij eerlijk gezegd. Ik heb

verzachten? “Het antwoord op die vraag

Medisch Centrum Amsterdam. Op de vraag

van de resultaten helaas geen relevante

altijd gedacht dat ‘training’ nuttig zou zijn.

heb ik proberen te vinden binnen mijn

of revalidatieprogramma’s helpen om een

verschillen in fysieke fitheid en vermoeidheid

De resultaten zijn anders. Ik zeg nu altijd dat

promotieonderzoek”, zegt Saskia Persoon.

minder goede boodschap te verzachten,

tussen de twee groepen gevonden.” Het

patiënten vooral moeten doen waar ze zich

In 2009 ging het onderzoeksprogramma ‘Alpe

werden in het onderzoek deelnemers na

trainingsprogramma had dus niet meer

prettig bij voelen.”

d’HuZes Cancer Rehabilitaiton’ (A-CaRe) van

het eerste meetmoment in één van de

bijgedragen aan een verbeterde fitheid

start. Doel van het programma is passende

twee onderzoeksgroepen geloot. Patiënten

of verminderde vermoeidheid dan de

revalidatieprogramma’s voor verschillende

in de trainingsgroep kregen een fysiek

gebruikelijke zorg. “Je hoopt natuurlijk op

groepen kankerpatiënten te ontwikkelen, te

trainingsprogramma aangeboden, patiënten

een ander resultaat”, zegt Saskia, “maar dit

implementeren en te evalueren.

in de controlegroep ontvingen alleen de

is óók wetenschappelijk onderzoek.” En dus

Het

stamcellen)

hadden

voorafgaand

aan

onderzoeksprogramma

gebruikelijke zorg. Het trainingsprogramma

kon Saskia eerder dit jaar haar promotie

van A-CaRe omvatte vier grootschalige

bestond uit 30 trainingen onder begeleiding

succesvol afsluiten met het in ontvangst

studies die de effecten van beweeg- en

van een fysiotherapeut.

nemen van de bul.

klinisch

“

“Weten dat iets niet werkt is net zo waardevol als weten dat iets wel werkt!”

- Saskia Persoon
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BIJZONDERE VERHALEN
KARIN LOKHORST: ‘JE MOET ER
ALTIJD SÁMEN WAT VAN MAKEN’

want die zat midden in zijn examens.

Gisteren

Lokhorst

haar man telefonisch te pakken. Zijn

drie keer omhoog: “Om een jaar

eerste woorden herinnert ze zich nog

vol emoties en strijd van mij af te

letterlijk: ‘Ben ik hier in Afghanistan in

schudden en om onmacht om te

een gevaarlijk gebied, dan verwacht je

zetten in kracht.” Vorig jaar zwaaiden

toch niet zó’n bericht van het thuisfront

mijn zoon en ik mijn man, zijn vader,

te krijgen.’ Twee dagen later was hij

uit op Schiphol voor zijn Afghanistan-

weer thuis, om in overleg het beste

missie. Ik had toen nog geen idee van

behandelplan voor Karin te bepalen.

de missie die ikzelf te verstouwen

“Hij bleef een week en daarna moest

zou krijgen: een goede maand later

hij weer terug. Vanaf toen hadden wij

ze zich in voor Alpe d’HuZes 2018.

keer weer denk ik aan het engeltje dat

werd bij mij met 95 procent zekerheid

een dubbele missie: hij zijn werk in

“Vanaf die dag heb ik ‘Opgeven is geen

mij heeft beschermd. Maar mentaal

kwaadaardige

ontdekt.

Afghanistan en ik de strijd tegen kanker.

optie’ elke dag met mij meegedragen.

is nog wel een ‘dingetje’: de emoties

Wat er dan door je heen gaat, is met

Kanker overkomt je gewoon, ongeloof,

En natuurlijk gaat het leven ook

komen nu ineens weer allemaal boven.

geen pen te beschrijven!”

verdriet en machteloosheid nemen

gewoon door. Kinderen helpen je lekker

Gelukkig was mijn man erbij om me te

bezit van je.”

te relativeren: als het brood op is of de

supporten en te verzorgen tijdens Alpe

koelkast leeg, is dat op zo’n moment

d’HuZes. Hij wachtte me beneden op

Engeltje

voor hen ook belangrijk!” Lichamelijk

na de laatste afdaling: een symbolische

‘Verweggistan’ en haar zoon wilde ze

Toch zat Karin niet bij de pakken neer.

gaat het nu goed met Karin: “Ik voel

afsluiting, want je moet er altijd sámen

er op dat moment niet mee belasten,

Een paar dagen na de diagnose schreef

mij weer gezond en energiek. Iedere

wat van maken.”

DENNIS VAN TESSEL: “LEEF
MET DE DAG”

was minder dan tien procent. Wonder

Sportieve uitdaging

d’HuZes. Toen heb ik de fiets weer opgepakt.

boven wonder zakte de koorts na twee

Hij zou nooit meer kunnen werken of

Aan het begin ging dat nog wat moeizaam,

Bijna dertien jaar geleden had de familie

weken en de doktoren werden gematigd

schaatsen, laat staan de Alpe d’Huez op

maar dat gaat nu echt heel goed.”

van Dennis van Tessel al afscheid van

positiever. ‘Slechts’ mijn linkerbeen zou

fietsen, zeiden de doktoren. “Na de ziekte

hem genomen toen hij vier weken in

nog geamputeerd moeten worden. Omdat

heb ik het schaatsen moeten opgeven,

Iedere dag een mooie dag

coma lag. Nu gaat hij proberen minimaal

ik veel aan marathonschaatsen deed,

maar ik kon wel gewoon blijven werken

“Ook voordat ik ziek werd, vond ik het

drie keer de Alpe d’Huez te beklimmen.

hebben ze in het ziekenhuis alles op alles

met mijn tegelzetbedrijf. Ook ben ik

belangrijk om van iedere dag een mooie

In 2005 kreeg de inmiddels 43-jarige

gezet om mijn been te behouden. Dat is

begonnen met zingen en dat vind ik erg

dag te maken. Mijn motto is dan ook ‘leef

tegelzetter uit Utrecht het nieuws dat

gelukt. Er zijn alleen grote spieren in mijn

gaaf om te doen.” Inmiddels is Dennis

met de dag’. Dit besef leeft des te meer

hij het streptokokken-virus had. Deze

dijbeen verwijderd en over bijna mijn hele

van Tessel een begrip in Utrecht en

bij de mensen die betrokken zijn bij Alpe

been heb ik een donorhuid.”

omstreken en treedt hij op bij Utrechtse

d’HuZes. Daarom vind ik het ook zo’n mooi

evenementen. “Ik miste een sportieve

doel om aan bij te dragen. Met meer geld

fietste

Karin

borstkanker

Pas de volgende ochtend kreeg Karin

Dubbele missie
Haar

man

was

onbereikbaar

in

‘vleesetende bacterie’ kan net zo dodelijk
zijn als kanker. “Dit virus zorgde ervoor

“

“Kanker overkomt je gewoon”

- Karin Lokhorst

dat mijn huid en spierweefsel in mijn

‘De doktoren zeiden dat ik nooit meer

uitdaging. Toen mijn collega de Nijmeegse

en aandacht kunnen we meer mensen

linkerbeen langzaam afstierven. Vier weken

zou kunnen sporten of werken’

Vierdaagse ging lopen, heb ik met hem

erbovenop helpen en daar wil ik graag aan

afgesproken dat ik mee zou doen aan Alpe

meehelpen.”

lang lag ik in coma, de kans op overleven

“

“Mijn ziekte heeft me ook
mooie dingen gebracht”
- Dennis van Tessel
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ALPE D’HUZES

BIJZONDERE START

Jessica Bakker en Erwin Nonner deelden in
de aanloop naar Alpe d’HuZes hun verhalen.
Jessica over haar kinderen Tristen en Bibi,
Erwin over zijn broer Ron. Aan de start delen
ze hun gevoelens. Jessica: “Oh my god, wat ga
ik doen.” Erwin: ”Ik ben strontzenuwachtig.”
Beiden hebben zich een jaar lang voorbereid
maar weten niet wat hen te wachten staat.
Jessica: “Ik hoop dat het ons beiden, brengt
wat we hier zijn komen zoeken: kracht putten
uit herinneringen!”

REMBLOKJES, REMBLOKJES, REMBLOKJES
Eric Visser uit Rhoon heeft het druk. Met een
aantal collega-vrijwilligers bemenst hij de
Bike Totaal werkplaats op het startplein. “Wij
zorgen ervoor dat de mensen veilig boven
en weer beneden komen. De regen van
vanochtend is vervelend maar ook gevaarlijk
voor de deelnemers. Aan de lopende band
vervangen we remblokjes. En (met een
knipoog) dat is goed voor de opbrengst
van Alpe d’HuZes.” De bezoekers aan de
werkplaats moeten immers een klein bedrag
betalen voor een reparatie. Gevraagd naar de
meest vreemde bezoekjes van deelnemers:
“Ooit kwam iemand met Tacx bandjes
binnen. De blauwe kleur paste goed bij zijn
fiets! En wat te zeggen van een deelnemer
die kwam vragen waar die flippers aan de
remgrepen voor bedoeld waren.....

CUPCAKES VOOR
JUFFROUW ASTRID
De Rotary uit Uden is met een groot team in
Frankrijk. Degenen die niet fietsen of lopen
staan in bocht 5 alle deelnemers omhoog
te schreeuwen. Onder de lopers van Alpe
d’HuZes bevindt zich ook een van de jongste
deelnemers, Irina Lusthof, 7 jaar! En wat
te zeggen van Joepke Halmans. Hij heeft
het actievoeren al jong in het bloed zitten.
“Juffrouw Astrid van onze school is heel
erg ziek, ze zal niet meer terug komen. Ik
heb een actie opgezet: cupcakes bakken en
verkopen. Het heeft 900 euro opgebracht”,
vertelt Joepke trots.
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NAAR BOVEN
KRUIPEN
De supporters van ‘Zinvol op je zadel’ zijn
om zes uur, toen ze alle deelnemers hadden
aangemoedigd aan de voet van de berg,
begonnen aan hun wandeling naar boven.
“Nou ja, wandelen, wij kruipen naar boven.
De eerste kilometers was het overigens
poncho aan en poncho uit. We stoppen in
principe in elke bocht. Als het regent, blijven
we niet te lang hangen, dan gaan we op weg
naar de volgende bocht.” Rond half een zijn
ze in bocht 7 beland, ze zitten of staan in een
lekker zonnetje en moedigen elke deelnemer
enthousiast aan. “Het ziet er nu naar uit dat
we niet op regen moeten wachten voordat
we weer in beweging komen, anders halen
we het finishplein vandaag niet meer!”

IK KAN WAT
TERUGDOEN
“Jij moet mee doen met Alpe d’HuZes”, kreeg
Jeroen van den Tweel drie jaar geleden
te horen. Hij was herstellende van kanker.
“Die uitnodiging heb ik aangenomen en ik
ben in iets onvergetelijks ondergedompeld.
Gevolg: sindsdien zijn wij in de eerste week
van juni in Frankrijk. Fietsen maar vooral geld
inzamelen met als motivatie dat ik op die
manier iets kan terugdoen. Als ik tijdens een
klim de spandoeken in de bochten lees, staan
de tranen in mijn ogen. Met mensen praten,
verhalen uitwisselen, er valt een week lang
geen onvertogen woord, dat zouden veel
meer mensen moeten meemaken!”

NIET ERG ALS HET NU
WEER GAAT REGENEN
Bij elkaar op een bankje beland in bocht
7. Bart Geeve is met zijn derde klim per
fiets ‘gestrand’ om zijn voeten rust te
geven, Jesse Leyendekker zit er helemaal
doorheen en denkt zijn klim alleen nog
maar lopend af te kunnen maken. Bart:
“Ondanks alle problemen wil ik er nog
een 4e klim uitpersen, dat levert me extra
sponsorgeld op.” Jesse: “Ik heb een beetje
last van de warmte. Ik weet, het klinkt gek
na vanochtend, maar ik zou het niet erg
vinden als het nog even ging regenen”. Even
samen uitpuffen en praten. En dan weer er
tegenaan. Ook dat is Alpe d’HuZes!
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ONDERTUSSEN
OP DE BERG
WE DOEN HET VOOR
EN MET ELKAAR

De berg staat vol supporters. Complete

voor iedereen is. En als hun kanjer dan

gezinnen

kanjers

aankomt, vergezellen ze hun geliefden

aanmoedigen. Meerdere generaties staan

soms zelfs de finish over. De Alpe d’HuZes-

paraat en zelfs de hond is mee. Langs

app met doorkomsttijden was even

de route met spandoeken en vlaggetjes,

van streek, maar dat maakte niet uit.

aan de finish om ze binnen te halen met

Iedereen had een engelengeduld, vol

medailles, in appartement of hotel om ze

spanning weliswaar, waar je respect voor

op te vangen. Je ziet zelfs supportteams

krijgt. Weer of geen weer. Het gevoel dat

met hun eigen supportkleding. Emotie

meedoen aan Alpe d’HuZes iets is wat je

spat van de gezichten af. Supporters

samen doet, overheerst.

komen

hun

die naast elkaar staan, vragen elkaar
hoe het gaat, wie ze opwachten en
vormen zo één groot supportteam dat er

FIETSEN ALS UITLAATKLEP
Het warme Team ‘Lisette’ fietst én loopt

dan houdt het op. Maar dan begint het

als buddy’s de berg op voor een betere

misschien pas juist voor de patiënt. En dat

wereld als je kanker hebt. “Het is een

zie je ook terug in de medische wereld. De

mensonterende ziekte”, vertelt Wijnand,

nazorg is er amper tot niet, dus alles komt

de man van Lisette. “Mensen moeten eerst

neer op eigen initiatief en je omgeving.”

nóg zieker worden, voordat het uiteindelijk

“Fietsen werd mijn uitlaatklep voor de

beter gaat. Het zou geweldig zijn als

emotionele achtbaan die ik beleef”, vertelt

behandelingen nog specifieker worden

Wijnand, “en tevens training voor Alpe

waardoor schade wordt beperkt.” “Daarom

d’HuZes. Dat ik een paar weken geleden

doe ik ook mee met een onderzoek

onderuit ging met de fiets, maakt dat ik nu

hiernaar”, vult Lisette aan. “Je merkt het

lopend de berg op ben gegaan. Dat Lisette

ook aan hoe mensen ermee omgaan”, gaat

zich deze week dan alsnog inschrijft om

Lisette verder. “Wanneer je ziek bent en

met me mee de berg op te wandelen, is

behandelingen krijgt dan is daar aandacht

onbeschrijfelijk!”

voor, maar als je schoon bent verklaard
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SAAMHORIGHEID TOT AAN DE TOP
In 2017 kon de saamhorigheidsklim niet

Stuk zitten

Aanbeveling

worden afgemaakt door het noodweer

De sfeer was als een warm bad. In bocht

Samen

dat de berg overviel. Gisteren aan het

16, 7 en bij de Marmotte was er wat te

‘zonnestralen’ regende en het geweldige

einde van de middag ging er een groep

eten en te drinken; men wachtte op

voorlopige eindbedrag (11,2 miljoen)

van zo’n honderd deelnemers voor die

elkaar tot de groep weer compleet was.

van Alpe d’HuZes 2018 bekend werd

klim de berg op. Nu wel tot aan de top!

Zelfs mensen die stuk zaten en voor

gemaakt. De saamhorigheidsklim is een

Als eerste startten drie lopers, waarna

de zoveelste keer naar boven gingen,

aanbeveling voor iedere deelnemer, zowel

de fietsers volgden. Begeleid door twee

voelden zich grotendeels goed. Daar waar

voor fietsers als (hard)lopers.

motards, fietsers van team Start en een

je normaal niet kan praten tijdens het

“Zes jaar heb ik meegedaan aan Alpe

busje als bezemwagen klom de laatste

fietsen, werd er druk gesproken over van

d’HuZes als vrijwilliger en dit jaar ben ik

groep deelnemers de berg op. De motards

alles en vooral over deze dag. Wanneer

ook Alpe d’HuZusser; geweldig om het van

reden steeds een stukje vooruit, om

het moeilijk ging, waren daar fitte fietsers

de andere kant mee te maken.”

vervolgens de groep aan te moedigen.

die Hermannetjes uitdeelden.

- Tessa Kroon, team Start.

over

de

finish

waar

het
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DE ZES IN BEELD

STARTSCHOT

Om 4.30 uur startte Alpe d’HuZes 2018.
Deelnemers Lex Houweling en Marga van
Bruggen stonden te poppelen tot Sylvia
Struiwigh het startschot gaf. Daarna
buffelden de ruim 4300 deelnemers de
donkere, stille berg op.

BIKKELS OP DE ALPE
De fietsers en lopers van Alpe d’HuZes zijn
echte bikkels. Ondanks de regen en de
kou is opgeven geen optie. Bekijk hier de
beelden van de eerste uren.

KLIMMEN PER ROLSTOEL
Drie krachtpatsers (drie gekken) duwen
Hanneke van Avendonk de berg op tijdens
Alpe d’HuZes. Het was haar grote wens om
de berg en alle 21 bochten te bezoeken om
zo de sfeer van het evenement te ervaren.
En zo geschiedde.
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AANGESTOKEN
De saamhorigheid is volgens deze twee
fietsende deelnemers ongekend. “Het
was de eerste keer, maar zeker niet de
laatste keer!” Je kunt wel zeggen dat deze
mannen aangestoken zijn met het Alpevirus.

HUP MAMA!
Vader en zoon staan in bocht 7 in
afwachting van mama. Een kanjer die de
derde klim maakt. Hup mama, hup mama!

OP HET TANDVLEES
Voor Iwan Kokhuis beklimmen Dorien,
Madelon en zijn moeder de Alpe d’Huez.
Iwan overleed aan kanker op 38-jarige
leeftijd. “We gaan ons vandaag maximaal
inspannen; al is het op ons tandvlees.”

DAGREPORTAGE DINSDAG

13

14

SPONSORPAGINA
DE WERELD ACHTER AL HET ETEN EN DRINKEN
Catering, ja, dat is natuurlijk eten en drinken. Maar catering op Alpe d’HuZes is niet zomaar een broodje kaas of een gevulde koek. Teamleider Erik van
Rijswijk geeft graag een kijkje achter de schermen. Bij het Palais des Sports bevindt zich achter de grote tent de keuken waar veel machines overuren
draaien. Gesponsord door onder andere Convotherm, Winterhalter en GKT Rijswijk. Zij stellen bijvoorbeeld stoomovens en wasstraten beschikbaar. Het
kost ook meer tijd om maaltijden voor te bereiden in verband met de hogere luchtdruk op de berg. En die stroom is ook niet vanzelfsprekend. Heb je de
gigantische, ook gesponsorde, aggregaten al gezien?
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Volgend jaar is Alpe d’HuZes op 5 en 6 juni.
Ben jij er dan ook (weer) bij?

