
VEN2-4CANCER (SPREEK un ALS: VENTOUX FOR CANCER) IS DE

JONGSTE LOOT AAN DE STAM VAN INSPIRE2LIVE, DE INTER

NATIONALE ORGANISATIE VOOR ACTIES ALS ALPE D'HUZES.

OP 9 SEPTEMBER 2009 (09-09-09) WORDT OP EEN DAG MINSTENS

VIER MAAL DE FAMEUZE 'KALE BERG' MONT VENTOUX IN FRANKRIJK

BEKLOMMEN, ALLEEN OF IN TEAMS. EEN BIJZONDERE AMBASSADEUR

IS ER INMIDDELS OOK AL: TOURWINNAAR CARLOS SASTRE!

~Of. ven'2&4cancer

Jeroen van Lierop

Sinds joar en dog is er een zogeheten club

van molloten die de Mont Ventoux drie keer

op een dog beklimmen. Een bijno onmogelijke

krochttoer. Moor de 'molloten' van Ven2

4Concer met 4 beklimmingen nog een stopje

verder. Op 9 september 0.5. zetten ze niet

olleen een fontostische sportieve prestotie

neer, moor zomelen doormee ook een zo hoog

mogelijk bed rag in voor de Vloomse Ligo
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tegen Konker, bekend van "Kom op tegen

konker". Dit olles onder het motto "opgeven

is geen optie". Woo rom? Omdot ze een missie

hebben!

INSPIRE2LIVE

Ven2-4Concer is een initiotief van

Inspire2Live, een net opgerichte inter

notionole orgonisotie die sportevenementen

orgoniseert in de mondiole strijd tegen

konker. De initiotiefnemers van het in

Nederland zeer succesvolle Alpe d'HuZes

hebben in 2008 besloten om zich niet olleen

in Nederland in te zetten voor de strijd tegen

konker, moor ook internotionool. Doarmee is

de ombitie geboren om in 2012 een wereld·

wijd evenement te orgoniseren woorin in aile

24 tijdzones een sportevenement plootsvindt

WWW.OPgeveni5geenopl;e.nl



dot in het teken stoat van de strijd tegen

konker. De ombitie van Ven2-4Concer is am

voor Belgie te worden wot Alpe d'HuZes is

voor Nederland: een fontostisch fiets

evenement woorbij fietsers, vrijwilligers en

sponsoren op een geweldige monier een

bijdroge leveren oon de strijd tegen konker.

En dot olles met de gorontie dot 100% van

het sponsorbedrog oak doodwerkelijk noor

konkerbestrijding goat, vonwege het strikte

anti-strij kstokbeleid.

ORGANISATrE IN OPBOUW

Anders don bij Alpe d'HuZes is de orgonisotie

hier notuurlijk nag in opbouw. De octie stoat

onder de bezielende leiding van Jeroen van

Lierop: "Onze focus ligt op ruchtboorheid

geven oon de oclie en het werven van

deelnemers en sponsoren. We zijn een hoop

flyers en posters oon het drukken en goon die

de komende periode op Belgische evene

menten verspreiden."

Met UTS, Xerox, Fortis en Gazelle zijn ook de

eerste sponsoren binnen. Jeroen: "Het goat

nog niet om tienduizenden euro's, moor het

begin is er! En met de beleving komt het ook

wet goed. Lootst kreeg ik op de Alpe d'HuZes

deelnemersdog in Apeldoorn spontoon van

De Spoonse Tourwinnaor van 2008 heeft als

eerste coryfee steun toegezegd aon Ven2

4Cancer, de viervoudige beklimming van de

Mont Ventoux die op 09-09-09 zol plootsvinden.

Sastre, die rijdt voor de Cervelo-ploeg, is aok

dit joor een van de grote kanshebbers voor de

eindoverwinning in de Tour. Ondonks zijn drukke

agenda wit hij graag een bijdrage leveren aan

dit bijzondere wielerevenement, waarvan de

opbrengst geheel noar kankeranderzoek goat.

Het grote publiek leerde de sympathieke

Spanjoord Carlos Sastre pas kennen bij zijn

overwinning op de Alpe d'Huez in de tour van

2008. Hier opende hij namens de CSC-ploeg

zijn aanval op geletruidrager Evans en bleek hij

de troefkaort yon de ploeg te zijn in plaats van

de gebroeders Schleck. Sastre legde met zijn

overwinning op de Alpe ook de basis voor zijn

tourzege.

Maar Sostre is 01 prof sinds 1998 toen hij reed

voor ONCE.Dot hij een goede klimmer was,

www.opgevenisgeenoptie.nl

iemond 20 euro in mijn hand geduwd voor

Ven2-4Concer. Prochtig toch?"

Ook zijn er ofsproken met VLK (Vloomse Ligo

tegen Konker, het Belgische KWF) gemookt

en is de rekening geopend. Van Lierop:

"We gebruiken het eerste joor een rekening

van VLK. Eventueel komt er in het tweede

joor een oporte rekening van een (nog op te

richten) stichting. Op deze monier kunnen

we fiscole oftrekboorheid goronderen voor

donoteurs."

Deze moond wijdt het Belgische wielerblod

Grinto! een stuk oon de oclie.

Nog meer moois: Lex Reurings en Willem

Janssen Steen berg, de auteurs van het boek

"De kale berg - op en over de Mont Ventoux",

hebben 10 exemploren ter beschikking

gesteld die gesigneerd door Carlos Sostre

en/of Eddy Merckx worden geveild t.b.v. het

goede doel.

GEEN GESPREID BEDJE

Dot Ven2-4Concer in een gespreid bedje

terecht komt omdot er 01 een octie ols Alpe

d'HuZes bestoot, is verre van de werkelijk

heid. Van Lierop ondervindt dot dogelijks.

"Mensen zijn wel gei"nteresseerd moor ze

bleek tijdens de Ronde van Sponje van 2000,

woorin hij niet oUeen ochtste werd, moor ook

het bergklossement won. Bij CSCbevestigde

Sostre een goed ronderenner te zijn. Zo hoolde

hij meerdere top-tien klosseringen in de Ronde

van Fronkrijk en won hij in 2003 een zwore

Pyreneeenrit.

De Vuelta van 2007 werd ook een succes voor de

geboren klimmer. Hij moest oUeen Menchov voor

zich dulden en werd voor het eerst tweede in een

grote ronde. Het joor erop won hij de Tour.

Net zools Sostre door de Tour grote bekendheid

verwierf, geldt dot ook voor de de Mont Ventoux.

De berg waor grote kompioenen ols Jon Janssen,

Eddy Merckx en Marco Pontani 01 triomfen

vierden, is dit joor opnieuw het decor van een

heroi"sche strijd. Dit joor kon oak Sostre zich in

de iIIustere rij van overwinnoors goon voegen.

Op 25 juli vindt de etoppe over de Ventoux

ploots. Ais het in zijn schema post, wit Sostre

de berg op 9 september opnieuw beklimmen,

zo heeft hij beloofd. Moor don somen met vele

kijken nog wot de kat uit de boom. Wel is

er relotief veel interesse vonuit Nederland.

Vook van mensen die Alpe d'HuZes 01 kennen.

Mensen zien vook op tegen de verplichte

sponsorlimiet, 01 is die 'moor' 500 euro per

deelnemer. Dot blijkt een drempel voor
mensen om mee te doen. We hebben besloten

die limiet of te zwokken en mensen doorno

te helpen om olsnog boven de limiet uit te

komen. Eerste doel is om te zooien voor een

succesvol evenement door met een stel

gemotiveerde renners op 9 september een

fontostische ervoring te hebben zodot die

eroon goon trekken om het volgend joar

nog succesvoller te maken."

GEINTERESSEERD?

Wit je meefietsen, sponsors werven of

een rol spelen in de organisatie?

Houd in ieder geval de site

www.ven2-4cancer.bein de gaten.

Binnenkort voigt meer informatie. Of stuur

een email naarven24cancer@gmail.com.

-A..
Tourwinnaar Carlos Sastre,

ambassadeur van Ven2·4·Cancer

Belgische omoteurrenners en voor het goede

doel: Ven2-4Concer. Sostre droogt deze actie

een warm hart toe en probeert er dus ook bij

aanwezig te zijn.

Sastre is niet aUeen een fantastische renner,

moor taont zich aok 01 jaren een zeer betrokken

mens. In Sponje is hij voorzitter van Sid-Can,

een organisotie die zowel aids als kanker wit

bestrijden. In Belgie is hij het boegbeeld van

het Kinderkankerfonds waarvoor hij zelf ook

jaarlijks duizenden euro's stort. En ook zijn fan

club geeft de lidmaotschapgelden aon het goede

doe!. De organisotie is uiteraard ongelooflijk

trots dot deze man met gouden trui en hart

Ven2-4Cancer steunt. De kans dot Sostre in

september naar Fronkrijk komt is dus heel groot.
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