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Recentelijk heb je je aangemeld mee te doen met de 
Ven2-4Cancer actie. Jij strijdt mee tegen Kanker! 
Wij zijn je erg dankbaar daarvoor en wij willen je graag 
met de volgende informatie voorzien voor de voltooiing 
van jouw inschrijving. 
Deze brochure is een levend document. Om praktische 
redenen zal info en nieuws steeds worden aangevuld 
of aangepast op dit document. De brochure zal bin-
nenkort ook beschikbaar zijn op de website. Dus is het 
handig om af en toe eens te checken op de site of er 
een update versie beschikbaar is. 

Beste Deelnemer/ Sponsor aan Ven24Cancer! 
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Historiek

Wij zijn ontstaan vanuit onze Nederlandse zusteror-
ganisatie Alpe d’HuZes / Inspire 2Live. Wij hebben 
dezelfde visie en hetzelfde doel, namelijk geld bijeen 
!etsen voor de strijd tegen Kanker. Wij zijn een samen-
werkingsverband aangegaan met de Vlaamse Liga te-
gen Kanker (kortweg VLK) gekend met de slogan “Kom 
op tegen Kanker”. Meer over onze visie in bijlage 1. 

In 2009 hebben we tijdens de eerst editie op 9/9/9 
reeds heel mooie successen geboekt: 
•  Carlos Sastre heeft het Peterschap van ons evenement 
 aanvaard en hij heeft onze wielershirts gesigneerd 
•  Er zijn in de binnenlandse en buitenlandse 
 pers diverse lovende artikels verschenen 
•  Vermelding op verschillende sites van wielervereni-
 gingen waaronder www.cyclobike.be en op de 
 agenda van de site de kale berg 
  http://www.dekaleberg.nl/mvhome.html 
•  Er waren 77 dappere deelnemers in 2009, het jaar 
 nadien telden we reeds 274 deelnemers. 
•  Diegenen die erbij waren (!etsers, supporters, helpers, 
 medici, motards…) kunnen getuigen dat er die dag 
 een heel bijzondere   sfeer was (zie site) 
•  En last but not least hebben we een mooi bedrag 
 ingezameld voor de VLK. 2009 werd afgesloten met 
 een bedrag van 125.000 ". Kort voor het einde van 
 2010 stond de teller al een stuk boven de 300.000 ".
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Voorwaarden tot deelname

 •  Je hebt een eerste aanzet gegeven tot deelname aan 
 Ven2.4Cancer editie 2011 door je nagelaten bericht. 
 •  Inschrijvingsgeld is vastgelegd op 125! te voldoen 
 door storting op rek.nr IBAN : BE14 0016 0279 7583  
 BIC : GE BA BE BB op naam van Boudewijn Verhelst. 
 Met vermelding van naam deelnemer.
 •  Een doktersattest of sportkeuringsrapport 
 niet ouder dan 1 jaar. Voor te leggen op vooravond 
 van het evenement.
 •  Iedere deelnemer dient minimum 500 ! sponsorgeld 
 in te zamelen tvv het VLK (Vlaamse Liga tegen Kanker). 
 Stortingen gebeuren rechtstreeks aan het VLK op rek 
 nr IBAN: BE37 4300 2844 4128  BIC: KRED BEBB 
 o.v.v. code 110-203-183/ naam renner. 
 Iedere gift van minstens 40 ! ontvangt een "scaal 
 attest van het VLK in de loop van het jaar dat volgt 
 op de storting.
 •  Een foto van jezelf en een motivatie die op de website 
 wordt geplaatst. Bezorg alles op volgend emailadres: 
 deelnemerscoordinatie-ven2.4cancer2011
 @skynet.be
 •  Deelname is pas geldig na storting van inschrijvings-
 gelden, dan wordt deelname bevestigd en op de 
 website geplaatst. Minimum bijdrage van sponsoring 
 dient voldaan één week voor start event. 
 Organisatoren kunnen deelnemers deelname ont-
 zeggen bij niet voldoen van geldelijke voorwaarden.
 •  Ondertekenen van disclaimer op dag van event.
 •  Opvolgen van de veiligheidsregels opgelegd door 
 organisatie en/of plaatselijke overheden.
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Wat mag een deelnemer verwachten.

 • Iedere deelnemer krijgt voor zijn inschrijvingsgeld een 
 koerstrui en koersbroek van de organisatie die op de 
 dag van het event moet gedragen worden.
 •  Mogelijkheid om de wielerkledij te personaliseren.
 •  Inbegrepen is ook de bevoorrading tijdens het event.  
 Bevoorrading bestaande uit drank en verantwoord 
 (sport)voedsel.
 •  Tips en sponsorpacks opgemaakt door Ven2.4Cancer 
 om jullie sponsoropdracht te vergemakkelijken.
 •  Logistieke ondersteuning tijdens het event.
 •  Bijstand door een medisch team, samengesteld door 
 vrijwilligers uit Nederland en België en de plaatselijke 
 specialisten.
 •  Giften aan VLK en dus aan Ven2-4cancer zijn !scaal 
 aftrekbaar. De VLK stuurt een !scaal attest bij giften 
 vanaf "40. Een uitspraak van het Europese hof waarin 
 staat dat giften gedaan aan een erkende instelling in 
 een ander land !scaal  conform eigen nationale regels 
 behandeld kan worden. D.w.z. dat een Nederlands 
 bedrijf of particulier kan sponsors aan een Belgisch 
 fonds zoals de Vlaamse liga en dat !scaal het net zo 
 behandeld wordt als ware het een Nederlands erkend 
 goed doel: (http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.
 pl?lang=NL&Submit=rechercher&numa#=C-318/07) 
 •  deelname aan een uniek evenement 
 •  de kans om een steentje bij te dragen in de strijd 
 tegen kanker.
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Sponsorgeld verzamelen: 

Veel mensen schrikken van de eis om je in te zetten om 
minimaal 500 " sponsorgeld te verzamelen. 
Dat snappen we, want 500 " is veel geld. Maar de 
ervaring leert dat deelnemers hier veel beter in zijn dan 
ze zelf denken. In 2009 is het ook nagenoeg iedereen 
gelukt en het gemiddelde lag beduidend hoger. 
Reken maar uit: 124.000 " / 77 deelnemers = meer dan 
1600 " per deelnemer! Voor 2010 zal het gemiddelde 
terug een stuk boven de 1.000 " per deelnemer zijn. 
Dus laat je hier niet door ontmoedigen. We helpen je 
hierbij en hebben veel creatieve ideeën en tips. De VLK 
is een erkend doel, dus giften zijn !scaal aftrekbaar 
(in België zelfs al vanaf 40 "). En denk bijvoorbeeld ook 
aan sponsoring in natura: een bedrijf stelt goederen ter 
beschikking die wij weer verkopen en de opbrengst 
gaat naar de VLK. Zo gaat het ook met veel merchan-
dising artikelen (zie verderop). 
En tenslotte hebben we een verhaal naar sponsors dat 
bijna niemand heeft: we hebben een anti-strijkstok-
beleid, wat betekent dat de organisatie geen kosten 
maakt. Daarmee garanderen we dat 100% van het spon-
sorgeld daadwerkelijk naar het goede doel gaat. En ook 
bij de VLK wordt het geld alleen besteed aan gezamen-
lijk vast te stellen speci!eke projecten. 
Dus ook daar geen overhead kosten!
De motivatie van deelnemers op de Website: 
www.ven2-4cancer.com 
en www.opgevenisgeenoptie.be 
We hebben een website waarop alle informatie over dit 
evenement gevonden kan worden. Zo ook de verhalen 
en motivaties van de deelnemers om mee te doen. 
Elke deelnemer wordt verzocht een foto en motivatie 
aan te leveren. 
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Fietskledij:
 

We hebben net zoals de vorige jaren (en zoals bij de Alpe 
d’HuZes) voor iedereen een wielersetje (broek en shirt) van de 
Ven2-4Cancer. 
Iedere deelnemer krijgt een dergelijk setje (dit is inbegrepen 
in het inschrijfgeld van 125 euro). Wij verzoeken je zo snel mo-
gelijk het inschrijfgeld te betalen. Dan ben je verzekerd dat je 
jouw kleding ook tijdig ontvangt met de door jouw persoon-
lijk opgegeven sponsors! 

We hebben de volgende informatie nodig voor de kleding: 
•  maat broek en maat shirt (het merk kennen we nog niet 
 want we zijn nog in onderhandeling met verschillende 
 fabrikanten) 
•  naam die je achter op je shirt wil zetten (voor teams geldt 
 dat alle renners van het team dezelfde (team)naam achter 
 op het shirt krijgen) 
•  eventuele extra kleding die je wilt bestellen 
•  op welke plek jij je persoonlijke sponsors wil (nadat het 
 ontwerp van de wielerkleding gereed is en bepaald is welke 
 plekken gereserveerd zijn voor hoofdsponsoren). 

Extra Kleding: 
Aangezien het behoorlijk koud kan zijn boven op de Mont 
Ventoux en we ook moeten afdalen hebben we ook een 
speciaal Ven2- 4Cancer windjack en speciale arm en been-
stukken (in bijpassend wit)) laten maken!!!  We zullen tijdens 
de onderhandelingen met de kledij leverancier ook kijken of 
we nog meer kledij stukken kunnen laten maken, bv body 
warmer, kousen, trui met lange mouwen, enz. 
Meer nieuws van zodra we de onderhandelingen hebben 
afgerond.
Je hebt dan een unieke complete wielerout!t van 
Ven2-4Cancer. De opbrengst van de kleding gaat naar Kanker-
bestrijding. 
Dit conform ons 100% anti strijkstok beleid! Hierover later in 
deze brief meer. 
Indien je vrienden, collega’s of familie interesse hebben en 
graag een shirt of jack wil bestellen of dat je zelf een extra 
setje of shirt wil dan kan dat natuurlijk altijd! Deze kun je tegen 
extra betaling bestellen. Alle kleding zal ten laatste in augustus 
worden geleverd. De levertijd hangt af van jullie snelle res-
pons! Informatie over betaling van kleding volgt hierna. 
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Wat bieden wij:

• Sponsor overeenkomsten voor potentiële sponsors 
 die willen storten 
•  Tips om sponsors te benaderen 
•  Een voorbeeld sponsorbrief die je naar bedrijven kunt 
 sturen en tips hoe je samen met je werkgever kunt 
 sponsors voor het goede doel 
•  Giften aan VLK en dus aan Ven2-4cancer zijn !scaal aftrek-
 baar. De VLK stuurt een !scaal attest bij giften vanaf "40. 
  Een uitspraak van het Europese hof waarin staat dat giften 
 gedaan aan een erkende instelling in een ander land !scaal   
 conform eigen nationale regels behandeld kan worden. 
 D.w.z. dat een Nederlands bedrijf of particulier kan spon-
 soren aan  een Belgisch fonds zoals de Vlaamse liga en dat 
 !scaal het net zo behandeld wordt als ware het een 
 Nederlands erkend goed doel: (http://curia.europa.eu/
 jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numa#
 =C-318/07) 
•  Tips voor de beklimming van de Berg.

Sponsoring op kleding: 
Als sponsors min 2500 " storten, worden de logo’s op jouw 
individuele wielershirt met Ven2-4Cancer design gratis erbij 
gedrukt (mits tijdig aangeleverd!). Daarnaast komen de hoofd-
sponsors storten op alle kleding. In principe wordt iedere 
sponsor die minimaal 5000 " stort hoofdsponsor, tenzij het 
aantal hoofdsponsoren dan te groot wordt. Hierdoor is voor 
iedereen herkenbaar welke sponsors de Ven2-4Cancer-kanjers 
sponsors. Dit is ook interessant voor jouw sponsors en de 
lokale krant. Als je sponsors hebt die hiervoor in aanmerking 
komen, geef dat dan asap aan ons door via:
ven2-4cancer2010@telenet.be 
Lever de logo’s in EPS-vector formaat aan ons aan. 

Kleding 2010 : 
Voor wie niet wachten kan is er nog wat kleding van 2010 
beschikbaar. Trouwens een uitstekende manier om levende 
reclame mee te maken. Info op de website.



8

Parcours 
Voorlopig is vastgelegd dat we het principe van 2010 aan-
houden, vertrekken in basiskamp in Malaucéne naar de top, 
vervolgens afdalen naar Bedoin. Tweede beklimming vanuit 
Bedoin. Beklimming drie en vier vanuit Malaucene. 
Bepaalde regels worden opgesteld die door de deelnemers 
dienen gevolgd te worden.Die regels werden opgesteld in 
functie van veiligheid, plaatselijke reglementering en ter be-
scherming van de gezondheid van de deelnemers. 

Weekprogramma
Het bestuur wil ingaan op het algemeen verzoek van de 
deelnemers 2010 om een omkaderd programma in elkaar te 
steken. Er moet tijd en ruimte voorzien worden zodat mensen 
hun verhaal kunnen vertellen, hun ervaring te delen. 
Kortom de banden tussen de deelnemers moeten we 
dichter aanhalen. Later berichten we hier meer over.

Het verblijf.
Iedereen zorgt zelf voor vervoer van en naar de Provence en 
boekt ook zijn eigen verblijf. De organisatie wenst zoveel mo-
gelijk info betre#ende verblijven op de site te plaatsen. 
We blijven in ieder geval verder werken aan onze contacten 
ter plaatse om zoveel mogelijk informatie te kunnen verzame-
len en de medewerking ter plaatse te optimaliseren. 
Voor mensen die met de trein, vliegtuig, moto of auto reizen 
zullen we een optie voorzien om de !ets mee te geven met 
een vrachtwagen. Zo kan er misschien aan carpooling worden 
gedaan (ecologisch verantwoord), meer mensen met minder 
auto’s. De vergoeding die gevraagd wordt om de !ets mee te 
geven gaat rechtstreeks en integraal naar het VLK.
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Betalingen & Bankrekeningen  

Betalingen van kleding, (ook extra wielerkleding en polo’s), 
bidons, de bijdrage vrachtwagen voor !ets en alle andere 
toekomstige verkoop acties via: 
Benaming: Boudewijn Verhelst 
IBAN: BE14 0016 0279 7583
BIC: GE BA BE BB 
Bank: Fortis BNP Paribas 
Mededeling: je naam en wat je gekocht hebt of inschrijvings-
geld met vermelding naam !etser! 
Het is steeds handig om een mailtje te sturen naar: deelne-
merscoordinatie-ven2.4cancer2011@skynet.be als je een  
betaling  gedaan hebt. 

Stortingen sponsorbijdragen: 
Rekeningnummer 430-0284441-28 op naam van de 
Vlaamse Liga tegen Kanker. 
O.v.v. code 110-203-183/ naam renner 
IBAN: BE37 4300 2844 4128 
BIC: KRED BEBB 
Bank : KBC Bank 
Wij verzoeken u in de mededeling de code 110-203-183 te 
vermelden. Wilt u een speci!eke renner of team sponsors, dan 
kunt u achter de code de naam van de deelnemer vermelden. 
De rekening is van het Kom op tegen Kanker Ven2-4Cancer 
fonds. Het wordt beheerd door “Kom op tegen Kanker”. Wij 
garanderen dat 100% van het bedrag daadwerkelijk ten goede 
komt aan het goede doel.
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Contacten en verantwoordelijken

• Voorzitter en woordvoerder: 
 Didier De Rycke - ven2-4cancer2010@telenet.be

• Koersdirecteur, secretariaat en deelnemerscoördinatie 
 (in duo): An Wostyn - koersdirectie-ven2.4cancer@skynet.be

• Financiëel verantwoordelijke en rechtskundig expert: 
 Boudewijn Verhelst - boudewijn.verhelst@telenet.be
• Kledij verantwoordelijke: 
 Serge Goelen - serge.goelen@telenet.be

• Gra!sch verantwoordelijke, fotograaf, kledij ontwerper: 
 Leo Van de Velde - leo@icilaba.be

• Webverantwoordelijke, deelnemerscoördinator (in duo): 
 Didier Vuylsteker - ven2.4cancer@skynet.be

• Voor alle info betre"ende deelname: 
 deelnemerscoordinatie-ven2.4cancer2011@skynet.be

• Secretariaat: Kapellestraat 17, 8750 Wingene  België
 www.ven2-4cancer.com - www.opgevenisgeenoptie.be 

Bijlagen: 

1. Visie Ven2-4Cancer - Nederlands 
2. Visie Ven2-4Cancer - Frans 
3. Visie Ven2-4Cancer - Engels



Ven2-4Cancer (spreek uit als: Ventoux 
for Cancer) is een actie waarbij !et-
sers, alleen of in een team, geld bijeen 
!etsen waarmee zij een bijdrage 
leveren aan de strijd tegen de gevol-
gen van kanker. Op één dag wordt 
vier maal de fameuze “kale berg” Mont 
Ventoux in Frankrijk beklommen (voor 
teams mogen de beklimmingen van 
alle teamleden bij elkaar worden 
opgeteld). Een bijna onmogelijke 
krachttoer, die normaliter alleen wordt 
ondernomen door de club van mal-
loten van de Mont Ventoux. 
Maar de malloten van Ven2-4Cancer 
gaan nog een stapje verder. Op 16 
september 2011 (16-9-11) zetten ze 
niet alleen een fantastische sportieve 
prestatie neer, maar zamelen daarmee 
ook een zo hoog mogelijk bedrag in 
voor de Vlaamse Liga tegen Kanker, 
bekend van “Kom op tegen kanker”. 
Dit alles onder het motto “opgeven is 
geen optie”. Waarom? Omdat we een 
missie hebben! 
Ven2-4Cancer is een initiatief van 
Inspire2Live, een net opgerichte 
internationale organisatie die sport-
evenementen organiseert in de 
mondiale strijd tegen kanker. De initi-
atiefnemers van het in Nederland zeer 
succesvolle Alpe d’HuZes hebben in 
2008 besloten om zich niet alleen in 
Nederland in te zetten voor de strijd 

tegen kanker, maar ook Internationaal. 
Daarmee is de ambitie geboren om 
in 2012 een wereldwijd evenement te 
organiseren waarin in alle 24 tijdzones 
een sportevenement plaatsvindt dat 
in het teken staat van de strijd tegen 
kanker. 
De ambitie van Ven2-4Cancer is 
om voor België te worden wat Alpe 
d’HuZes is voor Nederland: een 
fantastisch !etsevenement waarbij 
!etsers, vrijwilligers en sponsors op 
een geweldige manier een bijdrage 
leveren aan de strijd tegen kanker. 
En dat alles met de garantie dat 100% 
van het sponsorbedrag ook daad-
werkelijk naar kankerbestrijding gaat, 
vanwege ons strikte anti-strijkstok 
beleid. 
Ven2-4Cancer werd op 9 september 
2009 voor het eerst georganiseerd. 
Het was de geslaagde geboorte 
van een groots jaarlijks evenement 
waarbij 78 !etsers (alleen of in team) 
de uitdaging aangegaan zijn. De Kale 
Berg werd 173 overwonnen en er 
werd maar dan 144.000 " gestort op 
rekening van de Vlaamse Liga tegen 
Kanker. In de strijd tegen kanker 
ervaren zowel patiënten als hun dier-
baren een groot gevoel van onmacht. 
Kanker is alomtegenwoordig. 



Ertegen vechten lijkt zinloos. Eén op 
de drie mensen krijgt kanker. Iedereen 
maakt van dichtbij mee hoe levens 
drastisch beïnvloed en verwoest 
worden. 
Ven2-4Cancer is opgericht met als 
doel de onmacht die door kanker ont-
staat, om te zetten in kracht. Dit doen 
we door met zoveel mogelijk men-
sen steeds weer de grenzen van het 
mogelijke te verleggen. Ven2-4Cancer 
is gegrondvest op de absolute over-
tuiging dat je de grootst mogelijke 
voldoening bereikt als je je met hart 
en ziel inzet voor een ander. 
Onder het motto “Opgeven is geen 
optie” accepteren we geen beper-
kingen in wat we kunnen en zullen 
bereiken. 
Wat gaan we bereiken? 
Ven2-4Cancer zal telkens een beroep 
doen op al die mensen die zich bij 
ons betrokken voelen. 
Om hun grenzen te verleggen. 
Te gaan waar nog niemand eerder is 
geweest: bij het werven van sponsors, 
het 4 of meer keer beklimmen van 
de Mont Ventoux, het organiseren 
van een enorm evenement zonder 
dat het een cent kost, of het opzetten 
van een medisch programma dat de 
gezondheidszorg revolutionair gaat 
veranderen. Elk doel dat we ons stel-
len (hoe onrealistisch het van tevoren 
misschien ook leek) motiveert ons de 
grenzen weer op te zoeken, de lat ho-

ger te leggen. We doen dat niet voor 
onszelf maar voor anderen, die het zo 
verschrikkelijk hard nodig hebben. 
Alleen een dwaas blaast tegen de 
wind in, maar met zijn allen verande-
ren we zijn richting. 
Onze droom is dat kanker van een 
dodelijke naar een chronische ziekte 
evolueert. We willen kankerpatiënten 
optimaal ondersteunen 
om hun de mogelijkheid te geven 
goed, gelukkig en gezond te leven 
met kanker. 
Daarnaast kan iedereen het ultieme 
geluk ervaren, dat ontstaat door 
het beste van jezelf te geven voor 
anderen. Iedereen die betrokken is 
geweest bij Alpe d’HuZes- evene-
menten heeft dit geluk aan den lijve 
ondervonden. 
De kracht die daar vrijkomt is de 
brandstof voor het verwezenlijken van 
alle dromen die we koesteren. 
We hebben een missie: 
Anderen faciliteren en inspireren om 
Goed, Gelukkig en Gezond te leven 
met kanker. 

Ter nagedachtenis aan de mensen 

die te vroeg aan kanker zijn 

overleden, ter inspiratie van de 

mensen die aan het strijden zijn.



Ven2-4Cancer est une initiative d’Ins-
pire2Live, une organisation internatio-
nale récemment érigée qui organise 
des événements sportifs dans le cadre 
de la lutte mondiale contre le cancer.  
Les preneurs d’initiative d’ Alpe d’Hu-
Zes, très réussie aux Pays-Bas, ont 
décidé en 2008 de combattre le can-
cer non seulement aux Pays-Bas mais 
également sur le plan international. 
De ce fait, l’ambition d’organiser un 
événement sportif mondial contre le 
cancer en 2012 dans 24 zones horai-
res, a vu le jour. 
L’ambition de Ven2-4Cancer pour la 
Belgique est de devenir ce qu’Alpe 
d’HuZes signi!e pour les Pays-Bas: un 
événement cyclo fantastique pendant 
lequel des cyclistes, des volontaires et 
des sponsors contribuent d’une façon 
extraordinaire à la lutte contre le 
cancer. Et tout cela avec la garantie 
que l’intégralité (100%) des fonds 
récoltés ira e#ectivement à la lutte 
contre le cancer grâce à notre poli-
tqiue anti-’disparition dans les poches’ 
(sans frais).
Mais les cinglés de Ven2-4Cancer vont 
encore plus loin. Le 16 septembre 
2011 (16-9-11), ils réalisent non seule-
ment une performance sportive hors 

du commun, mais ils récoltent avec 
leur action un maximum de fonds 
pour la Vlaamse Liga tegen Kanker 
(la ligue $amande contre le cancer), 
connue de “Kom op tegen kanker” 
(Agissez contre le Cancer). Tout cela 
sous l’adage “abandonner n’est 
pas une option”. Pourquoi ? Parce que 
nous avons une mission! 
Dans la lutte contre le cancer, les pa-
tients ainsi que leurs proches, ressen-
tent un fort sentiment d’impuissance. 
Le cancer est omniprésent. Se battre 
contre cette maladie semble dérisoire.  
Une personne sur trois en sou#re. 
Chacun pourra témoigner des 
changements dramatiques et des ra-
vages que la maladie provoque dans 
la vie des malades. 
C’est dans une envie de transformer 
le sentiment d’impuissance en force 
mentale qui Ven2-4Cancer a vu le jour. 
Avec le plus grand nombre de person-
nes possible, nous nous e#orçons de 
repousser les limites du possible.  
La philosophie de Ven2-4Cancer est 
d’obtenir un maximum de satisfaction 
pour soi-même en se battant de tout 
coeur pour la cause d’autrui. 
Selon la devise « L’abandon n’est pas 
une option » nous  refusons de croire 



que quoi que ce soit puisse nous em-
pêcher d’atteindre nos objectifs. 
Quels sont nos objectifs ? 
Ven2-4Cancer fait appel à toute 
personne souhaitant s’impliquer dans 
notre cause et ayant envie de se 
surpasser: 
En montant de Mont Ventoux, 4 fois 
ou plus  –lors de la recherche de 
sponsors  –en organisant un événe-
ment sans que cela coûte un centime  

-  en étant à la base du lancement 
d’un programme médical qui va 
changer la santé publique de façon 
révolutionnaire. 
Chaque résultat obtenu (aussi 
irréaliste que ça puisse paraître au 
départ) nous motive à repousser nos 
limites et nous donne envie de  nous 
!xer encore de nouveaux buts . Nous 
ne le faisons pas pour nous-mêmes, 
mais pour ceux qui en ont tellement 
besoin. 
«Ce n’est qu’un fou qui sou!e contre le 
vent, mais en sou!ant tous ensemble 
nous réussiront à changer sa direction». 
Notre rêve est de faire évoluer le 
cancer d’une maladie mortelle à une 
maladie chronique. Nous souhaitons 
soutenir les personnes 
atteintes d’un cancer en leur o#rant 
la possibilité de vivre une vie saine 

et heureuse en harmonie avec leur 
maladie. 
Parallèlement, chacun de nous peut 
ressentir la profonde émotion qu’ap-
porte le combat que nous livrons 
pour autrui. Toute 
personne ayant été impliquée dans 
les événements d’Alpe d’HuZes en 
a fait  l’expérience. La force d’un tel 
événement est le moteur pour la 
réalisation de tous nos rêves. 
Nous avons une mission: 
Encourager et aider les personnes 
atteintes d’un cancer à vivre une vie 
saine et heureuse en harmonie avec 
leur maladie.

A la mémoire de tous ceux et toutes 
celles décédé(e)s trop tôt du cancer, et 
pour encourager les personnes qui se 
battent contre la maladie.



In the initiative Ven2-4Cancer (pro-
nounced as ‘Ventoux for Cancer’) 
cyclists unite to gather funds in sup-
port of cancer recovery. They also seek 
to share their inspiration about living 
life to the fullest, even when that 
seems an uphill battle. The struggle 
to conquer the Mont Ventoux at least 
four times in a single day symbolizes 
the sheer impossible task that cancer 
patients undertake every day to live 
life in spite of a disease.  Individual  
participants cycle up the ‘bare moun-
tain’ at least four times each; teams 
pool their e#orts to total at least four 
runs. 
Ven2-4Cancer is a new initiatieve of 
the international organization Inspire-
2Live that has been recently estab-
lished. Inspire2Live has been created 
to expand the success of the Neth-
erlands based Alpe d’HuZes sporting 
events worldwide. The breathtaking 
success of the Alpe d’Huzes cycling 
events on Alpe Huez in 2006, 2007 
and 2008 has encouraged the Dutch 
organizers to join forces with  athletes 
throughout the world, willing to  ride 
in support of those who refuse to sur-
render to illness. Inspire2Live hopes 
for an international sporting event in 
2012 that will connect champions of 
life throughout 24 time zones. 
In Belgium, Inspire2Live organizes 
Ven2-4Cancer for cyclists eager to join 

in the challenge up the Mont Ventoux 
that will be both symbolic and physi-
cally extremely taxing! Ven2-4Cancer 
promises to bring together athletes, 
support volunteers and sponsors in 
an irresistible cycling event. The 
participants in Alpe d’HuZes have 
experiences the amazing synergy 
of working together to achieve the 
impossible and to gather a huge 
sum of money. 100% of all contribu-
tions directly bene!t the struggle to 
overcome cancer, as Ven2-4Cancer 
implements a strict zero-cost policy. 
On September 16th 2011 (16-09-11) 
the Mont Ventoux  will be the scene 
of this incredible challenge. Inspired 
by the successes of our sister founda-
tion Alpe d’HuZes this event will have 
their debute in 2009. 
In association with the monumental 
physical challenge, participants of 
Ven2-4Cancer seek to gather a record 
amount of contributions for the 
Vlaamse Liga tegen Kanker and its 
well-known campaign: Kom op tegen 
Kanker’. Ven2-4Cancer recognizes in 
the Vlaamse Liga  its own motto: ‘Sur-
render is not an option’. 
In the !ght against cancer, both pa-
tients and their loved ones feel a huge 
sense of helplessness. 



Cancer is everywhere. Fighting it 
seems pointless. One in three people 
develop cancer. 
Everyone involved has !rsthand 
experience of how dramatically their 
lives are a#ected and how destructive 
it can be. 
Ven2-4Cancer was created with the 
aim to empower people to convert 
the sense of powerlessness, caused by 
cancer, into one of strength. 
We achieve this by motivating as 
many people as possible to 
constantly challenge and expand 
their boundaries. 
Ven2-4Cancer wants to raise funds to 
!ght cancer by cycling up the Mont 
Ventoux four times in one day. 
The name, Ven2-4Cancer, is a com-
bination of the English translation of 
climbing the mountain Mont Ventoux 
four times for the cancer foundation 
(pronounced as ‘Ventoux for Cancer’). 
Ven2-4Cancer is founded on the 
absolute belief that you can attain the 
greatest possible satisfaction if you 
put your heart and soul into helping 
others. 
Our motto is “Never, ever quit!” We 
refuse to accept any limitations in 
what we can and will achieve. 
What is our goal? 
Ven2-4Cancer will always appeal to 
those who share our belief – to push 
their limits. Whether canvassing for 
sponsors, cycling the famous Mont 

Ventoux, organizing a massive event 
without spending any money, or cre-
ating a medical program that will 
revolutionise health care, they are 
willing to go where no one has gone 
before. Each victory, however unre-
alistic it seemed at !rst, motivates us 
to continue to push the limits and set 
higher targets. 
We do this not for ourselves, but for 
those who truly need it. 
After all, only a fool blows against the 
wind, but together we can change its 
course. 
Our dream is for cancer to evolve from 
a deadly disease into a chronic illness. 
We want to support cancer patients 
so that each one has the opportunity 
to lead a happy and healthy life in 
harmony with cancer. 
Besides, everybody can experience 
an ultimate feeling of happiness, by 
giving the best you can for others. 
Everyone who has taken part in Alpe 
d’HuZes events, knows what that feel-
ing is and what it means. It is the drive 
that realises our dreams. 
We have a mission: 
To facilitate and inspire people to lead 
Happy and Healthy lives in Harmony 
with cancer. 

In memory of those who died too 
young of cancer and to inspire those 
who are fighting it.



Opgeven is geen optie


