Steve Ryde van wielerclub Carpe Diem neemt deel aan de ‘Tour for Life’ ten voordele van de ALS Liga België. De club organiseerde een sponsorrit om
geld in te zamelen voor dit goede doel. (Foto DL)

Carpe Diem steunt Steve
STEVE RYDE RIJDT MET TRAIN FOR LIFE-TEAM TOUR FOR LIFE T.V.V. ALS
ZEDELGEM q Steve Ryde van wielerclub Carpe Diem neemt deel aan de ‘Tour for Life’ ten voordele van de
ALS Liga België. De club bleef niet bij de pakken zitten en organiseerde een sponsorrit. “We steunen graag
goede doelen. Het is het minste wat we kunnen doen”, zegt voorzitter Didier Vermeersch.
Samen met NMBS-collega’s Stefaan Dobbelaere, Jean-Marie
Brailly, David Noteboom en zelfstandig dakwerker Rik Vandenheede neemt Steve Ryde van 30
augustus tot 6 september met het
‘Train for Life-team’ deel aan de
‘Tour for Life’ ten voordele van de
ALS Liga België. Deelnemers betalen zelf 475 euro, maar laten
zich voor 2.500 euro sponsoren.
Het ‘Train for Life’-team moet in
totaal 12.500 euro ophalen om te
kunnen deelnemen. “We organiseerden zelf al enkele verkoopacties, maar we zijn heel blij met het

initiatief van Carpe Diem. Zij
kwamen af met het schitterende
voorstel”, zegt de 34-jarige treinbegeleider.
“Elk jaar maken we met ons
ploegje een fietsvakantie. Voor dit
jaar kwam David op de proppen
met de Tour for Life ten voordele
ALS.”

MYTHISCHE BERGEN
Het ‘Train for Life’-team rijdt voor
het goede doel, maar staat voor
een serieuze sportieve uitdaging.
“Tour for Life telt acht etappes.
We rijden van Italië naar Frank-

rijk. Vervolgens gaat het richting
Zwitserland om via Frankrijk België te bereiken. Alpe d’Huez, Col
de la Madeleine, Col de la Croix
de Fer, Col du Grand Ballon,… De
koninginnenrit met nogal wat
mythische bergen telt 4.200 hoogtemeters. Een serieuze opgave,
maar we kijken ernaar uit. De
sponsorrit van Carpe Diem is een
riem onder het hart. We zijn heel
dankbaar voor de steun.”

VEEL STEUN
Meer dan vijftig wielertoeristen
zakten af naar café Den Heirweg

voor de sponsorrit. “Heel wat wielertoeristen van bevriende clubs
tekenden present. We kregen ook
heel wat steun van de gemeente
en garage Van Steelant stelde
twee volgwagens ter beschikking.
Elke deelnemer betaalde 5 euro
en op deze manier deden we een
duit in het zakje. ALS is een verschrikkelijke ziekte en mensen
die zich engageren verdienen alle
steun. We overwegen om met de
club de laatste etappe mee te rijden”, aldus Carpe Diem-voorzitter
Didier Vermeersch.
(Danny Lingier)

