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De ambitie van Jaguar Land Rover 
gaat maar door. Het doel is om in 
2020 1 miljoen auto’s te bouwen 
en te verkopen. In 2015 waren 
we halverwege. Dat houdt in dat 
de komende 5 jaar het volume 
verdubbeld gaat worden. Een scala 
van nieuwe modellen staat ons te 
wachten. Modellen die aanvullend 
zullen zijn op wat we al hebben. 
Daarnaast een opeenvolging van 
nieuwe modeljaren om het huidige 
te behouden. Kortom. Een uitda-
ging. Voor de Benelux betekent 
dat een doelstelling van 20.000 
nieuwe Jaguars en Land Rovers in 
2020. Hoe mooi kan je de getallen 
uitkiezen!

Tijdens de presentatie van de nieuwe 
organisatie om die uitdaging te kunnen 
gaan realiseren, werd de 20.000 nieuwe 
auto’s in 2020 vergeleken met de klim 
van de Mont Ventoux. Daar moet wel 
wat voor gedaan worden om dat te 
gaan bereiken. Daar moet je dan focus 
voor hebben, een deadline stellen en 
stevig in training gaan. Dan nog zal het 
veel inspanning vereisen om succesvol 
te zijn. Prachtige metafoor! In diezelfde 
presentatie werd eveneens bekend dat 
één van de medewerkers lijdt aan PLS 
wat een lichte vorm is van ALS. 
Een slopende ziekte waar nog geen 
medicijn voor is.

Waar veel geld voor nodig is om de 
noodzakelijke onderzoeken te kunnen 
uitvoeren. Hoe mooi zou het zijn om met 
een aantal medewerkers van Jaguar 
Land Rover Benelux samen de Mont 
Ventoux te gaan beklimmen en daar 
geld voor op te halen voor ALS.BE.
Het doel werd meteen gesteld; 50.000 
euro! Het idee was om met een persoon 
of 20 de klus te gaan klaren. Inmiddels 
hebben 48 personen zich aangemeld 
om met elkaar samen een fantastisch 
evenement te gaan uitvoeren. Gewel-
dig!  Nederlanders, Belgen, man, vrouw, 
ervaren fi etsers en beginners. Een bonte 
verscheidenheid van deelnemers die 
zich verbonden gaan voelen en samen 
de uitdaging aangaan om de mega klus 
te gaan klaren. Fantastisch!

Om het bedrag van 50.000 euro te 
kunnen realiseren vragen wij de hulp 
van de Jaguar Land Rover Benelux 
dealerorganisatie. Het verzoek aan alle 
Jaguar Land Rover dealers in de Benelux 
is om zo vriendelijk te zijn om een bedrag  
te dononeren naar de Stichting ALS.BE 
onder het volgende banknummer IBAN: 
BE28 3850 6807 0320. Met een kleine 
50 dealerbedrijven hopen we richting de 
25.000 euro op te halen waarvan het 
bedrag door Jaguar Land Rover Benelux 
verdubbeld gaat worden! Het evene-
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VICTOR KAMMERAAT:

“We gaan de uitdaging aan” 
MET JAGUAR LAND ROVER BENELUX

ment gaat plaatsvinden op zaterdag 
27 mei 2017. Hotel accomodatie is 
reeds geboekt. Er is speciale fi etskleding
ontworpen en kleding voor de 
ondersteuners. Alle personeelsleden 
zullen middels een nieuwsbrief op de 
hoogte gehouden gaan worden van de 
ontwikkelingen en de voortgang van 
hun fi etsende collega’s.

Wij rekenen op uw medewerking en 
alvast bedankt voor uw donatie.

Victor Kammeraat

Evy Reviers - CEO ALS Liga België 
Victor Kammeraat - Sales Manager Jaguar Land Rover NL

“Wij vragen de hulp van 
de Jaguar Land Rover 
Benelux dealerorganisatie”
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wordt gratis aangeboden en er wordt 
hen geen lidgeld gevraagd.

ONZE DOELSTELLINGEN:
• Stimuleren en fi nancieren van weten-

schappelijk onderzoek naar ALS via 
ons onderzoeksfonds A Cure for ALS.

• Gratis hulpmiddelen ter communicatie 
en mobiliteit ter beschikking stellen 
(ALS Mobility & Digitalk vzw).

• Patiënten, familieleden en derden infor-
meren over de ziekte ALS d.m.v. website, 
ALS Liga-magazine, sociale media.

• Psychosociale ondersteuning geven 
aan patiënten en hun families na de 
vaststelling van de diagnose.

• Streven naar opvang en verzorging op 
maat: PAB, RIZIV-conventie, thuis-
opvang (liaison) en het zorgverblijf 
‘Middelpunt’ (MaMuze).

• Sensibiliseren van de publieke opinie.
• Opkomen voor de rechten van 

ALS-patiënten bij diverse instanties en 
de overheid.

• Nauwe banden onderhouden met 
buitenlandse organisaties om 
informatie te verzamelen en uit te 
wisselen.

• Fondsen inzamelen om ALS-patiënten 
zo goed mogelijk te helpen en te 
ondersteunen

ALS staat voor Amyotrofi sche 
Laterale Sclerose, een ongenees-
lijke en dodelijke zenuwspierziekte 
waarbij de motorische zenuwcellen 
in de hersenen en in het ruggen-
merg afsterven. Je kan ALS ook 
beschrijven als een ziekte die jouw 
lichaam vanaf de nek volledig 
lamlegt. Je spieren sterven af zodat 
je niet meer kan bewegen, spreken, 
slikken en ademen. Alle zintuiglijke 
en geestelijke vermogens blijven 
nagenoeg volledig intact. Je raakt 
gevangen in je eigen lichaam zonder 
kans op vervroegde vrijlating. 
ALS zal je doden binnen gemiddeld 
33 maanden. In België zijn er onge-
veer 1.000 ALS-patiënten, waarvan 
er jaarlijks ongeveer 200 overlijden 
en er evenveel bijkomen.

Patiëntenvereniging ALS Liga België / 
Ligue SLA Belgique richt zich naar alle 
Belgische ALS-patiënten. De ALS Liga 
krijgt geen structurele subsidies van 
de overheden en is voor haar werking 
volledig afhankelijk van gi� en en 
opbrengsten uit acties en projecten. 
Alle ondersteuning aan ALS-patiënten 

BESTEDING VAN DE MIDDELEN 
VAN DE MONT VENTOUX 
CHALLENGE 2017 JAGUAR
LAND ROVER BENELUX:
A Cure for ALS is het onderzoekfonds 
van de ALS Liga België. De gi� en in dit 
fonds worden integraal geschonken 
aan het wetenschappelijk onderzoek, 
zonder dat er administratieve kosten 
worden afgerekend bij het doneren. 
Op dit ogenblik worden door de ALS 
Liga België drie projecten gesteund. 
Alle details over deze projecten kan u 
lezen op onze website www.ALS.BE
rubriek A Cure for ALS. 

Onze prioriteit gaat naar het project 
‘Geïnduceerde Pluripotente Stamcellen 
(GPS) in de strijd tegen ALS’ geleid door 
Prof. Philip Van Damme (KULeuven/VUB) 
in samenwerking met Prof. C. Verfaillie 
van het Stamcelinstituut KULeuven. Het 
doel van dit project is om GPS-cellen 
te maken van zoveel mogelijk ALS-pa-
tiënten en van controlepersonen. Deze 
worden dan omgevormd tot motorneu-
ronen met als doel ziektemechanismen 
te identifi ceren. Een betere kennis over 
wat precies fout loopt in motorneuronen 
van ALS-patiënten is onontbeerlijk om 
nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

VOOR MEER INFORMATIE:
ALS Liga België
Evy Reviers, CEO
+32(0)16-23 95 82
info@ALS.BE
www.ALS.BE

+32(0)16-23 95 82
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PATIËNTENVERENIGING ALS 
LIGA BELGIË: WAT IS ALS?

“De giften worden integraal 
geschonken aan het 
wetenschappelijk onderzoek”

U KUNT EEN DONATIE OVERMAKEN VIA REKENINGNUMMER: IBAN: BE28 3850 6807 0320 MET  BIC: BBRUBEBB  - O.V.V.: ‘MONT VENTOUX 2017 – NAAM DEALER/DEELNEMER/DONATEUR’
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  FIETSER NEDERLAND:
Victor Kammeraat
Tijmen van Iersel
Ramon Duivenvoorden
Martijn Kranghand
Thomas van Dam
Cora Sche� ers-Bouman
Enrico Terlouw
Corina Kastelein
Mark Bax
Wouter Renkema
Nicole Prins
Ard-Jan van der Aart

  AANGEMELD ALS 
ONDERSTEUNER 
NEDERLAND:
Kim van Bon - van der Ven
Hans Bisschops
Sandra van Ingen

  FIETSER BELUX:
Ward Moerenhout
Nick Janssen
Yannick Janssens
Filip Moortgat
Kris Verleye
Kathleen Maes
Steve Suykerbuyk 
Gilles Castelein
Gerald Van den panhuyzen
Koen Vanbosch
Filip Verstreken
Jan Vroemans
Philippe Robbrecht
Stef Heiman
Martijn Ernest
Stephen Saelemans
Maarten Vercammen
Filip Beenaerts
Rick de Vidts
Sven Bastiaensen

  ONDERSTEUNER BELUX:
Erna Van Ballaert
Ingrid Van Roy
Carmen Smets
Tine Van Auseloos
Christophe Leclerc
Tinneke Baetens
Mercedes Diaz
Liesbeth Stevens
Annick Van Cauwenberghe
Kim Lecot
Severine Weyts
Hiro Franken
Julie D’Hauwers

FIETSHERSTELLER:
Johan Van Boven

DE DEELNEMERS

DE OUTFIT

32 fi etsers
4 vrouwen / 28 mannen

16 ondersteuners
 14 vrouwen / 2 mannen

1 fi etshersteller

49 personen

PROMOTIE-
MATERIAAL
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Speciaal voor onze beklimming 
hebben we eigen wielerkleding laten 
ontwerpen, deze kleding wordt 
geproduceerd door Bioracer het 
topmerk waarmee Anna van de 
Breggen voor Nederland een gouden 
plak won in Rio.
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ALS LIGA BELGIË VZW
Kapucijnenvoer 33 B/1
3000 Leuven
België

www.ALS.BE
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MARC BIENEMANN

“Met recht trots op ons team!”

ONZE SPONSOREN:
 MONT VENTOUX 2017 

 CHALLENGE AGAINST ALS 

U kunt een donatie overmaken via rekening:
IBAN: BE28 3850 6807 0320 met BIC: BBRUBEBB
O.v.v.: ‘Mont Ventoux 2017 – naam dealer/deelnemer/donateur’
Voor gi� en vanaf 40 euro zijn wij gemachtigd om een fi scaal attest uit te reiken. 
De voorwaarden om aan een fi scaal attest te voldoen kan men inzien via onze website 
www.ALS.be, rubriek steunen - gi� en

Victor presenteerde op deze dag het 
initiatief om met een clubje mensen 
de Mont Ventoux te beklimmen. Voor 
mij was het koppelen van dit initiatief 
aan ALS, direct onontkoombaar en 
leverde voor iedereen denk ik een extra 
motivatie op om mee te doen.
Als organisatie (zowel dealer als NSC) 
moeten we en kunnen we de komende 
jaren bergen beklimmen en verzetten. 
Dit was ook de insteek voor de team 
dag, om de nieuwe organisatie te 
presenteren, om afdelingen zichzelf 
te laten presenteren en hoe we die 
toekomst met zn  allen in willen gaan. 
Dat opzichzelf was al een cadeau om 
die energie en passie te voelen voor 
onze organisatie, onze merken en
onze toekomst.

De symbolische kers op de taart is 
echter wel dit geweldige initiatief, 
waarbij iedereen zichzelf de uitdaging,  
de discipline en het doorzettingsver-
mogen oplegt  voor een schitterend  
gemeenschappelijk doel. Dit is het 
hoogst mogelijke rendement wat je uit 
een teamdag kan halen. Zoals ze
bij Mastercard zeggen: PRICELESS. 
Met recht trots op ons team!

Het initiatief voor de Mont Ventoux 
is onstaan op onze team building 
dag. Waarbij iemand uit onze 
organisatie vertelde over zijn ziekte, 
PLS een lichtere vorm van ALS . 
Zijn confrontatie met deze ziekte  
en daarmee de confrontatie met 
zichzelf. Maar ook met zijn keuze 
om er voor te blijven vechten en 
vooral ook om te genieten, genieten 
van wat je nu hebt, en genieten van 
doelen te stellen en ze te bereiken.

Vormgeving: Intens communicatie en reclame

OVER DE MONT VENTOUX:

"De reus van de provence"
"De berg van de wind"

"De kale berg"
"De pas der Stormen"

Marc Bienemann - Managing Director, Jaguar Land Rover Benelux
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Yannick Janssens, deelnemend fi etser
Customer Relations

"Geweldig nieuws is dit!
Bovendien ben ik einde juli op reis geweest naar de Provence, 
dicht bij Bédoin en dus op 10 minuutjes van de Mont Ventoux. 
We zagen de kale berg steeds liggen. Uitendelijk zijn we hem ook 
opgereden met de wagen en wat ik daar zag is .. WAANZINNIG. 
Je denkt wel aan een helling, maar dat soort hellingen... De weg 
die je afl egt is geweldig, de top die iets mysterieus hee�  en een 
gelukzalig gevoel zal geven als je aankomt. Ik zag onmiddellijk 
waar ik aan begon, ik bese� e het eindelijk, maar kreeg daardoor 
nog meer 'goesting', de spanning dringde m'n lichaam binnen.

Waarom doe ik mee?
Het sportieve trekt me uitzonderlijk hard aan, alleen, om zonder 
enige wielrenachtergrond de kale berg te gaan beklimmen is 
geen doorsnee keuze. Toen Vic Kammeraat daarbij het voorstel 
bood om dit te doen voor het goede doel, was ik snel over de 
streep getrokken. Het aangrijpende verhaal over wat ALS juist 
inhoudt, doet je iets. Zo veel zelfs dat je in het totaal onbekende 
wil springen en een berg wil beklimmen. Zeker als voetballer. 

Bovendien niet zo maar een berg, wel een van de bekendste 
bergen en smaakmakers van de Tour de France.

Wat moet ik daar voor doen?
Trainen. Hard trainen. Voetbal en wielrennen hebben één ding 
gemeen: het is sport en je krijgt er wel een sportief lichaam 
mee, alleen de spieren die je gebruikt zijn totaal anders. Ik ben 
benieuwd of mijn voetbalfysiek me zal helpen.

Wat moet ik daar voor laten
Ik sportte al, rookte niet en had een evenwichtig voedingspatroon. 
Ik hoef dus niets te laten. Een reden te meer om deel te nemen.

 Wat gaat het mij brengen?
Het gaat mij voldoening brengen op twee vlakken; sportief en 
moreel. Een kanjer als de Mont Ventoux beklimmen zonder 
enige voorgeschiedenis van wielrennen is een beleving die mij in 
extase zal brengen wanneer ik hem beklommen heb. Maar naast 
het sportieve primeert de morele voldoening dat ik zal hebben, 
wetende dat je het goede doel steunt, met ALS in het bijzonder. 
De ALS-patiënten een hart onder de riem steken terwijl je zelf 
sportief iets wil bereiken, is geen inspanning te veel."

Ard-Jan van der Aart, deelnemend fi etser
Business Development Manager

"Waarom doe ik mee?
Ik doe mee aan de poging tot beklimming van de beruchte berg 
Mont Ventoux omdat dit een jaar lang een enorme positieve 
boost gee� . Het aangaan van deze zware challenge, samen 
met mijn collega's, en in het bijzonder met mijn collega Filip, 
wordt een ervaring die ik nimmer zal vergeten. 

Wat moet ik daar voor doen?
Het overwinnen van 21,4 kilometer lengte parcours, 1.640 meter 
hoogteverschil, ongeveer 100 bochten, gemiddeld stijgings-
percentage 7,6%, gemiddelde klimtijd 2 uur en 25 minuten. 
Get back in shape! Conditie opbouwen, fi tness training op de 
sportschool, gezond eten, trainen, fi etsen, oefenen. Ik heb 

nooit gefi etst, waardoor ik alle equipment zoals de racefi ets, 
sportkleding en- schoenen, en dergelijke allemaal voor deze 
challenge heb aangescha� .

Wat moet ik daar voor laten?
10 kg aan gewicht... Om in topconditie te geraken en om mijn 
biologische klok wat jaren terug te draaien. 10 kilo extra gewicht 
de hele rit mee omhoog staat namelijk gelijk aan 16,4 ton 
een meter de lucht in tillen.  Derhalve vaarwel bourgondische 
levensstijl;  de challenge is zo al zwaar genoeg.

Wat gaat het mij brengen?
Ik hoop dat de bekroning van het jaar de euforie gaat zijn van 
het bereiken van de top, wetende dat de Stichting ALS mee 
geprofi teerd hee�  van alle inspanningen."

DEELNEMERS AAN HET WOORD:

  MONT VENTOUX 2017  
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Gilles Castelein , deelnemend fi etser
Zone Manager

Waarom doe ik mee?
Als je naar het zuiden afzakt, dan zie je altijd wel ergens in de verte 
de Mont Ventoux pronken.  Hij rijst boven de horizon uit en op één 
of andere manier lijkt het alsof hij je elke keer een stille maar toch 
licht dwingende uitnodiging aanreikt: "Kom me eens van naderbij 
ontdekken, je zal niet ontgoocheld zijn." Voor je het goed en wel 
weet, ligt de Mont Ventoux al achter jou, en raas je verder door op 
de Autoroute du Soleil riching vakantiebestemming.  En met enige 
wroeging denk je dan maar: "Het zal voor een volgende gelegen-
heid zijn."  Steeds blij�  het een verre droom, maar wel ééntje die je 
onherroepelijk blij�  achtervolgen: ooit moet ik die Mont Ventoux 
op de fi ets toch eens bedwingen.  In mijn geval is de gelegenheid 
er nog nooit gekomen, of eerlijker uitgedrukt: ik heb zelf de 
gelegenheid nog nooit gecreëerd.  Kwestie van nuanceren!

Echter, deze keer wordt de gelegenheid op een plateau bediend, 
en hoe!  Samen met collega's, met een ondersteunend team 
en voor een goed doel.  Het zou bijzonder fl auw zijn - om niet 
te zeggen onaanvaardbaar - om nu nog uitvluchten te vinden om 
het niet te doen.  Alle ingrediënten zijn aanwezig om de uitdaging 
nu e� ectief aan te gaan. Maar daarmee is misschien nog geen 
antwoord op de vraag gekomen, namelijk waarom doe ik mee?  
Het antwoord is drieledig:

• Sta me toe om eerst eventjes egoïstisch te zijn (in het Frans 
zegt men "Charité bien ordonnée commence par soi-même", 
in een stuntelige vertaling gee�  dit "Weloverwogen barm-
hartigheid begint bij jezelf"): dus in de eerste plaats doe ik het 
gewoon voor mezelf, ik wil gewoon die Mont Ventoux per fi ets 
beklimmen, en dan het liefst van al in één ononderbroken rit, 
zonder van de fi ets te moeten stappen.  Dat is gewoon een per-
soonlijke challenge die ik mezelf heb opgelegd, zonder er ooit 
iets concreets voor gedaan te hebben, tot op heden althans. 

 • Vervolgens doe ik het ook om de teamspirit met de collega's 
binnen onze organisatie te versterken, ook al wordt het naar 
alle waarschijnlijk een vrij individuele rit die je sowieso op 
eigen tempo moet fi etsen, een gevecht met jezelf en een 
strijd met dat verdomde stijgingspercentage.  En toch ben ik 
er heilig van overtuigd dat het teamspiritgevoel immens zal 

zijn als iedereen de top behaald hee� .  Mentaal wil je gewoon 
dat iedereen die top behaalt, zonder enige uitzondering (en 
dus inclusief jezelf ).  Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt 
om de Ventoux niet te overwinnen.  Je wil er gewoon bij zijn, 
net zoals alle anderen.  Het moment van glorie wil ik voor geen 
geld van de wereld missen.

• En last but not least: het goede doel.  Ik doe het uiteraard voor 
Filip, die ontzettend veel respect verdient.  Zijn nederigheid, 
levenslust en doorzettingsvermogen zijn een pure levensles, 
een toonvoorbeeld van bescheidenheid en kracht, die perfect 
hand in hand kunnen gaan; Filip bewijst het iedere dag.  
Daarnaast doe ik het uiteraard ook voor alle ALS-patiënten en 
de achterliggende werving van fondsen voor het ALS-fonds.

Wat moet ik daarvoor doen?
• Mentaal: mij verheugen, altijd weer opnieuw, dat ik die verre 

droom nu eindelijk eens zal vervullen.
• Levenspsychologisch: mezelf gelukkig prijzen zolang ik geen 

ernstige gezondsheidsproblemen heb, en daar iedere dag
bij stilstaan.

• Fysiek: trainen, trainen, trainen, trainen, en nog eens trainen...

Wat moet ik daarvoor laten?
• Bloed, zweet, tranen
Voor de rest zou het - denk ik - eerder arrogant of pretentieus 
klinken als ik zou zeggen dat het me een viertal dagen afwezig-
heid kost van het thuisfront en van het gezinnetje.  Geen enkele 
"opo� ering" dus wat mij betre� , maar enkel een duidelijk doel 
en een vrijwillige keuze waar ik 200% achter sta.  De laatste van 
de 4 vragen is naar mijn bescheiden mening dan ook een veel 
terechtere vraag.  De beklimming van de Ventoux zal me vooral 
veel brengen.  En al zou ik er iets voor moeten "laten", het doet 
er niet echt toe.

Wat gaat het mij brengen?
Een zeer intens moment, één met jezelf en de natuur, groten-
deels op jezelf aangewezen.  En toch weten dat al jouw collega's 
dezelfde strijd leveren, en dus toch dat samenhorigheidsgevoel.
Een immense ontlading en een groot gevoel van trots en bij het 
bereiken van de top, omwille van de fysieke prestatie en het 
vervullen van een droom. Een hele grote tevredenheid dat ik iets 
heb kunnen bijbrengen aan het ALS-fonds en de ALS-patiënten.

DEELNEMERS AAN HET WOORD:

  MONT VENTOUX 2017  


