
‘In 2013 werd bij mijn vader
Eddy ALS vastgesteld’, vertelt
Anneleen Haesen uit Scher
penheuvelZichem. ‘Er bestaan
geen medicijnen die de ziekte
genezen. Dokters kunnen het
proces alleen vertragen, maar
dat bood geen uitweg voor
mijn vader. In oktober 2014 is
hij overleden.’ Eddy Haesen
was een fervent fietser en
heeft die fietsmicrobe overge
dragen op zijn dochter. Toen
Anneleen ontdekte dat de ALS
Liga, een organisatie die de
belangen van ALSpatiënten
behartigt, jaarlijks een Tour
for Life organiseert, was ze
meteen enthousiast om mee te
fietsen. De Tour for Life werd
dit jaar uitzonderlijk afgelast,
maar dat hield Anneleen niet
tegen. ‘We hebben de organi
satie dan maar zelf in handen
genomen’, zegt ze. Ze overtuig
de drie vriendinnen om met
haar mee te fietsen: Leuve
naars Katrien Torfs, Kathleen
van Tichelen en Nele Armée.

Ellen Van Wassenhoven is de
projectmanager. Samen fietsen
ze begin september van Italië
naar België, een tocht van
1.300 km over de Alpen, de
Jura, de Vogezen en de Arden
nen. Na zeven dagen wil het
viertal aankomen in Scherpen
heuvel, waar ze een groot
straatfeest organiseren. ‘Om
dat we de Tour for Life zelf
organiseren, kunnen we er een
hele belevenis van maken voor
iedereen die ons gesteund
heeft’, zegt Nele. ‘Onze vrien

den en familie reizen met ons
mee. De bedoeling is dat zij de
laatste kilometers in België
met ons meefietsen in Mous
tachetictenue.’ Ook voor de
naam van hun ploeg lieten de
vier vrouwen zich inspireren
door Anneleens vader. ‘Mous
tachetic verwijst naar de be

faamde snor van mijn vader
Eddy’, zegt Anneleen. De lange
fietstocht wordt een uitdaging
voor het viertal, maar ze zijn
alle vier sportief aangelegd.
Anneleen en Katrien kennen
elkaar van bij de vrouwen
ploeg van OHL. Ook Kathleen

is voetbalster en Nele is wiel
renster en Europees kampioen
skeeleren. De komende maan
den zetten ze alles op alles om
te trainen voor hun Tour for
Life. ‘We gaan elke dag gemid
deld 180 km fietsen en we
gaan cols nemen waar profes
sionele renners ons zijn voor
gegaan’, zegt Katrien. ‘Het
wordt een onvergetelijke erva
ring’, zegt Nele. ‘Bij onze aan
komst in Scherpenheuvel gaan
er ongetwijfeld traantjes vloei
en.’ Het viertal hoopt zo veel
mogelijk fondsen voor de ALS
Liga bij elkaar te krijgen. ‘Ons
streefdoel is 15.000 euro’, zeg
gen ze. Daarvoor spreken ze
sponsors aan maar organise
ren ze ook activiteiten. ‘Onze
quiz en spaghettidag waren
een groot succes’, zegt Ka
trien. ‘Op 18 maart organise
ren we onze eerste Mousta
cheticfuif in zaal Extra Time
in Heverlee.’

Vier vriendinnen fietsen tegen ALS
LEUVEN/SCHERPENHEUVELZICHEM Vier vriendinnen fietsen deze zomer van Italië naar België voor
de ALS Liga. Ze leggen 1.300 kilometer af op zeven dagen tegen ALS, de dodelijke zenuw
spierziekte die het leven heeft geëist van de vader van een van de renners. Liesbeth Verhulst
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We gaan elke
dag gemiddeld

180 km fietsen en
we gaan cols nemen
waar professionele
renners ons zijn
voorgegaan

Meer info:
www.moustachetic.be.
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