Zware tocht voor goede doel
Geert Ghesquiere uit
Waasmunster en Sint
Niklazenaar Gino De
Meester ondernemen
van eind juni tot begin
augustus een fiets
tocht van vierduizend
kilometer door Frank
rijk. Ze leggen voor
het goede doel meer
kilometers en hoogte
meters af dan de
renners in de Tour.

Waaslanders Gino en Geert beklimmen 190 cols en côtes met faam

JAN VAN DE VELDE
WAASMUNSTER/
SINTNIKLAAS Het Wase
duo wil via sponsoring per ge
reden kilometer geld inzame
len voor het onderzoekfonds
en de liga voor ALSpatiënten.
Zij lijden aan een zenuwspier
ziekte, een aandoening die
leidt tot het onvoldoende of
niet functioneren van de spie
ren. ‘De gemiddelde levensver
wachting van een ALSpatiënt
is slechts drie tot vijf jaar’, we
ten Geert en Gino.
‘Op dit ogenblik is er nog geen
afdoende therapie tegen ALS,
zodat nog veel wetenschappe
lijk onderzoek nodig is.’ De fi
nanciering daarvan willen bei
de geoefende fietsers grondig
ondersteunen met hun huza
renstukje. Ze vertrekken op
29 juni in de Vogezen en ho
pen daar in Saverne gezond en
wel terug te keren op 4 augus
tus. Dan zal er 4.095 kilometer
op hun teller staan.

Van Aubisque tot Ventoux
‘We trekken dwars door
Frankrijk om dan via de Pyre

,,

Gino De Meester en Geert Ghesquiere beklimmen tijdens hun tocht
in Frankrijk de grote cols in de Alpen en de Pyreneeën. Foto: repro jvdv
neeën, het Centraal Massief en
de Alpen 37 dagen later terug
bij ons vertrekpunt te komen’,
vertelt Gino.
Fietspartner Geert kent het
parcours uit het hoofd: ‘In de
Pyreneeën beklimmen we cols
die bekend zijn uit de Tour,
zoals de Aubisque, Tourmalet
en Peyeresourde. Daarna rij
den we door de Rhône naar de
vermaarde Ventoux. Dan krui
sen we het parcours van de
Ronderenners.’
‘We fietsen verder richting
Alpen, waar alweer klinkende
namen als de Galibier en de
Madeleine wachten. Via de
Ballon d‘Alsace en Grand Bal
lon keren we terug naar ons
vertrekpunt.’

Zonder rustdag
Fietsen in de schaduw van de
Tour is dus eigenlijk een un
derstatement, want de Waas

GEERT GHESQUIERE
EN GINO DE MEESTER
Fietsfanaten

Mensen kunnen
ons per gereden
kilometer sponsoren
voor het goede doel
landers plannen zelfs geen en
kele rustdag, in tegenstelling
tot de professionele Ronderen
ners met hun grote omkade
ring. Toch is dit geen onvoor
bereid avontuur. Niemand
minder dan Johan Museeuw
neemt het peterschap waar
van dit initiatief. Er is zelfs
een fietskledinglijn ontwik
keld onder de noemer ALS Li
ga Cycling Team en een SOS
ALS EBike. Daarvoor enga
geerden Geert en Gino de web
en servicewinkel Flanders Cy
cling Shop uit Stekene. ‘Ons

Gino De Meester en Geert Ghesquiere kunnen rekenen op
het peterschap van Johan Museeuw. Foto: if
initiatief financieel ondersteu
nen is eenvoudig. Eén cent per
kilometer sponsoren levert
een bedrag van veertig euro
op, dat fiscaal aftrekbaar is.
Zelf een rit meerijden, kan
voor zeventig euro’, besluiten

Geert en Gino.
INFO 4000km voor ALS. Donaties op
rek. BE28 3850 6807 0320 met ver
melding ‘4000km’. Info:
www.4000km.be en www.flanderscy
clingshop.be.

