WAASLANDERS ONDERNEMEN ONONDERBROKEN FIETSTOCHTVAN 37 DAGEN

Duo beklimt 190 cols voor ALS-liga
SINT-NIKLAAS/WAASMUNSTER
Twee Waaslanders fietsen tussen 29 juni en
4 augustus meer dan 4.000 kilometer door
Frankrijk. Daarbij beklimmen ze zo’n 190 cols en
hellingen. Ze rijden van de Vogezen dwars door
Frankrijk naar de Pyreneeën, het Centraal Massief en de Alpen. Een tocht van 37 dagen, met
meer kilometers en hoogtemeters dan de Tour.
Het doel van dat avontuur is geld in te zamelen
voor het ALS-Onderzoeksfonds.
JORIS VERGAUWEN
Voor onderwijzer Gino De Meester (43) uit Sint-Niklaas en schilder Geert Ghesquiere (48) uit
Waasmunster wordt het geen luilekkere zomer aan het strand. Integendeel, ze staan voor dé sportieve uitdaging van hun leven.
Op het menu mythische cols als
de Aubisque, Tourmalet en Peyresourde in de Pyreneeën, de
Mont Ventoux in de Provence en
de Galibier, Madeleine en Iseran
in de Alpen. Op 37 dagen tijd willen ze 4.000 kilometer rijden,
zonder ook maar één rustdag.
«Het wordt een huzarenstukje,
dat beseffen we goed. We leggen
meer kilometers en hoogtemeters af dan de renners tijdens de
Tour», aldus Geert en Gino.
Uiteraard is er de sportieve uitdaging, maar het Wase duo doet het
vooral ook voor het goede doel. Ze
willen de ziekte Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) onder de aandacht brengen. ALS is een progressieve aandoening, die ervoor
zorgt dat de signalen vanuit de
hersenen niet meer bij de spieren
aankomen. De gemiddelde le-

vensverwachting van een ALSpatiënt is maar 3 tot 5 jaar na het
uitbreken van de ziekte. Momenteel is er nog geen enkele therapie. «De situatie van een goeie
vriend heeft ons bij dit doel gebracht. Als in een rollercoaster
zijn we in dat verhaal meegezogen, zeker emotioneel. Daarom

HET WORDT EEN
HUZARENSTUKJE.
WE LEGGEN MEER
KILOMETERS EN
HOOGTEMETERS
AF DAN
DE RENNERS
TIJDENS DE TOUR

Geert en Gino

moesten we niet lang nadenken
om voor dit goede doel te kiezen.
ALS-patiënten krijgen een doodvonnis op korte termijn. Wat betekenen dan die 37 dagen die wij
gaan afzien? Het is ook een statement dat we willen maken.»
Niemand minder dan Johan Museeuw is de peter van hun 4.000

Johan Museeuw is peter van het project van Gino De Meester en Geert Ghesquiere. Foto Proot
kilometer voor ALS. «Er komt heel
wat kijken bij deze onderneming.
We zien het ook groots. En daarom zijn we heel blij met het engagement van Johan. We spraken
hem er twee jaar geleden over
aan op een fietsbeurs. We dachten dat hij snel vijf minuutjes zou
luisteren, maar we hebben uiteindelijk drie kwartier met hem
kunnen spreken. En hij was meteen enthousiast om peter te worden. Wellicht rijdt hij zelf ook enkele etappes mee.»

Johan Museeuw
De actie heeft als doel ALS meer
bekend te maken, maar ook om
geld in te zamelen voor het ALSOnderzoekfonds ‘A Cure for ALS’.
Per gereden kilometer kunnen
mensen het duo steunen. Zelf
meerijden, kan ook. Per persoon

Het parcours door Frankrijk: 4.000 kilometer,
over zo’n 190 cols en hellingen. Repro Vergauwen
kost dat 70 euro, per etappe. Voor
clubs van minstens tien fietsers

wordt dat 50 euro per persoon.
Alle info: www.4000km.be

