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De groep fietsers van de Pers-
groep die de Tour for Life 
gaat rijden, is vandaag 
vrijdag 30 augustus, 
met twee busjes op 
weg gegaan naar 
Bardonecchia in 
Italië. Daar be-
ginnen ze zon-
dag aan 1250 ki-
lometers, die leiden 
over de Dolomieten, de 
Alpen en de Vogezen naar 
de Cauberg in Valkenburg. 
Daar zullen ze 8 september 
aankomen. 

Het is ze gelukt om 15 duizend 
euro bij elkaar te krijgen, die 
Artsen zonder Grenzen vroeg 
voor deelname aan de Tour. Maar 
niet alleen het vereiste bedrag kwam er, de 
eindstand van alle inspanningen was zelfs 
17 duizend euro. Het vergaren van het geld 
was een inspannende bezigheid. Er moes-
ten sponsors voor worden benaderd en nog 

veel meer particulieren. Daaruit 
kwam bovendien een schat 
aan giften in natura. Zo rijdt 

de club nu in gesponsorde 
busjes naar Italië en ze 

fietsen in gesponsorde 
kleding, met opschrift. 
De busjes dienen tij-

dens de Tour als ploeg-
leiderswagen en als trans-

port voor tenten en andere 
bagage.

Een loterij was een van de 
wervingsactiviteiten. Daar-
uit alleen al kwam ruim 
zevenduizend euro, een 
doorslaand succes. Ook 
veel Volksknarren droe-
gen bij. Zij hebben, zoals 

iedereen, een bedankmail 
gekregen met een spectaculaire link 

naar Google Earth, waarin zowel de gehele 
Tour als de door hen gesponsorde kilome-
ters zijn te zien. Een meesterwerkje van 
Robert Giebels.

Doordat de budgetten van grotere bedrij-

ven al vergeven waren, viel het niet mee 
‘losse’ sponsors te werven. Ook andere 
teams hadden daar veel last van. Er doen 
dit jaar 550 fietsers mee aan de Tour for 
Life, terwijl er plek was voor 900. De or-
ganisatie wijt dit grotendeels aan de crisis. 
Via kennissen en familie lukte het Pers-
groep Cycling om drie 1000-euro-sponsors 
te vinden.

Pieter Evelein, campagneleider: ‘We wa-
ren nog op zoek naar zo’n zesduizend euro 
toen teamlid Wilco Willemsen, fotoredac-
teur bij het AD, kwam met het plan voor 
een fotoveiling. Hij vond tal van fotografen 
bereid een of meer foto’s af te staan. De 
opbrengst was geweldig: bijna zesduizend 
euro. Dankzij de enthousiaste medewer-
king van de afdeling Marketing verschenen 
er ter promotie ‘stoppers’ (eigen adverten-
ties)  in de kranten en banners op de sites 
van de kranten. De banners werden duizen-
den keren aangeklikt.

De Volkskrant-deelnemers aan de Tour for Life: tegen de 
klok in Madelon Meester, verslaggeefster, Robert Giebels 
politiek redacteur, Michael Persson, redacteur economie, 
Pieter Klok, adjunct-hoofdredacteur, Pieter Evelein, eind-
redacteur en Bert Wagendorp, columnist. De twee laat-
sten fungeren als ploegleider.
De andere deelnemers van de Persgroep zijn Ilva van der 
Gragt (gastrenster), Jiri van de Maele, Patrick Mollekens, 
Noel Motte (gastrenner) en Wilco Willemse, beeldredac-
teur bij AD.

Deelnemers Persgroep

17 Mille voor Artsen zonder Grenzen
Persgroep Cycling start in Tour for Life

Zie verder pagina 2
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Verslaggeefster Madelon Meester (katern 
V) is deze zomer samen met fietsmaatje 
Ilva van der Gragt en begeleider Robin 
Pen voor de  Tour for Life in training 
gegaan in de Franse Alpen. Hieronder 
een fragment uit haar blog van 25 juni. 
Het illustreert waar de deelnemers ko-
mende tijd tegenaan fietsen. 
Zie www.persgroepfietsers-tourforlife.nl

De Croix de Fer was gehuld in dikke mist, 
wat een prachtig mysterieus landschap op-
leverde. Uit het niets verscheen er een gigan-
tisch stuwmeer en even later een kudde van 
wel honderden, bruine schapen. 

Onderweg kwam ik een Frans mannetje 
tegen, die in hetzelfde tempo fietste als ik, in 
mijn hoofd had ik hem tot ‘fietsvriend’ ge-
doopt. Het waaide best hard op de Croix de 
Fer, dus hielden we elkaar om en om uit de 
wind, steeds ‘bonjour’ roepend als we elkaar 
inhaalden. Op de top gaven we elkaar een 
high five. Niets heerlijker dan klimmen, dacht 
ik, en allejezus wat zijn die bergen mooi. 

De Télégraphe was een eitje, maar toen 
kwam de Galibier, mán! Het was de tweede buitencategorieberg 
die we die dag bedwongen en hij was pas een weekje open omdat 
er nog zo veel sneeuw lag. Met zo’n 25 graden aan de voet be-
gonnen we aan de 22 kilometerlange klim, grote stukken sneeuw 
passerend, die precies de juiste verkoeling gaven. 

Vreemde dingen
De aanmoedigingsteksten op het wegdek hielden me op de 

been. ‘Hup Jeroen, te land, te zee en op de berg’ las ik. Dat moet 
‘ter zee’ zijn, dacht ik, en dat bleef mijn gedachten de rest van de 
klim domineren, net zoals ik bijna dwangmatig ‘want dit is, ja dit 
is die leipe Mocro flavour’ in mijn hoofd bleef rappen. 

Fietsen doet vreemde dingen met een mens. 
Inmiddels was het al zeven uur ’s avonds. Nog een uurtje fietsen 

naar de top, de vermoeidheid begon toe te slaan. Ik keek eens om 
me heen en zag hoe diep je eigenlijk naar beneden kunt kijken. 
Mijn benen begonnen er spontaan van te trillen, ik besloot af te 
stappen en op Ilva en Robin te wachten. Gedrieën klommen we 
verder, zo’n zeven kilometer per uur en een hartslag van 160. 

Een kilometer voor de top merkte ik dat ik steeds moeilijker 
adem kon halen, wat is die lucht ijl, dacht ik. Ik wil niet meer, 
dacht ik ook, echt lelijk, die sneeuw. 

‘Gaat-ie kippie?’, vroeg onze gids achter mij, waarop ik in 
tranen uitbarstte. 

Het zien van de eindstreep gaf Ilva juist een boost, met een 
moordend tempo schoot ze me voorbij. 

‘Gaat-ie nog Lonnie?’, riep ze. Shit, dacht ik, ik moet haar 

achterna. Ik herstelde me en klom de laatste paar honderd meter 
naar boven. Op de top vielen we elkaar huilend in de armen. 
Twee graden koud was het daar, snel een vestje aan en door!

 Maar fuck, wat zijn die wegen steil, die bochten scherp en die 
afgronden diep. En wat is het k-k-koud! Niet aan denken, fietsen! 

Snikkend daalde ik af. Ilva ging er als een speer vandoor, maar 
een paar kilometer lager stond ze stil. Haar handen waren bevro-
ren, waardoor het remmen niet meer ging. 

‘Dit is gekkenwerk’, zei ik. Hé! Daar kwam de gendarmerie 
langs,  in een jeep. Vragen of we een lift naar beneden mogen?’

Het mocht. Wauw, ik kon wel janken van geluk. Maar dat jan-
ken was de afgelopen minuten sowieso niet uit mijn systeem 
geweest, dus erg veel veranderde er niet.

Klappertanden
De politie bracht Ilva en mij naar een dorpje verderop, ter-

wijl Robin soepeltjes de berg afroetsjte. Tegelijkertijd kwamen 
we aan, vanaf daar was het nog dertig kilometer naar Bourg 
d’Oisans. Het was inmiddels half negen, ik kon niet meer stop-
pen met klappertanden 

‘Jullie gaan in een café zitten en minstens tien warme chocola-
demelk drinken’, verplichtte tourleider Robin Pen ons. ‘Ik fiets 
naar de camping en haal jullie met de auto op.

’Wat een held, kon ik alleen maar denken, toen ik moe, voldaan 
van de 150 gereden kilometers, maar ook balend van het op-
geven, aan mijn chocomel nipte.  

       Madelon Meester

‘We haalden de 15 duizend euro. Dat was 
al een reden om een speciale taart te laten 
maken. Daarmee was de koek nog niet op. 
Ik had bij de drie Nederlandse profploegen 
(Argos, Vacansoleil en Belkin) een shirt 
met handtekeningen van de renners gere-
geld, die werden verkocht op Marktplaats. 
We ‘verkochten’ ook nog twee cols in de 

actie ‘Adopteer een Col’ en tot op het laat-
ste moment druppelden er nog lotendona-
ties binnen. Al met al vergaarde het team 
ruim 17 duizend euro voor Artsen zonder 
Grenzen.  Er is een moment geweest, dat 
we dat niet hadden durven dromen.’

Voor de feitelijke voorbereiding van de 
tocht zijn de deelnemers intensief in trai-
ning gegaan. Ze fietsten mee in verschil-
lende toertochten, maar ook individueel 

maakten ze talrijke kilometers tijdens hun 
vakanties, in Toscane, de Vogezen of Nor-
mandië. Minstens twee hebben er ook de 
klassieker Luik-Bastenaken-Luik gefietst. 
Pieter Evelein: ‘Het is van belang dat de 
deelnemers vele uren achter elkaar op hun 
zadel kunnen blijven zitten.’ 

Het materiaal is volgens hem ook piekfijn 
in orde. Twee deelnemers hebben voor de 
gelegenheid een nieuwe fiets aangeschaft.

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 1

In training op de Croix de Fer

Madelon Meesters en Ilva van der Gragt op een geitenpad in de bergen.      Foto Robin Pen
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BOEK BERT WAGENDORP GEHEIDE BESTSELLER

Het boek Ventoux van Bert Wagendop, columnist, tevens ploeg-
leider in de Tour for Life, staat breeduit geëtaleerd op het Amster-
damse Centraal Station. Het affiche vermeldt dat een oplage van 

80 duizend al is bereikt. Wagendorp zelf mikt op 100 duizend. In 
de volgwagen van de Tour for Life neemt hij komende week weer 
enkele Italiaanse en Franse gebergten.    Foto Jacques de Jong

De hele Persgroep tijdens een traininngsrit. Van links af:  Pieter Klok, Michael Persson, Ilva van der Gragt, Wilco Willemsen, Pieter 
Evelein, Robert Giebels, Jiri van de Maele, Patrick Mollekens en Madelon Meester.
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Na een intensieve voorbereiding, zowel 
op de fi ets als ernaast, vertrekt vandaag 
het Persgroep Cycling Team in twee ge-
sponsorde bussen naar Italië. Zaterdag-
middag komt de ploeg met elf  fi etsen in 
Bardonecchia aan. Daar staat een ge-
stroomlijnde organisatie ze op te wach-
ten. 
Per ploeg krijgen de deelnemers twee 

teamsupporters toegewezen en vanaf be-
gin- tot eindpunt werken honderdvijftig 
vrijwilligers mee om de 1250 kilometer 
lange rit tot een succes voor de 550 fi etsers 
te maken.
Negen dagen trekt de club, totaal 850 man, 

met elkaar op. Terwijl de fi etsers hun ki-
lometers maken, rijdt een karavaan van 
auto’s, campers en vrachtwagens elke dag 
naar de volgende camping. De volgers – in 
het geval van de Persgroep zijn dat Pieter 
Evelein en Bert Wagendorp – rijden beurte-

lings achter de groep fi etsers aan of ze gaan 
de tenten opzetten (en kunnen dan zelf nog 
een eindje fi etsen).De start valt tussen ze-
ven en negen  uur, afhankelijk van de cate-
gorie-indeling (snel of minder snel).
Onderweg worden de fi etsers begeleid door 

een team van motorrijders. Die verkennen 
de route, regelen zo nodig omleidingen en 
halen afgedwaalde renners terug. 
Als hulpmiddel hebben de ploegen ook 

een gps ter beschikking, waarop ze de rou-
te kunnen vinden. De renners moeten zich 
onderweg melden op twee checkpoints. 
Aan het einde van elke etappe wacht op de 

camping een diner buffet. In het avondpro-
gramma kunnen de renners op video een 
verslag zien van de etappe van die dag. 
De thuisblijvers kunnen het hele evene-

ment dagelijks volgen op de website van 
Tour for Life. Daarop komen foto’s en het 
etappefi lmpje te staan.       JqJ

Regelaar Pieter Evelein staat te bellen achter een pallet vol met 
boeken, gekregen van een van de Persgroep-winkels. De boeken 
doen mee als prijzen in de loterij voor de Tour for Life. De loterij 
is een van de acties waarmee geld werd ingezameld.    
       Foto Jacques de Jong

PRIJZEN VOOR VERLOTING

Zaterdag 31 augustus, een dag 
voor de start van de Tour for 
Life, verschijnt in alle kranten 
van de Persgroep (de Volks-
krant, Trouw, AD en Het Pa-
rool, De Morgen en Het Laat-
ste Nieuws) een paginagrote 
advertentie waarin alle spon-
sors van de Tour for Life een 
plek krijgen. 

Op die pagina staat ook de 
route afgebeeld, alsmede in-
formatie over Artsen zonder 
Grenzen.

De groep van de Persgroep 
heeft ook een eigen site met 
allerlei informatie over het 
evenement. Adres: www.pers-
groepfi etsers-tourforlife.nl/ 

Daarop zijn beschrijvingen 
en blogs van de deelnemers te 
vinden. Maar ook bijvoorbeeld 
kaartjes van elke etappe.

De stand van zaken inzake de 
Kilometerloterij wordt uitvoe-
rig uit de doeken gedaan. Deel-
nemers konden een lot kopen 
voor elke kilometer. Er waren 
maximaal 1250 loten beschik-
baar. Prijzen te over: de Volks-
krant-fi ets met de naam Beach 
Cruiser, de Stanley Kubrick 
collection, cassettes met fraaie 
kunstuitgaven en een box met 
twintig debuutromans. Zondag 
1 september, aan het eind van 

de eerste Tour for Life-etappe, 
worden de prijzen verloot op 
de top van de Alpe d’Huez.
Op Marktplaats worden twee 
shirts geveild van Argos en 
Vacansoleil met de handteke-
ningen van de renners uit de 
Tour de France, van Belkin 
een shirt met handtekeningen 
uit de Eneco Tour. Zie:
www.marktplaats.nl/verko-
pers/19954983.html

Sponsors krijgen pagina
in zaterdagkranten

Michael Persson, Ilva van der Gragt en 
Madelon Meester in training tijdens de 
Joop Zoetemelk Classic, in maart, 150 km. 

Organisatie tot in de puntjes


