ALPE D’HUZES 2018

22 JUNI 2018

NIEUWSBRIEF 6

Strijdt u met ons mee?

Foppe van Berkel heeft de Alpe d’ Huez beklommen
Als je zo op de lange franse tolwegen richting Nederland rijdt en terug denkt aan de afgelopen week,
dan worden we helemaal warm van binnen. We denken aan alle mooie herinneringen die we hebben
gemaakt met een lach en een traan. We hebben oa kaarsjes opgestoken voor vrienden die aan het
vechten zijn tegen kanker maar ook voor onze papa’s / opa’s die helaas de strijd hebben verloren.
Uiteraard was er de klim; wat een belevenis om met je kind van 8 jaar naar boven te fietsen! We
hebben samen genoten van alle aandacht op de berg!
Ook een super mooi moment was dat Erik Raeijmaekers, onze steun de afgelopen dagen, samen met
ons de laatste kilometers heeft beklommen!
Waar we het ook warm van hebben gekregen, … Als je dat wilt weten, lees dan snel verder op pagina 2
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Vervolg pagina 1:
Waar we het heel warm van kregen is….. alle aandacht die we gekregen hebben de afgelopen periode
en met name de laatste dagen vooraf gaand aan de klim, in allerlei vormen; zoals in de krant, lieve
berichtjes, donaties, de live sessies met school, het heerlijke eten van Happy Dees. Geweldig!
Met zijn allen hebben we meer dan 11 miljoen euro opgehaald, iets om super trots op te zijn! Waar
weer onderzoek mee kan worden gedaan en er komt een dag dat niemand meer dood gaat aan kanker!
Iedereen bedankt voor dit jaar en wie weet tot volgend jaar want:

OPGEVEN IS GEEN OPTIE!
Dagboek van ons avontuur
Zaterdag 2 juni 2018
Om 05:10 vertrokken we uit Zevenbergen, al redelijk
snel kwamen de eerste app-jes binnen van volgers
die ons in de krant hadden zien staan. De link in Bn
de Stem: https://www.bndestem.nl/moerdijk/deze-8jarige-uit-zevenbergen-gaat-alpe-d-huezbeklimmen~a5bea72e/. Wat hebben we hierop veel
reacties gehad, super leuk al die aandacht en
medeleven. De reis is goed verlopen, zonder files zijn
we rechtsreeks naar Bourg d’Oisans gereden. De
camping was heel even zoeken, omdat we steeds
dichterbij de alp kwamen, hoopte dat we goed zaten
en inderdaad de laatste camping voor de alp was onze camping. De camping af en dan het bochtje om,
dan sta je voor de bekende eerste paar kilometers van de klim, de zogeheten muur. We waren om 17:00
uur op de camping, prima rit…. We hebben de voortent opzet, jammer dat het daarna snel ging
regenen. Vroeg het bedje in, want het was een lange dag.

Zondag 3 juni 2018
We zijn de dag rustig begonnen, lekker op het gemakje ontbeten, een bakkie koffie. Foppe en ik wilde
graag een paar bochtjes maken om aan te voelen hoe de berg is. We hebben Erik Raeijmaekers
ingeschakeld, hij is zeer ervaren en kan ons ondersteunen bij de eerste bochtjes. Hij ging eerst in de
regio een eigen rondje rijden en dan zou hij samen met ons een paar bochtjes doen. We zijn eerst heel
even richting het dorp Bourg d’ Oisans vertrokken om even de beentjes los te maken, maar kort erna
zijn we aan de klim begonnen. Tot de eerste bocht van de berg, was het echt even wennen, ik kon niet
op adem komen en ik dacht daar gaat onze droom. Foppe daarentegen ging er vandoor en fietste
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makkelijk tot die eerste bocht. Ik was blij dat de eerste bocht eraan kwam zodat we even konden
rusten, Foppe ook wel hoor. Erik is helemaal een topper, voor hem hoefde het
niet, maar hij bleef bij ons. Naar de volgende bocht ging het al een stukje beter
en Foppe wilde alleen maar verder. Dus de planning van een paar bochten werd
iets meer dan een paar bochten. Bij bocht 11 begon Foppe een beetje hoofdpijn
te krijgen maar hij wilde nog een bocht doen. Dus wij naar bocht 10, helaas
tussen bocht 11 en bocht 10 was de koek op. Een hongerklop, logisch want in de
ochtend had hij 1,5 boterham op en meer niet en als je dan zo’n berg op fietst is
toch iets anders. Maar toch een super prestatie hoor!!!! Beneden even wat
energie repen op en hij stond binnen 5 minuten weer te voetballen. Met mama
ging het gelukkig na het eerste stuk ook een stuk beter…

Maandag 4 juni 2018
Erik belde op of hij even langs kon komen op de camping zodat
hij ons plek kon zien voor de spullen donderdag. Foppe gelijk,
“mag ik fietsen”? We hadden afgesproken dat we met de auto
naar bocht 7 zouden gaan en daar zouden we Erik ontmoeten.
Foppe en Erik zouden dan samen verder fietsen tot de finish. Wat
een fietsheld is Foppe, hij fietst zo makkelijk naar boven en toen
hij over de finish kwam, leek het net of hij niets gedaan had.
TOPPERRRR…. Ondertussen was het 14:00 en tijd om live te gaan
op facebook, zodat de klas van Foppe mee kon kijken net zoals
ook de volgers. Bij het finish gedeelte hebben we gelijk onze
startbewijzen opgehaald en even naar de winkel geweest. Daarna
zijn we met de auto naar beneden gegaan. Een mooie dag!

Dinsdag 5 juni 2018
De dag is begonnen met opstaan en ontbijten, daarna is Dennis met de auto naar boven gereden om
Ton, Helma en Liesbeth van Beers op te halen. Zij sliepen boven en zijn met de bus naar de alp
gekomen en wilde graag beneden kijken. Na ontvangst bij ons op de camping hebben we een bakkie
koffie gedronken. Daarna zijn we ons gaan voorbereiden voor onze live
sessie op Facebook. We zijn hiervoor naar het startplein gegaan. We
hebben hier onze live sessie gedaan. Toen zijn we weer naar boven
gereden met de familie van Beers. We hebben de kaarsen voorbereidt en
gedachtenplaatjes
gemaakt. Altijd een zwaar
moment natuurlijk! We
hebben hier Leo ontmoet,
hij is vrijwilliger bij het
team kaarsen, wat een
mooi werk doen deze
mensen. Zij zorgen ervoor
dat je de kaarsen kan
beschrijven,
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ondersteunen je, zetten de kaarsen in de desbetreffende bochten etc GEWELDIG! Leo en de rest van
kaarsenteam BEDANKT. We hadden in de middag nog onze groepsfoto sessie, als iemand ons kan
vinden, stuur dan een mailtje, dan maak je kans op een leuke prijs…

In de avond hadden we ons opgegeven voor de barbeque in het dorp
beneden. Het was een lange rij, maar het was prima verzorgd en super
druk. Leuk om mee te maken.

Woensdag 6 juni 2018
Dit is de dag van de zussen, hier fietsen / wandelen de
vrijwilligers en begeleiders van de mensen op donderdag. We
hebben net buiten de camping de zussen (dat zijn ook mannen
hoor) aangemoedigd. Ook deze dag hebben we onze dagelijkse
live sessie met de klas gehad… De rest van de dag hebben we
lekker rustig aan gedaan, behalve in de avond, toen zijn we naar
de herdenkingsavond gegaan. Deze avond is boven in paleis du
sport, maar beneden op het startplein in de tent is een live
verbinding met boven. Het was goed druk.. Naast de
ontroerende gesprekken die werden gevoerd werden ook de
laatste nieuwtjes van de koersdag verteld. Bijvoorbeeld over het
weer waar toch niets van klopt. Ook werd er die avond een
filmpje getoond over de gedachtenwand. Hier werden pakkende kreten uitgepakt, dat is toch even
heftig als mijn hartenkreet voor mijn vader vol in beeld is. Er hangen er ongeveer 10.000 en dat ze die
van jou uitpakken is toch wel snikken pfffff… Na een emotionele avond zijn we om 2200 naar bed
gegaan om toch een beetje proberen te slapen… wat overigens niet is gelukt…
www.vanberkeltjes.nl
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Donderdag 7 juni 2018
De wekker ging om 0400 uur, wat vroeg zeg, het is nog gewoon donker. De
start van alpe d Huzes is in het dorp bourg d’ oisans om 0430, dus om 0435
komen de eerste fietsers al aan… Super leuk om te kijken hoe de bikkels de
eerste meters van de beklimming overleven. Na flink wat aanmoedigingen
zijn we terug gegaan aan de caravan hebben lekker een bordje Brinta naar
binnen gewerkt.

Om 0600 zijn we richting start gereden, de eerste kwamen alweer terug
van hun eerste beklimming. Om 0611 zijn we over de startstreep gegaan
beginnend aan ons avontuur. De eerste bochten
was het heel rustig, de eerste gingen al voor de
2e keer. We konden er mooi op het gemakje
inkomen. Het weer was niet lekker, veel regen,
helaas. Bij bocht 20 was onze eerste stop. De
zenuwen gierde nog wel door onze lijven. Zouden
we het halen, tuurlijk iedereen gaat het halen, toch.. tuurlijk, maar toch…. Na
wat gedronken te hebben, zijn we naar bocht 18 gereden, ook daar hebben we
effe gestaan, voor een fotootje en wat versnaperingen zoals een reepje en
sportdrank.

In bocht 16, de volgende bocht waar we zijn gestopt, was Annie. Annie was
onze buurvrouw op de camping. Zij was die dag vrijwilliger en haar man
Roeland was motard. Chapeau voor deze mensen, ze zijn om 0300 in de
ochtend op de motor gestapt en om 20.00 in de avond er pas weer af (wel 2
uurtjes pauze tussendoor) en dat doen ze vooral voor de veiligheid van ons.
Ook verleende ze koeriersdiensten, zo vertelde Roeland de volgende dag een
verhaal over een wielrenner, die even ging
pauzeren op een muurtje in de bocht. Hij had zijn
helm afgezet, en stootte daarna per ongeluk zijn
helm van het muurtje af zo het ravijn in. Zonder
helm mag er niet gefietst worden, dus Roeland is
bij Bike Totaal (boven op de berg) een nieuwe
helm gaan halen zodat de renner weer verder kon. Annie heeft ons nog wat
extra moed in gesproken en hebben onze trip weer vervolgd.
Uiteindelijk kwamen we in bocht 11, hier hing voor ons het spandoek wat
Dennis en Jules voor ons hebben opgehangen. Wat ben je dan toch trots op
je gezin als je daar staat.
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Bij bocht 7 was onze grote stop, hier hebben we lekker gedanst met de
dj. We moesten ook wachten op Dennis, want die was samen Jules
onderweg via de andere kant van de berg, ze moesten eerst naar de top
en dan weer afzakken naar een punt tussen bocht 4 en 5. Het was voor
hun een hele wereldreis, ze zijn nadat we gestart zijn, naar het
busstation in het dorp Boug… gelopen daar zijn ze op de bus gestapt,
naar OZ. In OZ moesten ze in een kabelbaan naar de top van de berg. Alp
d Huez is het start-dorp van een groot skigebied. De echte top van de
berg is alleen maar te bereiken via de kabelbaan. Nadat ze de top
hadden bereikt met de kabelbaan zijn ze met een andere kabelbaan naar
alp d huez afgedaald. Hier zijn ze weer met de bus gegaan, van de
kabelbaan naar de finish. Toen waren ze op de finish, maar ze wilde ons
graag onderweg zien, dus toen zijn ze weer
met een kabelbaan meegegaan vanaf alp d
Huez, deze kabelbaan kwam uit in het dorp
Huez, tussen bocht 5 en 4. Het zou toch zonde
zijn als Foppe en ik hier al voorbij waren en
Dennis en Jules zoveel moeite hebben gedaan om ons te zien…. Dus in bocht 7
hebben we even gewacht en ondertussen gekeken naar opnames van de tv
(van andere mensen hoor) en wat gegeten en gedronken. Toen zijn we
doorgefietst naar Dennis en Jules, leuk om ze daar weer te zien. We hebben
gelijk wat kleding afgegeven, niet dat het weer beter was geworden, maar
door de inspanning krijg je het toch snel warm. Vervolgens hebben we onze
route weer vervolgd, in bocht 4 waren we al zo blij dat we er bijna waren, zie
foto…
Tussen bocht 4 en 3 kregen we gezelschap van Erik Raeijmaekers, onze steun en toeverlaat deze week.
Hij heeft de laatste bochten met ons mee gefietst en mij soms een paar zetjes gegeven.. Toen we
bocht 1 hadden gehad begon Foppe (nog) sneller te fietsen, ik zat er aardig doorheen maar hij niet. Ik
had eerst nog niet echt in de gaten waarom,
maar een paar trappen verder zag ik het, er
fietste een jongetje ook van zijn leeftijd (wel
met ondersteuning van papa) voor ons en
die wilde hij graag inhalen. Met alle
krachten die we nog hadden, zijn we harder
gaan fietsen en hebben het jongetje
ingehaald. De laatste meters waren effe
bijten, maar ja anders heb je het gevoel dat
je niets hebt gedaan… De laatste meters
gingen we bedenken we hoe over de finish
zouden gaan. Wat is dat een mooi
geluksgevoel…! Een paar meter voor de
finish waren ondertussen Dennis en Jules
aangekomen. Erik was ook nog bij ons, hij
reed vlak achter ons… Wat je dan voelt als
mens als je de finish passeert is niet te
beschrijven, ik was blij, trots, verdrietig alles bij elkaar…
www.vanberkeltjes.nl
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Na wat foto’s te hebben genomen zijn we droge
kleren aan gaan doen, want we hebben een paar
flinke buien onderweg gehad, en andere schoenen.
We hebben de fietsen op slot gezet en zijn in de
grote tent (daar was het droog) wat gaan drinken en
eten en uiteraard nagenieten en napraten. Ook
hebben we geprobeerd alle berichtjes te
beantwoorden… Wat waren er dat veeeeel zeg, zo tof
dat iedereen met je mee leeft!!! Kort daarna zijn we
nog even naar de gedachtenwand gegaan en zijn we
begonnen aan onze terugreis, bus lift, lift en bus. We
waren rond 14.00 weer op de camping… Die middag
hebben de caravan weer zover mogelijk vertrekklaar
gemaakt, zodat we zaterdag richting huis konden vertrekken. We konden om 10.00 uur de kaarsen
ophalen die gebrand hebben tijdens onze beklimming, prachtig! Wat hebben wij een mooi avontuur
met ons gezin meegemaakt, wat we nooit meer zullen vergeten.

Aandacht

Moerdijkse Bode:

In de week voor vertrek is er in de Moerdijkse Bode (het midden in de volksmond nog) een stuk
verschenen over ons avontuur geschreven door Myriam vd Stee. De titel van het stuk is Foppe van
Berkel in acties voor overleden opa’s. Zie achteraan onze nieuwsbrief. Myriam bedankt!!!!

Fysio

Op de woensdag voor ons vertrek hebben we een bezoek gebracht aan de fysio, Erol Wevers, hij de
arm van Foppe beoordeeld of hij kon fietsen, gelukkig gaf hij aan dat het mogelijk was!!! Erol
bedankt voor je onderzoek.

BN de Stem:

Op zaterdag 2 juni en op vrijdag 8 juni 2018 zijn er in BN De Stem
artikelen verschenen over ons. Toch raar als je je zo in de krant ziet
staan en tegelijkertijd trots dat we dit samen gaan doen. Foppe is grote
fan van Chris Froome, (wielrenner) en als je dan in de app van het AD op
dezelfde pagina staat als je grote held, is het wel heel bijzonder. In het
begin vond Foppe alle belangstelling spannend maar hoe verder we
kwamen hoe leuker hij het vond. Ook tijdens de dag zelf heeft Henk den
Ridder gevraagd om hem op de hoogte te houden, zodat hij de website
van BN de Stem kon bijwerken. De sportieve prestatie gaat boven de
communicatie, was het motto van Henk, maar als we een fototje
maakte, hebben we deze gelijk doorgestuurd naar Henk, kon hij kijken
hoe of wat. In de avond hebben we nog aanvullende informatie
gedeeld… Leuk hoor.. Hier de link van de dag zelf: https://
www.bndestem.nl/moerdijk/foppe-8-en-moniek-uit-zevenbergen-opde-top-van-alpe-d-huez~aabf54d9/. Henk bedankt!
www.vanberkeltjes.nl
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Libelle:

Ons artikel heeft zelfs in de libelle gestaan… Altijd al een droom geweest van ons om in de Libelle te
staan. Zie link: https://www.libelle.nl/mensen/foppe-alpe-dhuez-opa/

Magazine alpe d’ Huzes
2018:

Tijdens ons verblijf in Frankrijk werd er door de
organisatie dagelijks een magazine gemaakt met
alle weetjes, gebeurtenissen en dergelijk rondom
het evenement. Ook hierin hebben we gestaan. De
foto is gespiegeld, maar dat mag de pret natuurlijk
niet drukken!

Thuiskomst:

Toen we thuis aankwamen stond er ons nog een aantal grote verrassingen te wachten, er stond een
fles prosseco kinderchampagne voor de deur in een leuk tasje van een hele trouwe fan van ons Han en
Nancy Jongmans, zo lief!!!!! Ook was ons huis versierd met stroopwafels, de zogeheten kanjers
(toeval?) Stroopwafels vinden we heel lekker…. De vlag hing uit en er hingen binnen en buiten
vlaggetjes, wat een onthaal, het lijkt net of we kanjers zijn…. Ook zijn er in de week erna veel mensen
geweest die ons kwamen feliciteren, zoals Corry Leijs, zo lief allemaal!

School:

Buiten het vele meeleven met onze live sessies op Facebook hadden ze op school de maandagmorgen
ook het eea geregeld. De kinderen uit de klas van Foppe moesten extra vroeg op school zijn, ze hadden
allemaal een letter gemaakt. De kinderen gingen in de juiste volgorde staan en toen stond er “Foppe
we zijn trots op jou”. Ook de kinderen van groep 7 stonden buiten de klas. Dus toen we boven kwamen
begon iedereen voor Foppe te klappen, weer een bijzonder kippenvel momentje!!!! Daarna hebben we in
de klas nog van onze avonturen verteld aan de hand van onze foto’s, zo leuk, Foppe zat heel trots op
een stoel op tafel.

Rabobank:

Tijdens ons verblijf in Frankrijk zijn we gebeld door de ambassadeur van de Rabobank, ze hadden ons
artikel in de krant gelezen en zijn ons nadat we terug zijn gekomen een cadeautje komen aanbieden!
Ook zo attent!

Vrienden, familie andere geïnteresseerde:

Hoeveel berichtjes we hebben gekregen deze dagen, weet ik niet, af en toe als we even niet hadden
gekeken, hadden we zo weer 30 berichtjes, we leken wel effe beroemd! Iedereen bedankt voor de
interesse!!!! Super leuk!!!
www.vanberkeltjes.nl
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Teruglezen nieuwsbrieven
Heb je de eerste 5 nieuwsbrieven gemist, ga dan naar onze website en je kunt ze alsnog lezen. De
nieuwsbrief is bedoelt om onder andere de donateurs en andere mensen die ons steunen in de aanloop
tot en in dit avontuur op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Opbrengst tot nu toe
Tot op heden hebben diverse mensen ons al gesteund en gedoneerd, daarnaast loopt de paracord
actie. De totale opbrengst voor Foppe en Moniek samen tot op heden tijdens het schrijven van de
nieuwsbrief is € 4.968,79 !!! Daarnaast hebben we toezeggingen welke verzilverd worden bij het
behalen van de beklimming van € 170. De worden als het goed is de komende week verzilverd!! Maar
dat betekent dat we over de € 5.000 gaan!!!!! Wat zijn we er trots op!!!!! Super bedankt allemaal!!!
Er kan nog steeds gedoneerd worden. Om te doneren klik dan op onderstaande link:
Foppe:

https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/foppevanberkel

Moniek:

https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/moniekvanberkel

Tot slot
Binnenkort wil ik foto’s en filmpjes die we hebben van ons avontuur op onze website zetten, hou deze
dus goed in de gaten als nog meer van ons wilt zien… www.vanberkeltjes.nl

BEDANKT IEDEREEN, voor ons was het een grote belevenis, EN OPGEVEN IS
GEEN OPTIE!!!

Sportieve groet,
FOPPE EN MONIEK VAN BERKEL
Voor de statistieken, onze doorkomsttijden:
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