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OP WEG NAAR DE TOP VAN DE MONT VENTOUX. 
Na een lange busreis van 16 uur naderen wij eindelijk Carpentras. 
Bijna is het zover en dan gaan we met 41 mannen en vrouwen de legendarische 
Mont Ventoux beklimmen. 
Het doel René Gaastra moreel ondersteunen in zijn strijd tegen kanker en geld in 
zamelen voor het KWF. 
Na een voorbereiding die zo eind februari is begonnen zijn wij allen meer of minder 
goed getraind. Lichaam in optima forma of niet? Zaterdag gaat het gebeuren! 

Wat er aan voorafging.  
Hoe doe je dat trainen voor een berg in ons vlakke landje? De Sallandse heuvels, 

leuk maar stelt natuurlijk weinig voor. Het alternatief is tegen harde wind in 

fietsen, hoog frequent trappen en lange stukken. Wind is er genoeg dit jaar. 

In onze flyer staat dat de Ventoux de “windberg” is. Nou onzin! “Ven” is een oud 

Occitaans woord en betekent gewoon berg. De Galliers (Asterix & co) noemden 

hem Ventops en later wordt het Ventosus. Het is maar dat u het weet.  

Zelf train ik het meest met mijn trouwe vaste fietsmaten Marcel en Jan en niet te 

vergeten met Patricia en heb ik zo dit jaar bijna 4.000 km in de benen.  

De laatste weken is het een echt serieuze aangelegenheid geworden. 

Trainen, eten en herstellen. Het verlies van kilo’s is bij deze en gene 

opvallend, de koppies zijn strakker en de benen gespierder.  

En dan de Berg zelf. 

21 km en 1.600 meter stijgen met gemiddeld 7,5%, doch het grootste 

gedeelte is 10%. Gemiddelden zijn verraderlijk en misleidend. Het in- en 

uitfietsen drukt het gemiddelde dramatisch. Onderweg trap je je helemaal 

het lep lazarus, rond de 33 km en aan het eind heb je net gemiddeld 28 in het uur. 

Persoonlijk heb ik achter -geheel laf, ik geef het toe- als uiterste redmiddel 34 

tandjes gemonteerd en de 11 thuis gelaten. Sprinten op deze berg is niet helemaal 

mijn ding, denk ik zo. 

Dit is heilige en mythische wielergrond, de berg der bergen. Hier is dramatische 

wielergeschiedenis geschreven door grote renners zoals Ferdi Kübler, De Arend 

van Adliswil, Jean Mallejac die in 1953 bijna het loodje legde, Tommy Simpson die 

in 1967 overleed op de flanken van de Ventoux1, Eddy Merckx, de kannibaal die 3 

jaar later steendood zijn petje afnam voor Tommy, als eerste finishte en een half 

uur aan de zuurstof moest.  

DE BERG bepaalt wat hij voor de renner in petto heeft, telkens weer.  

Er zijn er onder ons die de Ventoux zelfs 3 keer zeggen te gaan bedwingen. 

Voor mijzelf is dat eenvoudig. Boven is boven, het doel is bereikt en beneden 

wacht het terras en kan la douce France zich even fijn over mij ontfermen. 

                                             
1 De dag dat Simpson overleed op de flanken van de Ventoux door een combinatie van factoren: de hitte, 
het gebrek aan zuurstof en het gebruik van stimulerende middelen, won Jan Jansen in Carpentras de etappe. 
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Het voorproefje 
Op vrijdag fietsen wij met z’n allen naar Bedoin, de officiële start 

van de  beklimming van de Ventoux. Wat een fantááástich gezicht 

die hele meute in die prachtige knal rode shirts.  

Voor mij is het een weerzien met de Ventoux. 23 jaar geleden ben 

ik deze berg met een stalen fiets van 17 kg en met 12 kg bagage  

opgefietst en ik heb nog steeds schrik voor deze berg. 

Ik was nog nooit zo moe als toen op de Mont Ventoux. 

Mijn racefiets weegt 9 kg, de bagage heb ik thuisgelaten en totaal 

scheelt dat toch gauw zo’n 20 kg, ware het niet ik 5 kg zwaarder ben, ondanks 14 

kg afvallen sinds januari. Met dank aan Patricia en haar roddelvriendin Sonja B.  

In Bedoin staan Rein en Klaasje Gaastra ons op te wachten.  

Rein heeft bedacht ons een half uurtje van de klim te laten doen. Kunnen wij vast 

in gesprek met de berg om te weten wat deze voor ons in petto heeft. 

Zodra de klim met 10% echt steil moet ik gelijk plooien (Belgisch voor niet mee 

kunnen komen) en met een verzet van 39/34 duw ik moeizaam de trappers rond. 

Daar moet ik het dus morgen mee doen. 

De klim:  
S’morgens vroeg uit de veren. Het is zeldzaam mooi weer buiten, strak blauwe 

lucht en helder. De Provence op zijn best. De spanning is bij een ieder voelbaar. 

Vandaag gaat het echt gebeuren. Eerst ontbijten, müsli, yoghurt en honing. 

Ik heb er echt zin aan. In Bedoin staan Reinier en Matty ons op te wachten. 

Speciaal om mij te ondersteunen zijn zij helemaal uit Rotjeknor over gekomen.  

Eerst nog even wat foto’s maken. De stemming is uitgelaten, alhoewel de meeste 

bekkies staan strak.  

En dan go go go! Op de marmeren startstreep druk ik mijn fietscomputer op 0.  

Ik heb lering getrokken uit het gesprek van gisteren met DE BERG en 

ga rustig van start. De eerste 5,5 km gaan gemakkelijk.  

Dan bij St. Esteve de bocht om en hup gelijk 10% stijging en dat  

bijna 9 km door “HET BOS”. Voorheen waren er bossen, wouden en 

jungles. Na de klim van de Ventoux is er voor ons ook “HET BOS”. 

Lang, meedogenloos, stijl, pijn in de benen en verdikkeme er komt 

geen eind aan.  

Ik neem mij voor om in één keer naar boven te fietsen. Mijn benen, 

handelen echter geheel onafhankelijk van mijn wil, trekken zich niet 

van mij aan en gaan zonder enig overleg zo ongeveer elke 1,5 km uit 

de clips om te stoppen en de spieren te ontspannen.  

Het verzet van 39 /34 gaat net wel en net niet. Vierkant rond. Had ik maar naar 

mij zelf geluisterd, niet zo stoer gedaan en voor 34 tandjes geïnstalleerd voor in 

plaats van 39. Wat maken nu 5 tandjes uit? EEN HELE BERG GEMAK!!!!  
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Het is op deze berg met al die fietsers drukker dan op de Drentse fietspaden op 

een mooie zomerdag. Er zijn Engelsen, Duitsers, Zwitsers, Belgen, Amerikanen en 

natuurlijk Fransen. 

Onze hulptroepen, verzorgers, dokter, fysio en mechaniker pendelen heen en weer 

en moedigen zij ons voortdurend aan. 

Ik geniet van elke meter.  

In Het Bos fiets ik min of meer samen met Anniene onze “oma” met 2 

kunstheupen. Het is een net een dieseltje. Wij draaien tot aan Chalet Reynard wat 

om elkaar heen. Zij fietst minder hard en met een lichter verzet en continu door en 

ik stap af en toe af. Dat heft elkaar op of zo. 

Bij Chalet Reynard even water bijtanken en een banaan oppeuzelen. 

Dan de laatste 6,5 km door het maanlandschap van de Ventoux.  

Het eerste deel is minder steil. Ik draai wat makkelijker rond. Het weer is echt 

formidabel, weinig wind en een heerlijk zonnetje! Wat een mazzel en zo anders 

dan mijn eerste klim 23 jaar geleden; koud en het laatste deel met hagel! 

Bij het monument van Tommy Simpson breng ik mijn groet, ook namens mijn 

trouwe fietsmaatjes Marcel en Jan en natuurlijk ook van mijn Patricia, die graag 

mee had willen fietsen, doch vanwege een blessure niet kan. Ter compensatie 

vermaakt zij zich kostelijk en al winkelend in Parijs. 

De laatste kilometer is steil, 11% en dat doet pijn aan de vermoeide benen en ik 

lijd. Ik denk aan ons gezamenlijk doel, René ondersteunen bij zijn strijd tegen 

kanker. Persoonlijk fiets ik deze berg ook voor Browny, Willemijn, Natahalie, Corrie 

en Jan D. Ook zij zijn in gevecht met hun kanker en de moed die zij daarbij 

opbrengen vind ik telkens weer bewonderenswaardig.  

Dan de laatste bocht en de finish in zicht! Het welkom van de al eerder 

gefinishte mede fietsers is hartverwarmend. Met mijn laatste beetje cartouche 

(Belgisch voor wat nog over is) ga ik over de meet.  

eer.  

er. 

Ik ben op de top en het doel is bereikt.  

Geppie, Wilco, Richard en Benjamin, c’est encroiable, doen de beklimming 3 

keer. Thomas en Lysanne (met kettingbreuk) doen de beklimming 2 k

Jullie doen maar, wat jullie niet laten kunnen! ik daal af en in Carpentras  geef ik 

mij  op het terras over aan de geneugten van la douce France.  

Na terugkomst in Nederland gaan wij weer over tot de orde van de dag.   

Dat gaat niet vanzelf. De Ventoux en het hele gebeuren zit in ons en verbindt 

ons op een speciale mani

2 weken na de klim hebben wij de afterparty. Lekker nagenieten en de cheque 

overhandigen aan het KWF. 

Met dank en groet aan alle gulle gevers, HET IS  € 40.000! GEWORDEN!!! 

Noud van den Berg 
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