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InhoudsopgavePartners en sponsoren
Graag bedanken wij onze partners en sponsoren die dit 
evenement mede mogelijk maken!
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Leesbare brief
Er zijn van die ontmoetingen 
die je niet snel vergeet. 
Zo’n ontmoeting had ik met 
Louismeme. Ik ontmoette haar 
in het Haïtiaanse Foret des 
Pins. Gedurende de dagen 
dat ik daar was zat ze daar stil, 
starend voor zich uit. Met de 
stoel tegen de muur, een rieten 
hoed op haar hoofd. 
Als je haar aankeek, verscheen 
er een glimlach op haar gezicht 
en kreeg ze een zachte blik 
in haar ogen. In haar stille zijn 
straalde ze iets uit. Ze trok de 
aandacht zonder dat ze iets 
deed.

Alleen over
Het was juli 2010, een 
paar maanden na die 

verschrikkelijke aardbeving. 
In 35 seconden veranderde 
de wereld voor Haïti. Grote 
aantallen doden te betreuren, 
duizenden gewonden. 
Om maar niet te spreken 
van het grote verdriet  bij 
nabestaanden. Wie had geen 
familie of vriend verloren? 
Louismeme kon erover mee 
praten. Haar  vader verloor 
ze op jonge leeftijd. Haar 
moeder kwam om tijdens de 
aardbeving. Ze bleef alleen 
over.
Ik begon voorzichtig een 
gesprekje met haar. Met 
zachte stem vertelde ze me 
haar verhaal. Ze vertelde 
hoe haar predikant haar had 
meegenomen naar deze 
rustige plek. Hoe hij met 

Voorwoord

‘In haar stille zijn straalde ze iets 
uit. Ze trok de aandacht zonder 
dat ze iets deed.’

haar had gebeden en hoe ze 
ervaarde dat ze een Vader in 
de hemel had die voor haar 
zorgt.
Ik begreep opeens die zachte 
blik en die mooie uitstraling 
van haar. Ze zat daar stil op 
een stoel, maar was een 
leesbare brief voor iedereen 
die haar zag.

Kwetsbaar
Jaren later bezoek ik Haïti 
weer en verdiep ik me in de 
diep gewortelde problematiek 
van kindslaven. Ik besef dat 

zeker meisjes zoals Louismeme 
extra kwetsbaar zijn om als 
kindslaaf ingezet te worden. 

De ontmoeting met haar 
motiveert mij extra om als 
Woord en Daad ons in te 
zetten voor deze kwetsbare 
kinderen. Ze niet alleen te 
redden uit de slavernij maar 
ook toe te rusten om hun plek 
als verantwoordelijke burger in 
te nemen in Haïti. Als leesbare 
brief van Christus.

Voor dat hoge doel bedwingen 
we graag de top van de Mont 
Ventoux!

Rina Molenaar
Directeur-Bestuurder

Woord en Daad
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WAAR WOORDEN TE KORT SCHIETEN
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Normaal
Restaveks zijn kinderen die 
niet thuis wonen maar bij 
anderen, en daar worden 
gebruikt als huisslaaf. Het 
is in Haïti de normaalste 
zaak van de wereld. De 
belangrijkste oorzaak van 
het restavek-systeem 
is armoede. Ik vond het 
confronterend om recht 
met je neus op armoede 
te staan. We bezochten 
een gezin op het arme 

platteland. Ze woonden 
in een houten huis van 
18 m2 met een gezin 
van 7 kinderen. Er was 
geen watervoorziening, 
geen toilet, niks. De 
dichtstbijzijnde rivier was 
drie uur lopen. Je kunt je 
niet voorstellen hoe het is 
om op zo’n plek je kinderen 
op te moeten voeden. Toen 
ik de moeder naar haar 
toekomstplannen vroeg, 
antwoordde ze: ‘Alleen God 

Waar doen we het voor?

‘Ik heb echt moeten zoeken naar hoop’ 
Willemien bezocht kindslaven in Haïti

Nerlyne Joseph was nog jong toen haar moeder overleed.
En vanaf dat moment leek alle hoop verdwenen. Terwijl 
ze als klein meisje diep treurde om het verlies van haar 
moeder, werd ze naar haar tante gestuurd. Haar tante 
behandelde haar nichtje niet als familie, maar als een 
restavek.

weet of ik dan nog leef.’ 
Als je beseft hoe ouders 
in het nauw gebracht 
kunnen worden door diepe 
armoede, dan past het mij 
als rijke westerling niet om 
zulke ouders te veroordelen 
voor hun keuze om hun 
kind af te staan. Maar we 
willen er wel verandering in 
brengen! 

Woord en Daad werkt via 
haar partnerorganisatie 
Restavek Freedom op 
diverse fronten om het 
restavek-probleem aan te 
pakken. Zo wordt er gewerkt 
aan de grondoorzaak van 
het probleem: armoede. 

Via agrarische projecten 
en diverse trainingen 
wordt gewerkt aan 
inkomstenverbetering van 
de ouders. Hierdoor wordt 
er aan de basis gewerkt 
met als doel dat ouders hun 
kinderen niet meer weg 
hoeven te sturen.
Daarnaast spelen kerken 
een cruciale rol in dit project. 
Restavek Freedom heeft 
inmiddels 3000 kerken 
bereikt met voorlichting 
over wat de Bijbel ons leert 
hoe je met kinderen om 
moet gaan. Het hebben 
van een restavek zit zo 
in de Haïtiaanse cultuur 
verworven dat mensen niet 
doorhebben dat ze zelf een 
kindslaaf in huis hebben. 
Naast bewustwording 
heeft Restavek Freedom 
tientallen restavek-
kinderen onder haar 
hoede. Ze zorgen dat deze 
kinderen naar school gaan, 
waar ze intensief begeleid 
worden. Ook hebben ze 
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gesprekken met de familie 
waar het kind woont, met 
het doel om de situatie zo 
te verbeteren dat een kind 
echt kind kan zijn. En als 
de thuissituatie het toelaat, 
worden kinderen herenigd 
met hun ouders.

Niet meer kijken naar het 
verleden
Eén van de meisjes die 
door dit project een nieuwe 
kans heeft gekregen is 
Nerlyne. Door haar tante is 
ze vaak mishandeld en tot 
haar elfde niet naar school 
geweest. Ik verwachtte 
een gebroken meisje te 
zien, maar ik zag een sterke 
vrouw van 18 jaar die hoop 
voor de toekomst heeft. Ze 
wil advocaat worden. Ze 
zei tegen mij: ‘Ik wil mijn 
toekomst niet laten bepalen 
door het verleden. Het 
verleden is voorbij, ik heb 
een nieuwe kans gekregen 
waar ik me helemaal op wil 
focussen.’

Hoop 
In een tehuis voor 
voormalig kindslaven hing 
een prachtige Bijbeltekst: 
‘Hope anchors the soul’, 
gebaseerd op Hebreeën 
6 vers 19. Ik heb in 
Haïti naar hoop moeten 
zoeken, naar tekenen van 
verbetering. En ik denk 
aan wat een Haïtiaan 
zelf zei: ‘De problemen 
in dit land zijn zo groot 
dat ik niet geloof dat mijn 
kleinkinderen een ander 
Haïti gaan meemaken.’ Dan 
zakt de moed je bijna in de 
schoenen. En toch: ieder 
meisje, ieder kind dat we 
kunnen helpen, is er een. 
Ieder kind dat in aanraking 
komt met echte hoop, hoop 
waarvan het anker in Jezus 
Christus ligt, is de moeite 
waard. Wat is het mooi 
dat we via dit evenement 
kunnen bijdragen aan een 
toekomst vol hoop voor 
restavek-kinderen in Haïti.”

‘Als ik hoor van het onrecht wat kindslaven in verschillende 
landen wordt aangedaan, wordt ik stil. Specifiek kinderen 
in Haïti, maar ook in ander landen. Ik ben dankbaar dat ik 
mij via dit evenement voor hen mag inzetten, zodat zij de 
kans hebben om weer kind te mogen zijn. Dat geeft een 
extra motivatie om die kale berg te beklimmen. Eigenlijk 
een kleinigheid als je het vergelijkt met het leven van die 
kinderen. Maar het kan wel het verschil maken.’

Gert-Jan van der Valk
team Esselink Groep
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Plattegrond van het park Legenda

zwembadinfobalie

Hameau des Sources
La Fayet
26570 Montbrun-les-Bains

tent

mecaniciens

medici

1312

opstaplocatie bus

Ontvangstbalie 
Bij aankomst op het park Hameau des Scources word 
je ontvangen door een team van Vakanz. Bij hen kun 
je je deelnemerstasje afhalen; mocht je via Vakanz een 
huisje hebben gehuurd, dan kun je ook hier je sleutel 
afhalen.  

De openingstijden van de ontvangstbalie staan in het 
programma in dit koersboekje. Mocht je buiten de 
openingstijden arriveren, bel dan van te voren even 
met +31 6 81 199 777. Dan is er iemand van Vakanz 
aanwezig om je te ontvangen.
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Plattegrond Sault

Legenda

Startlocatie / marktplein

Verzamelpunt start

Place des Aires 250 plaatsen

Avenue de la Resistance 150 plaatsen
 
Chemin des Amandiers 50 plaatsen

Fietsverhuur

3

3

2

2

1

1

1514

Startlocatie Sault 
De beklimming van de Mont Ventoux 
start vanaf het marktplein in Sault. 
De afstand tussen het park en de 
startlocatie is 12 kilometer; met de auto 
is dit ongeveer een kwartier rijden. 

Fietsers rijden in peloton met motorrijders 
voorop naar de startlocatie. 
Wandelaars komen met eigen vervoer 
naar de startlocatie of maken gebruik 
van het busvervoer.
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Programma

Programma

Programma
Woensdag (optioneel) Vrijdag

Donderdag

Aanvang Eind Activiteit Locatie

14.00 18.00
Welkom door team 
Vakanz en afhalen 
deelnemerspakket

19.00

Ben je al gearriveerd? Vind 
je het leuk om met elkaar uit 
eten te gaan bij restaurant 
L’Entrepot? Ga mee! 
Deelname op eigen kosten

Aanvang Eind Activiteit Locatie

09.00
14:00

12.00
18.00

Welkom door team 
Vakanz en afhalen 
deelnemerspakket

15.30 17.00 Mogelijkheid tot volleybal

21.00
Kom gezellig naar de tent 
voor een drankje!

Aanvang Eind Activiteit Locatie

09.00
14:00

12.00
17.30

Welkom door team 
Vakanz en afhalen 
deelnemerspakket

09.00 17.00
Fietscheck door de 
mecaniciens (verplicht voor 
alle fietsers)

08.30 12.00 Inloopwandeling

10.00 10.30
Heb je vragen? Loop even 
binnen bij de informatiebalie

13.30 14.00 Bijeenkomst vrijwilligers

14.30 15.00 Bijeenkomst wandelaars

15.00 15.30
Heb je vragen? Loop even 
binnen bij de informatiebalie

15.30 16.00
Bijeenkomst hardlopers 
(kennismaken, uitwisselen 
tips&tricks)
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Aanvang Eind Activiteit Locatie

16.00 17.30

Medisch spreekuur. Heb 
je een vraag of medische 
klachten? Loop even 
binnen bij de artsen en 
fysiotherapeut

17.30
Opening van evenement 
door Rina Molenaar 

17.45 Mededelingen

18.00
Waar doen we het voor? 
Projectpresentatie Restavek

18.15
Fotomomenten. Groepsfoto 
met alle deelnemers en 
teamfoto’s

19.00 Gezamenlijke pastamaaltijd

Aanvang Eind Activiteit Locatie

7.15 Opstellen wandelaars Marktplein 
Sault

7.30 Vertrek wandelaars Marktplein 
Sault

8.00
Vertrek fietsers vanaf het 
park naar startlocatie in 
Sault o.l.v. motards

Hoofd- 
ingang 

park

8.15 Opstellen hardlopers Marktplein 
Sault

8.30 Vertrek hardlopers Marktplein 
Sault

8.45
Opstellen fietsers bij 
parkeerplaats Sault

Marktplein 
Sault

9.00 Vertrek fietsers Marktplein 
Sault

15.00
Laatste mogelijkheid om te 
finishen. Na 15.00 uur wordt 
de finish ontruimd

15.30 17.30
Inloop bij fysiotherapeut 
voor spierklachten en waar 
nodig massage

18.00 Start BBQ Buiten

19.30 Afsluitende bijeenkomst

ZaterdagVrijdag

Programma Programma
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Programma
Zondag

Aanvang Activiteit Locatie

10.00
Kerkdienst. In deze dienst gaat 
Steven Middelkoop voor

11.30 Gezamenlijk koffiedrinken

19.00 Sing-in

20.15
Afsluitend samenzijn met een 
drankje

Alles over eten
Gezamenlijk diner op vrijdag en zaterdag
Op vrijdag- en zaterdagavond biedt de organisatie een 
gezamenlijk diner aan. Deze gezamenlijke maaltijden 
geregeld worden door Baaij Catering uit Lisse. De 
vouchers voor dit diner vind je in de deelnemerstasjes. 
Supporters, familieleden etc. kunnen tegen betaling van 
€ 17,50 (€ 5,00 voor een kind <12 jaar) een voucher 
kopen om ook mee te eten. Deze kun je aanschaffen bij 
de informatiebalie.

Drankjes en tussendoortjes
Naast de twee maaltijden worden er tijdens de 
openingstijden van de ontvangstbalie, alsook op 
donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond drankjes en 
tussendoortjes verkocht. 
Je kunt hier uitsluitend betalen met consumptiebonnen. 
Deze bonnen kun je kopen bij de ontvangstbalie. De 
opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan het 
evenement.
Op het park zelf kun je geen geld pinnen; in Montbrun-
les-Bains bevindt zich op loopafstand van het park een 
pinautomaat (Crédit Agricole, naast de bakker).

Posten langs de weg
Op de posten langs de weg zijn gratis bananen, 
energiedrank, energierepen, water, sinaasappels en 
diverse koekjes te krijgen. Toe aan een bak koffie? Kom 
dan naar post 2. Daar is tussen 10.00 uur en 11.00 uur 
gratis koffie te krijgen. Op=op!

Post 3
Bij post 3 wordt vanaf 12.30 uur tot 15.30 uur 
bospaddenstoelensoep en tomatensoep verkocht, 
alsook drinken en wat tussendoortjes. Kom gezellig even 
langs! De opbrengst komt volledig ten goede aan het 
evenement. 
Je kunt hier uitsluitend met consumptiebonnen betalen, 
dus vergeet niet om deze mee te nemen de berg op!
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‘Vorig jaar heb ik samen met een aantal klasgenoten 
meegedaan aan Sport for Others. Zwetend, maar voldaan, 
kwamen we allemaal boven. Hoe gaaf is het om op deze 
manier kindslaven te helpen?! Het doel, de uitdaging, de 
mooie omgeving en de gezelligheid die er is tijdens het 
evenement en de voorbereidingen, zijn voor mij redenen om 
in 2019 weer mee te doen aan Sport For Others.’

Alianne Mulder 
team HoornBACKVanuit Nederland wordt georganiseerd busvervoer aangeboden. De 

touringcar vertrekt om 07.30 uur vanuit Gorinchem en komt naar 
verwachting donderdag 19 september rond 21.00 uur in de avond 
aan op het park. Maandagochtend 23 september vertrekt de bus 
om 06.00 uur weer naar Nederland.

Zaterdagochtend 21 september rijdt de touringcar om 06.45 
uur van het park naar de startlocatie in Sault.  Vervoer naar de 
startlocatie en ’s middags retour van Sault naar het park is alleen 
voor degenen die zich aan hebben gemeld voor het busvervoer.
Gaat u wandelen en bent u met eigen vervoer? Probeer dan zoveel 
mogelijk met eigen vervoer naar de startlocatie te komen. 

’s Middags brengt de bus wandelaars naar beneden vanaf post 3 
naar de startlocatie in Sault. Hieronder de tabel met tijden.

Vertrek Van Naar Aankomst

06.45
Park Montbrun 
les Bains

Marktplein Sault 07.10

14.00
Post 3, Mont 
Ventoux

Marktplein Sault 14.40

15.30
Post 3, Mont 
Ventoux

Marktplein Sault 16.10

16.15
Marktplein 
Sault

Park Montbrun 
les Bains

16.40

Daarnaast rijden er tussen de top van de Mont Ventoux en post 3 
shuttlebusjes. Deze busjes rijden niet volgens een vast tijdschema, 
maar vertrekken wanneer de busjes vol zijn. Alle wandelaars kunnen 
gratis gebruik maken van deze shuttleservice van de top naar de 
startlocatie in Sault. 

Alles over busvervoer



Posten wandelroute
 
De wandelroute is circa 18 kilometer.

Postnr. Type post      Openingstijden
    

Posten wieler- 
en hardlooproute
De wieler- en hardlooproute is circa 26 kilometer.

Postnr. Type post Openingstijden
      

Mont Ventoux

Chalet Reynard 2.0

Sault
start

4

1
23

Deelnemers/supporters kunnen net onder de top parkeren. 

2524

wandelroute
wieler- en hardlooproute

Post 1 verzorgingspost na 9,5 km 9.00 - 13.00
Post 2 verzorgingspost na 15 km 9.1 5 - 14.00
Post 3 centrale post na 19,5 km

verkoop soep en tussendoortjes
9.30

12.30
-
-

15.30
15.30

Post 4 top Ventoux na 26 km 9.45 - 15.00

Post 2 verzorgingspost 9. 15 - 14.00
Post 3 centrale post 

verkoop soep en tussendoortjes
alleen bereikbaar op de terugweg

9.30
12.30

-
-

15.30
15.30

Post 4 top Ventoux 9.45 - 15.00

€
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Alles over kleding

Tenues verplicht!
Het dragen van het 
wielren-, wandel- of 
hardloopshirt van Sport 
for Others is verplicht. 
Dit is niet alleen mooi 
voor de foto’s, maar 
ook verplicht vanwege 
veiligheid. Zo weten de 
motards, verkeersregelaars 
en medici dat je hoort bij 
Sport for Others, en weet 
ook de gemeente Sault 
dat je onderdeel bent van 
het evenement Sport for 
Others. Het dragen van 
een Sport for Others – 
broek is niet verplicht. 

Tenues kwijt? 
Ben je je tenue kwijt of 
vergeten? Dan kun je een 
nieuw shirt aanschaffen 
bij de organisatie. Vraag 
hiernaar bij je inschrijving 
of loop later naar de info-
balie.

Kledingtips fietsers
Het is verstandig om 
kleding mee te nemen 
voor verschillende 
weersomstandigheden. 
Er is een behoorlijk 
temperatuurverschil 
met het dal en de top. 
Als de zon schijnt en het 
is heerlijk warm in het 
dal, kan het op de top 
erg koud zijn. Afdalen 
vanaf een koude top 
kan onderkoelings-
verschijnselen tot 
gevolg hebben. Het is 
daarom verstandig om 
een windjack, arm- en 
beenstukken, en eventueel 
handschoenen mee te 
nemen. Om je te kleden 
tegen de regen wordt 
geadviseerd een ademend 
regenjack mee te nemen.
Als je bijvoorbeeld 
ervoor kiest om rond de 

middag de berg nogmaals 
te beklimmen, is het 
mogelijk dat het in het dal 
behoorlijk warm is. Begin 
dan rustig aan, en laat je 
lichaam wennen aan de 
warmte.
Mochten er extreme 
weersomstandigheden 
zijn die jullie veiligheid in 
gevaar brengt, dan zal de 
organisatie maatregelen 
nemen en jullie hiervan op 
de hoogte stellen.

Kledingtips wandelaars
Het belangrijkste 
kledingstuk om goed 
boven te komen, zijn 
je schoenen! Tijdens 
de bijeenkomst voor 
wandelaars op vrijdag 
wordt daarom gecheckt 
of je schoenen hebt met 
voldoende profiel. 
Voor de wandelaars geldt 
ook dat ze te maken 
krijgen met wisselende 
omstandigheden. Naast 
het Sport for Others tenue 

adviseren wij daarom een 
lange (afrits) broek, een 
sneldrogend shirt, een 
(winddicht) fleecevest en 
een waterdichte bovenlaag 
mee te nemen. Tevens 
dienen de wandelaars een 
eigen lunchpakket mee te 
nemen. Verder bevelen we 
kleine snacks als nootjes 
en mueslirepen aan, deze 
zijn zeer energierijk. Maar 
vergeet vooral je water 
niet: twee liter water is een 
absolute must!
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Alles over PR

‘Sport for Others 2018 was verbindend, gezellig én uitdagend. 
Ook in 2019 ga ik weer mee: het laat je niet los! Ik wil graag 
een bijdrage leveren aan de strijd tegen onrecht. Het is de 
combinatie van een goed doel met een sportieve uitdaging, 
in een schitterende omgeving.’

Foto’s
Tijdens het evenement 
zullen er op verschillende 
plekken foto’s en 
filmmateriaal gemaakt 
worden door IMOTI, in 
persoon van Johannes, 
Elsbeth en Hendrik-Jan 
Kaptein. Na afloop van het 
evenement zijn de foto’s 
te vinden op Facebook. 
Deze foto’s zullen na het 
evenement ook gebruikt 
worden in de PR voor het 
nieuwe evenement.

Groeps- en teamfoto’s
Op vrijdagavond 21 
september willen we graag 
van de hele groep, en van 
de teams afzonderlijk foto’s 
maken. De groepsfoto 
wordt online beschikbaar 
gesteld, de teamfoto krijg 
je na het evenement een 
geprint exemplaar van. De 
groepsfoto wordt gemaakt 

na de mededelingen op 
vrijdagavond, waarna er 
een projectpresentatie is 
in de tent. Daarna worden 
de teamfoto’s gemaakt en 
vindt direct aansluitend 
het buffet plaats.

Facebook en Twitter
Wil je tijdens het 
evenement updates 
plaatsen op social media? 
Leuk! Gebruik dan de 
hashtag #SFO19.

Spandoeken en  
persoonlijke sponsoring
Ben je persoonlijk of als 
team gesponsord en wil je 
iets terug doen? Neem het 
spandoek van het bedrijf 
mee en geef deze op 19 
of 20 september af bij de 
organisatie. Zij zorgen dat 
het spandoek in de tent 
komt te hangen.

Arik Burghout
team Altena



   

Het nieuws op jouw moment

Bekĳ k ons aanbod voor jou op:

De beste artikelen uit een week Reformatorisch Dagblad, 

speciaal geselecteerd voor jou. Prikkelende interviews, 

goede achtergrondartikelen en scherpe opinies. De Week 

helpt jou om als christen in de samenleving te staan.

deweek.nl/wend 3
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Alles over veiligheid
Gezond en fit de finishlijn passeren. Dat is iets waar 
je zelf mede verantwoordelijk voor bent. Een goede 
voorbereiding is daarbij belangrijk. Omdat je gezondheid 
tijdens het evenement niet onze verantwoordelijkheid 
maar wél onze zorg is, staat er tijdens het evenement een 
medisch team paraat voor eerste hulp bij ongelukken. 
Op zaterdag gebruikt het medische team, bestaande uit 
twee artsen en een fysiotherapeut, onze centrale post 3 
als uitvalbasis. De artsen zijn in bezit van een AED. Voor 
de wandelaars geldt dat er ook een AED meegenomen 
wordt. 

Op vrijdag is er een medisch spreekuur waar je terecht 
kunt voor medisch advies. Ook als je spierklachten hebt, 
kun je even binnenlopen bij de fysiotherapeut.

Medische vragenlijst
Om van te voren gezondheidsrisico’s in kaart te brengen, 
moeten alle deelnemers voordat het evenement 
plaatsvindt een medische vragenlijst invullen. Deze 
medische vragenlijst hebben alle deelnemers ruim 
voor het evenement ontvangen. Sport for Others zal 
zorgvuldig met deze gegevens omgaan en deze alleen 
delen met het medische team. Het medische team zal 
deze vragenlijsten van te voren checken. Mochten er 
vragen zijn over uw gezondheid dan nemen de artsen van 
tevoren contact met u op en wordt u verwacht tijdens 
het medische spreekuur op vrijdagmiddag 20 september. 

Zie voor de tijden het programma in dit koersboekje. Bij 
gegronde twijfels over je gezondheid kan de organisatie 
in overleg met de artsen besluiten om je niet te laten 
starten. 

Motards
Tijdens de beklimming van de Mont Ventoux is er een 
groep van acht motorrijders die toezicht houden op 
een goed verloop van het evenement. Zij zijn de oren 
en ogen van de organisatie op de weg. Verzoek aan 
alle deelnemers om de aanwijzingen van de motards 
op te volgen. In geval van pech of een ongeluk zijn zij 
de aangewezen personen om (medische) hulp in te 
schakelen. Mocht je je niet lekker voelen, benader dan 
ook de motards voor hulp. 

Regels van het evenement 
Sport for Others doet er alles aan om een geslaagd, maar 
vooral veilig evenement neer te zetten. Daarom zijn er 
de volgende regels, zoals ook vastgelegd in de algemene 
voorwaarden van het evenement. 

Voor alle deelnemers
• Deelname aan het evenement is op eigen risico en 

eigen verantwoordelijkheid. Sport for Others kan op 
geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden 
voor lichamelijk letsel en materiële schade.

• Alle deelnemers respecteren overige weggebruikers, 
natuur en milieu. Afval wordt in daarvoor bestemde 
afvalzakken gedeponeerd. 

• Wildplassen is niet toegegaan, je kunt gebruik maken 
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van de mobiele toiletten langs de route.
• Het is voor iedere deelnemer verplicht om het 

tenue van Sport for Others te gebruiken tijdens het 
evenement.

• Deelname aan Sport for Others is alleen mogelijk 
voor ingeschreven deelnemers. Zonder volgnummer 
en fietsbordje is het niet mogelijk om deel te nemen.

• Als deelnemer geef je tijdens de beklimming en 
afdaling gehoor aan de adviezen en aanwijzingen 
van de organisatie, de vrijwilligers, de motards en de 
gidsen.

• Wees beleefd tegen de Franse bevolking; we zijn te 
gast.  

Speciaal voor wandelaars
• Alle wandelaars worden verwacht bij de bijeenkomst 

op vrijdag in de tent. We delen dan informatie 
over de route en geven praktische tips. Neem je 
wandelschoenen mee, we controleren op voldoende 
grip. De organisatie behoudt zich het recht om 
wandelaars uit te sluiten van de start als er geen 
goede schoenen gedragen worden. 

• Wandelaars zorgen zelf voor vervoer naar de start in 
Sault.

• Wandelaars blijven bij de gids en de groep; ze mogen 
niet zelfstandig de route naar de top lopen. 

• Wandelaars worden vanaf de top met kleine busjes 
naar post 3 gebracht en vandaar met een touringcar 
naar de startlocatie in Sault. Zie de tabel met de 
tijden voor het busvervoer.

Speciaal voor hardlopers
• Hardlopers lopen strikt aan de kant van de weg en 

lopen achter elkaar. Het is niet toegestaan om naast 
elkaar te lopen.

• Hardlopers worden vanaf de top met kleine busjes 
naar post 3 gebracht en vandaar met een touringcar 
naar de startlocatie in Sault. 

Speciaal voor fietsers
• In verband met veiligheid moeten alle fietsen 

gecheckt worden door de mecaniciens. Dit kan 
vrijdag van 9.00-17.30 uur. Fietsen die niet gecheckt 
zijn worden niet toegelaten bij de start. 

• Blijf tijdens het beklimmen en afdalen van de Mont 
Ventoux strikt rechts aan de kant van de weg.

• Daal af met een snelheid die je aankunt. In ieder 
geval is afdalen met meer dan 45km/u niet 
toegestaan. De motards van Sport for Others zullen 
hier op toe zien. Houdt afstand met het afdalen, 
en ga in verband met de veiligheid niet naast elkaar 
rijden.

• Als een deelnemer op de top besluit niet zelfstandig 
af te willen dalen, kan er gebruik gemaakt worden 
van de shuttleservice die de deelnemer dan afzet bij 
de centrale post bij de centrale post 3. Vandaar kan 
de deelnemer alsnog afdalen of met de touringcar 
naar beneden gebracht worden.

• Het dragen van een (vastgegespte!) helm is verplicht. 
Deelnemers zonder helm worden per direct van 
deelneming uitgesloten; ook het rugnummer wordt 
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ingenomen.
• De officiële route van het evenement is van Sault 

naar de top van de Mont Ventoux en terug. Sport for 
Others faciliteert niet op de Bedoin- en Malaucene 
kant van de berg. Er is ook geen medisch team 
aanwezig. Bij aankomst op het park vragen we je om 
aan te geven wat je plannen zijn. Mocht je besluiten 
om naast de kant van Sault ook de Bedoin en/of 
Malaucene kant te beklimmen, dan moet je op de 
top van de Mont Ventoux je rugnummer inleveren.

• Een rood achterlampje is verplicht.

Slecht weer scenario
Het weer op de Mont Ventoux is vaak grillig; de dag 
kan prachtig beginnen maar het weer kan zomaar snel 
omslaan. Indien er extreme weersomstandigheden 
worden verwacht behoudt de organisatie zich het recht 
om het evenement aan te passen, door bijvoorbeeld de 
finish te verlagen naar een ander punt of te besluiten dat 
fietsers niet af mogen dalen. 
Besluiten om het evenement aan te passen worden 
uiterlijk vrijdagavond genomen. Houd hiervoor de 
berichtgeving op onze kanalen (website, Facebook) in de 
gaten.  
Mocht je, ondanks de beslissing van de organisatie, toch 
besluiten om bij slecht weer naar de top te gaan, dan mag 
het duidelijk zijn dat dit buiten alle verantwoordelijkheid 
van Woord en Daad valt. Je moet daarvoor een formulier 
ondertekenen en je rugnummer inleveren.

Stuurbordje en rugnummers
Alle fietsers vinden in hun deelnemerstasje een 
stuurbordje. Dit bordje dient als identificatiemiddel en 
het is verplicht dit op je fiets te monteren. Het bordje kan 
met de meegeleverde tie-wraps aan je fiets bevestigd 
worden. Fietsers krijgen ook rugnummers uitgereikt die 
ze op hun kleding kunnen bevestigen. Op de achterkant 
van deze rugnummers moeten alle fietsers hun medische 
gegevens invullen. Je burgerservicenummer is hierbij van 
groot belang, alleen dan kunnen de hulpdiensten in geval 
van nood je hulp bieden.

Hardlopers en wandelaars krijgen buiknummers 
uitgereikt. Achterop het buiknummer is plaats om jouw 
medische gegevens te noteren voor in geval van nood. 
Ook hier geldt: vergeet niet je burgerservicenummer in te 
vullen!

Verzekering
Iedere deelnemer dient zelf een reisverzekering af te 
sluiten. Fietsers adviseren wij een verzekering af te 
sluiten bij de NTFU Wielersportbond. 
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Wat te doen bij een ongeval
Eerste hulp bij ongelukken: 5 gouden regels 

1. Let op gevaar

2. Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert

3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting

4. Zorg voor professionele hulp. 

    • Bel als het slachtoffer buiten bewustzijn is meteen  
 112. Hou daarna de eerste motard aan die  
 langs komt rijden. Deze motard neemt contact op  
 met de centrale post. Als er geen motard in de  
 buurt is, bel dan het calamiteitennummer dat  
 genoemd wordt achterop dit boekje. Het medisch  
 team van Sport for Others komt zo spoedig  
 mogelijk ter plaatse. 

    • Is de situatie niet levensbedreigend? Hou dan de  
 eerste motard aan die langs komt. De motard zal  
 zorgen dat het medische team van Sport for  
 Others zo spoedig mogelijk ter plaatse is. Als er  
 geen motard in de buurt is, bel dan het  
 calamiteitennummer dat achterop dit boekje  
 genoemd wordt.  

5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt of zit.

Sport for Others is een evenement van 
Woord en Daad. 

In een gebroken wereld, getekend door 
armoede en onrecht, streeft Woord 
en Daad naar zichtbare tekenen van 
Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels 
perspectief op gerechtigheid en 
barmhartigheid drijft ons om dagelijks 
bij te dragen aan een duurzame 
verandering van mensen hier en daar.

Woord en Daad
Spijksedijk 16E
4207 GN Gorinchem
Tel: 0183-611800
www.woordendaad.nl

www.sportforothers.com
info@sportforothers.com 

Kernteam Sport for Others
Maarten van Nieuwenhuis, Janita 
Kranendonk, Willemien van Wijnen.

Foto’s
Foto’s van het project in Haïti in dit 
koersboekje zijn van de organisatie 
Restavek Freedom. Foto’s van de 
Mont Ventoux en het evenement zijn 
gemaakt door Imoti.
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Landelijk alarmnummer 112

Alarmnummer ambulance 15

Alarmnummer politie 17

Alarmnummer brandweer 18

Calamiteitennummer  
Sport for Others

00 31 6 83 45 65 62

Mecanicien 00 31 6 531 532 76

Huisarts Montbrun 00 33 475 28 68 92

Apotheek Montbrun 00 33 475 28 80 41

Huisarts Sault 00 33 490 64 02 96

Ziekenhuis Sault 00 33 490 64 19 00

Tandarts Sault 00 33 490 64 01 59




