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Het verhaal van Ventoux3
Is het verhaal van Simone

Simone was 33 toen ze de diagnose hersentumor 
kreeg. Ze was toen in verwachting van haar tweede 
kindje: Rosalie. Al heel snel was duidelijk dat de ziekte 
ongeneeslijk is. 

Meer dan 7 jaar hebben zij en haar gezin met deze 
wetenschap moeten leven. 7 intense jaren. Vol van 
mooie en van moeilijke momenten.

Op 11 februari van dit jaar overleed Simone aan de 
gevolgen van haar hersentumor. Hoezeer we het ook 
hoopten: Simone was niet onder de eersten die door 
meer hersentumoronderzoek mogen genezen van de 
ziekte.

Als Ventoux3 moeten we door zónder haar. En dat doen 
we ook. Om mensen met deze ziekte een perspectief te 
bieden. We zijn vastbesloten: dat perspectief gaat er 
komen!

Simone, voor altijd in ons hart 

Nog niet te bevatten en nooit te verkroppen. Afgelopen 
zondag is onze Simone Bischoff-Lardenoije overleden. 
Honderden Ventoux3-ers hebben Simone de afgelopen 
jaren leren kennen, omdat haar diagnose - hersentumor -
aanleiding was om ons evenement te starten, én omdat 
de manier waarop ze in het leven stond een grote 
inspiratie was voor Ventoux3 en heel veel deelnemers.
...We zijn ontzettend verdrietig om haar te moeten missen 
en denken aan haar man Erik, haar twee kleine meisjes 
Julia en Rosalie, haar ouders Ger en Wilma, aan Sabine, 
Céline en Xavier en aan haar vele vrienden. 
Wie Simone beter kende heeft gezien met hoe ontzettend 
veel doorzettingsvermogen, positiviteit en levenslust ze in 
het leven stond. Na haar diagnose kon Simone nóg beter 
dan voorheen genieten van mooie momenten met haar 
gezin, familie of vrienden. Nooit hoorden we haar klagen 
over haar ziekte. Integendeel: ze maakte, met name in de 
goede tijd tussen operaties en behandelingen, heel veel 
mooie herinneringen. 
Dat Simone een groot doorzettingsvermogen had werd 
niet alleen duidelijk tijdens moeilijke momenten 
gedurende haar ziekte, maar ook op de Mont Ventoux, 
die ze verschillende keren beklom, en in 2015 zelfs 2 keer 
op 1 dag.
We weten niet hoe we verder moeten zonder Simone, 
maar weten wel dat we verder gáán. Omdat zij zo van 
Ventoux3 is gaan houden, en omdat we, en velen met 
ons, willen dat in de toekomst niemand meer aan een 
hersentumor hoeft te overlijden.

Lieve Simone, we missen je verschrikkelijk en zullen je 
voor altijd met ons meenemen. 



En het verhaal van 28 mensen per week!

Hersentumoren treffen mensen van alle leeftijden en zijn de 
belangrijkste doodsoorzaak onder kinderen

Hoewel het aantal patiënten lager is dan verschillende andere soorten 
kanker, is het aantal verloren levensjaren onder de hoogste, omdat de 
ziekte ongeneeslijk is



Hersentumorfonds

• Kleine stichting, vrijwel zonder kosten

• Enige doel: financieren van hersentumor onderzoek

• Verdeling gelden obv Wetenschappelijke Adviesraad (in oprichting)

• Unieke benadering. Focus op:

> Veelbelovend hersentumoronderzoek, primair in Nederland
> (internationale) promotie- en postdoc onderzoeken, voor de noodzakelijke   

uitbreiding van het contingent hersentumoronderzoekers
> Speciale ‘superstar’teams, waarin excellente onderzoekers van over de hele  

wereld samenwerken (langere termijndoel, op basis van solide inkomsten)

Focuspunt op dit moment: immunotherapie

Er blijft veel onderzoek op de plank liggen, Hersentumorfonds wil perspectief bieden!



Wat heeft Ventoux3 al bereikt?

• Meer dan € 2.500.000 opgehaald, en besteed aan  hersentumoronderzoek

• Publiciteit voor hersentumoren en onderzoek

• Voor honderden deelnemers: de mooiste dag van het jaar, al 10 edities!



Donaties

Stichting Ventoux3 haalt op 3 manieren geld op voor 

hersentumoronderzoek

• Door de acties van deelnemers

• Hoofddonateurs

• Eigen acties 

Deelnemers krijgen een eigen actiepagina voor het 

inzamelen van donaties. Ze zamelen minimaal €750 in, 

maar proberen meer dan €2500 voor 

hersentumoronderzoek binnen te halen!

Actiepagina’s zijn ook te maken voor vrijwilligers





Over 8 en 9 september

8 september: inschrijven en opwarmen

15:00 - 18:00h Inschrijving camping “Le Meneque” 

> 15:00h   Uitgebreide mogelijkheid om je te laten masseren
> 18:00h   Gezamenlijke pastamaaltijd
18:00 uur  Briefing vrijwilligers Ventoux3
19:00 uur  Opening en briefing deelnemers



Over 8 en 9 september

9 september: de dag!

• Vanaf 5:30 uur – verzamelen bij officiële start Ventoux 
beklimming

• 06.00h – Ventoux3 start

Jij gaat op weg naar de top van Mont Ventoux!



De uitdagingen op 9 september

B1x

M

S

2x

3x S

4x B
Laatste afdaling: 14:00h

Laatste afdaling: 15:00h

Laatste afdaling: 11:00h



Klim 1 (en 4): Bedoin

• “De beroemdste klim van Europa”
• “Het bos houdt niet op!”
• “Adembenemend”



Klim 2 - Malaucene

“Veel zwaarder dan Bédoin!”
“Dat middenstuk is niet te doen”



Klim 2 of 3: Sault

“De mietjeskant”
“Niet te doen met de andere klim in de benen”
“Wat is het hier warm!”





Welke ondersteuning krijg je bij Ventoux3?

• Stopplekken in dal, halverwege en op de top

• Ondersteuning bij je doel ‘Cinglé’ te worden

• Arts(en)

• EHBO-ers (mobiel en op posten)

• Technisch team

• Fourage teams (op posten)

• Mecaniciens

• Masseurs

• Fotograaf (waar mogelijk video!)

• Motards



Ventoux3 – wat kun je verwachten?

• Gezamenlijk voorbereiden op de grote dag

• Zeer veel betrokkenheid van deelnemers, vrijwilligers 
en organisatie

• Een intiem evenement op de mooiste berg van Europa

• Een significante bijdrage aan onderzoek

Voor velen: de mooiste dag van het jaar! 



Praktische informatie
• Het inschrijfgeld bedraagt €80

• Hiervoor verzorgt Ventoux3 het hele evenement, inclusief Ventoux3 

wielershirt, voeding en drank

• Reis en overnachtingen regelen deelnemers en vrijwilligers zelf. Wij 

kunnen wel ondersteunen (carpoolen) en adviseren

• Samen leven we naar Ventoux3 toe. Je ontvangt nieuwsbrieven van ons, 

via e-mail en whatsapp. We gaan samen trainen én ontmoeten elkaar bij 

de kick-off

• We zijn zeer benaderbaar voor vragen en suggesties! Via Instagram, 

Facebook, Mail (info@ventoux3.org) en Telefoon (06-83695272)

mailto:info@ventoux3.org


Ventoux3 – wat kun jij doen?

• Meedoen!

• Geld inzamelen voor hersentumoronderzoek

• Vrijwilligers enthousiast maken

• Ventoux3 onder de aandacht brengen bij vrienden, op 
social media, via flyers

En:

• Meedoen!






