
Het was mistig, koud en regenachtig, maar de top is bereikt. 

Op donderdag 17 oktober 2019 verzamelden zich 

een groep mensen met allemaal één speciaal doel 

voor ogen: het bedwingen van de Mont Ventoux, 

het halen van de top van de Kale berg. 

 

 

 

 

 

De deelnemers worden door de 

touringcarchauffeurs Wil en Ad in een 

luxe touringcar naar camping ‘Le 

Ventoux’ gebracht. Na de lange rit worden ze, namens de organisatie, enthousiast 

ontvangen door Rocco. Hij was al eerder vertrokken om alles ter plaatse te regelen voor 

de deelnemers. 

Na een lekker bordje soep, hamburger en 

frites met mayo snel naar bed. Door de 

verwachtte slechte weersomstandigheden 

wordt besloten de berg vrijdags te 

bedwingen. Dit blijkt een juiste beslissing 

gezien de weersomstandigheden van de 

zaterdag. 

 

 

 

Op vrijdag 18 oktober is het dan eindelijk 

zover, we gaan de Mont Ventoux op … 

fietsend, wandelend en/of hardlopend, 

ieder op zijn eigen manier. Onder goede 

omstandigheden wordt in verschillende 

groepen gestart in Bédoin.   

 

 



De Kale berg begint met een langzame klim. In het 

bos wordt het al een stuk pittiger met 

stijgingspercentages van 9% en 10%. Na 10 km wordt 

het mistiger en gaat het ook nog regenen.  

 

 

 

De deelnemers laten zich niet kennen en lopen, fietsen 

of rennen gestaag door. Wat een kanjers. 

 

 

Bij Chalet Reynard staat de touringcar waar 

men zich kan opwarmen. Nadat iedereen is 

voorzien van een natje en een droogje gaan 

zij op pad naar de top.  

 

De laatste 6 km iets minder stijl maar niet 

minder pittig, het is mistig en het wordt 

steeds kouder. De deelnemers komen een 

voor een aan op de koude, mistige en 

winderige top. Na deze inspanning kan het 

moment van emotionele ontlading bij het 

bereiken van de top dan ook niet ontbreken. 

 

 

Na de nodige foto’s bij het welbekende bord met 1909 meter, snel 

de Touringcar in om op te warmen. Door iedereen wordt een 

topprestatie geleverd!! 

 

 

 

 

 

 



Tijdens de afdaling wordt het weer steeds beter. Onder 

goede omstandigheden is het op de camping goed 

toeven, tijd om lekker na te kletsen en te genieten van 

een lekkere douch. Later in de middag arriveren ook de 

laatste fietsers. Om 20:00 uur staat er een heerlijk diner 

voor iedereen klaar. 

 

 

 

 

 

Het was weer een TOPDAG. 

Mede dankzij de inzet van alle deelnemers, vrijwilligers en sponsors was het een 

geslaagde dag. 

Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet en hopen jullie volgend jaar te begroeten 

bij onze 11e Mont Ventoux. 


