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Highly Motivated 

“Aan motivatie geen gebrek”. Een gevleugelde uitspraak binnen 
Team Doelbewust en binnen ColSensation. Helaas worden we nog 
te vaak geconfronteerd met mensen die de diagnose kanker 
krijgen of ons ontvallen door deze impactvolle ziekte. Kanker laten 
verworden tot een chronische ziekte en behandelingen effectiever 
en draaglijker maken zijn kerndoelen van Team Doelbewust. Dit 
zijn dé redenen waarom mensen van Team Doelbewust zich al 10 
jaar lang met ziel en zaligheid inzetten om fantastische 
evenementen hiervoor te organiseren. Ze zijn tot op het bot 
gemotiveerd om geld bijeen te halen voor onderzoek naar kanker, 
naar betere behandelmethoden en ervoor te zorgen dat 
kankerpatiënten, en de mensen in hun omgeving, het proces van 
behandelingen goed kunnen doorstaan. 
Ook bij de deelnemers van ColSensation is er een diep 
doorwrochte motivatie om er elk jaar weer een fantastisch 
evenement van te maken en om grote sommen donatiegeld bijeen 
te halen. Dit jaar beklimmen we met ColSensation voor de achtste 
keer de Mont Ventoux. Wat ons de afgelopen jaren is bijgebleven, 
is dat de saamhorigheid onder ColSensation deelnemers en 
vrijwilligers een onverschrokken motivatie geeft om op vrijdag die 
berg op te knallen. Velen zijn vooraf onzeker of ze de top gaan 
halen. Met die onverschrokken motivatie en een geweldige dosis 
doorzettingsvermogen lukt het eigenlijk iedereen om boven te 
komen en die geweldige ontlading te ervaren van het bedwingen 
van De Kale Berg.  
 
ColSensation is méér dan alleen een sportief evenement. Het is 
ook méér dan een inzamelingsactie. Het is een driedaags 
avontuur, waarbij deelnemers en vrijwilligers in saamhorigheid en 
verbondenheid toewerken naar het bedwingen van de Mont 
Ventoux. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk geld bijeengehaald 
voor de goede doelen van ColSensation. En als dit lukt vieren we 
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een mooi feest met elkaar op de slotavond! 
Ook als organisatieteam zijn we afgelopen maanden gemotiveerd 
aan het werk geweest om ook de achtste editie van ColSensation 
voor iedereen een fantastische ervaring te laten worden. Het 
Colnummer van dit jaar is ‘High On Life’ van Martin Garrix. Dit 
nummer beschrijft de snelheid van het leven en dat je moet 
genieten van het leven, hier en nu, en met de mensen om je heen 
die ertoe doen. Combineer je ‘High On Life’ met de motivaties van 
deelnemers en vrijwilligers van ColSensation dan weten wij zeker 
dat iedereen Highly Motivated is om er weer een fantastische editie 
van te maken.  
 
Geniet met volle teugen van dit onvergetelijke avontuur. 

Bas, Guyot, Jeroen, Lisanne, Lotte, Maartje, Stefan en Teun 
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1. Belangrijke contactgegevens 
 
Algemeen alarmnummer: 112 
AMBULANCE (SAMU): 15 
BRANDWEER (POMPIER): 18 
(deze gegevens staan ook achterop je rugnummer) 
 
ANWB alarmnummer: +31 703 14 14 14 
 
Indien voor medische hulp een goed Franssprekende vrijwilliger 
opgeroepen moet worden kan contact opgenomen worden met  
 
Teun Suijkerbuijk +31 6 51 997 870  
Jeroen Schepers:  +31 6 23 676 156 
 
 
Actuele informatie  
 
• Facebook:   www.facebook.com/ColSensation 
• Twitter:    @ColSensation   
• Infocorner ColSensation op de accommodatie in Aubignan 
 
Adres accommodatie 
 
Vacancéole - Résidence Les Demeures du Ventoux 
Avenue Majoral Jouve, 84810 Aubignan, France 
Tel: +33 4 90 36 10 83 
 
Heb je tijdelijk geen bereik. Raak niet in paniek. Blijf proberen en 
meld je bij één van de vrijwilligers, zij zullen je verder helpen. 
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2. De Col-week 
 

Datum Tijd Activiteit 

Di 10 sep 
 

21:30  Verzamelen voor vertrek op het 
parkeerterrein van Sportpark Vierhoeven, 
Nispenseweg 1, Roosendaal (BSC-terrein) 

22:30 Vertrek Roosendaal met de bus richting 
Aubigan 

Wo 11 sep 13:00 – 14:00 
 

Aankomst, inchecken accommodatie, 
uitpakken en ontspanning 

17:00 Briefing Motards 

17:30 Briefing MTB-route  
(deelnemers & motards) 

19:00  Diner 

Do 12 sep 08:30 ColOntbijt in ColSensationtent 

09:00 Briefing medisch team 

11:00 Briefing alle vrijwilligers 

12:00 Briefing postverantwoordelijken 

12:00 Briefing vrijwilligers Top 

14:00 – 16:00  Inleveren deelnemerstassen bij de 
infobalie 

15:00 – 16:00  Fietsen laden in de aanhangers 

17:00  Algemene briefing bij de tent 

18:00  Groepsfoto in tenue ColSensation 

19:00  Diner 

Vr 13 sep 06:00 – 17:30  ColSensation 2019 actiedag, actueel 
overzicht bij de infocorner ter plaatse 

19:30 – 23:00  Barbecue en Party-night 

Za 14 sep 10:00 – 23:00 Terugreis bus naar Nederland: iedereen 
is zelf verantwoordelijk voor het ophalen 
van de fietsen en bagage. 
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Dinsdag 10 september 
 
Om 21:30u verzamelen we op Sportpark Vierhoeven voor vertrek 
naar Aubignan. Meld je bij de busbegeleiders, te herkennen aan de 
oranje ColSensationkleding. LET OP: je bent zelf verantwoordelijk 
voor de tijdige aanwezigheid. De bus wacht niet, dus zorg dat je 
op tijd bent! Om 22:30u zullen de bussen vertrekken naar 
Frankrijk. 
 
Woensdag 11 september 
 
Woensdag 11 september komen de bussen tussen 13:00u en 
14:00u aan op onze accommodatie in Aubignan.  
 

  
 
Inchecken 
Inchecken gebeurt in onze eigen infocorner bij aankomst. We 
begeleiden iedereen naar de ColSensation tent, waar de infocorner 
gevestigd is. 
 
Per appartement worden de sleutels uitgereikt door de organisatie.  
  
Reis je op eigen gelegenheid en kom je op een andere dag aan, 
dan kan je inchecken tussen 15:00 uur en 18:00 uur bij de 
receptie van het park.  
 
De betaling van de extra nachten dient voldaan te worden 
aan de receptie van het park. 
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Briefings  
In voorbereiding op de actiedag zijn er op woensdag verschillende 
briefings 
 

• 17:00u  Briefing Motards 
• 17:30u  Briefing deelnemers en motards MTB-route 

 
Ontspanning en diner 
Na de lange en gezellige reis, is het even tijd om te ontspannen. 
Om 19:00u staat vervolgens het diner klaar in de Col-tent. 
 
Donderdag 12 september 
 
ColOntbijt 
Donderdag starten we om 8:30 uur gezamenlijk met het ColOntbijt 
in de Col-tent. We hebben koffie, thee, een stokbroodje en een 
versgebakken eitje voor je klaarstaan. 
 

  
 
Briefings 
Donderdag staat in het teken van de voorbereiding op de actiedag. 
Vanaf 11 uur hebben we briefings voor de verschillende groepen 
vrijwilligers, namelijk: 
 

§ 9:00 u  Briefing medisch team 
§ 11:00u  Briefing voor alle vrijwilligers; 
§ 12:00u  Briefing voor de postverantwoordelijken. 
§ 12:00u  Briefing top vrijwilligers 

 
De briefings vinden plaats in de Col-tent. 
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Inleveren deelnemerstassen bij de infocorner 
Tussen 14:00u en 16:00u kun je je deelnemerstas inleveren bij in 
de Col-tent, naast de infocorner. Wij zorgen vervolgens dat jouw 
deelnemerstas de volgende dag op de top aanwezig is. Zorg dat je 
het naamlabel goed aan je tas bevestigd 
 
Laden van de fietsen 
Ben je ingedeeld in één van de eerste bussen op de actiedag, dan 
laden we je fiets al op donderdag. Tussen 15:00u en 16:00u kun 
je jouw fiets inleveren bij de bussen bij de ingang van het park. 
De lijsten met bus-indelingen zijn vanaf woensdagavond 
beschikbaar bij de infocorner. 
 
Algemene briefing 
Om 17:00u houden we een algemene briefing voor alle Col-
gangers bij de Col-tent. Hier krijg je de laatste informatie over de 
actiedag, de laatste weersvoorspellingen en staan we ook stil bij 
ons doel, waar we het allemaal voor doen. 
 
Groepsfoto in ColSensation-tenue 
Om 18:00u aansluitend aan de briefing, maken we een groepsfoto. 
Zorg dus dat je jouw ColSensationshirt aan hebt. 
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Diner 
Om 19:00u staat het diner klaar in de Col-tent. De donderdag 
sluiten we vroeg af, om goed uitgerust te zijn voor de volgende 
dag. De Col-tent sluit om 22:00u. We vragen iedereen vanaf dan 
ook rustig te zijn op het park, zodat iedereen zichzelf goed kan 
voorbereiden op de volgende dag. 
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3. De Actiedag 
 
Tijd Omschrijving 

05:30 - 09:00 u Vertrek bussen vanuit Aubignan 

09:00 u Vertrek supporters vanuit Aubignan naar 
Reynard 

10:00 – 17:30 u 

Start “(T)op en neertje” tussen Chalet 
Reynard en Top. Laat je auto niet 
onbeheerd achter bij Reynard dit in verband 
met de noodzaak van eventueel vrijmaken 
van de parkeerplaats voor een 
traumahelikopter. 

15:00 u 
Vertrek eerste bus vanaf Reynard naar 
Aubignan (Wandelaars, hardlopers en 
supporters) 

15:00 u 

Fietsers worden verzocht om in groepen 
vanuit Bedoin terug te fietsen naar 
Aubignan. Verzamelen bij Reynard. Deze rit 
is een ontspannen rit, zonder grote 
beklimmingen.  

16:00 - 16:30 u Organisatie beslist of er nog kan worden 
doorgereden vanuit Reynard naar de top. 

17:30 u Sluiting top 

18:00 u Vertrek laatste bus vanaf Reynard naar 
Aubignan 

19:30 u Ophalen deelnemerstassen en gevonden 
voorwerpen bij de Col-tent  

19:30 u Afsluitende BBQ 
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De start 
 
We starten de beklimmingen in het dorp Bedoín.  
 
Er zijn twee verschillende mogelijkheden om bij de start te komen: 

§ We delen elke deelnemer standaard in voor het busvervoer 
naar Bedoín; 

§ Je fietst zelf met de georganiseerde groep naar Bédoin. 
 
Het uiteindelijke startschema met de vertrektijden wordt op 
woensdagavond gepubliceerd bij de infocorner in de Col-tent.  
 
Let op! Mocht je graag van starttijd willen wisselen, dit kan 
aangevraagd worden op twee vaste tijdstippen bij de infocorner, 
namelijk: 
 

§ Woensdag 11 sept. tussen 18:00u en 18:45u; 
§ Donderdag 12 sept. tussen 10:00 en 11:00u. 

 
Donderdag na 13:30u zullen de definitieve lijsten in te zien zijn bij 
de infocorner. Deze lijsten wijzigen wij niet meer. 
 
We zijn te gast in de gemeente Bédoin. Met z’n allen zorgen we 
ervoor dat we als nette gast bekend blijven staan. Zorg bij de 
start dat je niet te luidruchtig bent en dat je afval weggooit in 
de vuilnisbakken, die aanwezig zijn op onze posten.  
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Hardlopend/Wandelend 
 

§ Na je beklimming kan je met het “(T)op en neertje” terug 
naar Reynard. Vanaf daar word je vervolgens met de grote 
touringcar terug naar het park gebracht. 

 
Op de fiets 
 

§ We gaan ervan uit dat iedereen zelf afdaalt naar het park 
in Aubignan. Mocht je daar niet toe in staat zijn, meld je 
dan op de top bij iemand van de organisatie. Je kunt dan 
(met fiets) met het “(T)op en neertje” terug naar Reynard 
en van daaruit met de touringcar mee. Kinderen mogen 
niet afdalen en gaan met het pendelbusje naar beneden.  

 
Combinatie van lopen en fietsen 
 

§ Als loper start je in Bédoin. Je wordt met het “(T)op en 
neertje” van de top teruggebracht naar Reynard. Daar 
staat je fiets klaar, waarmee je dan je afdaling kunt 
voltooien. Vanaf daar kun je beginnen aan de klim per 
fiets. 

 
Mountainbikers 
 

§ De routeinformatie is reeds bekend bij de mountainbikers.  
§ LET OP!! Op het MTB-pad is alleen sporadisch 

ondersteuning aanwezig door motards met het nodige 
reparatiemateriaal en eten en drinken. 

 
Mocht je onverhoopt op moeten geven, meld je dan af bij een 
motard of auto van de organisatie die regelmatig de route 
controleert. Als je in de buurt van een post bent ga je daarheen en 
wacht ter plaatse op repatriëring. Ga niet naar beneden! 
 

Voor iedereen geldt: meld je bij aankomst op 
de top bij de organisatie! 
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Cinglé 
 
Voor de Cinglé-rijders geldt dat de eerste beklimming start vanuit 
Bédoin. Je zult in dat geval in de eerste pendelbus worden 
ingedeeld, zodat je genoeg tijd hebt om de cinglé te rijden. 
 
Wil je een Cinglé kaart laten afstempelen, dan kan dit op de 
volgende locaties: 
 

§ Top Mont Ventoux: Winkeltje (stempelautomaat); 
§ Bédoin:  Lokale middenstand    

   (niet bij de fietsenwinkel) 
§ Malaucène:  Bakker (aan start beklimming); 
§ Sault:   VVV-kantoor. 
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Bergposten  
 
Op de route vanaf Bedoin zijn door de organisatie bergposten 
ingericht. Naast een bemoedigd schouderklopje vind je hier ook 
water, bananen en krentenbollen. Zorg dat je eventueel afval 
achterlaat in een vuilniszak bij de bergposten. Laat geen afval op 
de berg achter! Op de kant van Sault en Malaucène zijn enkel 
mobiele posten. 

 
Post 1 –  
Begin van het bos 

6,9 km bevoorradingspost 

Post 2 –  
Midden in het bos 

10,4 km bevoorradingspost 

Post 3 –  
Net boven Reynard 
 

14,8 km Iets voorbij Chalet Reynard 
bevindt zich het centrale punt 
van ColSensation. Hier is 
tevens de hoofdpost van ons 
medisch team. Daar is o.a. een 
arts aanwezig, een fysio-
therapeut en masseurs. Bij 
Chalet Reynard zelf is een 
restaurant en zijn toiletten 
aanwezig (denk aan contant 
geld!) 

Post 4 –  
Het maanlandschap 

18,6 km bevoorradingspost 

Post 5 –  
Op de top 

21 km bevoorradingspost en medische 
assistentie 

Mobiele posten 
 

 Daarnaast zijn er mobiele 
posten en motards (zowel op de 
MTB-route als op de verharde 
routes (zowel Bédoin, 
Malaucène als Sault). Ook zij 
zijn uitgerust met water, 
krentenbollen en bananen. 
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4. Veiligheid 
 
Je hebt maandenlang getraind en je wilt kosten wat het kost de 
top halen. Dat begrijpen we als organisatie heel goed. Na de 
beklimming ben je euforisch en wil je misschien zo snel mogelijk 
weer naar beneden...ook daar kunnen we ons als organisatie best 
iets bij voorstellen… 
 
MAAR... 
 
We vinden het als organisatie nog veel belangrijker dat 
iedereen veilig boven komt en veilig weer beneden komt. En dat 
vinden niet alleen wij, dat vinden de gendarmerie en politie in het 
gebied van de Mont Ventoux ook. Daarom controleren ze de 
laatste tijd regelmatig.  
 

 
 
Zo checken ze of het materiaal waarmee je fietst wel deugdelijk is 
(zie ook het hoofdstuk voorbereiding), kijken ze of je je aan de 
regels voor weggebruik houdt en of je zelf de juiste maatregelen 
hebt genomen om de beklimming zo veilig mogelijk te maken. 
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Dit kunnen wij als organisatie alleen maar onderschrijven. Daarom 
vragen we je aandacht voor de volgende zaken: 
 
§ De weg waarop we fietsen en/of lopen is een openbare weg. 

Hier gelden de lokale verkeersregels. Blijf op je eigen weghelft, 
vooral ook in de afdaling.  

 
§ Iedere fietser is verplicht een helm te dragen. 
 
§ Iedere deelnemer is verplicht te starten in het shirt dat door de 

organisatie is verstrekt, zodat zij herkenbaar zijn voor de 
begeleiding op de berg. 

 
§ In verband met de veiligheid is het niet toegestaan voor 

deelnemers onder de 18 jaar om zonder de vooraf aangegeven 
begeleiding op de fiets af te dalen (zie hiervoor de ingeleverde 
akkoordverklaring). 

§ Houd rekening met je eigen veiligheid, maar ook met die van 
anderen door je daalsnelheid aan te passen. We adviseren 
dringend een maximale daalsnelheid van 45 km! 

 
§ Mocht de berg afgesloten zijn op last van de Franse 

autoriteiten dan is dit ook voor onze veiligheid. De organisatie 
kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden. Mocht 
het evenement om deze reden afgelast worden, zullen de al 
geïncasseerde donaties alsnog gedoneerd worden. Deze 
kunnen niet teruggevorderd worden. 
 
Te allen tijde zal de beslissing van de organisatie boven 
de eventuele aanbevelingen van de lokale autoriteiten 
staan. Wanneer de organisatie het niet verantwoord 
vindt om de beklimmingen doorgang te laten vinden, zal 
ColSensation op een andere manier worden voortgezet. 

 
§ Fietsende deelnemers blijven aan de rechterzijde van de 

rijbaan. Ook in de afdaling! 
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§ Lopende deelnemers bepalen zelf welke zijde van de rijbaan 
het veiligst is. Dat kan op sommige plaatsen links en op andere 
plaatsen rechts van de weg zijn. 

 
§ De vroege starters vertrekken in het donker. Bij vertrek in het 

donker is een voor- en achterlicht verplicht! Draag eventueel 
ook reflecterende kleding tijdens het fietsen en lopen. De berg 
is aardedonker. 

 
§ Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken bij de posten! 
 
§ Laat je eigendommen niet onbeheerd achter: de organisatie is 

niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade ten gevolge 
van diefstal. Zet fietsen op slot of breng ze onder de hoede van 
bekenden/familie. 

 
§ Zie je een onveilige situatie, meld dit dan bij de organisatie. 
 
§ Het is geen wedstrijd: samen maken we er een mooi 

evenement van en laten we proberen elkaar zo veel mogelijk 
te steunen en helpen in noodsituaties. 
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5. Medische begeleiding 
 
Graag willen we jullie nog even wijzen op het volgende: 
Onthoud waar je mee bezig bent: uit respect voor bekenden en 
naasten die kanker (hebben) gehad zamelen jullie middels dit 
evenement geld in ten behoeve van KWF Kankerbestrijding en 
regionale kanker gerelateerde goede doelen. Of je nu wandelt, 
fietst, hardloopt, een keer of meerdere keren, snel of rustig aan, 
het maakt helemaal niets uit...Jullie prestatie mag er zijn!  
 
Blijf echter wel gezond! 
Voel je je op welke manier dan ook niet helemaal goed voor, 
tijdens of na de beklimming, of heb je een kwaal waarvan het 
handig is dat we het weten, geef het aan! Ons uitgebreide team 
staat te allen tijde klaar om jullie zo optimaal mogelijk te helpen. 
In dit infoboekje staan de noodnummers en meerdere motards 
rijden rond, uitgerust met EHBO-spullen. 
 
Het medische team is direct bereikbaar via  
Ronald van Broekhoven:  +31 6 14 78 48 47  
 
 

 
(Het medisch team is herkenbaar aan de groene shirts) 
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6. Informatie voor Supporters  
 
Supporters kunnen langs de gehele route de deelnemers 
aanmoedigen, maar Chalet Reynard heeft de voorkeur van de 
organisatie.  
 
Laat je auto niet onbeheerd achter op de parkeerplaats bij 
Reynard. Dit in verband met de noodzaak tot het eventueel 
vrijmaken van de parkeerplaats voor het landen van een 
traumahelikopter. 
 
Probeer zoveel mogelijk te carpoolen en ga beslist niet naast de 
deelnemers rijden!  
 
Om op de top te komen wordt er gependeld vanaf Reynard, echter 
deelnemers hebben te allen tijde voorrang.  
 
Supporters die toch met eigen auto’s naar de berg komen, 
worden verzocht zoveel mogelijk mensen vanaf de top mee 
naar beneden te nemen. Dit ontlast de busjes van de 
organisatie. 
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7. Voorbereiding op ColSensation 
 
De afgelopen jaren hebben we veel ervaringen opgedaan. Die 
ervaringen hebben we voor je op een rijtje gezet. 
 
Paklijst ColSensation 
 
We hebben een lijst voor je opgesteld, met spullen die je zeker 
niet moet vergeten: 
 
• Fiets-/loopkleding. Wees voorbereid op alle weertypen! Warm, 

koud, nat. Vergeet je ColSensation-shirt natuurlijk niet! 
• Gewone kleding voor ’s avonds 
• Energiedrankjes 
• Deet (minimaal 30%) 
• Zonnebrandcrème en overige toiletartikelen 
• Goed afsluitbare deelnemerstas voor persoonlijke spullen op de 

top van de berg (deze krijg je van de organisatie) 
• Verlichting en reflecterend hesje (goede lamp zodat je in het 

donker goed de weg ziet). Voor- en achterlicht verplicht bij 
vertrek in het donker. 

• Fietshelm (verplicht) 
• Wanneer je zelf naar Frankrijk rijdt, denk dan aan 

alcoholtesters en hesjes voor in de auto. Deze zijn verplicht in 
Frankrijk 

• Bewijs van je zorgverzekering; 
• ID-kaart of paspoort; 
• Reis- en materiaalverzekering; 
• Contant geld (o.a. voor consumptiebonnen/drank tijdens diners 

& barbecue) Er is in de tent geen mogelijkheid tot pinnen. Er is 
wel een bankautomaat in het centrum van Aubignan. 

• Sluitspelden voor de rugnummers  
• Voor vrijwilligers: evt een campingstoeltje om mee te nemen 

naar de bergpost waar je tijdens de actiedag staat 
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Nuttige tips en feitjes die je moet weten 
 
Algemeen 
• Het kraanwater in dit deel van de Provence is goed te drinken. 

Daarbij verzorgt de organisatie water op de bergposten. 
• Zorg voor voldoende rust. 
• Smeer je goed in met Deet wanneer je gaat fietsen, hardlopen 

of wandelen, ook onder je kleding. Er zijn lokaal veel muggen 
en horzels (bos). 

• Denk ook aan zonnebrandmiddelen. 
• Wandelaars wordt geadviseerd geen ringen te dragen, in 

verband met het mogelijk dik worden van de vingers en 
eventuele beklemmingen. 

• Het kan geen kwaad om een fiets/zaklampje bij je te dragen 
wanneer het zicht ineens minder wordt door mist (wolken). 

• Wandel niet in te grote groepen de berg op. Om auto’s veilig te 
laten passeren mag er in groepen van maximaal 5 personen 
worden gelopen (achter elkaar natuurlijk). Tussen de diverse 
groepen moet er een dusdanige afstand worden bewaard, dat 
er minimaal twee autolengtes tussen passen. LET OP: Hierop 
wordt ook de Franse politie gecontroleerd. 

 
Kleding 
In de bergen zijn vaak grote temperatuurverschillen. Als het in het 
dal gemiddeld of warm is kan het op de top nog steeds vriezen. 
Daarom zijn een winddicht jack en handschoenen een absolute 
must. Denk ook aan het meenemen van een (lange) broek. Deze 
kunnen in de deelnemerstas die uitgereikt is bij het 
deelnemerspakket.  
 
Anderzijds kan het ook erg warm zijn. Een warmtestuwing is dan 
een reëel risico. Bij dergelijke omstandigheden is het beter rustig 
aan te beginnen en daardoor geleidelijk te wennen aan de 
temperatuur. 
 
Ook voor vrijwilligers geldt, houd rekening met grote 
temperatuurverschillen en wind. Kleed je goed warm en trek 
laagjes aan. 
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Voeding en drinken 
Uiteraard is hier iedereen zelf verantwoordelijk voor, tips zijn: 
• Ga niet experimenteren, dus eet geen dingen die je normaal 

ook niet eet. Koolhydraten kunnen zeker geen kwaad (pasta);  
• Luister goed naar je lichaam, stop op tijd om even te rusten, 

eet op tijd, drink voldoende (nog voordat je dorst krijgt). Zorg 
zelf voor eventuele energiedrankjes; 

• Neem contant geld mee voor eventueel verteer bij het 
restaurant in Reynard (beklimming vanuit Sault en Bedoin). 

 
 
Rijwielverzorging en materialen 
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan zijn/haar 
fiets en materialen. Laat je fiets voor het evenement nog goed 
nakijken door een fietsenmaker. Er is dit jaar geen bikefitter 
tijdens het evenement aanwezig. 
 
Check in ieder geval de volgende onderdelen van jouw fiets: 
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8. In de omgeving 
 
Domaine de Marotte 
Ook dit jaar weer hebben we de wijnen die we schenken, 
ingekocht bij Domaine de Marotte. De wijngaarden van Domaine 
de Marotte liggen in de Rhônevallei, op de zuidhellingen van de 
Mont Ventoux. De Nederlandse eigenaren organiseren picknicks en 
wijnproeverijen in de wijngaarden. En het ligt op een 
steenworpafstand van onze accommodatie! 

 
Contactgegevens: 
 
Daan en Elvire Van Dijkman 
DOMAINE DE MAROTTE 
994 Petit chemin de Serres     
84200 Carpentras-Serres - FRANKRIJK 
tel. +33 490634327 
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9. Hoe wordt het opgehaalde geld besteed? 
 
Met het evenement ColSensation wil Stichting Team Doelbewust 
een bijdrage leveren aan onderzoek naar en genezing van kanker 
en verbetering van leven voor kankerpatiënten. 
 
De donatiegelden van ColSensation zijn daarom bestemd voor 
KWF Kankerbestrijding en regionale kanker gerelateerde 
doelen. Stichting Team Doelbewust heeft besloten de opbrengst 
van ColSensation 2019 als volgt te besteden: 
Minimaal 75% van de donatiegelden gaat naar KWF, waarbij de 
volgende verdeling geldt: 
 

1. 25% gaat naar een onderzoek naar leukemie-behandeling 
specifiek gericht op genetische afwijkingen 

2. 25% gaat naar een onderzoek voor de toepassing van TIL-
therapie als een alternatieve immunotherapie  

3. 25% gaat naar andere onderzoeken binnen KWF 
Kankerbestrijding (bekijk de website van KWF 
Kankerbestrijding) 

 
De overige 25% (met een maximum van € 50.000) wordt door 
Stichting Team Doelbewust bestemd voor regionale kanker 
gerelateerde doelen (zie www.teamdoelbewust.nl). Op deze wijze 
laten we een deel van de opbrengst terugvloeien naar de regio 
West-Brabant (waar de oorsprong van Stichting Team Doelbewust 
ligt en waar veel van onze deelnemers vandaan komen) om 
hiermee de zorg van en rondom kankerpatiënten te verbeteren.  
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10. Bekendmaking eindbedrag ColSensation 
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Evenementsponsoren 
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Bedrijfssupporters 
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Vrienden van de Col 
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