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Vals Alarm, Arno van Geel en Alpe d’Huzes 
(door Walt Deen) 

 

Arno van Geel (oud-Vals Alarm-lid) heeft op 07 juni j.l. een fantastische prestatie geleverd door vier(4) maal 

Alpe d’Huez te beklimmen en daardoor een aanzienlijk bedrag bijeen te fietsen voor KWF Kankerbestrijding. 

Op 01 juli tijdens Bruisend Made wil hij zijn sportieve prestatie 

afronden samen met blaaskapel Vals Alarm. 

 

“Ik had eigenlijk nergens last van tijdens de eerste beklimmingen 

die dag.”, vertelt Arno. “De afdalingen waren wat frisjes, maar daar 

had ik voorzorgsmaatregelen voor getroffen. Wat je wel meekrijgt, 

is dat iedereen daar een eigen verhaal heeft en wel voor iemand in 

het bijzonder aan het fietsen is. Dat gold ook voor mij, en 

beklimming nummer drie(3) heb ik opgedragen aan Martin 

Rasenberg. Hij was net als ik lid van Vals Alarm en helaas hebben we Martin vorig jaar moeten afstaan aan de 

gevolgen van kanker. Ik ben die derde keer met een speciaal ontworpen helm naar boven gefietst om Martin te 

eren. Ik hoef niet uit te leggen dat dat een zeer speciaal 

gevoel geeft; heel anders dan de eerdere beklimmingen. En 

het heeft mij ook heel goed gedaan dat er naast Martin’s 

vrouw Marian en dochter Esther nog meer Madenaren 

stonden aan te moedigen, 

waaronder familie van 

Martin en van mijzelf en 

ook leden van Vals Alarm. 

En die aanwezigheid geeft 

je gewoon vleugels. Het 

ging zelfs zo goed dat ik 

een vierde beklimming heb gedaan, waardoor nog meer sponsorgeld bijeen 

is gefietst. 

En daarmee is het definitieve bedrag nog niet bekend, want mijn oude 

maatjes van Vals Alarm gaan tijdens Bruisend Made spelen en met de pet 

rond om mijn streefbedrag van € 7.676,76 mogelijk te gaan overtreffen. 

Ik zou zeggen: mensen, kom luisteren en geef gul voor het goede doel!, 

want 

Opgeven is géén optie! 


