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Hoe het allemaal begon



• Video invoegen! 

Klik hieronder om de 10 
jaar Mentelity Foundation 

te bekijken

https://www.facebook.com/watch/?v=628052812338393

https://www.facebook.com/watch/?v=628052812338393


Klik hieronder om de 
a7ermovie van de Mentelity 

Games 2022 te bekijken

h"ps://youtu.be/-O5w57TA4AU

https://youtu.be/-O5w57TA4AU


Impact

KIRSTEN

Dat wij met jullie mee mochten, was echt geweldig.
Dat ze de kans kreeg om te skiën, dan wel aangepast, was 
heel erg mooi voor Rosa. Ik zag haar opbloeien, na alle 
bestralingen en therapiën voelde zij zich weer “Rosa” .
De samenhorigheid was enorm. De inzet van jullie en alle 
vrijwilligers, top. Éen grote familie.
Dit zullen we voor altijd meedragen.
Dank dank dank ❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Rosa, Erwin en Simone

’’
JIM ROSA LIES





Klik hieronder om de 
a7ermovie van de 12-uurs 
Challenge 2022 te bekijken

https://www.youtube.com/watch?v=sLknwg6djr8

https://www.youtube.com/watch?v=sLknwg6djr8


Hoe en wat 1/2

• Starschot: 25 maart, 00:00 uur

• Nieuw: 3 disciplines

Ø Distance Challenge

Ø Fun(d)raise Challenge

Ø Tour Challenge

• Teams van 3 personen

• Tour Challenge: team of individueel

• Skiërs, snowboarders, zitskiërs 

• Niveau: comfortabel in het donker rode piste afdalen

• Startbewijs € 100 per persoon (veiligheid & organisatie, lift, GPS, ontbijt, lunch)

• Crowdfunding minimaal € 500 per team (tour individueel: € 175)



Hoe en wat 2/2

• 1 GPS-tracker per team

• Ritme om te wisselen zelf bepalen

• Reglement : eerlijke en veilige wedstrijd

• Starten in volgorde van crowdfunding bedrag

• Distance Challenge: Le Mans Start

• Verlichting op de piste: zo veel als nodig - veiligheid vs. avontuur

Equipment:

• Helm (verplicht)

• Rug-protector (niet verplicht, wel geadviseerd)

• Lampje voor (wit, hoe feller, hoe beter)

• Lampje achter (rood, fietslampje voldoet)





Programma

Vrijdag 24 maart

• 14.30 uur: Riders briefing op 
Kreuzboden (middenstation) 

• 16.00 uur: gondel terug naar dorp

• 22.00 - 23.00 uur: alle deelnemers 
nemen de gondel

• 22.30 – 23.30 uur: deelnemers mogen 
'in skiën' in het donker

• Uiterlijk om 23.45 uur iedereen bij 
startplek klaar te staan! Fans mee!

Zaterdag 25 maart

• 00.00 uur: start challenge

• 06.00 uur: ontbijt

• 12.00 uur: finish race 

• 12.00 uur: lunch & après ski

• 14.00 uur: prijsuitreiking

Tijdens de 12 uur: 

• DJ, feest & support!

• Wax & slijpbeurt

• Nieuw: skitest



Reis en accommodatie

• Aankomst in Saas-Grund: donderdag 23 maart

• Uiterlijk vrijdag 24 maart 14:00 (14:30 riders briefing middenstation)

• Reis & verblijf zelf regelen (app groep voor car pool verzoeken)

• Tips voor accommodatie op onze website:

• https://mentelityfoundation.org/12-uurs-challenge/praktische-info-en-verblijf/

Alles in één Pakketreis

Als team onbezorgd op reis vanaf € 419 per persoon, inclusief: 

• Skipas Saas-Grund 24.3, Saas-Fee 26.3.

• 3 overnachtingen in Appartement

• Vervoer met touringcar vanaf Utrecht (vertrek 23.3., aankomst Utrecht 27.3. rd. 8:00)

https://mentelityfoundation.org/12-uurs-challenge/praktische-info-en-verblijf/


Drie Challenges

• TOUR

• DISTANCE 

• FUN(D)RAISE 



Tour challenge

Route van Kreuzboden naar Weissmieshütte:
• Gemarkeerde trail
• 1x piste oversteken (publiek vanaf 9:15)
• De Hütte is te zien vanaf Kreuzboden
• Specificaties: 

• 330 Hm
• Omhoog ca. 30 min.
• Afdaling ca. 1 minuut



Tour challenge

• Startpunt: Kreuzboden middenstation, 2400 m
• Keerpunt:  Weissmieshütte, 2726m
• Route: 330 hoogtemeters
• Loop omhoog, ski/snowboard terug naar 

Kreuzboden (piste)
• In 12 uur zo veel mogelijk km afleggen:

a. Individueel
b. Team van 3 personen

• Teamwinnaar & winnaar individueel: wie de 
meeste km aflegt, wint



Tour challenge

https://fatmap.com/adventureid/48233091/route-hohsaas-tour

https://fatmap.com/adventureid/48233091/route-hohsaas-tour


Distance challenge

• Startpunt: Hohsaas, 3200m
• Afdaling rode Gletscherpiste tot Kreuzboden, 2400m
• Per gondel omhoog naar Hohsaas, 800 hoogtemeters
• In 12 uur zo veel mogelijk km afleggen met je team van 3 

personen
a. Minder dan 3 personen = mag
b. Meer dan 3 personen = uitgesloten van competitie

• Het team met de meeste km in 12 uur wint

2019: 
• Maxima: 55 loops, 327km, max. snelheid 102km/h
• Gemiddelde: 51 loops, 307km, max. snelheid 90km/h

Oranje: Distance Challenge



Fun(d)raise challenge

• Startpunt: Kreuzboden, 2400m
• Afdaling rode piste tot Trift, 2070m 

(tussenstation gondel Saas-Grund – Kreuzboden) 
• Per gondel weer omhoog naar Kreuzboden
• In 12 uur zo veel mogelijk km afleggen met je team

Ø Meer/minder dan 3 personen = mag
Ø Vermijd te grote teams

• Elk team bepaalt zijn eigen doel (aantal afdalingen, streef-
bedrag, leukste outfit etc.), je strijdt niet tegen de andere teams 

2022: 
• Maxima: 80 loops, 209 km, max. snelheid 58 km/h
• Gemiddelde: 59 loops, 156 km, max. snelheid 49 km/h

Blauw: Fun(d)raise Challenge



Crowdfunding

• Kentaa

• Teampagina (beheert teamcaptain)

• Minimum € 500 per team

• Elk teamlid eigen actiepagina

• Donaties voor het team of een teamlid

• Korte handleiding → DOEN!

• Streefbedrag per team en teamlid



Crowdfunding tips 

• Maak je pagina persoonlijk!

• Bewaar de URL naar actiepagina in je notities op je mobiel

• Deel de URL met familie, vrienden, collega’s… 

• Gebruik social media, email, whats app

• QR code handig op papier (poster, flyer, toonbank van de bakker/groenteboer etc.)

• Open tikkie of betaalverzoek & aansluitend overmaken naar actiepagina

• Donatie ipv cadeau

• Benader bedrijven (zakelijke donaties, logo’s op kleding etc.)

• Pas je streefbedrag aan als je hem bereikt hebt

• Deel je ervaringen achteraf & bedank je donateurs

https://mentelityfundraisers.kentaa.com/tips



Tot slot

• Gezocht: piste marshals - mee reizende supporters graag melden bij 
charlotte@mentelity.org

• Spread the word – wij willen nog meer teams & sponsoren gondels

• Aanmelden: nu bij Thijs & Lisa 
(of via onze website)

mailto:charlotte@mentelity.org


VRAGEN OVER CHALLENGE: 
Charlotte van der Veen
charlotte@mentelity.org
06 16 80 99 19 

CONTACT

VRAGEN OVER GAMES: 
Thijs Kroezen
thijs@mentelity.org
06 23 48 14 88

mailto:charlotte@mentelity.org
mailto:thijs@mentelity.org

