
DOC’RIDERS IN EEN NOTENDOP
DE BASISPRINCIPES

De teams moeten voltallig aan de start van 
Doc’Riders verschijnen. Onderweg wordt geen 
enkele vervanging van een van de teamleden 
aanvaard. 

Als een teamlid moet opgeven, begeleiden 
zijn medeteamleden hem tot aan de volgende 
controlepost. Vanaf daar zullen de supporters 
voor hem zorgen. De andere teamleden kunnen 
pas opnieuw vertrekken nadat de opgave door de 
verantwoordelijke van de controlepost geregistreerd 
is.

Een team moet altijd minstens drie personen tellen. 
Indien er door opgave slechts twee personen 
overblijven, zullen die personen zich bij een ander 
team moeten voegen bij vertrek aan de controlepost. 
Dat moet aan de vrijwilligers gemeld worden.

Indien een deelnemer uitvalt buiten het bereik 
van een controlepost, verwittigt het team 
de organisatoren door het noodnummer te 
bellen dat op hun armband vermeld staat. Een 
deelnemer mag nooit alleen achterblijven. 

VERVOER 

De weg naar Marche-en-Famenne wordt op 
eigen kosten afgelegd. Eenmaal ter plaatse op 
het evenement staat de organisatie in voor al je 
verplaatsingen. 

Kom je met de auto naar het evenement? Dan kan 
je die het hele weekend gratis parkeren.

ORGANISATIE VAN DE VRIJWILLIGERS 

De vrijwilligers worden in verschillende teams 
opgedeeld. Elk team krijgt een groepsplanning voor 
het hele weekend (met uitzondering van bepaalde 
taken). Je ontvangt je planning bij registratie, 
aangezien er nog enkele lastminutewijzigingen 
kunnen worden doorgevoerd.

TE VOLGEN REGELS  

Gelieve een uur voor het begin van jouw eerste 
shift jou aan te melden in de onthaalzone van 
Doc’Riders. 

Zorg dat je op tijd bent voor de pendeldiensten 
voor vrijwilligers. De pendelbusjes moeten op tijd 
kunnen vertrekken om aan alle logistieke vereisten 
te kunnen voldoen. 

Houd je gsm altijd bij de hand en zorg dat je toestel 
opgeladen is. Zo blijf je bereikbaar in geval van 
nood. 

VERBLIJF EN CATERING

In de onthaalzone van Doc’Riders in Marche-en- 
Famenne kan je op een kampeerplaats terecht. 
Vergeet dus zeker je kampeerspullen niet. 

Op bepaalde controleposten zijn er ook veldbedden 
beschikbaar voor de nacht van zaterdag op zondag. 

Alle maaltijden voor de vrijwilligersteams worden 
door de organisatie aangeboden, vanaf je aankomst 
op Doc’Riders tot je vertrek.

SOLIDARITEITSMAALTIJD  
OP ZATERDAGMIDDAG

We organiseren een grote solidariteitsmaaltijd voor 
iedereen die zijn steentje bijdraagt aan Doc’Riders: 
vrijwilligers, deelnemers, supporters. 

Deze maaltijd wordt geserveerd op zaterdag 
18 september, tussen 11 en 13 uur in de 
onthaalzone van Doc’Riders. De maaltijd is 
gratis voor deelnemende teams en vrijwilligers. 

GEZONDHEIDSMAATREGELEN

Elke deelnemer moet zijn of haar COVID Safe Ticket 
tonen bij de registratie. Dit is een vaccinatiecertifi caat, 
een negatieve PCR-test (minder dan 72 uur oud) of 
een negatieve antigenische test (minder dan 48 uur 
oud), of een herstelcertifi caat.
De controles zullen worden georganiseerd via 
de CovidScan-applicatie. Zonder dit document is 
toegang tot Doc’Riders niet toegestaan.
Er zullen ter plaatse geen tests worden 
uitgevoerd.

Elke deelnemer moet een masker dragen in het 
start- en fi nishgebied en bij elke controlepost. Het 
masker wordt niet door Dokters van de Wereld 
verstrekt.

Gezien de geldende sanitaire voorschriften stelt 
Dokters van de Wereld geen kampeerbedden 
ter beschikking aan de controleposten. Er zijn 
kampeerterreinen voorzien. Elke deelnemer zal 
zijn of haar eigen kampeeruitrusting moeten 
meebrengen als hij of zij wil rusten.

WE ZIJN ALLEMAAL 
DOKTERS VAN DE WERELD

GIFTEN OP HET TERREIN
We willen meteen tonen waarvoor het ingezamelde geld gebruikt kan worden. 
Dokters van de Wereld streeft immers naar transparantie, een belangrijke 
pijler in elk van onze acties.

ONZE ONTHAALCENTRA 
BELGIË
Met € 1.500 beschermen we onze teams tegen 
COVID-19 en behandelen we 75 daklozen in 
onze zorgcentra in Antwerpen en Brussel.

ZORG VOOR MOEDERS EN 
KINDEREN
CONGO 
Met € 1.500 kunnen 10 toekomstige moeders 
in de Democratische Republiek Congo 
bevallen met een keizersnede, wat van vitaal 
belang kan zijn voor hen en hun baby.

ONZE MEDIBUS 
BELGIË
Met € 1.500 kan onze Medibus een maand 
lang twee permanenties per week afwerken. 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Elk team telt 3 of 4 deelnemers. Het team moet minstens € 1.500 hebben 
ingezameld.  

Elk team moet op supporters kunnen rekenen (minstens 2 supporters) 
voor aanmoediging en hulp tijdens het evenement, voornamelijk bij de 
controleposten. Het zijn immers de supporters die ervoor zorgen dat 
deelnemers bij opgave teruggebracht worden naar het startpunt.

Als internationale solidariteitsorganisatie 
ontfermt Dokters van de Wereld zich over 
kwetsbare personen: slachtoff ers van 
gewapende confl icten of natuurrampen, 
daklozen of personen die aan de rand van 
de samenleving staan. De organisatie telt 
honderden medewerkers en vrijwilligers. 
Zij zijn de drijvende kracht achter onze 
organisatie. 

Als onafhankelijke organisatie doen we 
meer dan alleen zorgen verstrekken. We 
klagen elke schending van de mensen-
rechten aan en ijveren voor betere lee-
fomstandigheden voor onze patiënten.

NOODSITUATIES EN CRISISSEN
Confl icten en rampen leggen doorgaans het 
gezondheidszorgsysteem volledig plat: zie-
kenhuizen worden verwoest, het verzorgend 
personeel slaat op de vlucht of wordt gedood. 

In dergelijke situaties stelt Dokters van de 
Wereld noodhulpteams samen en stuurt de 
organisatie medisch materiaal ter plaatse, 
telkens in nauwe samenwerking met de 
lokale partners en professionals. 

MIGRANTEN EN
VLUCHTELINGEN
Sinds 2016 hanteren de Europese landen een 
strenger repressief migratiebeleid. Veel be-
leidsmakers hebben er bewust voor gekozen 
de migranten niet te helpen, uit vrees voor 

een aanzuigeff ect. Als humanitaire organisa-
tie blijft Dokters van de Wereld die kwetsbare 
bevolkingsgroep overal ter wereld helpen, 
met medische en psychologische bijstand, 
maar ook door te getuigen over de nefaste 
gevolgen van het Europese migratiebeleid.

PERSONEN AAN DE RAND VAN 
DE SAMENLEVING
Daklozen, druggebruikers, personen zonder 
papieren of in fi nanciële moeilijkheden 
worden vaak over het hoofd gezien. Ze 
blijven ‘onzichtbaar’ en krijgen nog minder 
toegang dan anders tot het traditionele zorg-
systeem. Dokters van de Wereld trekt naar 
hen toe en werkt samen met hen aan een 
betere gezondheid en hun herinschakeling in 
het zorgsysteem.

EMANCIPATIE VAN VROUWEN
Dokters van de Wereld wil dat vrouwen zelf 
kunnen beslissen over hun leven. We inves-
teren dan ook in de strijd tegen seksueel 
geweld en gevaarlijke abortusingrepen, met 
het oog op een grotere autonomie voor elke 
vrouw.

Om onze projecten te fi nancieren, organiseren we Doc’Riders.
Meer info over Dokters van de Wereld: www.doktersvandewereld.be

VERPLICHT MATERIAAL
VOOR ALLE VRIJWILLIGERS 

• COVID Safe Ticket
• Een opgeladen gsm met lader (in geval 

van nood is het belangrijk dat jij ons kunt 
bereiken en wij jou).

• Warme en waterdichte kledij (belangrijk!) 
• Warme, comfortabele en waterdichte 

schoenen.
• Oordopjes. 
• Een slaapzak en warm deken voor de 

taken die je ‘s nachts moet uitvoeren. 
• Een drinkbus.
• Een hoofd- of zaklamp met extra 

batterijen.
• Een medicijnkit met geneesmiddelen die 

je nodig zou kunnen hebben (in geval 
van hoofdpijn, maag-/darmklachten, 
allergieën enz.).

• Bescherming tegen de zon: pet, 
zonnebril, zonnemelk enz. 

• Dit Roadbook (wordt ter plaatse 
uitgedeeld; je hoeft het dus niet zelf af te 
drukken). 

• Een wekker, zodat je het pendelbusje niet 
mist. 

• Iets om je tussen je taken door mee 
bezig te houden: een kaartspel, boek, 
magazine enz.

DE VERSCHILLENDE
TAKEN VOOR VRIJWILLIGERS 

• De verschillende zones inrichten. 
• De teams en supporters registreren. 
• De bars bemannen. 
• Toezicht houden op de parking 

(supporters en fi etsers). 
• De maaltijden helpen bereiden. 
• De sanitaire voorzieningen beheren. 
• De start, aankomst en controleposten 

bemannen om: 
• Toe te zien op het comfort van 

de teams door hen een hapje en 
een drankje aan te bieden, de 
mogelijkheid te bieden zich te 
verfrissen, even op te warmen of 
van een massage te genieten enz; 

• Naargelang de voorzieningen 
op de controleposten hapjes en 
drankjes uit te delen en/of toezicht 
te houden op de eetruimte; 

• Massages te geven (uitsluitend 
voor gespecialiseerde vrijwilligers); 

• Voor animatie te zorgen (uitsluitend voor 
wie dat wil); 

• Logistieke ondersteuning te bieden 
(de zones netjes houden, materiaal 
verplaatsen enz.); 

• Vrijwilligers met de pendelbusjes naar 
hun controleposten te brengen; 

• Materiaal met de pendelbusjes te 
vervoeren.

• Erop toezien dat de 
gezondheidsmaatregelen worden 
nageleefd.

PLANNING
ZATERDAG 18 SEPTEMBER

• 09u – 13u : Onthaal en registratie van de deelnemende teams en hun 
supporters (overhandiging rugnummers, een gps per team, verifi catie van 
de COVID Safe Ticket, de gsm-nummers voor noodgevallen, controle van 
het verplichte materiaal enz.). Opgelet jouw team mag niet van start gaan 
op Doc’Riders zonder registratie op voorhand.

• 11u – 13u : Solidariteitsmaaltijd met alle deelnemers, supporters en 
vrijwilligers op de site van het evenement, in het vertrek- en aankomstdorp 
van Doc’Riders. Deze wordt gratis aangeboden aan de teams en de 
vrijwilligers.

• 14u : Start van Doc’Riders, in aanwezigheid van de plaatselijke overheid 
van Marche-en-Famenne en vertegenwoordigers van Dokters van de 
Wereld.

• 18u : Opening van de aankomstzone.

ZONDAG 19 SEPTEMBER

• 02u : Uiterste aankomstuur voor de deelnemende teams die zich 
inschreven voor de 100 km.

• 14u : Uiterste aankomstuur voor de deelnemende teams die zich 
inschreven voor de 200 km.

• 16u : Sluiting van de aankomstzone en het Doc’Riders-dorp.

NOODNUMMER
0496 16 02 03

Houd dit nummer te allen tijde bij de hand.
We raden je aan om het onmiddellijk op te slaan in je contactenlijst. 

Via die noodnummer kunnen de teams indien nodig de Checkpoint 
Veiligheid bereiken. Contacteer bij ernstige problemen eerst de 

hulpdiensten via het nummer 112 en verwittig vervolgens de orga-
nisatie via dit noodnummer.

ONS AVONTUUR
BEGINT HIER.

18 & 19 SEPT 2021
www.docriders.org

3e EDITIE

ROADBOOK VRIJWILLIGERS

Doc’Riders van Dokters van de Wereld 
is een zeldzame levenservaring. 
Een intense sportuitdaging gelinkt 
aan een concrete solidariteitsactie 
om de meest kwetsbare personen te 
steunen, zowel in België als in de rest 
van de wereld. Een dubbele uitdaging 
en onvergetelijke vrijwilligerservaring. 

Het hele team van Dokters van de 
Wereld dankt je voor je inzet. Zonder 
jouw hulp zou Doc’Riders onmogelijk 
zijn. 

Vergeet niet om je Doc’Riders-
avontuur te delen op de website van 
het evenement:
www.docriders.org en op de sociale 
media met de hashtag #DocRiders.

www.docriders.org

#DocRiders

De stad Marche-en-Famenne wil zich tot 2021 samen met Dokters van de Wereld inzetten voor de organisatie van 
Doc’Riders. Dat engagement, dat even solidair en sportief is als het evenement zelf, vormt een sterke ondersteuning 
voor de missie van Dokters van de Wereld. Het team van Dokters van de Wereld draagt dan ook een warm hart toe 
aan de afgevaardigden van de stad omdat ze in dit project geloven en aan de handelaars en inwoners van Marche-en-
Famenne voor hun fantastische onthaal van onze teams. We willen ook alle gastgemeenten voor controleposten van 
Doc’Riders van harte bedanken: Hampteau (Hotton), Bohon (Durbuy), Somme-Leuze, Havelange, Leignon (Ciney), 
Rochefort en Nassogne.

MARCHE-EN-FAMENNE
GASTSTAD VOOR DOC’RIDERS

BEDANKT AAN ALLE PARTNERS VAN DOC’RIDERS
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CHECKPOINT #1 : HAMPTEAU (HOTTON)
Ecole communale de Hampteau : Clos des Pommiers, 6990 Hotton

Afstand van de etappe: 21 km
Totale afstand:   21 km

Openingsuur controlepost: 14h30
Sluitingsuur controlepost: 17h00

CHECKPOINT #3 : SOMME-LEUZE
Maison du Village : Rue du Pays-du-Roi, 5377 Somme-Leuze

Afstand van de etappe: 25 km
Totale afstand:   76 km

Openingsuur controlepost: 17h30
Sluitingsuur controlepost: 00h00
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CHECKPOINT #2 : BOHON (DURBUY)
Complexe sportif Bohon : Fond Saint-Anne 3, 6940 Barvaux

Afstand van de etappe: 30 km
Totale afstand:   51 km

Openingsuur controlepost: 16h00
Sluitingsuur controlepost: 20h30

CHECKPOINT #4 : HAVELANGE
Hall Omnisport : Rue Ocolna 1, 5370 Havelange

Afstand van de etappe: 27 km
Totale afstand:   103 km

Openingsuur controlepost: 19h00
Sluitingsuur controlepost: 03h00

CHECKPOINT #5 : LEIGNON (CINEY)
Salle Murisaltienne : Rue de la Gare, 5590 Leignon

Afstand van de etappe: 25 km
Totale afstand:   128 km

Openingsuur controlepost: 20h30
Sluitingsuur controlepost: 05h30

CHECKPOINT #7 : NASSOGNE
Centre culturel : Rue de Lahaut 3, 6950 Nassogne

Afstand van de etappe: 27 km
Totale afstand: 178 km

Openingsuur controlepost: 23h00
Sluitingsuur controlepost: 11h30

CHECKPOINT #6 : JEMELLE (ROCHEFORT)
Salle des Variétés : Place des Déportés, 5580 Rochefort

Afstand van de etappe: 23 km
Totale afstand:   151 km

Openingsuur controlepost: 21h30
Sluitingsuur controlepost: 08h30

VOLG JE TEAM OP DE
VOET MET BEHULP VAN

LIVE GPS-TRACKING. 

www.docr iders.org

LEGENDE BIJ DE KAART

Medische bijstand

Koude en warme dranken

Bevoorrading / snacks

Warme maaltijd

Campingzone

Massages

NATUUR & MILIEU

Respectloos omgaan met het milieu kan 
leiden tot diskwalificatie.

Houd je afval bij en gooi het in de vuilnisbak-
ken bij de controleposten.

zaterdagmiddag

VERTREK/AANKOMST: MARCHE-EN-FAMENNE
Vertrek: Place aux Foires, 6900 Marche-en-Famenne
Aankomst: Rue Victor Libert 36, 6900 Marche-En-Famenne

Openingsuur aankomst: ZA : 18.00 u.
Uiterste aankomstuur: ZO : 02.00 u. (100 km) / 14.00 u. (200 km)

scan deze code
voor gps-navigatie

scan deze code
voor gps-navigatie

scan deze code
voor gps-navigatie

scan deze code
voor gps-navigatie

scan deze code
voor gps-navigatie

scan deze code
voor gps-navigatie

scan deze code
voor gps-navigatie

zaterdagavond

PARCOURS UITGESTIPPELD MET DE STEUN VAN ONZE PARTNERS:
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CHECKPOINT #1
HAMPTEAU (HOTTON) : 21 KM Hoogteverschil stijgend:

+ 2 889 mCHECKPOINT #2
BOHON (DURBUY) : 51 KM

CHECKPOINT #3
SOMME-LEUZE : 76 KM

CHECKPOINT #4
HAVELANGE : 103 KM

CHECKPOINT #5
LEIGNON (CINEY) : 128 KM

CHECKPOINT #6
JEMELLE (ROCHEFORT) : 151 KM

CHECKPOINT #7
NASSOGNE : 178 KM

Hoogteverschil dalend:
+ 2 881 m

Hoogste punt:
130 m

Altitude max :
402 m

Gemiddelde hoogte:
235 m

Aank om st  200 Km


