
TE LEZEN VÓÓR DE START VAN DOC’RIDERS
DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Elk team telt 3 of 4 deelnemers. Elk team moet 
minstens € 1.500 euro hebben ingezameld (of € 
500 of € 375 per persoon, naargelang het aantal 
teamleden). 

Elk team moet op minstens 2 supporters kunnen 
rekenen (4 supporters wordt sterk aangeraden) 
voor aanmoediging en hulp tijdens het evenement, 
voornamelijk bij de controleposten. Als supporter 
moet jij er bovendien voor zorgen dat de teamleden, 
in geval ze opgeven, teruggebracht worden naar 
het starpunt. 

Ter informatie: de teams moeten voltallig aan de 
startlijn van Doc’Riders verschijnen. Onderweg 
mogen de teamleden in geen geval vervangen 
worden. 

Als een teamlid moet opgeven, begeleiden 
zijn medeteamleden hem tot aan de volgende 
controlepost. Als supporter moet jij vervolgens voor 
die persoon zorgen. De teamgenoten kunnen pas 
opnieuw vertrekken nadat de verantwoordelijke van 
de controlepost geregistreerd heeft dat één van de 
teamleden heeft moeten opgeven. 

Een team moet altijd minstens twee personen 
tellen. Indien er door opgave slechts één persoon 
overblijft, zal die persoon 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.

JOUW TAAK OP HET EVENEMENT

Het is van cruciaal belang dat je je team moreel 
bijstaat om hen in minder dan 24 uur over 200 
km heen te helpen. Ook jij speelt dus een heel 
belangrijke rol! 

Moedig je team aan, steun de teamleden, leg ze 
in de watten en spreek hen moed in! Houd tussen 
de controleposten in telefonisch contact met je 
team om een uur af te spreken voor de volgende 
samenkomst. 

Sta klaar voor je team. Zorg dat ze voldoende eten 
en drinken, en verwijs hen indien nodig door naar 
onze medische teams. 

Een tip: stel iemand in je supportersteam aan 
om de tijd bij te houden en erover te waken dat 
de deelnemers zich in de controleposten aan de 
voorziene rusttijden houden. De openings- en 
sluitingsuren van elke controlepost staan op de 
kaart. Houd je aan die openings- en sluitingsuren. 
Aankomen na sluitingsuur wordt als opgeven 
beschouwd. De leden van je team moeten dus 
minstens een kwartier vóór sluitingsuur aankomen 
om even te kunnen pauzeren en op tijd weer te 
kunnen vertrekken. 

Dankzij de gps-tracker kan je je team ook live 
volgen op de website van het evenement:
www.docriders.org

Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar in de 
onthaalzone van het evenement en bij elke 
controlepost. Parkeer de voertuigen uitsluitend op 
de voorziene parkeerplaatsen en nergens anders.

VERBLIJF EN CATERING

Tijdens het evenement staat de organisatie zelf 
in voor de maaltijden en bevoorrading voor de 
deelnemende teams en de vrijwilligers. Heeft je 
team zin in een extraatje (lichte snack, een drankje 
van een specifiek merk enz.)? Dan kan je daar als 
supporter voor zorgen. 

De organisatie staat niet in voor het eten, de 
drank en het onderdak voor de supporters. 

Je supportersteam kan eigen voedsel voorzien of 
kan terecht in de vele restaurants in de streek. Op 
de website van het toerismekantoor van Marche en 
Nassogne vind je een lijst met restaurants en hotels 
in de buurt. 

http://www.tourisme-marche-nassogne.be

SOLIDARITEITSMAALTIJD
OP ZATERDAGMIDDAG

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

Ze wordt geserveerd op zaterdag 22 september, 
tussen 12 en 14 uur in de onthaalzone van 
Doc’Riders. 

De maaltijd is gratis voor deelnemende teams 
en vrijwilligers. Supporters kunnen hun plaats 
rechtstreeks via onze website reserveren:
www.docriders.org

Deze materiaallijst werd samengesteld met 
het oog op het comfort en de veiligheid van 
het team waarvoor je supportert. Op de dag 
van de start wordt hier niet van afgeweken. 
Als supporter moet jij erop toezien dat je 
team bij elke controlepost over het nodige 
materiaal beschikt.

VERPLICHT MATERIAAL 

• Een fietshelm conform aan de Europese 
normen. 

•  Een fiets: alle eenpersoonsfietsen worden 
toegelaten op Doc’Riders. Wij raden echter 
aan een mountainbike te gebruiken, die 
bijzonder geschikt is voor het parcours 
van Doc’Riders. Het gebruik van fietsen 
met elektrische trapondersteuning 
is toegelaten, maar er worden geen 
stopcontacten voorzien om de batterijen 
op te laden. 

• Eén slot per fiets.
•  Een fietsreparatiekit met daarin minstens 

een fietspomp, reparatiepleisters en een 
binnenband. Bijkomend gereedschap 
(voor herstellingen aan de ketting, remmen 
enz.) kan door de supporters worden 
meegebracht. 

•  Een rugzak om je materiaal te dragen. 
•  Een drinkbus (of camelbag) van minstens 

1 liter. 
•  Een voorraad eten naar keuze. 
•  Minstens drie opgeladen gsm’s en laders 

per team. 
•  Een veiligheidshesje. 

VOOR HET TEAM WAAR-
VOOR JE SUPPORTERT

•  Een hoofdlamp met extra batterijen 
voor het stuk van het parcours dat je ‘s 
nachts aflegt. 

•  Een EHBO-kit (één per team). 
•  Een reddingsdeken (één per persoon) 
•  Dit roadbook (wordt ter plaatse 

uitgedeeld). 
•  Een gps-tracker per team (wordt 

uitgedeeld aan de start).

AANBEVOLEN MATERIAAL

•  Verschillende paren sokken. 
•  Compressiekousen. 
•  Bescherming tegen de zon: zonnemelk, 

zonnebril enz. 
•  Lippenbalsem. 
•  Toiletpapier. 
•  Een microvezelhanddoek en een 

zwembroek voor de groepsdouches. 
•  Slippers om je voeten te luchten aan de 

controleposten. 
•  Technische, warme en waterdichte 

kleding. 
•  Technisch ondergoed. 
•  Handschoenen en een of meerdere 

mutsen, want vooral ‘s nachts kan het 
koud worden. 

•  Muggenmelk. 
•  Reserveschoenen en -kleren voor het 

comfort aan de controleposten.
• Slaapzak/dekens voor degenen die 

wensen uit te rusten op één van de 
Checkpoints.

Als internationale solidariteitsorganisa-
tie ontfermt Dokters van de Wereld zich 
over kwetsbare personen: slachtoffers 
van gewapende conflicten of natuur-
rampen, daklozen of personen die aan 
de rand van de samenleving staan. De 
organisatie telt honderden medewer-
kers en vrijwilligers. Zij zijn de drijvende 
kracht achter onze organisatie. 

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

NOODSITUATIES
EN CRISISSEN
Conflicten en rampen leggen doorgaans 
het gezondheidszorgsysteem volledig 
plat: ziekenhuizen 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 beleidsmakers  hebben er bewust 
voor gekozen de migranten niet te helpen, 
uit vrees voor een aanzuigeffect. Als hu-
manitaire organisatie 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 financiële moeilijkhe-
den worden vaak over het hoofd gezien. 
Ze blijven ‘onzichtbaar’ en krijgen geen 
toegang tot het traditionele zorgsysteem. 
Dokters van de Wereld trekt naar hen toe 
en werkt samen met hen aan een betere 
gezondheid en hun re-integratie in het 
zorgsysteem.

EMANCIPATIE VAN 
VROUWEN
Dokters van de Wereld wil dat vrouwen 
zelf kunnen beslissen over hun leven. 
We investeren dan ook in de strijd tegen 
seksueel geweld en gevaarlijke abortu-
singrepen, met het oog op een grotere 
autonomie voor elke vrouw.
 
Surf voor meer informatie over Dokters van 
de Wereld naar doktersvandewereld.be

WE ZIJN ALLEMAAL
DOKTERS VAN DE WERELD

JOUW GIFTEN OP HET TERREIN
Het team waarvoor je supportert, zet zich in om minstens € 1.500 aan giften 
in te zamelen vóór de start van dit schitterende solidaire sportevenement. 
We willen je meteen tonen waarvoor het ingezamelde geld gebruikt kan wor-
den. Dokters van de Wereld streeft immers naar transparantie, een belan-
grijke pijler in elk van onze acties.

ONZE ONTHAALCENTRA 
IN BELGIË
Met € 1.500 kunnen we 150 personen 
verzorgen in onze zorgcentra in Antwerpen en 
Brussel.

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

ZORG VOOR MOEDERS EN 
KINDEREN IN DE DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK 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. 

DE STRAATKINDEREN
IN BURKINA FASO
Met € 1.500 dek je de kosten voor school-
gerief, een schooluniform met bijpassende 
schoenen en de school zelf voor 15 straatkin-
deren in Ouagadougou.

PLANNING
ZATERDAG 22 SEPTEMBER

• 10.00 – 14.00 u. : Onthaal en inschrijving van de deelnemers en supporters 
(uitdelen van de rugnummers, de gps-tracker per team, verficatie van 
mobiele telefoonnummer voor noodgevallen, controle van het verplicht 
materiaal, etc.). Opgelet: je team kan niet deelnemen aan Doc’Riders 
zonder voorafgaande inschrijving.

• 12.00 – 14.00 u. : Solidariteitsmaaltijd met alle deelnemers, supporters en 
vrijwilligers op de site van het evenement, in het vertrek- en aankomstdorp 
van Doc’Riders.

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

ZONDAG 23 SEPTEMBER

• 06.00 u. : Opening van de aankomstzone.

• 15.00 u. : Uiterste aankomstuur voor de deelnemende teams.

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

NOODNUMMER
0492 88 75 87

Houd dit nummer te allen tijde bij de hand. We raden je aan om het onmid-
dellijk op te slaan in je contactenlijst. Via dit noodnummer kunnen de teams, 

indien nodig, een contactpersoon bereiken die waakt over de veiligheid. 
Contacteer bij ernstige problemen eerst de hulpdiensten via het nummer 

112 en verwittig vervolgens de organisatie via dit noodnummer.

De stad Marche-en-Famenne wil zich tot 2020 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: Nassogne, Eprave, Rochefort, Aye, Somme-Leuze, Durbuy en Hotton.

MARCHE-EN-FAMENNE
GASTSTAD VOOR DOC’RIDERS

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 ervaring voor jou en je 
team, die je voldoening schenkt als 
mens. 

Het hele team van Dokters van 
de Wereld wenst je een bijzonder 
mooi menselijk en sportief 
avontuur toe. 

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

www.docriders.org

#DocRiders

HUN AVONTUUR
BEGINT HIER.

22 & 23 SEPT 2018
www.docriders.org

BEDANKT AAN ALLE PARTNERS VAN DOC’RIDERS

ROADBOOK SUPPORTERS




