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EEN NIEUWE SOLIDAIRE SPORTUITDAGING: DOC’RIDERS
200 KM PER FIETS, TEAMS VAN 3, MINDER DAN 24 UUR, 

TEN VOORDELE VAN DOKTERS VAN DE WERELD.

Op 22 en 23 september 2018 organiseert Dokters van de Wereld samen met de stad Marche-en-
Famenne haar eerste solidaire fietsevenement op het fietsroutenetwerk van Le Pays de Famenne: 
Doc’Riders.

Doc’Riders is een uniek gebeuren, voor zowel natuurliefhebbers als sportievelingen die zin hebben in 
een uitdaging. Beleef bijzondere momenten vol emoties, verleg je grenzen in een prachtig landschap 
en draag je steentje bij aan een solidaire samenleving.

De deelnemers zullen in teams van drie personen 200 km fietsen en moeten binnen de 24 uur de 
eindmeet halen. Het parcours loopt door het hart van Wallonië en zal de fietsers onze partnerstad 
Marche-en-Famenne laten ontdekken, naast andere plaatsen, zoals Nassogne, Eprave, Rochefort, 
Aye, Somme-Leuze, Durbuy en Hotton.

In de aanloop naar dit evenement zamelt elk team minstens 1.500 euro in (500 euro per persoon) 
ten voordele van de medische hulpacties van Dokters van de Wereld. Een originele manier om zich 
in te zetten voor de strijd tegen ongelijkheid, zowel in België als in de rest van de wereld.

Voor de stad Marche-en-Famenne is de samenwerking met Doc’Riders ook een manier om het werk 
van Dokters van de Wereld in een aantal Belgische steden te steunen.

Eén ding is zeker: wat het niveau van de deelnemers ook is, Doc’Riders is niet zomaar een uitdaging. 
Fondsen werven, tijd vinden om te trainen en 200 km fietsen in 24 uur tijd is geen sinecure. De 
medewerkers van Dokters van de Wereld staan voor hen klaar, onder meer met advies om geld in 
te zamelen en met een heus trainingsprogramma, zodat ze de uitdaging tot een goed einde kunnen 
brengen.

In naam van Dokters van de Wereld dank ik iedereen die aan deze solidaire sportuitdaging deelneemt: 
de fietsers, de supporters, de vrijwilligers, de schenkers …

Pierre VERBEEREN
Directeur général de Médecins du Monde



BELEEF DE DOC’RIDERS-ERVARING

UITNODIGING VOOR DE PERS

Dokters van de Wereld wil je graag op een unieke en actieve manier met dit evenement laten kennismaken.
Wij nodigen je uit om:

• de start van de eerste editie van Doc’Riders mee te maken;
• mee te fietsen met de deelnemers;
• een bevoorradingspost te bezoeken;
• de teams (vrienden, familieleden, collega’s) te ontmoeten;
• de Medibus, onze mobiele medische hulppost, te bezoeken.

Wens je een formule op maat?
Neem dan contact met ons op via communication@doktersvandewereld.be 

PERSONDERSTEUNING

In de aanloop naar Doc’Riders stelt Dokters van de Wereld ondersteunend materiaal voor de pers ter beschikking: 

• Rechtenvrije foto’s in HD;
• Een persbericht met de belangrijkste cijfers;
• Een roadbook met het parcours en de hoogtepunten van het evenement.

Afspraak op 22 en 23 september 2018 aan de start in Marche-en-Famenne.
Perscontact: communication@doktersvandewereld.be – 02/225.43.47
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HET PARCOURS
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BELANGRIJKSTE CIJFERS
Al meer dan 10 jaar zet Dokters van de Wereld zich in om sport en solidariteit met elkaar te 
combineren. Wij nemen deel aan de 20 km door Brussel en hebben al duizenden kilometers 
bijeengefietst op de Biketour. Vandaag zijn we klaar voor een nieuw avontuur: Doc’Riders.

DE EERSTE EDITIE VAN DOC’RIDERS HOUDT IN:

• 200 km fietsen binnen de 24 uur, in teams van 3 of 4, zonder aflossing;

• 161 deelnemers zijn klaar voor de start;

• 10 dagen voor de start hebben de teams 99.000 euro ingezameld;

• 1.000 schenkers;

• 70 vrijwillige medewerkers;

• 2.500 m aan klimmende wegen;

• 7 controleposten in Le Pays de Famenne.
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DE AMBASSADEURS
VAN DOC’RIDERS

ALEXANDRA TONDEUR
Ambassadrice van het evenement

Topatlete Alexandra Tondeur is de sportieve en solidaire ambassadrice van de 
eerste editie van Doc’Riders!

Alexandra Tondeur, Belgisch triatlonkampioene en nummer 2 in het Europese 
triatloncircuit, werd op 20 maart 1987 geboren in Namen. In 2008 behaalde ze 
haar eerste grote internationale overwinning.

Tien jaar later is ze nog steeds even gebeten door de triatlon. Ze zwemt 1.144 
km, fietst 20.800 km en rent 3.120 km per jaar! Ze neemt met succes aan tal 
van wedstrijden deel, altijd met hetzelfde doel: uitblinken! Op 27 mei 2018 won 
ze de 20 km door Brussel. Op 3 juni van dit jaar won ze onder een loden zon 
de Triathlon des Lacs de l’Eau d’Heure! Nog diezelfde maand behaalde ze de 
tweede plaats in de SKODA Challenge Geraardsbergen.

Wij danken Alexandra voor haar steun aan Dokters van de Wereld!

DIRK VAN TICHELT
Ambassadeur van het evenement

Wij zijn blij en trots dat judoka Dirk Van Tichelt de sportieve en solidaire am-
bassadeur is van deze eerste editie van Doc’Riders! Dirk, ook wel ‘de beer van 
Brecht’ genoemd, werd op 10 juni 1984 geboren in Turnhout en begon al op 
zeer jonge leeftijd met judo.

Toen hij 10 was, nam hij aan zijn eerste wedstrijden deel. Inmiddels heeft hij 
een indrukwekkend aantal overwinningen op zijn palmares. Dirk was al 12 keer 
Belgisch kampioen en won diverse medailles op de Europese kampioenschap-
pen, de wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen! In 2009 trad Dirk 
toe tot de wereldranglijst. Vandaag staat hij op de 19e plaats in de categorie tot 
73 kg. 

Tussen al die glansrijke prestaties door heeft Dirk ook nog de tijd gevonden om 
zijn licentiaat lichamelijke opvoeding te behalen, papa te worden en... zich in te 
zetten voor Dokters van de Wereld.

Wij danken hem van ganser harte voor zijn inzet!



MARCHE-EN-FAMENNE HEET JE WELKOM
De stad Marche-en-Famenne wil zich – minstens tot 2020! – samen met Dokters van de Wereld inzetten voor de 
organisatie van Doc’Riders. Dat engagement is niet alleen even solidair en sportief als het evenement zelf, maar 
vormt ook 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.

MARCHE, DE CHARME VAN FAMENNE
De gemeente Marche wordt doorkruist door de Calestienne en strekt zich in het noorden uit tot de grens van de laagte 
van de Famenne en in het zuiden tot de rand van de Fôrets d’Ardenne. Met een totale oppervlakte van 12.143 ha, 
waaronder 1.000 ha bos, telt ze bijna 17.600 inwoners. Buiten de stad Marche-en-Famenne telt de streek nog de dorpen 
Aye, Champlon-Famenne, Grimbiémont, Hargimont, Hollogne, Humain, Lignières, Marloie, On, Roy, Verdenne en Waha.

EEN DYNAMISCHE ENTITEIT
Marche-en-Famenne is trots op zijn natuurlijke, architecturale en historische erfgoed en op zijn economische, culturele 
en toeristische ontwikkeling. Het is dus niet alleen een aantrekkelijke regionale pool, maar ook een groen centrum en een 
dynamische entiteit met een veelbelovende toekomst.

EEN RIJK PATRIMONIUM EN EEN GESLAAGDE STADSVERNIEUWING
Als hoofdstad van de Famenne werd Marche op fantastische wijze heraangelegd zonder het verleden uit het oog te 
verliezen. Getuigen daarvan zijn enkele opmerkelijke 17e-eeuwse gebouwen en enkele straten of steegjes waar het fijn 
flaneren is. De talrijke sculpturen en fonteinen, pleintjes met bomen en de voetgangerszone dragen bij tot het behaaglijke 
gevoel dat de stad uitstraalt.

EUROPESE BESTEMMING BIJ UITSTEK
Het is dus geen toeval dat de stad Marche in 2011 geselecteerd werd als Belgische laureaat voor de Europese Eden-prijs 
(European Destinations of excellence), met als thema ‘Toerisme en omgevormde sites’. Enkele van de opgewaardeerde 
sites zijn: de Juniesse-toren (vioolbouwschool), het huis Jadot (Museum van de Famenne), het Karmelietenoord, het 
kasteel Van der Straeten (stadhuis), de Manoir (hotel-restaurant), de oude korenhal (restaurant), de oude Jezuïetenkerk 
(hotel-restaurant), het kasteel van Hassonville (hotel-restaurant), het kasteel van Jemeppe (seminariecentrum) …

SHOPPING IN AL ZIJN FACETTEN
Van de kleine winkels in het centrum over de grote merken tot de supermarkten aan de rand van de stad, in Marche is het 
fijn winkelen! Bovendien is er op de 1e en de 3e maandag van de maand ook een markt in het centrum, op de Place aux 
Foires.

DE SMAAKPAPILLEN VERWEND
Liefhebbers van streekproducten, traditionele gerechten, de Italiaanse, Chinese, Griekse, Tunesische keuken, kleine 
restaurantjes of de grote gastronomie … Er is voor iedereen en elk budget wat wils!

KUNST EN CULTUUR IN HET HART VAN DE NATUUR
In Marche staan kunst en cultuur centraal. Daarvan getuigen de kwaliteit en diversiteit van de activiteiten, concerten, 
voorstellingen en tentoonstellingen, georganiseerd door het Maison de la Culture Famenne-Ardenne, de academies en 
musea, de provinciale bibliotheek en verenigingen in het algemeen.

Alle informatie over de stad Marche-en-Famenne is beschikbaar op de website van de stad: www.marche.be
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WE ZIJN ALLEMAAL
DOKTERS VAN DE WERELD

NOODSITUATIES EN CRISISSEN

Conflicten en rampen leggen doorgaans 
het gezondheidszorgsysteem volledig plat: 
ziekenhuizen worden verwoest, het 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. De politiek 
verantwoordelijken hebben er bewust voor gekozen 
de migranten niet te helpen, uit vrees voor een 
aanzuigeffect. Als humanitaire organisatie blijft 
Dokters van de Wereld deze kwetsbare bevolking 
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 moeilijkheden 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 eigen leven. We investeren 
dan ook in de strijd tegen seksueel geweld en 
gevaarlijke abortusingrepen, met het oog op een 
grotere autonomie voor elke vrouw.

Surf voor meer informatie over Dokters van de 
Wereld naar www.doktersvandewereld.be
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Als internationale solidariteitsorganisatie ontfermt Dokters van de Wereld zich over kwetsbare 
personen: slachtoffers van gewapende conflicten 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 de ngo.

Als onafhankelijke organisatie doen we meer dan alleen zorg verstrekken. We klagen elke schending 
van de mensenrechten aan en ijveren voor betere leefomstandigheden voor onze patiënten.



BELANGRIJKSTE CIJFERS UIT 2016
IN DE WERELD

10.189
vrouwen kregen

prenatale zorgen in Mali.

760.400
medische consultaties 

uitgevoerd in Syrië.

7.268
vluchtelingen verzorgd

in Griekenland.

170
vrouwen die maandelijks na  
seksueel geweld behandeld 
werden in Bukavu (DRC).

4.899
meisjes konden een 

anticonceptiemiddel kiezen.

BELANGRIJKSTE CIJFERS UIT 2016
EN BELGIË

7.600
consultaties in de Medibus.

4.931
medische consultaties 

in onze zorgcentra.

1.732
consultaties in de opvangcentra 

van het medisch Winterplan.

362
tandartsbezoeken.

70%
van de vrouwen die we ontmoeten
heeft geen toegang tot verzorging.
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CONTACT VOOR DE MEDIA:
communication@doktersvandewereld.be – 02/225.43.47

BEDANKT AAN ALLE PARTNERS VAN DOC’RIDERS


