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TWEEDE EDITIE VAN DOC’RIDERS:
EEN SOLIDAIRE SPORTUITDAGING

TEN VOORDELE VAN DOKTERS VAN DE WERELD
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Na het succes van de eerste editie met 51 deelnemende teams die meer dan 130.000 euro 
inzamelden, organiseert Dokters van de Wereld op 21 en 22 september 2019 de tweede editie van 
zijn solidaire fietsevenement Doc’Riders. De organisatie werkt ook nu samen met de stad Marche-
en-Famenne en mag gebruikmaken van het fietsnetwerk van Pays de Famenne.

Doc’Riders is een uniek evenement dat natuurliefhebbers en sporters wil samenbrengen die op zoek 
zijn naar een uitdaging. Het belooft een emotionele gebeurtenis te worden met veel solidariteit, waar 
iedereen zichzelf kan overtreffen in de uitgestrekte natuur. Dit jaar mikt Dokters van de Wereld 
hoog, met 150 teams aan de start en een inzamelingsdoel van 250.000 euro.

In teams van 3 of 4 leggen de deelnemers 200 km af met de fiets. Ze krijgen 24 uur de tijd om 
die uitdaging tot een goed einde te brengen. Op het nieuwe parcours in het hartje van Wallonië 
krijgen ze de kans om niet alleen partnerstad Marche-en-Famenne te leren kennen, maar ook de 
andere steden langs het parcours: Nassogne, Lavaux-Sainte-Anne, Rochefort, Heure (Somme-
Leuze), Havelange, Bohon (Durbuy) en Ny (Hotton). Dit jaar zal er ook een parcours van 100 km 
zijn dat in minder dan 12 uur moet worden afgelegd.

Voor het evenement engageert elk team zich ertoe om 1.500 euro in te zamelen ten voordele 
van de acties van Dokters van de Wereld. Een originele manier om zich te verzetten tegen de 
ongelijkheid in België en de rest van de wereld.

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

Een ding is zeker, ongeacht het niveau van de deelnemers is de Doc’Riders-uitdaging veelzijdig: 
de teams moeten geld inzamelen om te kunnen rijden en moeten ook trainen, maar ze krijgen wel 
de steun van de medewerkers van Dokters van de Wereld. Zij staan voor hen klaar met advies om 
geld in te zamelen en met een echt trainingsprogramma, zodat ze de uitdaging tot een goed einde 
kunnen brengen.

In naam van het hele team van Dokters van de Wereld wil ik iedereen harte bedanken die aan deze 
solidaire sportuitdaging deelneemt: fietsers, supporters, vrijwilligers, schenkers enz.

Pierre VERBEEREN
Algemeen directeur van Dokters van de Wereld
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VOORSTELLING VAN 
DOC’RIDERS
Doc’Riders van Dokters van de Wereld is een zeldzame 
levenservaring. Een intense sportieve uitdaging gelinkt 
aan een concrete solidariteitsactie om de meest 
kwetsbare personen te ondersteunen, zowel in België als 
in de rest van de wereld. Het is een dubbele uitdaging 
voor de teams die een onvergetelijke menslievende 
ervaring zullen meemaken, zowel voor henzelf als voor 
de mensen die ze overal ter wereld zullen kunnen helpen.

De tweede editie van Doc’Riders van Dokters van de 
Wereld zal plaatsvinden op 21 en 22 september 2019, 
met start en aankomst in Marche-en-Famenne.

DE SPORTIEVE UITDAGING
In teams van 3 of 4 personen zullen de deelnemers een 
fietsparcours afleggen van 100 km in minder dan 12 uur 
of van 200 km in minder dan 24 uur, zonder aflossing. 
Het wordt een beproeving, zowel overdag als ‘s nachts, 
waarbij mentale kracht het verschil zal maken.

Het parcours omvat paden en verharde wegen, en werd 
uitgewerkt op maat van mountainbikes.
Langs het parcours van 200 kilometer zullen er 7 
controleposten zijn, waar de teams kunnen uitrusten, iets 
kunnen eten en drinken, hun fietsen in orde kunnen zetten 
indien nodig en natuurlijk, een praatje kunnen slaan met 
hun supporters.

DE SOLIDAIRE UITDAGING
Doc’Riders is niet alleen een sportieve, maar ook een 
solidaire uitdaging. Elk team moet minstens 1.500 euro 
inzamelen bij vrienden, familie, collega’s enzovoort. Al het 
geld dat door de teams wordt ingezameld, gaat naar de 
solidariteitsacties van Dokters van de Wereld, zowel in 
België als in de rest van de wereld.

Teams die deze doelstelling niet halen vóór Doc’Riders, 
mogen niet starten.

De medewerkers van Dokters van de Wereld staan 
paraat om de teams te helpen deze solidaire uitdaging tot 
een goed einde te brengen. Er werden specifieke tools 
ontwikkeld om hen te helpen bij hun fondsenwerving: 
teampagina op het internet, begeleidingsgids, tombola, 
personaliseerbare affiches en flyers enz., zoals 
voorgesteld op pagina 6 en 7 van dit dossier.
 

EEN UITDAGING TOEGANKELIJK 
VOOR IEDEREEN
Doc’Riders vergt in de eerste plaats teamspirit. Je hoeft 
heus geen topatleet te zijn om de eindmeet te halen. Alles 
hangt af van je motivatie en de hechte band binnen je 
team. Ongeacht of je samen fietst met jeugdvrienden, 
collega’s of familie, iedereen kan Doc’Riders tot een goed 
einde brengen!

Om de teams te helpen bij hun fysieke voorbereiding 
hebben de medewerkers van Dokters van de Wereld 
zelfs een trainingsgids over 14 weken samengesteld, met 
advies en tips van professionals.

DE SUPPORTERS
Achter elk groot team staat eerst en vooral een team van 
supporters. Een goed, gemotiveerd supportersteam is de 
sleutel tot het welslagen van Doc’Riders. De supporters 
staan hun team langs het hele parcours bij door zich in elk 
van de 7 controleposten bij hen te voegen. Ze brengen 
materiaal en andere benodigdheden mee, maar zijn er 
vooral om hun team aan te moedigen.

DE VRIJWILLIGERS
Elk groot evenement staat of valt met de vrijwilligers. 
Geen Doc’Riders zonder vrijwilligers. Om het weekend 
met bijna 1.000 aanwezigen, twee parcours van 100 
en 200 km en 7 controleposten tot een goed einde te 
brengen, willen we een team van 150 vrijwilligers op 
de been krijgen. Zij zijn de sleutel tot het succes van dit 
evenement. Ze helpen bij de verdeling van de maaltijden, 
bij de logistieke organisatie of de afbakening en beveiliging 
van het parcours.

DE ONDERNEMINGEN
Doc’Riders van Dokters van de Wereld is ook de perfecte 
gelegenheid om werknemers samen te brengen rond 
een sportieve, solidaire uitdaging. Door medewerkers 
aan te sporen om samen een team te vormen, dragen 
bedrijfsleiders bij tot de groepsdynamiek. Het is een 
originele, vernieuwende en stimulerende manier om de 
groepssfeer en samenhang te versterken.

Bovendien kunnen ondernemingen zo de band met 
hun medewerkers aanhalen. Ze zullen immers trots 
zijn om samen de sportuitdaging aan te gaan en de 
solidariteitsacties van Dokters van de Wereld in België en 
elders in de wereld te steunen.



HET PARCOURS 2019
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DE BELANGRIJKSTE CIJFERS
Al meer dan 10 jaar doet Dokters van de Wereld er alles aan om sport en solidariteit samen 
te brengen. We lopen de 20km door Brussel, we hebben duizenden kilometers gefietst voor 

de Biketour. En vandaag zijn we dus op weg voor de tweede editie van Doc’Riders.

DE TWEEDE EDITIE VAN DOC’RIDERS:

• 100 km binnen 12 uur of 200 km binnen 24 uur, zonder aflossing

• Teams van 3 of 4 personen

• 450 verwachte deelnemers

• 250.000 euro als inzamelingsdoel

• 150 verwachte vrijwilligers

• Bijna 2.500 m positief hoogteverschil

• 7 controlepunten in Pays de Famenne
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AANDUIDING VIA KNOOPPUNTEN VAN FIETSNETWERK « FAMENNE À VÉLO »

Het volgt de bewegwijzering van het fietsknooppuntennetwerk
«Famenne à Vélo», dat bestaat uit paden en wegen voor mountainbikes

die op een praktische manier afgebakend zijn met opeenvolgende nummers.

PARCOURS UITGEWERKT MET DE STEUN VAN:
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WELKOM IN MARCHE-EN-FAMENNE
De stad Marche-en-Famenne slaat de handen ineen met Dokters van de Wereld en verwelkomt Doc’Riders alvast 
tot 2020! Dat engagement – al even solidair en sportief is als het evenement zelf – vormt een sterke ondersteuning 
voor de missie van de ngo. 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
Marche-en-Famenne (doorkruist door de Kalkzoom) loopt in het noorden tot aan de grens van de regio Famenne 
en in het zuiden tot vlak voor de Ardense bossen. De stad heeft een totale oppervlakte van 12.143 ha, waarvan 
ongeveer 1.000 ha bos, en telt 17.600 inwoners. Marche-en-Famenne omvat ook de dorpen Aye, Champlon-Famenne, 
Grimbiémont, Hargimont, Hollogne, Humain, Lignières, Marloie, On, Roy, Verdenne en Waha.

EEN DYNAMISCHE ENTITEIT
Marche-en-Famenne kan bogen op een prachtig natuurlijk, architecturaal en historisch erfgoed én heeft zich 
economisch, cultureel en toeristisch op de kaart gezet. Kortom, de stad is niet alleen een aantrekkelijke regionale pool 
en een groene long, maar ook een dynamische entiteit met een veelbelovende toekomst.

EEN RIJK PATRIMONIUM EN EEN GESLAAGDE STADSVERNIEUWING
Marche-en-Famenne (hoofdstad van de regio Famenne) werd grondig gerenoveerd, mét behoud van de mooie 
elementen uit het verleden. Denk maar aan de opmerkelijke 17e-eeuwse gebouwen en de gezellige straatjes waar het 
heerlijk flaneren is. De vele sculpturen en fonteinen, de pleinen met bomen en de voetgangerszones dragen bij tot dat 
heerlijke gevoel tussen de stadsmuren.

KUNST EN CULTUUR IN HET HART VAN DE NATUUR
In Marche staan kunst en cultuur centraal. Het bewijs? Het kwalitatieve en uiteenlopende aanbod. Zo organiseren 
het Maison de la Culture Famenne-Ardenne, de academies, de musea, de provinciale bibliotheek en de verschillende 
verenigingen tal van activiteiten, concerten, voorstellingen en tentoonstellingen.

Meer weten over Marche-en-Famenne? Surf naar de website van de stad: www.marche.be 

VOORSTELLING VAN DE STEDEN

NASSOGNE
Website

LAVAUX-SAINTE-ANNE
Website

ROCHEFORT
Website

HEURE
Website

HAVELANGE
Website

BOHON
Website

NY
Website

1 2 3

4 5 6 7
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DE TOOLS VOOR DE TEAMS
Zowel voor de training als voor de fondsenwerving en de promotie van het evenement, hebben de medewerkers van 
Dokters van de Wereld specifieke tools ontwikkeld voor Doc’Riders. Een aantal van die tools worden hieronder voorgesteld.

GIDS VOOR FONDSENWERVING
KLIK HIER OM TE DOWNLOADEN 

TRAININGSGIDS
KLIK HIER OM TE DOWNLOADEN 

https://www.docriders.org/app/uploads/2017/12/Guids_fondsenwerving_DocRiders.pdf
https://www.docriders.org/app/uploads/2017/12/Guids_fondsenwerving_DocRiders.pdf
https://www.docriders.org/nl/voorbereiding/de-training/
https://www.docriders.org/nl/voorbereiding/de-training/
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ANDERE PRAKTISCHE TOOLS
VAN DOC’RIDERS

Alle tools kunnen geraadpleegd en gedownload worden via https://www.docriders.org/nl/fondsenwerving/praktische-tools/

DE TEAMPAGINA’S

Dit is veruit de beste tool voor de teams. Elk 
team beschikt over zijn eigen internetpagina 

om te communiceren, de leden voor te stellen 
en nieuws te delen, giften te ontvangen, de 

vooruitgang van hun doelstelling te volgen, hun 
schenkers te bedanken…

Bekijk de lijst van teampagina’s

NOM DE NOTRE ÉQUIPE :

21 & 22 SEPT 2019
MARCHE-EN-FAMENNE

https://www.docriders.org/nl/fondsenwerving/praktische-tools/
https://www.docriders.org/nl/het-event/lijst-van-de-teams/


WE ZIJN ALLEMAAL
DOKTERS VAN DE WERELD
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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 aan de rand 
van de samenleving. De organisatie telt honderden medewerkers en vrijwilligers. Zij zijn de drijvende 
kracht achter de ngo.

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

NOODSITUATIES EN 
CRISISSEN
Conflicten en rampen leiden doorgaans tot 
de instorting van het gezondheidssysteem: 
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. 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 
herinschakeling in het zorgsysteem.

EMANCIPATIE VAN 
VROUWEN
Dokters van de Wereld wil dat vrouwen als 
enigen kunnen beslissen over hun eigen 
leven. De organisatie investeert 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 naar:
www.doktersvandewereld.be



BELANGRIJKSTE CIJFERS UIT 2017
IN DE WERELD

14.524
vrouwen kregen prenatale 

zorgen in Mali.

700.000
medische consultaties

werden uitgevoerd in Syrië.

1.164
vluchtelingen werden
verzorgd in Kroatië.

116
vrouwen krijgen maandelijks 

verzorging na seksueel
geweld in Bukavu (DRC).

26.641
meisjes konden een
voorbehoedsmiddel

kiezen in Niger.

BELANGRIJKSTE CIJFERS UIT 2017
IN BELGIË

7.500
consultaties werden uitgevoerd

in de Medibus.

10.000
medische consultaties werden
uitgevoerd in onze zorgcentra.

1.750
consultaties werden uitgevoerd in

de opvangcentra van het
medisch Winterplan.

1 BELG OP 3
stelt een tandartsbezoek uit.

70%
van de vrouwen die we ontmoeten, 
heeft geen toegang tot verzorging.



STRIJD TEGEN SEKSUEEL GEWELD IN HET PANZI ZIEKENHUIS

In de provincie Zuid-Kivu in de Democratische Republiek Congo werd 
verkrachting lange tijd als oorlogswapen gebruikt. Het is een wijdvers-
preide praktijk geworden bij alle voormalige kindsoldaten, militieleden en 
rebellen. Er zijn bijgevolg veel slachtoffers, die soms bovendien erg jong 
zijn. Sommigen zijn zelfs jonger dan 10 jaar. Daarom werd in het Panzi 
Ziekenhuis van dr. Mukwege met de steun van Dokters van de Wereld 
een programma opgezet om hen te helpen.

Elke maand worden zo honderden personen verzorgd en begeleid. De genezing gebeurt via een 
medische – en zelfs chirurgische – aanpak, maar ook door sociale en psychologische bijstand. Elke 
persoon die in Panzi aankomt, krijgt een sociaal werker of ‘Mama Chérie’ toegekend. Zij staan de 
patiënten dagelijks bij om weer zelfvertrouwen en zelfrespect te krijgen.

Tijdens die periode worden ze opgevangen op het domein van Panzi. Ze krijgen een dak boven het 
hoofd en eten, en kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten (muzieklessen, alfabetisering, 
een vak aanleren enz.). Bovendien kunnen ze er terecht voor wettelijke en juridische bijstand voor 
het geval ze hun aanrander(s) gerechtelijk willen vervolgen.

PROJECTVOORBEELD IN PANZI (CONGO), 
IN SAMENWERKING MET DOKTER MUKWEGE, 

WINNAAR VAN DE NOBELPRIJS VOOR DE VREDE 2018.

BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN HET PROJECT

Sinds 2015 is Dokters van de Wereld actief aan de zijde van dokter Mukwege en zijn team in het 
Panzi Ziekenhuis. Samen met de universiteit van Luik, het UMC Sint-Pieter in Brussel, de dok-
ters, de vroedvrouwen, alle ‘Mama Chérie’, psychologen en juristen van het ziekenhuis, leiden 
we een team op dat zich ten volle inzet voor een essentieel project: de strijd tegen geweld op 
vrouwen, overlevenden met raad en daad bijstaan en hen helpen om hun leven weer in eigen 
handen nemen. Denis Mukwege is de man die ons rond deze missie samenbrengt. We zijn bi-
jzonder trots dat hij de Nobelprijs voor de Vrede heeft ontvangen. We willen hem dan ook van 
harte feliciteren en betuigen hem onze niet-aflatende steun»,
verklaart Pierre Verbeeren, algemeen directeur van Dokters van de Wereld.
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200.000
verkrachtingen vonden 
plaats tussen 1996 en 
2001 in het oosten van 
Congo.

170
slachtoffers van 
seksueel geweld 
worden maandelijks 
opgenomen.

50.000
overlevenden van 
seksueel geweld 
werden al verzorgd 
sinds de opening van 
het Panzi Ziekenhuis.



ONZE AMBASSADEUR

DIRK VAN TICHELT
(Bronzen medaille – Rio 2016)

Dokters van de Wereld kan voor het tweede jaar op rij op de steun van Dirk Van Tichelt als 
ambassadeur rekenen. “De Beer van Brecht” engageert zich om de mensen warm te maken voor 

de 2e editie van Doc’Riders 2019 en wenst de deelnemers alvast veel succes.

Naar aanleiding van de eerste editie namen we een tiental filmpjes op met onze ambassadeur. 
In deze filmpjes gaf hij tips en tricks om goed voorbereid aan de start te verschijnen. Ook dit jaar 

kunnen we op de hulp van Dirk Van Tichelt rekenen om met Doc’Riders een groter publiek te 
bereiken. 

“In naam alle patiënten bij Dokters van de Wereld, wil ik de deelnemers die deze dubbele uitdaging 
aangaan bedanken.” Daarnaast profiteer ik ervan om ook anderen te overtuigen om zich in te 

schrijven of om op 21 & 22 september af te zakken naar Marche-en-Famenne.”
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MÉDIBUS ON TOUR 1 & 2
(Kampenhout – Vlaams-Brabant)

“Het doel was om 1 team van Médibus-vrijwilligers voor 
Doc’Riders in te schrijven. Het enthousiasme was echter 
groter dan verwacht, waardoor we een 2e team vormden. 
De dubbele uitdaging (fondsen werven en samen de finish 
bereiken) zullen  we dus met dubbel zoveel aangaan. Ook 
al vormden we 2 teams, toch zullen we als 1 groep op 21 
september aan de start verschijnen.”

GETUIGENISSEN

LES CH'TIS VÉLOPHILES DU MONDE 
(Rijsel - Frankrijk)

«Wij zijn kinderartsen uit Noord-Frankrijk. Vroeger hebben we al 
aan een gelijkaardig evenement deelgenomen. Het is super om een 
sportieve uitdaging aan een solidariteitsgebeuren te kunnen kop-
pelen. Dit jaar willen we ons graag inzetten voor Dokters van de 
Wereld. We rekenen op onze familie en vrienden om ons te helpen 
1.500 euro in te zamelen.»

THE GRIMPACK 
(Grimbergen - Vlaams-Brabant)

«We zijn een team van twee koppels uit Grimbergen. Als doorwin-
terde mountainbiker was ik op zoek naar een sportieve uitdaging om 
een goed doel te steunen. Zo ben ik bij Doc’Riders terechtgekomen.» 
The Grimpack is al naar de streek van Marche-en-Famenne afge-
zakt: «We hebben de streek verkend en de heuvels overwonnen. 
Samen hebben we 55 km afgelegd, een goede opwarming.»
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https://fundraise.medecinsdumonde.be/projects/coffee-tea-team


BEDANKT AAN ALLE PARTNERS VAN DOC’RIDERS

PERSCONTACT: SANDER VANDENDRIESSCHE
hello@docriders.org – 0476/84.16.90


