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

TEN VOORDELE VAN DE NGO DOKTERS VAN DE WERELD.

De internationale medische ngo Dokters van de Wereld zal op 22 en 23 september 2018, samen 
met de Stad Marche-en-Famenne, voor de eerste keer een solidair fietsevenement organiseren: 
Doc’Riders.

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 wijde natuur.

Per teams van 3 zullen de deelnemers 200 km afleggen per fiets (zonder technische of elektrische 
ondersteuning). Om die uitdaging tot een goed einde te brengen, krijgen ze 24 uur de tijd. Het 
parcours ligt in het hart van Wallonië en biedt de gelegenheid om de magie te (her)ontdekken van 
de streek Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse.

Voor het evenement verbindt elk team zich ertoe om 1.500 euro (of 500 euro per persoon) in te 
zamelen ten voordele van de medische acties van Dokters van de Wereld. Een originele manier om 
zich te verzetten tegen de ongelijkheid in België en de rest van de wereld.

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 rijden op 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 echt trainingsprogramma, zodat ze de uitdaging tot een goed einde kunnen brengen.

Doc’Riders maakt nu al een afspraak met alle liefhebbers van buitengewone ervaringen: voor een 
onvergetelijk moment moet je op 22 en 23 september 2018 in Marche-en-Famenne zijn!
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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 eerste editie van Doc’Riders van Dokters van de 
Wereld zal plaatsvinden op 22 en 23 september 2018, 
met vertrek en aankomst in Marche-en-Famenne.

DE SPORTIEVE UITDAGING
De deelnemers moeten per team van 3 personen – niet 
meer, niet minder – 200 kilometer afleggen per fiets, 
zonder aflossing en zonder elektrische of technische 
ondersteuning. De teams moeten samen en in minder 
dan 24 uur over de eindmeet rijden. Het wordt een 
beproeving, zowel overdag als ‘s nachts, waarbij mentale 
kracht het verschil zal maken.

Het parcours bestaat uit verharde wegen en paadjes, 
en zal toegankelijk zijn voor 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 enkel 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, zal gebruikt 
worden om de solidariteitsacties van Dokters van de 
Wereld in België en de rest van de wereld te financieren.

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 om 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. (zie voorbeeld 
op pagina 4 en 5 van dit dossier).

EEN UITDAGING TOEGANKELIJK 
VOOR IEDEREEN
Doc’Riders draait vooral rond teamspirit. Je hoeft heus 
geen topatleet te zijn om de meet te halen. Het is een 
kwestie van motivatie en een goed groepsverband. 
Ongeacht of je samen fietst met jeugdvrienden, collega’s 
of familie, iedereen kan de 200 kilometer van Doc’Riders 
volledig afleggen!

Om hen 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. 
Zonder vrijwilligers zou Doc’Riders niet kunnen 
doorgaan. Met om en bij de 1.000 aanwezigen tijdens 
het hele weekend, een parcours van 200 kilometer en 7 
controleposten, moeten we een ploeg van 150 vrijwilligers 
op de been brengen. Zowel voor de bedeling van de 
maaltijden, de logistieke organisatie als de bebakening 
en beveiliging van het parcours, zijn het de vrijwilligers die 
dit evenement mogelijk maken.

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.
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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, zoals hierna onder meer vermeld.

GIDS VOOR FONDSENWERVING
KLIK HIER OM TE DOWNLOADEN 

TRAININGSGIDS
KLIK HIER OM TE DOWNLOADEN 
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https://www.docriders.org/app/uploads/2017/12/Guids_fondsenwerving_DocRiders.pdf
http://www.docriders.org/app/uploads/2017/12/Guids_over_trainen_DocRiders.pdf
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DE 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 en kan ze 
gebruiken om te communiceren, de leden voor te 
stellen en nieuwtjes te delen, giften te ontvangen, 
de vooruitgang van hun doelstelling te volgen, hun 

schenkers te bedanken enz..

Bekijk de lijst van teampagina’s

https://www.docriders.org/app/uploads/2017/07/affiches_personnalisables_docriders_mdm_nl.zip
https://www.docriders.org/app/uploads/2017/07/Flyer_equipes_DocRiders_MDM_NL.pdf
https://www.docriders.org/app/uploads/2017/07/tombola_docriders_mdm_nl.zip
https://www.docriders.org/nl/de-gebeurtenis/lijst-van-de-teams/


VOORSTELLING VAN DE STREEK
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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ONZE WAARDEN
ONZE INVLOED

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 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 gezondheidszorgsysteem: 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. Op het terrein werken we samen 
met lokale partners, telkens met het oog op een duurzame 
oplossing: in plaats van ziekenhuizen voor noodhulp op te 
trekken, renoveren we de bestaande gezondheidscentra, 
en in plaats van buitenlandse medewerkers te sturen, 
werven we lokale professionals aan.

MIGRANTEN EN
VLUCHTELINGEN
Sinds 2016 hanteren Europese landen een repressief 
migratiebeleid. Zo werd er een akkoord ondertekend 
met Turkije, hebben de Balkanlanden hun grenzen 
hermetisch afgesloten en blijft Frankrijk zijn kop in het 
zand steken voor de wantoestanden in Calais. De politiek 
verantwoordelijken hebben er bewust voor gekozen de 
migranten niet te helpen, uit vrees voor een aanzuigeffect. 
De burgemeester van Brugge riep de inwoners dan weer 
op de vluchtelingen niet te ‘voederen’. En in Griekenland 
hebben hele gezinnen de winter doorgebracht in 
ondergesneeuwde tenten.

Voor een organisatie als Dokters van de Wereld was het 
bijzonder moeilijk om ook maar een sprankeltje hoop te 
vinden in 2016. Maar ondanks alles kregen duizenden 
vluchtelingen en migranten toegang tot gezondheidszorg 
dankzij onze acties.

PERSONEN AAN DE RAND VAN 
DE SAMENLEVING
Daklozen, druggebruikers, mensen die illegaal in het land 
verblijven of met financiële problemen kampen worden in 
onze westerse samenleving vaak aan de kant geschoven. 
Uit het zicht, weg van ieders dagelijkse leven en buiten 
het traditionele zorgsysteem. In die omstandigheden 
snellen wij die personen te hulp en werken we samen met 
hen aan een betere gezondheid en een herintegratie in 
het zorgsysteem.

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

Zwanger worden wanneer ze dat zelf willen: elke dag 
sterven er wereldwijd bijna 1.000 vrouwen tijdens de 
bevalling. Een aantal dat nog toeneemt als een geschikt 
gezondheidszorgsysteem uitblijft. Een efficiëntere 
medische opvolging kan het leven van talloze vrouwen 
redden.

Alle informatie in verband met Dokters van de Wereld:
https://www.doktersvandewereld.be
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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.

9



BEDANKT AAN AL ONZE PARTNERS

CONTACT VOOR DE MEDIA: JONATHAN HARDENNE
jonathan.hardenne@medecinsdumonde.be / +32 (0)497 20 38 03

https://www.docriders.org/nl/onze-partners/

