
TE LEZEN VÓÓR DE START VAN DOC’RIDERS
JOUW TEAM

Elk team verschijnt voltallig aan de startlijn van 
Doc’Riders. Teamleden mogen tijdens het parcours 
in geen geval afgelost worden.

Bij opgave van een ploeglid,  begeleiden de 
andere ploegleden hem/haar tot aan de volgende 
controlepost. Vanaf daar zullen  de  supporters voor 
hem/haar zorgen. Jouw team kan pas opnieuw 
vertrekken nadat de verantwoordelijke van de 
checkpoint de opgave geregistreerd heeft.

Elk team telt minstens drie personen. Valt er een 
ploeglid uit, door opgave of anders, dan moet jouw 
team zich aan een ander team voegen alvorens 
het vertrekt vanuit de checkpoints en dat aan de 
vrijwilligers ter plaatste melden.

Indien een ploeglid uitvalt tijdens het parcours 
en er is geen checkpoint in de buurt, contacteer 
de organisatie via   het noodnummer (staat ook 
op de polsband die je bij de start ontvangt). Een 
ploeglid mag nooit alleen achterblijven.

ONDERWEG

Het Doc’Riders-parcours bedraagt 100 en 200 
km en is afgebakend. Op het gedeelte dat langs 
de openbare weg gaat moet elke deelnemer de 
verkeersregels naleven. Wie dat niet doet, zal als 
enige aansprakelijk  gehouden worden.

Het parcours volgt dezelfde wegmarkering als die 
van het fietsknooppunt « Famenne à Vélo  ». Ze 
wordt aangevuld met extra wegwijzers om de 500m 
en aan elk kruispunt.

Staat er geen wegwijzer aan een kruispunt 
(bijvoorbeeld bij kleinere kruispunten), blijf dan 
dezelfde weg volgen.

‘s Nachts zullen de wegwijzers verlicht worden. 
Heb je een lang stuk gefietst zonder een te zien, 
keer dan terug om de juiste weg te vinden.

Denk aan je teamgenoten en steun elkaar. Blijf 
altijd samen. Teamspirit is van cruciaal belang.

Blijf regelmatig in contact met je supporters om 
hen op de hoogte te houden van jullie vooruitgang.

ETEN & DRINKEN

Tijdens het evenement zorgt de organisatie zelf voor 
de maaltijden van de deelnemers en vrijwilligers. 
Zin in een extraatje (lichte snack, specifiek drankje, 
enz.), vraag aan je supporters om daarvoor te 
zorgen.

De organisatie neemt de maaltijden van de 
supporters niet op zich; ze kunnen wel ticket(s) 
voor een maaltijd op zaterdagmiddag en/of 
-avond bestellen via de link op onze website: link. 
De hapjes op de checkpoints zijn enkel voor de 
deelnemers bestemd. Je supporters kunnen ook 
hun eigen lunchpakket voorzien of genieten van de 
vele restaurants in de streek. Op de website van de 
toeristische dienst van Marche en Nassogne kan je 
een lijst vinden met restaurants uit de regio :

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

Doc’Riders van Dokters van de 
Wereld is een unieke levenservaring. 
Een intense sportuitdaging  gelinkt 
aan een concrete  solidariteitsactie om 
zo een verschil te maken voor mensen 
zonder toegang tot zorg hier in België 
en in het buitenland. Onze acties 
zijn mogelijk dankzij jouw dubbele 
- sportieve en solidaire – uitdaging 
maar vooral dankzij jouw persoonlijk 
engagement.

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 via sociale media : #DocRiders.

www.docriders.org

#DocRiders

Als internationale medische en humani-
taire ngo ontfermt Dokters van de Wereld 
zich over de meest  kwetsbare personen: 
slachtoffers van gewapende conflicten 
of natuurrampen, daklozen of perso-
nen die aan de rand van de samenleving 
leven. Onze organisatie telt honderden 
medewerkers en vrijwilligers. Zij zijn de 
drijvende kracht achter onze organisatie.

Als onafhankelijke ngo doen we meer 
dan alleen zorg verstrekken. We brengen 
mensenrechtenschendingen aan het licht 
en ijveren voor betere leef-omstandighe-
den voor onze patiënten.

NOODSITUATIES EN CRISISSEN
Conflicten en rampen leggen doorgaans 
het zorgsysteem volledig plat: ziekenhuizen 
worden verwoest, het zorgpersoneel slaat op 
de vlucht of erger, wordt vermoord.

Hier grijpt Dokters van de Wereld in en stuurt 
noodhulpteams en medisch materiaal ter 
plaatse, telkens in nauwe samenwerking met 
lokale partners en professionals. 

MIGRANTEN EN
VLUCHTELINGEN
Sinds 2016 hanteren de Europese landen 
een strenger migratiebeleid. Veel beleidsma-
kers kiezen er bewust voor om de migranten 
niet te helpen uit vrees voor een aanzuigef-
fect.

JOUW GIFTEN OP HET TERREIN
Samen met je team zamelen jullie minstens € 1.500 aan giften in vóór de 
start. We tonen je meteen waar al dat ingezamelde geld naartoe gaat. Dok-
ters van de Wereld streeft immers naar transparantie, een belangrijke pijler in 
elk van onze acties.

Als humanitaire organisatie blijft Dokters 
van de Wereld deze kwetsbare groep overal 
ter wereld helpen met zowel medische als 
psychologische bijstand, maar ook door te 
getuigen over de nefaste gevolgen van het 
Europees 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 nog minder 
toegang dan anders tot het traditionele zorg- 
systeem. Dokters van de Wereld trekt naar 
hen toe en helpt hen met hun 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 inves- 
teren dan ook in de strijd tegen seksueel 
geweld en gevaarlijke abortusingrepen, met 
het oog op een grotere autonomie voor elke 
vrouw.

SOLIDARITEITSLUNCH  ZATERDAG

Zaterdagmiddag is er een grote solidariteitslunch 
voorzien voor iedereen die zijn steentje bijdraagt aan 
Doc’Riders: vrijwilligers, deelnemers, supporters.

Afspraak op zaterdag 17 september aan de 
vertrek- en aankomstzone van  Doc’Riders 
tussen 11 en 13 uur en tussen 18 en 22 uur op 
de checkpoint van Somme-Leuze.

De maaltijd is  gratis  voor  teamleden en vrijwilligers. 
Supporters kunnen hun ticket(s) bestellen via onze 
website: www.docriders.org

CHECKPOINT

Na elke 25 kilometer (ongeveer) moet je team 
aan een checkpoint stoppen om je doortocht te 
registreren (zie kaart achter).

Elk team is verplicht om langs alle checkpoints op 
zijn parcours te stoppen. Je kan kiezen hoe lang je 
op de checkpoint blijft, afhankelijk van je voorkeuren 
en het tempo dat je ervoor kiest om aan te houden.

Omdat we ons bewust zijn van het belang van 
milieukwesties, besteden we dit jaar veel aandacht 
aan de ecologische voetafdruk van Doc’Riders. 
Daarom vragen we aan elke deelnemer om ook de 
richtlijnen van ons charter te lezen op onze website.

Wij willen graag nog je aandacht vestigen op een 
uitdrukkelijk voorschrift van de zaal in Ciney (5de 
checkpoint): de vrijwilligers ter plaatse zullen je 
vragen om je schoenen uit te trekken vooraleer je 
binnen gaat. We danken je alvast om hun instructies 
op te volgen.

PLANNING
ZATERDAG 17 SEPTEMBER

• 09u – 13u : Onthaal en registratie voor de ploegleden en supporters 
(uitdeling rugnummers en gps-tracker per team, controle gsm-nummers 
voor noodgevallen, controle uitrusting enz.). OPGELET : Teams die zich 
niet registreren mogen NIET starten.

• 11u – 13u : Solidariteitslunch met alle deelnemers, supporters en 
vrijwilligers in de vertrek- en aankomstzone. De lunch is gratis voor de 
deelnemers en vrijwilligers.

• 14u : Vertrek Doc’Riders, in aanwezigheid van het lokaal bestuur van 
Marche-en-Famenne en de vertegenwoordigers van Dokters van de 
Wereld.

• 18u : Openingsuur aankomstzone.

ZONDAG 18 SEPTEMBER

• 02u : Uiterst tijdstip voor aankomst voor de teams die 100 km rijden.

• 14u : Uiterst tijdstip voor aankomst voor de teams die 200 km rijden.

• 16u : Afloop en sluiting aankomstzone.

De lijst onder werd samengesteld met het 
oog op jouw comfort én veiligheid.
Alle uitrusting op deze lijst is verplicht voor 
deelname aan Doc’Riders. Op de dag van 
de start wordt hier niet van afgeweken.

VERPLICHT 

• Een fietshelm die volgens Europese  
normen goedgekeurd is.

• Je fiets: alle type fietsen zijn toegelaten 
voor Doc’Riders. Wij raden je echter 
aan om een mountainbike, die uitermate 
geschikt is voor het parcours, te gebruiken. 
Elektrische fietsen zijn toegelaten, maar er 
worden geen stopcontacten voorzien om 
de batterijen op te laden.

• Een kettingslot voor elke fiets.
• Een herstelkit bestaande uit minstens 

een fietspomp, herstelplakkers en een 
binnenband. Bijkomend gereedschap (voor 
herstellingen aan de ketting, remmen enz.) 
kan je door je supporters laten dragen.

• Een rugzak waar je uitrusting in kan.
• Een drinkbus (of camelbak) van minstens 

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

per team. 
• Een veiligheidshesje.
• Een hoofdlamp en fietsverlichting met 

extra batterijen voor het stuk parcours dat 
je ‘s nachts aflegt.

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

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

de start uitgedeeld).

AANBEVOLEN

• 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 zijn. 

• Muggenmelk. 
• Reserveschoenen en kleren voor je 

eigen comfort aan de controleposten. 
• Tent en slaapzak/deken voor zij 

die wensen uit te rusten aan de 
controleposten.

NOODNUMMER
0493 54 33 03

Houd dit nummer altijd bij de hand.
We raden je aan om het onmiddellijk in je gsm op te slaan.

Op dit nummer kunnen de deelnemers de veiligheid checkpoint dag 
en nacht bereiken indien nodig. Contacteer bij ernstige problemen 
eerst de hulpdiensten via het nummer 112 en verwittig vervolgens 

de orga nisatie via dit noodnummer.

Marche-en-Famenne heeft haar steun aan Dokters van de Wereld hernieuwd voor deze 4de editie van Doc’Riders. Dat 
engagement, dat even solidair en sportief als het evenement zelf is, is een krachtige uiting van steun voor de missie 
van Dokters van de Wereld. Dokters van de Wereld draagt dan ook een warm hart toe aan de afgevaardigden van 
de stad omdat ze in dit project geloven en ook aan de handelaars en inwoners van Marche-en- Famenne voor het 
fantastisch onthaal. We willen ook alle gastgemeenten waar onze  Doc’Riders checkpoints staan van harte bedanken: 
Hampteau (Hotton), Bohon (Durbuy), Somme-Leuze, Havelange, Ciney, Rochefort en Nassogne.

MARCHE-EN-FAMENNE
GASTSTAD VOOR DOC’RIDERS

WE ZIJN ALLEMAAL 
DOKTERS VAN DE WERELD

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.

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

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

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Elk team bestaat uit 3 of 4 deelnemers en moet minstens €1.500 inzamelen. 
Is het jullie niet gelukt om het minimumbedrag te halen, neem dan contact 
op met onze organisatie.

Elk team moet op (minstens 2) supporters kunnen rekenen, voor aanmoediging 
maar ook als back-up tijdens het evenement, vooral aan de checkpoints. De 
supporters moeten er immers voor zorgen dat de deelnemers bij opgave 
terug vervoerd worden.

MENSEN OP DE VLUCHT VOOR DE 
OORLOG 
OEKRAÏNE
Met € 1.500 kunnen we de werking van onze 
mobiele eenheden aan de Oekraïense grens 
verzekeren en de slachtoffers op de vlucht 
mentaal en fysiek bijstaan.

JE AVONTUUR
BEGINT HIER.

17 & 18 SEPT 2022
www.docriders.org

4e EDITIE

BEDANKT AAN ALLE PARTNERS VAN DOC’RIDERS

ROADBOOK DEELNEMERS
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ONTHAAL
SINT-FRANCISCUSKERK

Rue Victor Libert 36
6900 Marche-en-Famenne

VERTREK- &
AANKOMSTZONE

DOC’RIDERS
PARKING

SOLIDARITEITSLUNCH



CHECKPOINT #3 : SOMME-LEUZE
École communale : Rue du Tilleul 1, 5377 Somme-Leuze

Afstand etappe:  20 km
Totale afstand:   75 km

Openingsuur Checkpoint: 17u30
Sluitingsuur Checkpoint: 23u30

zaterdagavond

CHECKPOINT #2 : BOHON (DURBUY)
Complexe sportif Bohon : Fond Saint-Anne 3, 6940 Barvaux

Afstand etappe:  29 km
Totale afstand:   55 km

Openingsuur Checkpoint: 16u00
Sluitingsuur Checkpoint: 21u00

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

Afstand etappe:  19 km
Totale afstand:   94 km

Openingsuur Checkpoint: 19u00
Sluitingsuur Checkpoint: 02u00

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

Afstand etappe:  24 km
Totale afstand:  177 km

Openingsuur Checkpoint: 23u30
Sluitingsuur Checkpoint: 12u30

VERTREK/AANKOMST : MARCHE-EN-FAMENNE
Rue Victor Libert 36, 6900 Marche-En-Famenne

Opening aankomstzone: ZA : 18u00
Uiterst tijdstip aankomst: ZO : 02u00 (100 km) / 14u00 (200 km)

zaterdagmiddag

CHECKPOINT #6 : ROCHEFORT
Complexe sportif : Rue des Jardins 46, 5580 Rochefort

Afstand etappe:  29 km
Totale afstand:   153 km

Openingsuur Checkpoint: 22u00
Sluitingsuur Checkpoint: 09u30

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
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50

100

125

150

175

CHECKPOINT #5 : CINEY
Centre culturel : Place Roi Baudouin 7, 5590 Ciney

Afstand etappe:  30 km
Totale afstand:   124 km

Openingsuur Checkpoint: 20u30
Sluitingsuur Checkpoint: 05u30

Scan deze code
voor gps-navigatie

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 / Rustruimte

Massages

Gemeenschappelijke douches

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.

PARCOURS UITGESTIPPELD MET DE STEUN VAN ONZE PARTNERS:

25

CHECKPOINT #1 : HAMPTEAU (HOTTON)
Ecole communale de Hampteau : Clos des Pommiers 10, 6990 Hotton

Afstand etappe:  26 km
Totale afstand:   26 km

Openingsuur Checkpoint: 14h30
Sluitingsuur Checkpoint : 18h00

Scannez ce QR Code
pour accéder au CP

Hoogtemeters:
+ 3 168 m

Dalend hoogteverschil:
- 3 168 m

Minimale hoogte:
130 m

Maximale hoogte:
407 m

Gemiddelde hoogte:
239 m
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CHECKPOINT #1
HOTTON : 26 KM

CHECKPOINT #2
BOHON (DURBUY) : 55 KM

CHECKPOINT #3
SOMME-LEUZE : 75 KM

CHECKPOINT #4
HAVELANGE : 94 KM

CHECKPOINT #5
CINEY : 124 KM

CHECKPOINT #6
ROCHEFORT : 153 KM

CHECKPOINT #7
NASSOGNE : 177 KM

Aan koms t 200 Km


