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DUCHENNE HEROES 2021



Samen trappen we Duchenne de wereld uit!

Je staat straks aan de start van een heel bijzondere ervaring en uniek evenement.

Iedere begeleider heeft zijn eigen redenen om mee te doen: betrokkenheid met de ziekte Duchenne
spierdystrofie, familieleden/vrienden helpen tijdens het evenement of beide. Hoe dan ook: geweldig
dat je erbij bent! Dankzij jou wordt deze 15e editie van Duchenne Heroes hopelijk een editie om niet te
vergeten.

Als teambegeleider zorg jij ervoor dat jouw team niets tekort komt. Iedereen geeft hier zijn eigen
invulling aan. Je bereidt bijvoorbeeld tussendoortjes en snacks, maakt de fietsen schoon en zet de
tenten op. Allemaal zaken om het de mountainbikers iets makkelijker te maken.

Duchenne Heroes is en blijft een teamprestatie en daarom vinden wij het geweldig dat je erbij bent! De
positieve en gezellige sfeer in het kamp en de kameraadschap tussen de deelnemers, vrijwilligers en
begeleiders is één van de redenen waarom een week Duchenne Heroes je lang bijblijft.

In dit handboek vind je alle praktische informatie die je nodig hebt als begeleider. De planning voor de
hele week, telefoonnummers en alle faciliteiten op de campings.

Wij wensen je een geweldige week toe. Ontzettend bedankt voor je inzet!

Team Duchenne Heroes

info@duchenneheroes.nl
088-3665460
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Duchenne Parent Project

Er is geen tijd meer om te verliezen. Duchenne Parent Project wil daarom meer en beter onderzoek
naar Duchenne Spierdystrofie. Om geneesmiddelen te ontwikkelen die de afbraak van spieren
stoppen of vertragen. Het vergaren van kennis rondom de spierziekte gaat nu niet snel genoeg.

Duchenne Parent Project is een onafhankelijke stichting die eind 1994 is opgericht door Elizabeth
Vroom, moeder van een Duchenne zoon. Duchenne Parent Project zet zich in om het
toekomstperspectief van Duchenne patiënten te verbeteren, door een belangrijke rol te spelen in het
ontwikkelen van medicijnen die Duchenne spierdystrofie kunnen behandelen of genezen. Voor alle
kinderen wereldwijd! Dit kan alleen door sneller en beter onderzoek en door (internationale)
samenwerking op alle niveaus.

Duchenne Parent Project ontwikkelt ook projecten om medische zorg en zelfstandigheid te
verbeteren. Door betere en snellere kennisoverdracht, scholing en bijvoorbeeld de ontwikkeling van
hulpmiddelen.

Ze boeken succes! De resultaten van een aantal onderzoeksprojecten zijn veelbelovend, mede
dankzij jouw inzet en bijdragen. Bedankt!
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Duchenne Heroes Team

Carsten Brunsveld - Hoofd Organisatie
Verantwoordelijk voor de algemene organisatie en communicatie met deelnemers
T +31 88 366 54 60 (kantoor Amsterdam)
M +31 6 86 85 86 81 (tijdens het evenement)
E info@duchenneheroes.nl

Patrick Nagelvoort - Productie Manager
Verantwoordelijk voor campings, materialen, leveranciers en catering
T +31 88 366 54 60 (kantoor Amsterdam)
M +31 6 20 90 40 50 (tijdens het evenement)
E info@duchenneheroes.nl

Gijs Bruinsma & Tobias Bos -  Routemakers
Verantwoordelijk voor de complete route van Duchenne Heroes
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Voorbereiding

Paklijst
Deze is terug te vinden op de website onder praktische informatie.

Vervoer
Het vervoer naar de start en de finish regelt iedereen zelf. Via de Facebook Community is het mogelijk
een oproep te plaatsen om samen te reizen.

Rijd je een camper of caravan, zorg dan dat je ervaren bent in het rijden van een dergelijk voertuig.
Voertuigen die met rijbewijs B te besturen zijn en met een maximale lengte van 6.90 meter zijn
toegestaan. Omgebouwde paardentrailers, kleine vrachtwagentjes en bussen zijn niet toegestaan op
de camping (uiteraard m.u.v. de 5 vrachtwagens van de transport ploeg). Is je camper of caravan
langer, dan kunnen we je geen plek op de camping garanderen.

Routeboek
In de laatste week voor vertrek ontvangen alle begeleiders een routeboek, deze is dan ook terug te
vinden op de website onder praktische informatie. Hierin vind je alle adressen en coördinaten van de
checkpoints en ook welke checkpoints wel en niet toegankelijk zijn voor begeleiders. Het is niet
toegestaan om vóór 09:30 uur aanwezig te zijn op de checkpoints.

Noodnummers
Hebben wij je mobiele nummer al? In geval van nood, maar ook als er een belangrijke wijziging is,
moeten wij iedereen kunnen bereiken. Vul je mobiele nummer in op je profiel op de website vóór de
start van het evenement. Dit geldt voor iedere afzonderlijke begeleider!

Verzekering
Je wordt verzocht zelf een reisverzekering af te sluiten. Denk ook aan een eventuele
annuleringsverzekering.
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De tocht

Programma
7Days - 12 t/m 18 september
Eerste 3Days - 12 t/m 14 september
Laatste 3Days - 16 t/m 18 september

Zaterdag 11 september zijn de 7Days en de eerste 3Days deelnemers en begeleiders vanaf 14.00
uur welkom op camping Freibad in Echternacherbrück. Graag melden bij de registratiebalie van
Duchenne Heroes, hier ontvangt iedereen een welkomstpakket. De officiële opening van Duchenne
Heroes is s´avonds om 20.30 uur.

De laatste 3Days deelnemers en begeleiders kunnen zich op woensdag 15 september vanaf 15.00
uur melden op camping Benelux in La roche.

De dagen zien er ongeveer als volgt uit:
06.30 - 08.00 Ontbijt
08.00 - 09.00 Start deelnemers
14.00 - 19.30 Aankomst deelnemers in kamp
15.00 Opening bar + mogelijkheid tot inschrijven massage
Vanaf 16.00 Massages
17.15 Diner
20.30 - 21.30 Avond briefing + filmpje dagetappe + avondprogramma
22.30 Sluiting bar
23.00 Stilte

Hieronder staat een aantal specifieke momenten:
Zondag 12 september, etappe 1
08.00 - 09.30 Start + teampresentatie Duchenne Heroes 2021
Vanaf 10.30 Vertrek naar volgende camping
Vanaf 11.00 Aankomst op volgende camping
* Let op: aankomst op de volgende camping mag nooit eerder zijn dan 11:00 uur. Voor de checkpoints geldt dat
aankomst niet eerder dan 09:30 uur mag zijn.

Woensdag 15 september
15.00 - 19.00 Aankomst deelnemers en begeleiders tweede 3Days

Zaterdag 18 september, slotetappe
15.00 Finish La Roche/ aankomst deelnemers
17.00 Einde Duchenne Heroes 2021
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Trackers
De deelnemers zijn live te volgen via een tracker. Hiermee kan de organisatie de veiligheid van de
deelnemers waarborgen. Daarnaast is het ontzettend leuk voor het thuisfront. Deelnemers ontvangen
de tracker tijdens Duchenne Heroes. Begeleiders ontvangen de tracker link kort voor vertrek.

Maatregelen mbt COVID19
In verband met het COVID19-virus hebben we te maken met extra maatregelen. Volg te allen tijden de
maatregelen op die op dat moment gelden, ook al ben je compleet gevaccineerd of heb je al een keer
Corona gehad. We communiceren vlak voor vertrek de dan geldende maatregelen.

Houd je altijd aan onderstaande regels:

- Was regelmatig je handen met desinfect zeep. De organisatie zal zorgdragen voor voldoende
desinfectiemiddel, maar neem zelf ook voldoende mee. Desinfecteer je handen voor en na het
nuttigen van een maaltijd, na het gebruik van sanitair, voor en na het bezoek aan een
checkpoint, voor en na het bezoek aan de bar, etc.

- Heb je Corona gerelateerde klachten, trek je dan terug uit de groep en laat je onmiddellijk
testen.

- Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog
- Schud geen handen
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar
- Blijf zoveel mogelijk in je eigen bubbel
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Faciliteiten

Campinglijst
Deze is hier te vinden.

Bagage
Het is de bedoeling dat begeleiders hun eigen bagage en de bagage van hun teamleden vervoeren.
Beschik je niet over eigen vervoer? Bagage mag dan worden achtergelaten bij de vrachtwagen met
het aggregaat. Voorzie de spullen van een duidelijk label. De organisatie neemt deze spullen mee
naar de volgende camping. Zorg ervoor dat alles compact en vooral waterdicht is verpakt, er is niet
altijd gelegenheid om de bagage onder een afdakje te leggen.

Start deelnemers & vertrek naar volgende camping
De start voor de deelnemers is tussen 08.00 en 09.00 uur. Wacht met vertrek van de camping totdat
alle deelnemers zijn vertrokken! Het is niet toegestaan om voor 11:00 uur aanwezig te zijn op de
nieuwe camping. De organisatie en de campingburgemeesters moeten eerst de tijd hebben om de
nieuwe camping op zwakke plekken (door bijvoorbeeld regen) te controleren en daardoor opnieuw in
te delen. Dit vergt tijd en daarom niet mogelijk om voor 11.00 uur aan te komen.

Checkpoints
Op bijna alle checkpoints zijn begeleiders en vrijwilligers (met auto of camper) welkom. Is er een
checkpoint waar het niet mag, dan wordt dit tijdens de briefing gemeld. Dit is ook terug te vinden in het
begeleiders routeboek. Houd er rekening mee dat niet op alle checkpoints sanitair aanwezig is.
In Luxemburg zijn begeleiders NIET welkom bij checkpoints.

Opbouw kamp
Iedereen zet zijn eigen tent op of laat dit doen door zijn/haar begeleider(s). Volg altijd de aanwijzingen
van de campingburgemeester op en zorg ervoor dat je niet teveel ruimte inneemt. BELANGRIJK: In
verband met de beperkte ruimte op de campings vragen we je om de auto te parkeren op de
parkeerplaats en niet naast de caravan of tent.

Informatiebalie
Dagelijks vanaf 14.00 uur is iemand van de organisatie hier aanwezig voor eventuele vragen.

Milieubewust
We gaan bewust om met het milieu. Hiervoor nemen we een aantal maatregelen:

● Neem zelf een (hard) plastic bord, bestek en beker mee. Vergeet niet je eigen afwasmiddel,
afwasborstel en theedoek mee te nemen. Zo wordt afval bespaard.

● Lever al je afval in bij het centrale punt op de camping, laat het niet op de campingplaats
achter. Samen zorgen we voor een netjes achtergelaten camping.

● Gooi onderweg geen afval in de bosjes, maar bewaar dit tot je op het volgende checkpoint
bent.

Eten en drinken
Het ontbijt, de lunch en het diner worden vers bereid door onze koks. Tijdens het ontbijt maakt
iedereen zelf zijn eigen lunchpakket. Op de campings bieden wij gratis koffie en thee aan. Fris, bier en
wijn is mogelijk om tegen betaling te nuttigen. Let op: neem wel je eigen bord, beker en bestek mee.

Het is mogelijk om bij de organisatie een dienblad afhalen tegen een borg van €5. Dit dienblad neem
je de hele week mee en je zorgt er zelf voor dat dit schoon blijft.
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Polsbandjessysteem
Bij de registratie ontvangt iedereen een polsband. Hierdoor weten wij wie er bij Duchenne Heroes
horen. Deze dient de gehele week om te worden gehouden.

Briefing
Elke avond is er een om 20.30 uur een briefing. Zorg dat je hierbij aanwezig bent.

Mediaploeg
Met Duchenne Heroes gaat een filmploeg, mee die onderweg zoveel mogelijk mooie momenten
vastlegt. Onze fotograaf staat op de route foto´s te maken. Zowel de dagfilm als de foto´s worden
vertoond tijdens de briefing.

Afspuiten van de fietsen
Er zijn op iedere camping, speciaal voor de fietsen, afspluitplekken ingericht. Afspuiten doen de
deelnemers zelf of ze vragen de begeleiders dit te doen.

Medische verzorging
Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Geleen eo, verzorgt de medische ondersteuning. Met twee
volgwagens komen ze snel ter plaatse bij een ongeluk. Hun noodnummer staat onderaan deze pagina
en op de achterkant van de stuurbordjes die elke deelnemer verplicht op zijn/haar fiets bevestigd.

Stroom
Niet overal is een stroompunt aanwezig, mocht dit wel het geval zijn, gebruik deze in overleg met de
buren. Sluit niet alle apparaten tegelijkertijd aan.

Noodnummers
Arts - Peter Scholten
T +31 6 48 40 33 13
Rode Kruis - Bert Kuijpers
T +31 6 14 26 28 45
Algemeen noodnummer
T Alarmnummer 112
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Finish

Vanwege de COVID-19 maatregelen is het helaas niet mogelijk om een finish evenement te
organiseren. Onthaal van de deelnemers is dit jaar niet mogelijk.

Bedankt

Duchenne Heroes kan niet bestaan zonder de geweldige inzet van alle deelnemers, vrijwilligers,
begeleiders, hun sponsors en Duchenne Parent Project. Ontzettend bedankt hiervoor!!!
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