
DUCHENNE HEROES 2021

WELKOM BIJ DE LAATSTE BIJEENKOMST!

We starten om 19.00 uur.

Vragen kan je stellen in de chat.



TEAM DUCHENNE HEROES 2021

Roos
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Event manager



DUCHENNE HEROES IN CORONA-TIJD

Duchenne Heroes 2021 gaat door
Er zijn aanpassingen, maar het belangrijkste is dat we het 

veilig kunnen en mogen organiseren. 

Graag laten we je weten wat voor aanpassingen we moeten 
doen.



DUCHENNE HEROES IN CORONA-TIJD

● We volgen de regels op van de landen  waar wij 
doorheen reizen. We zijn vanuit de vergunning verplicht 
ons aan deze regels te houden. 

● Alles wat vandaag wordt gecommuniceerd is onder 
voorbehoud van wijzigingen. De nu geldende regels in 
de landen kunnen nog veranderen.

● Iedereen is zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de 
corona-regels in Duitsland, Luxemburg en België.  

● Ieder individu neemt zijn/haar eigen 
verantwoordelijkheid in de navolging van de regels bij 
vertrek naar, en tijdens Duchenne Heroes.



DUCHENNE HEROES IN CORONA-TIJD

Je mag alleen naar de start in Duitsland of België met 
gebruik van de CoronaCheck-app. Hierin bewijs je dat:

1. Je hersteld bent van corona en een herstelbewijs hebt;
- Ben je tussen nu en eind februari nog positief getest op corona en heb je hier bewijs 

van? -> vraag een herstelbewijs op bij je huisarts. 

2. Je volledig gevaccineerd bent; 
- Laatste prik is minstens 14 dagen geleden.

 
3. Je een negatief (erkend) testbewijs hebt van een 

PCR-test of een antigeentest
- Hoe oud deze mag zijn kan nog wijzigen. Momenteel is het 48 uur.

Bij registratie scannen wij de QR-code om dit te checken. Dit 
zijn wij vanuit de vergunning verplicht.



DUCHENNE HEROES IN CORONA-TIJD

De volgende formulieren dien jij in te vullen:

1. Vul het Passagier Lokalisatie Formulier in. Dit is verplicht 
als je langer dan 48 uur in België verblijft. Dit formulier 
pas invullen als we in Duitsland zijn op 12 september of 
voordat je naar België vertrekt op 16 september. 

2. Controleer voor vertrek de ANWB-reiswijzer voor de 
actuele inreis-regels

https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer


DUCHENNE HEROES IN CORONA-TIJD

Tijdens Duchenne Heroes gelden de volgende corona 
leefregels:

● Was regelmatig je handen met desinfect zeep. Wij 
zorgen voor desinfectiemiddel op de campings en 
checkpoints, maar neem zelf ook voldoende mee. 

● Desinfecteer je handen vaak tussendoor
● Neem desinfect mee op de fiets 
● 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/ geen knuffels, etcetera
● Houd 1,5 meter afstand van elkaar
● Mondkapjes zijn verplicht bij het buffet.
● Eet bij je caravan, camper of tent



DUCHENNE HEROES IN CORONA-TIJD

Aanpassingen Duchenne Heroes

● Vanuit veiligheidsoverwegingen raden wij bezoek 
tijdens Duchenne Heroes af!

● Wil je alsnog de Duchenne Heroes camping bezoeken 
dan kan dat alleen met beperkt voorradige tickets per 
dag. 

● Bezoekers hebben een meldingsplicht bij de organisatie 
en de camping. 

● Avondbriefing komt er anders uit te zien. Hier wordt vlak 
voor het evenement een definitief besluit over 
genomen. 

● Er zal geen feestavond worden georganiseerd. 
● Finish is zonder publiek. Je ontvangt je medaille en 

daarna word je verzocht naar huis te gaan. 



DUCHENNE HEROES IN CORONA-TIJD

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Rode Kruis: +31 6 14 26 28 45
Bezemwagen: +31 6 29 17 50 01
Organisatie: +31 6 86 85 86 81

Belangrijk:

● Ernstig of twijfel? Bel dan ALTIJD 112!
● Sluit zelf een reisverzekering met ongevallendekking af
● Zorg dat je een pasje/verzekeringsbewijs meeneemt
● Naar ziekenhuis? Bel het Europese nummer van jouw 

verzekering voor ondersteuning
● Verzekering neemt het hier over van de organisatie
● De organisatie heeft geen ongevallenverzekering voor 

deelnemers (wel voor vrijwilligers) 



DUCHENNE HEROES IN CORONA-TIJD

Alle informatie teruglezen of 
andere vragen die je wellicht 
hebt?

https://www.duchenneheroes.nl/faq-corona-beleid



DUCHENNE PARENT PROJECT



RECORDAANTAL DEELNEMERS! 

324 x  7Days Epic
  16 x  1e 3Days
115 x  2e 3Days 
113 x   teams
  34 x   individuele deelnemers
207 x   herhaal deelnemers
197 x   nieuwe deelnemers
115 x   begeleiders
109 x   vrijwilligers 



ARTS & EHBO & 
VERKEERSREGELAARS 

& BEZEMWAGENMEDIA TEAM

MECANICIENS 

HEERLIJK ETEN EN 
DRINKEN

MAXIMALE ONDERSTEUNING

MUZIEKMASSAGES

REGISTRATIE

BOUW & 
TRANSPORTCHECKPOINTS



€ 

Deadline van 1 sept nadert! 

DOEL is 1.5 miljoen!

Wat ga jij nog doen?

SPONSOR UPDATE

Wall of Fame

Nu ruim €1.200.000,-!

Zorg dat iedereen het 
minimum op zijn/haar eigen 

teller heeft! 
Schuiven met teamsponsoringen kan 

tot 1 sept.

https://www.duchenneheroes.nl/wall-of-fame


€ 

Downloads voor sponsorwerving en training

Downloads voor on event
- routes
- routeboek
- handboek
- paklijst
- campings

HANDIGE DOWNLOADS

Worden nog 

aangevuld

https://www.duchenneheroes.nl/sponsorwerving
https://www.duchenneheroes.nl/trainingstips
https://www.duchenneheroes.nl/praktische-informatie


ZORG VOOR GOED MATERIAAL

Trapas, wiellagers en stuurlagers

Luchtvering

Binnenbanden (latex gevuld) / Tubeless

Ketting en alle tandwielen

Remblokken 

Kabels

Wielen en spaken

MTB oa Racing Ralph/Nobby Nic/Black Panther

Gravelbike min 37 mm banden met profiel

Voor advies mail 
Evert Boshuis 

evert@bikesupport4u.nl 



Verplicht!Verplicht!

ZORG VOOR JEZELF
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UPGRADE PAKKETTEN

Glamping pakket

Hoeslaken, slaapzak en 
kussen zelf meenemen

Camping(+) pakket

Camping pakket:  
zelf luchtbed / matje 
meenemen

Vervoerservice
Zaterdag 11 september 
13.30 uur vertrek bij 
Camping Benelux in La 
Roche en Ardenne

Veldbed, stroom, 
verwarming, licht, stoel, 
fietshouder is aanwezig

Bagage ophalen en 
inleveren bij de 
vrachtwagen. Bagage moet 
waterdicht zijn. Geen 
fietskoffers toegestaan.

Aankomst  16.00 uur 

2e 3Days vervalt: geld wordt 
teruggestort, zelf parkeren 
in La Roche

Hoeslaken, slaapzak en 
kussen zelf meenemen

Camping+ pakket: 
veldbed aanwezig



DE REIS & REGISTRATIE

  2e 3days:   7days & 1e 3days: 

Aankomst op zaterdag in 
Echternacherbrück DE

Ophalen startpakket + stuurbord + tracker + evt GPS

Aankomst op woensdag in 
La Roche BE

Registratie woensdag vanaf 
15.00 uur

Registratie zaterdag vanaf 
14.00 uur

Officiële opening 20.30 uur Finish weer in La Roche BE



BEGELEIDERS

Taken begeleider:

Tent / camper / caravan klaarzetten

Ondersteunen bikers

Spullen vervoeren

Begeleidershandboek

https://www.duchenneheroes.nl/uploads/dh2021-begeleidershandboek-2021.pdf


CPs met brood, fruit, 
koek, soep, sportdrank

VERZORGING ONDERWEG

Mecaniciens 

Arts & Rode Kruis

Massage

Verkeersregelaars 

Bezemwagen

Registratie op CPs Wijzigingen doorgeven! 



- Tijdens registratie op zaterdag / woensdag krijg je je tracker
- Je bent zelf verantwoordelijk voor het opladen van je tracker 
- Je moet altijd fietsen met (iemand met) een tracker
- Laatste dag lever je de tracker weer in 
- Je bent straks hier te volgen

Voor organisatie zeer belangrijk & leuk voor het thuisfront!

TRACKERS

https://www.duchenneheroes.nl/live-tracking


● Zorg dat je fiets voor de start in perfecte staat verkeert.
● Neem de verplichte items op de paklijst mee.
● Draag een helm, bril, handschoenen en stevige schoenen tijdens 

het fietsen en pas je kleding aan aan de weersomstandigheden.
● Houd je aan de geldende verkeersregels.
● Fiets nooit alleen en samen met iemand die een tracker heeft.
● Zorg dat je voldoende eet en drinkt tijdens de tocht.
● Registreer je bij start, CP´s en finish. Meld je af als je niet start!
● Denk eerst aan je eigen veiligheid.
● Volg de instructies van de organisatie op.
● In geval van nood (levensbedreigend) bel je altijd eerst 112 

daarna pas het noodnummer. 
● Bij lichte verwondingen bel je het noodnummer.

VEILIGHEID

https://www.duchenneheroes.nl/uploads/dhnl2021-paklijst-dh.pdf


DE CAMPINGS IN 2021

Klik voor 
hotels in 
de regio

ZATERDAG 11/9 Camping Freibad - 
Echternacherbrück DE 

ZONDAG 12/9 & MAANDAG 13/9 - Camping Fuussekaul - 
Esch-sur-Sure LUX

DINSDAG 14/9 & WOENSDAG 15/9 - Camping Benelux 
La Roche BE

DONDERDAG 16/9 & VRIJDAG 17/9  - Camping La Clusure  
Bure BE

ZATERDAG 18/9 Finish Camping Benelux  - 
La Roche BE

https://www.duchenneheroes.nl/uploads/dhnl2021-campings-2021.pdf
https://www.duchenneheroes.nl/uploads/dhnl2021-campings-2021.pdf
https://www.duchenneheroes.nl/uploads/dhnl2021-campings-2021.pdf
https://www.echternacherbrueck.de/nl
https://www.fuussekaul.lu/
https://www.campingbenelux.be/
https://www.sandaya.nl/onze-campings/parc-la-clusure?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X05Mgpgh2EzfutqSGMveKd2UO-0PF-GIwn-mrjiUXTTte8454WK2cbxoCBwsQAvD_BwE#xtor=SEC-3
https://www.campingbenelux.be/


OVERNACHTINGEN & VOORZIENINGEN 

Toiletten 

Eigen tent Eigen camper / caravan 
       max 6.90m lang Upgrade tent 

Elektra

Duchenne Heroes dorp Oplaadpunten

Warme douches 

Afspuitplek fietsen 

- Houd rekening met een volledig bezette camping
- Beperkt ruimte voor bezoekers
- Extra hygiëne maatregelen worden getroffen



DAGINDELING 

17.15 - 20.30: Diner

Voor 19.30: Finish 

06.30 - 08.00: Ontbijt 

08.00 - 09.00: Start (dag 1 per team) 

10.30 - 12.30: Checkpoint 1 
Voor 15.00: Checkpoint 2 

20.30 - 21.00: Avondetappe 

22.00: Sluiting bar

19.00 - 20.00: Overleg organisatie 
                        Niet storen aub



DE ROUTE VAN 2021

ZONDAG 12/9 
Echternacherbrück - Esch-sur-Sure

MAANDAG 13/9 
Esch-sur-Sure - Esch-sur-Sure

DINSDAG 14/9 
Esch-sur-Sure - La Roche

WOENSDAG 15/9 
La Roche - La Roche

DONDERDAG 16/9 
La Roche - Bure 

VRIJDAG 17/9 
Bure - Bure

ZATERDAG 18/9 
Bure - La Roche - FINISH



Dag 1 

100 km → 2687 hm
★★★★★
70 km → 2255 hm 
★★★★★

KM’S & HM’S

MOUNTAINBIKE GRAVEL

100 km → 1580 hm
★★★★★
70 km → 1312 hm 
★★★★★



Dag 2 KM’S & HM’S

MOUNTAINBIKE GRAVEL

100 km → 3419 hm
★★★★★
70 km → 2521 hm 
★★★★★

100 km →1988 hm
★★★★ 
70 km → 1400 hm
★★★★



Dag 3 KM’S & HM’S

100 km → 2836 hm
★★★★★
70 km → 1827 hm 
★★★★

MOUNTAINBIKE GRAVEL

100 km → 1278 hm
★★★★
70 km → 1013 hm 
★★★★



Dag 4 KM’S & HM’S

100 km → 1867 hm
★★★
70 km → 1378 hm 
★★★

MOUNTAINBIKE GRAVEL

100 km → 1571 hm

70 km → 1284



Dag 5 KM’S & HM’S

100 km → 2383 hm
★★★★
70 km → 1686 hm 
★★★★

MOUNTAINBIKE GRAVEL

100 km → 1601 hm
★★★★★
70 km → 1203 hm 
★★★★★



Dag 6

100 km → 2018 hm
★★★
70 km → 1321 hm 
★★★

MOUNTAINBIKE GRAVEL

100 km → 1305 hm
★★★
70 km → 941 hm 
★★★

KM’S & HM’S



Dag 7 KM’S & HM’S

100 km → 2061 hm
★★★
70 km → 1456 hm 
★★★

MOUNTAINBIKE GRAVEL

100 km → 1398 hm
★★★
70 km → 1107 hm 
★★★★



DANKWOORD DUCHENNE PARENT PROJECT

Check de ‘volg ons’ 
pagina

● Facebook LIVE
● Instagram
● Live tracking
● Dagfilms

https://www.duchenneheroes.nl/volg-ons
https://www.duchenneheroes.nl/volg-ons


VRAGEN?

Heroes heel veel succes. 
Op naar een geweldige week!

Zondag 
gezamenlijke rit!

https://www.duchenneheroes.nl/activiteiten
https://www.duchenneheroes.nl/activiteiten


BEDANKT VOOR JE TIJD!


