
Wounded Warriors Life Ride 2018

van de Eenzaamheid terug naar de Basis

www.ride2livelife.nl – www.wwcyclingteam.nl

Deelnemers & Vrijwilligers
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RIDE2LIVELIFE
Op 31 augustus 2015 vertrokken 35 lichamelijk en/of psychisch gewonde veteranen en mensen uit hun directe sociale
omgeving op de fiets richting Sarajevo (Bosnië en Herzegovina). De deelnemers fietsten tijdens deze tocht bewust hun
angsten tegemoet aangezien velen van hen in Bosnië getraumatiseerd zijn geraakt. In de voorbereiding op deze uitdaging is
gebleken dat de deelnemers veel baat hebben bij sporten, contact met lotgenoten, ondersteuning vanuit de directe sociale
omgeving en (ex-)collega’s en het hebben van een nieuw doel in het leven. Vanuit deze gedachte is het I CAN Wounded
Warriors Cycling Team (ICWWCT) ontstaan.

Het I CAN Wounded Warriors Cycling Team (ICWWCT) gaat daarom een vervolg geven aan deze tocht en zij hebben besloten dit te
doen onder de naam 'Wounded Warriors Life Ride'. Dit is een jaarlijks terugkerende uitdaging en valt onder de Ride2LiveLife
projecten. Ride2LiveLife is een initiatief van enkele leden van het I CAN Wounded Warriors Cycling Team en Wounded Warriors
Nederland.

Één van de unieke aspecten aan de Ride2LiveLife projecten is de samenwerking tussen leden van het ICWWCT en een aantal
bijzondere jongeren. Deze jongeren hebben lichamelijk en/of psychisch letsel of een verstandelijke beperking met
gedragsproblematiek. In het dagelijkse leven ervaren zij dezelfde problematiek als de lichamelijk en/of psychisch gewonde leden van
het ICWWCT. Door deze bijzondere combinatie willen wij bereiken dat de deelnemers zich niet alleen focussen op hun eigen
lichamelijke of psychische blessure, maar ook bij kunnen dragen aan het vragen van aandacht voor de problemen waar anderen
dagelijks mee te kampen hebben.

Ride2LiveLife doelgroep:
Eenieder die direct of indirect te maken heeft met lichamelijk en/of psychisch letsel en de gevolgen hiervan. In het bijzonder:
 veteranen / (ex-)militairen
 politie / (ex-)geüniformeerden
 jongeren van Stichting Pluryn
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4Noordkaap – Doorn: van de Eenzaamheid terug naar de Basis

Een 3200 km lang avontuur, dat symbool staat voor het verlangen en het onzichtbare gevecht dat mensen met
lichamelijk en/of psychische letsel of een beperking dagelijks voeren. PTTS (Post Traumatische Stress Stoornis) is bij alle
deelnemers (direct of indirect) een gemeenschappelijke factor, tijdens deze tocht wil het I CAN Wounded Warriors Cycling Team
en haar partners bewustwording en erkenning creëren voor PTSS.

2. Wounded Warriors Life Ride 2018
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3. Route A Noordkaap - Doorn

Een 3125 km lange reis van de Eenzaamheid terug naar de Basis

16 juni 2018: vertrek naar Tromsø (N)
17 juni 2018: Tromsø
18 juni 2018: etappe 1: Tromsø – Narvik 252 km Stage 1: ‘START LIFE, RIDE GIANT’
19 juni 2018: etappe 2: Narvik – Storjord 667 km Stage 2: ‘
20 juni 2018: etappe 3: Storjord - Namsskogan 1049 km Stage 3:
21 juni 2018: etappe 4: Namsskogan - Trondheim 1325 km Stage 4:
22 juni 2018: etappe 5: Trondheim - Lillehammer 1667 km Stage 5:
23 juni 2018: etappe 6: Lillehammer - Halden 1945 km Stage 6:
24 juni 2018: etappe 7: Halden – Halmstad (SE) 2288 km Stage 7:
25 juni 2018: etappe 8: Halmstad (SE) – Fehmarn (D) 2572 km Stage 8:
26 juni 2018: etappe 9: Fehmarn (D) – Cloppenburg (D) 2893 km Stage 9:
27 juni 2018:etappe 10: Cloppenburg (D) – Doorn (NL) 3125 km Stage 10: ‘Finish KEEP RIDING2LIVELIFE’

Tijdens deze monstertocht fietsen de deelnemers door Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland. 



64.1 Inschrijven
1. Stuur een mail naar inschrijving@ride2livelife.nl ; 

De deelnemer schrijft zich individueel in via de link in de antwoordmail; 
Na inschrijving ontvangt u een factuur van € 150,00;

2. Uiterste Inschrijfdatum 01-01-2018.

4.2 Inschrijfvoorwaarden
5. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld van € 150,00 is betaald;
6. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zich tot het uiterste inspant om een minimale sponsorbijdrage van € 1000,00 bijeen te   

brengen.
7. Indien het sponsorbedrag op 01 mei 2018 niet bij elkaar gebracht is, dan treedt de deelnemer voor 6 mei 2018 in contact met de 

organisatie en overlegt of hij/zij überhaupt en/of op welke manier kan deelnemen aan het evenement.
8. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele 

doeleinden van de organisatie, zijnde het I CAN Wounded Warriors Cycling Team en haar partners, zonder daar een vergoeding voor te 
claimen;

9. Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten kunnen niet geretourneerd worden. Deze worden ook niet geretourneerd 
bij vrijwillige uitschrijving of bij uitsluiting van deelname;

10. De Deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan het veiligheidsplan en de instructies en aanwijzingen van de organisatie;
11. De Deelname aan de ‘Wounded Warriors Life Ride’ is op basis van eigen risico;
12. Indien men medicatie gebruikt, dient men in het bezit te zijn van een medisch paspoort en indien noodzakelijk een Schengen verklaring 

(t.b.v. medicatie welke onder de Opiumwet vallen);
13. De deelnemer is in het bezit van een deugdelijke racefiets;
14. De deelnemer verklaart voldoende lichamelijk gezond en voldoende getraind te zijn om deel te nemen aan het evenement;  

4.3 Aanvulling Deelnemers vanuit Stichting Pluryn
15. Zij doen mee onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en behoeven de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of 

verzorger. Hiertoe dient een 'toestemmingsverklaring' te worden ingevuld. Deze verklaring wordt door Stichting Pluryn verstrekt. De 
toestemmingsverklaring moet vóór 1 januari 2018 worden toegestuurd naar: Inschrijving@ride2livelife.nl;

16. Zij doen mee onder een "een-op-een" begeleiding van een lid van het I CAN Wounded Warriors Cycling Team.

4. Inschrijven? 

mailto:inschrijving@ride2livelife.nl
mailto:deelnemer@ride2livelife.nl


7Super, welkom bij dit geweldig mooie project. Wij gaan er samen voor zorgen dat het een tocht wordt om nooit te vergeten. 

5.1 Sponsorgeld
Het sponsorgeld kan individueel of als team gegenereerd worden. Iedereen is vrij in de wijze waarop het sponsorgeld wordt 
gegenereerd. Vanuit de organisatie zijn er enkele formats die gebruikt kunnen worden.  

A. Via het ‘Lifesaver’ of ‘Friend’ model
B. Via www.geef.nl
C. Via lotenverkoop grote clubactie ( Start 16 september 2017 )

Vraag de Toolkit sponsoring aan via: sponsoring@ride2livelife.nl

Sponsorwedstrijd: om inzet te belonen is er een prijzenpakket samengesteld door enkele sponsoren en de organisatie. Vraag de sponsor 
Toolkit aan, hier vindt je informatie over de prijzen.

5.2 Formatie van de Teams
De deelnemers kunnen de teams zelfstandig formeren of men kan door de organisatie worden ingedeeld. Uiterlijk 06 januari 2018 zijn de 
teams bekend, verzin samen een respectvolle pakkende teamnaam of gebruik de naam van een sponsor. 

5. Ingeschreven?

Teamnaam

Team 
Captain

Teamlid a

Teamlid b

Teamnaam

Team 
Captain

Teamlid a

Teamlid b

Teamlid 
Pluryn

http://www.geef.nl/
mailto:liferide2018@wwcyclingteam.nl


85.3 Kleding
Iedere deelnemer ontvangt van de organisatie een basis wielertenue ‘Wounded Warriors Life Ride 2018’, ontworpen 
door Damian Hunia (Pluryn) en BIORACER. 

Deze Bioracer kledingset bestaat uit:

 Shirt korte mouw
 Korte broek
 Sokken
 Handschoenen

Het basistenue wordt in mei 2018 aan de deelnemers verstrekt. 
Vanaf december t/m 01 maart is er een speciale webwinkel geopend 
van BIORACER ten behoeve van dit project. Extra kleding kan via deze site tegen 
aantrekkelijke prijzen aangeschaft worden.

Tijdens de “Kick Off” op zaterdag 11 november krijgen de jongeren van Pluryn een tenue
uitgereikt. 

5.4 Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de ‘Wounded Warriors Life Ride 2018’ te kunnen beginnen hebben wij John op’t Roodt (CORVUSPORTS)
bereid gevonden om enkele trainingen te verzorgen. Daarnaast kunnen deelnemers tegen speciaal tarief terecht voor een 
trainingsprogramma op maat (individueel of groepstraining). 



96.1 Ondersteunend vrijwilliger
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger om het project te ondersteunen, wij zoeken mensen die affiniteit hebben met de doel-
groep. Er gaan 10 vrijwilligers mee tijdens de tocht. 

 1 Coördinator 
 2 Mecaniciens
 2 sportmasseurs 
 2 personen met ervaring jeugd en volwassenen (Veteranen/(ex-)geüniformeerden) met psychische problematiek
 2 medisch team

Wilt u tijdens de voorbereidingen helpen en ondersteunen, dan kan dat natuurlijk ook. Wij zoeken vrijwilligers om samen te werken 
met de jongeren en onze gewonden. Denk hierbij aan:

 Fietsmaatje
 Helpen met het zoeken naar donateurs en sponsoren
 Sponsoractiviteit organiseren 
 Ondersteuning tijdens bijeenkomsten

6.2 Vrijwilliger en deelnemer
Bent u deelnemer, dan kunt u zich aanmelden als buddy en trainingsmaatje voor de jongeren die met deze tocht meegaan. Wij 
verwachten dat u tijdens de voorbereidingen en tijdens de tocht samenwerkt met de jongeren en ervoor zorgt dat hij of zij naar 
kunnen, participeren aan het project. U krijgt hiervoor advies en ondersteuning vanuit een team professionals en de organisatie. U 
bent niet verantwoordelijk voor de gezondheid en het gedrag van deze jongeren. 

6. Vrijwilliger 



106.3 aanmelden
1. Stuur een mail naar vrijwilliger@ride2livelife.nl; 
2. De vrijwilliger meldt zich via een email aan, wij willen graag weten waarom u zich als vrijwilliger aanmeldt;
3. U krijgt of een reactie via de mail of de organisatie neemt telefonisch contact met u op;
4. Vrijwilligers betalen geen € 150,00 inschrijfgeld;
5. Van iedere vrijwilliger die meegaat tijdens de tocht, wordt verwacht dat hij/zij zich tot het uiterste inspant om een 

minimale  sponsorbijdrage van € 1000,00 bijeen te brengen.
6. Indien het bedrag op 01 mei 2018 niet bij elkaar gebracht zijn, dan treedt de vrijwilliger voor 6 mei 2018 in contact met 

de organisatie.
7. De vrijwilliger gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor 

promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde het I CAN Wounded Warriors Cycling Team en haar partners, zonder 
daar een vergoeding voor te claimen;

8. Eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten kunnen niet geretourneerd worden. Deze worden ook niet geretourneerd bij 
vrijwillige afmelding of bij uitsluiting;

9. De vrijwilliger dient zich te allen tijde te houden aan het veiligheidsplan en de instructies, aanwijzingen van de 
organisatie;

10. De deelname aan de ‘Wounded Warriors Life Ride’ is op basis van eigen risico;
11. Indien men medicatie gebruikt, dient men in het bezit te zijn van een medisch paspoort en indien noodzakelijk een 

Schengen verklaring ( t.b.v. medicatie welke onder de Opiumwet vallen);  

mailto:liferide2018@wwcyclingteam.nl
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7. Geldbesteding WWLR 2018 

- Inschrijfgeld

- Project sponsoren

- Sponsorwerving/donaties

Opbrengst

R2LL WWLR 2018

100%  Stichting 

Wounded Warriors
Nederland

50% ‘Wounded Warriors 

Life Ride 2019’

35% ‘I CAN’ Projecten

Stichting WWNL

15 % I CAN Wounded

Warriors Cycling Team

100% Dekking 
Projectkosten 

WWLR 2018

De opbrengst komt in zijn geheel ten goed aan ‘Stichting Wounded Warriors Nederland’.  Zij zal op haar beurt de opbrengst 
verdelen zoals in het schema te zien is. Projecten die vanuit deze stichting geïnitieerd worden zijn verenigingsonafhankelijk. Op 
deze manier wil de stichting de samenwerking bevorderen tussen de belangenorganisaties zoals BNMO, De Gewonde Soldaat en 
vereniging Wounded Warriors Nederland. 

Het I CAN Wounded Warriors Cycling Team wil met het geld, haar leden die zich op sportgebied willen ontwikkelen
ondersteuning bieden. Denk hierbij aan de leden die deel willen nemen aan de Invictus Games, Tijdritten, wedstrijden of 
bijzondere fiets uitdagingen zoals het beklimmen van de Stelvio. 
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- Juli ‘18 Officiële ‘Kick Out’ -

27 juni ’18 Finish ‘Wounded Warriors Life Ride 2018’

18 juni ’18 Start ‘Wounded Warriors Life Ride 2018’

Juni ‘18 DEELNEMERS BIJEENKOMST

13 mei ‘18 Marianne Vos Classic 

02 mei ’18 Uitreiking  R2LL wielertenue

01 mei ’18 minimale sponsorbijdrage is bereikt en bekendmaking prijswinnaars

april ‘18 DEELNEMERS BIJEENKOMST

02/03/04 maart ’18 BikeMotion

januari ‘18 DEELNEMERSBIJEENKOMST

06 januari ’18 Bekendmaking Teams

01 januari ’18 Sluiting Inschrijving 

- 11 november ’17 Officiële ‘Kick Off’ -

16 september ’17 Start Grote Clubactie

8. Belangrijke data 
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•Nee, de projectorganisatie zorgt ervoor dat de deelnemers, fietsen en bagage in Tromsø aankomen. 

Moet ik de heenreis zelf verzorgen?

•Nee, de projectorganisatie verzorgt de slaap accommodaties. 

Moet ik de slaap accommodaties zelf boeken?

•Zie Checklist pagina 14

Wat moet ik meenemen?

•Ja, iedereen moet zelf reserve materialen bij zich hebben. 

•De organisatie heeft natuurlijk ook een aantal belangrijke reserve materialen bij zich.

Moet ik zorgen voor reserve materialen?

•Reistas (max. 120 x 50 x 50 cm).

•Slaapzak luchtbed

•Rugzakje 

Hoeveel bagage kan ik meenemen?

•Niet perse, er wordt gekeken naar goede en goedkope overnachtingslocaties. Dit kan een hotel zijn, maar ook een camping of sporthal. 

Slapen wij in hotels?

•Alle maaltijden (ontbijt, lunch en avondeten), water, koffie en thee worden verzorgt via de organisatie

•Sportvoeding en drank is beschikbaar via de organisatie

•Niet noodzakelijk voedsel en drank dient men zelf te bekostigen, zoals een herstelbier

Wordt het eten en drinken verzorgt? 

9. FAQ 
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• 1ste groep 2de groep 3de groep 

• 05:30 uur opstaan 07:00 uur opstaan 07:00 uur opstaan

• 06:00 uur ontbijt 07:30 uur ontbijt 07:30 uur ontbijt

• 06:30 uur briefing 08:00 uur briefing 08:00 uur briefing

• 07:00 uur start 1ste groep 09:30 uur transport 09:30 uur transport 

• 12:00/13:00 uur aankomst/lunch 11:30 uur lunch 12:00 uur/13:00 uur lunch

• Transport basiskamp 12:00/13:00 uur start 2de groep 16:30 uur diner

• 18:00 diner 17:00/18:00 aankomst/diner 17:00 /18:00 uur start 3de groep

• Vrij 19:30 uur transport basiskamp 22:00 / 23:00 uur aankomst basiskamp

• Vrij Vrij Vrij

• Volgende dag 1ste groep wordt 3de groep

• Volgende dag 2de groep wordt 1ste groep

• Volgende dag 3de groep wordt 2de groep

Hoe ziet er een etappe dag uit?  

•Als je je ingeschreven hebt kun je via sponsoring@ride2livelife.nl de Toolkit sponsoring aanvragen. Hier staan mogelijkheden, tips & Tricks 
beschreven hoe jij of jullie sponsorgelden kunnen genereren.

Hoe kan ik sponsorgeld genereren?

• Stichting Wounded Warriors Nederland organiseert of ondersteund activiteiten welke een belangrijke bijdrage hebben voor, tijdens en na het 
revalidatie/behandeltraject van lichamelijk en/of psychisch gewonden. 

• I CAN activiteiten zijn toegankelijk voor alle veteranen/(ex-)militairen en (ex-)geüniformeerden en mensen uit diens sociale omgeving.   

Wat zijn ‘I CAN’ projecten

• Deze worden in Oktober bekend gemaakt

Wanneer zijn de trainingen die door CORVUSPORTS verzorgt worden

mailto:sponsoring@ride2livelife.nl


15Reis

Paspoort / ID-kaart

Medisch paspoort / 
Schengenverklaring

Allergieën 

Dieetwensen

Bloedgroep

Reisverzekering

Noodnummer

Bagage

Wielerkleding

Casual kleding

onderkleding

Schoenen

Badslippers

Handdoeken

Toilettas

wielerkleding

Minimaal 2 
zomersets

Arm- beenstukken

Jasje, langebroek

Regenjasje

Handschoenen 
zomer / winter
Sokken zomer / 
winter

(trainingspak)

Helm

Schoenen / 
overschoenen

Fietsbril

Altijd handig

Melkfett

Zonnebrand (geschikt 
voor sporten)

Aftersun

Deet muggenspray

BeyBites / AfterBites

Paracetamol

Reserve onderdelen

Binnenbanden

Buitenband (min. 1)

Rem en versnelling 
kabels

Schoenplaatjes

Schoonmaak en 
smeerspullen

10. Checklist 

Powerbank
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11. Projectteam, contact 

Algemeen contact

info@ride2livelife.nl

Projectmanagement 

Ton van den Oetelaar

ton@wwcyclingteam.nl

Veiligheid en advies

Antonie van Herwijnen 

antonie@wwcyclingteam.nl

Projectmanagement

Jan Willem van de Pol

Jw.vandepol@wep.nu

Adviseur 

Douwe Schoonderwaldt

douwe@ride2livelife.nl

Zakelijk adviseur

Ralf Schipper 

ralf@ride2livelife.nl

mailto:info@ride2livelife.nl
mailto:ton@wwcyclingteam.nl
mailto:antonie@wwcyclingteam.nl
mailto:Jw.vandepol@wep.nu
mailto:douwe@ride2livelife.nl
mailto:ralf@ride2livelife.nl


17
Webmaster & communicatie

Danny Floor

danny@wwcyclingteam.nl

Coördinatie vrijwilligers

Kea van den Oetelaar - v/d 
Vinne

kea@ride2livelife.nl

Coördinatie pluryn

Dorien Meilink 

dmeilink@pluryn.nl

Communicatie en media

Peter van Dijke

Peter.d@woundedwarriors.nl

Training en advies

John Op’t Roodt

info@Corvusports.nl

Fondsenwerving en advies

Michel Blaauboer

mblaauboer@pluryn.nl

mailto:danny@wwcyclingteam.nl
mailto:kea@ride2livelife.nl
mailto:dmeilink@pluryn.nl
mailto:Peter.d@woundedwarriors.nl
mailto:info@Corvusports.nl
mailto:mblaauboer@pluryn.nl
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12. Samengevat

60 deelnemers: 12 jongeren

26 ICWWCT leden

12 genodigden 

10 vrijwilligers

Teams: 2 personen (in overleg met de organisatie)

3 personen 

4 personen

3000+ km: van Tromsø naar Doorn

10 dagen fietsen, 

Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland

300+ km per dag

Kosten: - deelnemers € 150,00 inschrijfgeld

- Vrijwilligers geen inschrijfgeld

- Minimaal € 1000,00 sponsorbijdrage
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13. Partners

www.giant-bicycles.com/nl/

www.bioracer.nl

http://www.giant-bicycles.com/nl/
http://www.bioracer.nl/
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www.woundedwarriors.nl www.tourrides.nl

www.bnmo.nl

www.clubactie.nl

20

www.swietelsky-rail.nl

www.simac.com

http://www.woundedwarriors.nl/
http://www.tourrides.nl/
http://www.bnmo.nl/
http://www.clubactie.nl/
http://www.swietelsky-rail.nl/
http://www.simac.com/
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www.bikeshoe4u.nl

www.sks-germany.com/nl/ www.mv-advocaten.nl

www.cyclon.nl

http://www.geertvandenoetelaar.nl/
http://www.bikeshoe4u.nl/
http://www.sks-germany.com/nl/
http://www.mv-advocaten.nl/
http://www.cyclon.nl/
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www.stelorthopedie.nl

www.mechanieker.nl

www.corvusports.nl

http://www.stelorthopedie.nl/
http://www.mechanieker.nl/
http://www.stelorthopedie.nl/
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Koninklijke Landmacht

Koninklijke Luchtmacht

Koninklijke Marine

Koninklijke Marechaussee

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Politie 

De meeste deelnemers van de Ride2LiveLife projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van de volgende ministeries: 
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 Het Veteranen Instituut: 
www.veteraneninstituut.nl
 Stichting Pluryn: 
www.pluryn.nl
 Stichting Wounded Warriors Nederland:
www.woundedwarriors.nl
 BNMO (Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers):

www.bnmo.nl
 WEP (Waardering Erkenning Politie): 

www.wep.nu
 I CAN Wounded Warriors Cycling Team: 
www.wwcyclingteam.nl

14. Informatie over de Doelgroep

http://www.veteraneninstituut.nl/
http://www.pluryn.nl
http://www.woundedwarriors.nl
http://www.bnmo.nl/
http://www.wep.nu
http://www.wwcyclingteam.nl/

