
KICKCANCER CHALLENGE  
Een looptocht door België van 450 km in 9 dagen  

om te strijden tegen kinderkanker 
 
KickCancer Challenge is een sportief en liefdadig evenement dat plaatsvindt in België van 17 tot 
25 oktober 2020. 
 
Sportief, want we doorkruisen België al lopend van Aubange naar De Panne, in 9 dagen, over een 
traject van zo'n 450 km.  
 
Liefdadig, want we verzamelen fondsen voor de stichting KickCancer die strijdt tegen 
kinderkanker. 
https://kickcancer.org/nl/?locale=nl  
 
De initiatiefnemer van deze Challenge is Thierry Vandevelde, recreatief hardloper. Het wordt voor 
hem een hele opgave, want 9 dagen lang zal hij gemiddeld 50 km per dag lopen. Een prestatie die 
hij nooit eerder heeft gedaan. 
 
 

 
 

Het ontstaan van het project: de dood van Orvil 
Orvil is een jongen van 12 jaar die de inspiratie voor dit project vormt. 
Orvil overleed in juni 2019 aan de gevolgen van een agressieve kanker. 
Hij was de zoon van 2 goede vrienden die Thierry al lang kent. 
De dag dat Orvil werd begraven, verloor Thierry een weddenschap: hij zou België al lopend 
doorkruisen. 
Uit deze ietwat zinloze weddenschap ontstond het idee om er een zinvol project van te maken. En 
zo is dit evenement tot stand gekomen. 



 

Een actie die via sociale media werd gelanceerd 
Vanaf eind januari 2020 werd op sociale media uitgebreid gecommuniceerd over dit omvangrijke 
evenement, met name via Facebook (@KickCancerChallenge) en Instagram 
(@kickcancerchallenge2020). Op YouTube (KickCancer Challenge) worden de video's 
opgeslagen. 
Al meer dan 600 mensen zijn geabonneerd op de Facebookpagina en bijna 200 mensen volgen het 
project via Instagram. 
 

Communiceren met video's 
Thierry communiceert hoofdzakelijk met video's die hij wekelijks online zet. Hij laat weten hoe het 
gaat met zijn trainingen, maar vertelt ook wat er gebeurt in zijn leven, met de hoogtes en laagtes die 
onvermijdelijk gepaard gaan met een dergelijk engagement. 
Hij is van beroep ontwerper, dus hij stelt zijn kennis ten dienste van het project aan de hand van 
korte video's die vaak doorspekt zijn van humor maar soms ook van emoties. 
Oordeel zelf maar: 
https://youtu.be/USaRnLYTumIhttps://www.youtube.com/watch?v=xNyoFItPloQ&feature=youtu.b
e  
 

 
 
  



Een liefdadige, sportieve... 
De KickCancer Challenge is liefdadig en sportief, in die volgorde. De sportieve proef dient om 
fondsen in te zamelen. Het doel is het traject af te leggen in 9 etappes van een dag. Het maakt niet 
uit hoe lang die etappes zijn. De nadruk ligt op de sensibilisering van het publiek voor kinderkanker. 
Thierry zal het hele traject in zijn eentje afleggen. Maar... 
 

… & participatieve uitdaging 
… ook het publiek werd gevraagd actief aan het evenement deel te nemen. 
Het traject is beschikbaar op sociale media en wie wil, kan zich bij Thierry aansluiten tijdens zijn 
tocht, voor een deel of voor een volledige etappe. 4 van de 9 dagen vallen in een weekend, 
waardoor de deelnemers zich wellicht gemakkelijker vrij kunnen maken. 
 
Aïcha, de mama van Orvil, gaat zelf een flinke uitdaging aan: ze wil de laatste 10 kilometer van 
elke etappe lopen. Dat wordt een hele krachttoer, want Aïcha is nooit sportief geweest en is pas 
begin dit jaar beginnen trainen. 
 
Sinds begin juni werd de gemeenschap van lopers die het project volgen ook gevraagd hun steentje 
bij te dragen in afwachting van de aftrap in oktober. Elke week kan iedereen op sociale media een 
van zijn looptrainingen publiceren. De gelopen kilometers worden opgeteld, met als doel de 
symbolische afstand van 450 km te behalen. Missie geslaagd, want al in de eerste week werd maar 
liefst 1090 km gelopen. In de daarop volgende 10 weken werd er telkens meer dan 1000 km 
gelopen, met een absoluut record van 1521 km in de zevende week. 
 



 



Een zeer bemoedigende respons 
Sinds de lancering van de KickCancer Challenge begin dit jaar werd al meer dan 8500 EUR 
ingezameld. Dat belooft, want het project is nog maar pas uit de startblokken geschoten, en bij een 
dergelijk evenement worden de meeste giften tijdens het evenement zelf gedaan. 
https://team.kickcancer.org/nl/page/kickcancer-challenge  
 

Media-aandacht nu en in de toekomst 
Comédienne Florence Mendez heeft het meterschap van het evenement aanvaard. Ze was te gast bij 
Pure FM, waar ze sprak over kinderkanker en de KickCancer Challenge. Haar optreden was een 
enorm succes. 
https://www.facebook.com/watch/?v=501408130789634  
 
Thierry werd ook geïnterviewd op Vivacité en door een Brusselse blogger. 
https://tinyurl.com/y9j8fwdx 
 
Media-aandacht is voor een dergelijk project van cruciaal belang. Niet zozeer omdat de promotor 
bekend wil worden, maar het is duidelijk dat de zaak waarvoor hij opkomt, een breed publiek kan 
raken. En eens dit publiek gesensibiliseerd is, zal het de noodzaak en de uitdagingen ervan beter 
begrijpen. Dat is uiteraard goed nieuws voor het liefdadige aspect. 
 
Nu de vertrekdatum met rasse schreden nadert, is het de bedoeling dat we ook alle traditionele 
media aanspreken, om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Er zijn al contacten gelegd met 
televisiezenders, met name via het professionele netwerk van de organisatoren. De vertrek- en 
aankomstdata vallen telkens in een weekend, wat de interesse zou moeten wekken van een 
mediasector die op die momenten vaak op zoek is naar nieuws. 
 
Het is de bedoeling dat de KickCancer Challenge van bij de start live wordt gestreamd via 
Facebook en/of YouTube. Thierry is ook van plan op het einde van elke etappe een vlog te maken. 
Tijdens het lopen zal hij bovendien worden gefilmd door cameramannen (of -vrouwen) die elkaar 
langs het hele parcours aflossen, zodat hij een documentaire over deze uitzonderlijke ervaring kan 
maken. 
 

Een organisatieteam 
Thierry heeft intussen een stevig team rond zich verzameld, vooral bestaande uit goede vrienden die 
hem op zijn tocht willen bijstaan. Zij nemen het logistieke deel op zich. Bevoorrading, vervoer van 
materieel, beheer van de communicatie… daar zorgt het team vrijwilligers voor. 
Er is ook professionele bijstand van een coach van sportbegeleidingscentrum TrainingPlus. 
 
 
 
  



Het parcours 

 

Het parcours is opgedeeld in 9 etappes, elk tussen 40 en 60 km lang. 
Het loopt door de steden Aubange – Lacuisine – Daverdisse – Dinant – Aulne – 's-Gravenbrakel 
– Russeignies – Menen – Poperinge – De Panne. 
Elke etappe wordt opgedeeld in segmenten, die zullen dienen als bevoorradingspost en waar andere 
lopers zich bij Thierry kunnen aansluiten.  
Als de gezondheidstoestand het toelaat, zou Thierry Vandevelde graag elke stad betrekken bij zijn 
aankomst/vertrek. Via sociale media wordt een oproep gedaan voor logies, de hulp van een 
plaatselijke kinesist, een plek voor bevoorrading…  
Er zijn trouwens al overnachtingsplaatsen gevonden in 3 steden: Lacuisine, Daverdisse en 's-
Gravenbrakel. 
Alle hulp van de gemeenten is uiteraard meer dan welkom. 
 
  



Waarom hebt u dit persdossier gekregen? 
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de KickCancer Challenge een project is waarmee u zich op een 
of andere manier verbonden kunt voelen. 
Of dat nu is via een gift, sponsoring, logistieke bijstand, media-ondersteuning, sportieve 
begeleiding… wij willen graag geloven dat de voorstelling van dit ietwat gekke project u zin heeft 
gegeven om mee te werken en u op uw manier in te zetten. 
Wij zouden ook graag hebben dat u een "kicker" werd! 
Loopt u warm voor ons project? Neem dan contact op met Thierry Vandevelde. Zijn gegevens vindt 
u hierna. 
Wij hopen snel iets van u te horen. Intussen sluiten wij af met de woorden die de promovideo's 
afsluiten: 
"Uw gift, dat is onze energie." 
 
 

Contactgegevens 
Thierry Vandevelde 
kickcancerchallenge@gmail.com 
Gsm-nummer: 0473.980.877 
 
Facebook: https://www.facebook.com/KickCancerChallenge/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCL4aK4dnAKXDb5SkGtWFO3g 
Instagram: https://www.instagram.com/kickcancerchallenge2020/ 


