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Trainen, check! Loten verkopen, check! Acties organiseren, check!

Iedereen is druk in de weer 
tijdens deze voorbereidings fase 
van Roparun 2014. Dat geldt 
voor zowel de teams als voor de 
organisatie. We doen allemaal 
ons uiterste best ook dit jaar 
weer een mooi bedrag op te 
halen voor het goede doel. Wat 
doet jouw team tijdens deze 
voorbereidings fase? 

Dagelijks krijgen wij de vraag 
van teams of wij hun acties op 
onze website willen plaatsen. 
Van een zwemmarathon tot 
nieuwslezen bij de NOS en van 
een spinningmarathon tot een 
heuse Pasta-Party. Het is leuk 

om al die verschillende soorten 
acties voorbij te zien komen en 
het enthousiasme van de teams 
te zien. Iedere keer wordt weer 
duidelijk dat teams zich enorm 
betrokken voelen bij de 
Roparun en dat zij er alles aan 
doen om het gezamenlijke doel 
te bereiken: zoveel mogelijk 
geld ophalen voor palliatieve 
zorg voor mensen met kanker 
om het leven, voor zover 
mogelijk, te veraangenamen. 
Dat blijkt ook wel uit de vele 
reserveringen van 
collectebussen. Dagelijks 
komen teams langs op het 
Roparun kantoor om 

collectebussen op te halen om 
ze vervolgens de week daarop 
weer te komen legen. Vol 
spanning wordt dan gekeken 
hoeveel geld er is opgehaald. 

De creativiteit en 
inventiviteit worden enorm 
op de proef gesteld om 
maar zoveel mogelijk 
middelen te bedenken om 
geld binnen te halen voor 
het goede doel.

Ook de organisatie zit midden in 
de voorbereidingsfase. Zo 
werken we hard om alle 
vergunningen op tijd binnen te 
hebben, vrijwilligers op de 
juiste plaatsen te krijgen en te 
inventariseren wat er allemaal 
besteld moet worden. Er zijn 
immers nog maar een kleine 
drie maanden te gaan. Het is 
een drukke, maar zeker ook 
een fantastische periode. 
Deze editie van de Ropareader 

gaat voornamelijk over alle 
voorbereidingen die wij allen 
treffen om de Roparun 2014 weer 
tot een groot succes te maken.

Veel plezier met de 
voorbereidingen en tot aan de 
start in Hamburg of Parijs!

Ben jij er al klaar voor?

Al 17 jaar een Roparunblad
De Ropareader ontstond tijdens de voorbereidingen voor de 
vijfde Roparun. Gedurende de vergaderingen kwam steeds vaker 
het idee om een eigen tijdschrift te hebben, een 
mededelingenblad.

De eerste Ropareader verscheen in 1997 
voor de zesde Roparun.

Arie Wezemer, nu nog voorlichter, maakte hem. Vanaf het 
tweede exemplaar echter, in hetzelfde jaar dus, werd de 
redactie uitgebreid met Gert van ’t Hof, toen nog werkzaam bij 
RTV-Rijnmond, tegenwoordig bij NOS Studio Sport. Vanaf dat 
tweede nummer had Gert een column in de reader. Dat bleef zo 
tot het novembernummer van 1998, toen de redactie meer 
terecht kwam bij het Roparunkantoor, maar met in de redactie 
nog steeds Gert en Arie.
De Roparun had in die tijd echter nog een ander tijdschrift: het 
Roparun-magazine. Dit blad, echt een tijdschrift, verscheen van 
1996 tot 1999. Bij de zestiende en zeventiende Roparun, in 2007 
en 2008, verscheen er ook een Roparunkrant. Deze werd 
gedrukt op krantenpapier en was eigenlijk meer een soort 
nieuwsblad voor het publiek.

Meer in deze Ropareader……. 
Je maakt kennis met Carien Aling. Zij is de nieuwe coördinator 
van de finishlocatie Coolsingel en stelt zich graag aan je voor.
Ook vind je in deze reader verschillende ingestuurde teksten van 
teams. Zij houden je graag op de hoogte van waar zij op dit 
moment mee bezig zijn. In deze editie wordt een van onze 
doelen, Stichting TIK, uitgelicht. We mochten een ochtend 
meelopen met dit mooie doel.  

Kortom: een Ropareader gericht op de voorbereidingsfase en 
leuke weetjes!
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Op de Parijsroute moeten de lopers eerst wat 
heuvels bedwingen, alvorens  België te bereiken. 
Na de verrassing met ieder jaar weer een enorm 
feest in Zele, de Annatunnel in Antwerpen en het 
saaie haventerrein daar, komen zij bij Putte de 
Nederlandse grens over. De noordelijke route, 
vanuit Hamburg dus, voert via Bremen naar de 
grens bij Sellingen. Geen mooiere plek om ons 
land binnen te komen dan daar: over een oer-
Hollandse ophaalbrug. Daarna heeft deze route 
een heel afwisselend landschap van open stukken, 
bossen, prachtige plaatsen en polders. Net onder 
Rotterdam, bij Barendrecht, komen beide routes 
samen om het laatste stukje naar de Rotterdamse 
Coolsingel af te leggen. Alle teams passeren daarbij 
‘De Daniel’, waar patiënten en personeel zorgen 
voor een emotionele passage. Bij de ‘Kop-van-Zuid’, 
op het Willemsplein verzamelen alle teamleden. 
Gezamenlijk, getooid met spandoeken en andere 
feest- en dankuitingen, komen zij daarna over de 
finish.

Bij het passeren van die finish zullen weinigen eraan 
gedacht hebben, maar het is voorlopig de laatste 
keer dat de Roparun daar eindigt. De Coolsingel 
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Driehonderdeenentwintig teams namen dit jaar 
deel aan de Roparun. Op zaterdag 3 juni startten 90 
teams vanuit Hamburg en 231 uit Parijs. Op tweede 
Pinksterdag, maandag  5 juni, kwamen ze allemaal 
over de eindstreep op de Coolsingel in Rotterdam, 
toegejuicht door een in groten getale opgekomen 
publiek. En daar al begon het feesten, dat dus een 
hoogtepunt bereikte op die feestelijke afsluiting in 
Alcazar Events, Puttershoek.

Die Roparunteams (lopers, begeleidende fietsers, 
masseurs, verzorgers, chauffeurs; in totaal meestal 
zo’n vijfentwintig personen)  komen onderweg 
steeds meer support tegen. Vele jaren geleden was 
de eerste gemeente die een prachtige doorkomst 
organiseerde het Brabantse Ossendrecht, 
tegenwoordig kunnen we een lijst van onvergetelijke 
doorkomstplaatsen voor beide routes  (Parijs en 
Hamburg)  opstellen. En die doorkomstplaatsen 
zijn belangrijk. Zij geven de lopers ‘vleugeltjes’, 
zij zorgen voor sfeer en gezelligheid en trekken 
daarmee steeds meer mensen aan. Of het nou 
Zutphen is of Goudriaan, Zele of Bergen op Zoom, 
de teams genieten ervan.

ROPARUN 2017   
De opbrengst van Roparun 2017 is € 5.497.643! Het spatte van het doek in een overvol en 

oergezellig Alcazar in Puttershoek. Het was de apotheose van de afsluiting van Roparun 

2017, een knallend feest en opnieuw een geweldig mooie opbrengst. Alles bij elkaar hebben 

Roparunners nu al zo’n tachtig miljoen euro bijeengebracht voor heel veel goede doelen. 

Alleen in 2017 zijn er al 184 van die doelen!

De allereerste Roparun bracht met dertien teams honderdduizend gulden op, een dikke € 

45.000. De eerste slotfeesten waren in de Energiehal in Rotterdam, waar de vrijwilligers 

van de organisatie overdag een kale hal moesten omtoveren in een feestpaleis, gevolgd door 

de feesten in Sportpaleis Ahoy. En nu dus al enige jaren in Alcazar Events. Wat een groei in 

teams, in opbrengsten en in feesten.
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wordt gerenoveerd en dat betekent dat de lopers 
de komende jaren op een andere plek moeten 
worden binnengehaald. En ook de toekomst van de 
vertrouwde passage bij Erasmus MC / Daniel den 
Hoed is onzeker. Het ziekenhuis gaat komend jaar 
verhuizen, later zal het familiehuis volgen.

Met die finish op de Coolsingel is de Roparun 
nog niet echt voorbij. Dat gebeurt pas tijdens de 
slotavond in Alcazar. Daar gaan de Roparunners 
nog even helemaal uit hun dak, daar wordt de 
uiteindelijke opbrengst bekendgemaakt en daar 
worden de teams met de hoogste opbrengsten in het 
zonnetje gezet. Dit jaar waren dat Team Steinweg, 
met een opbrengst van € 60.048,72 goed voor een 
derde plaats,  team 220, Schenker Logistic Benelux   
met een opbrengst van € 67.582,04 op de tweede 
plaats en  -inmiddels bijna vastgeroest op de eerste 
plaats-  team 1, Stichting Hoekse Waard Runners. 
Dit team wist € 88.888,88 bijeen te lopen!

En hiermee werd Roparun 2017 echt afgesloten. Op 
naar 2018!
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Meer in deze ROPAREADER

In deze Ropareader lees 
je onder andere over:

Wat zou de Roparun zijn 
zonder vrijwilligers? Op 
pagina 4 stellen we je 
voor aan Nadine de Wit. 
Zij is al jaren lid van het 
Promoteam en komt 
uit een echte Roparun-
familie. Afgelopen editie 
kon je haar tegenkomen 
op de route uit Hamburg.

De Stichting Samen Varen biedt vrouwen met 
borstkanker en beperkte financiële middelen een gratis 
vaarvakantie. Lees meer over dit doel op pagina 6.

En dan de ervaringen van Team ConnectedDream. Voor 
het eerst meedoen met de Roparun en meteen €51.000  
ophalen. Op pagina 14 lees je hoe het team dat voor 
elkaar kreeg.
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V R I J W I L L I G E R S

Kan je jezelf even voorstellen en wat is je functie binnen 
de Roparun?
Mijn naam is Nadine de Wit en ik ben 20 jaar. Ik woon in 
Spijkenisse en geef in mijn vrije tijd veel les bij de turn- 
en twirlvereniging. Ik hou van onverwachtse avonturen en 
gezellig op pad zijn met mijn vriendinnen. Op dit moment 
heb ik mijn Sport & Bewegen diploma en ga ik verder 
studeren om voor de klas te staan. Daarnaast doe ik zelf al 
16 jaar aan twirlen en vind ik dansen, gek doen en feesten 
geweldig. Daarom zit ik ook in het promoteam op route 
Hamburg.
 
Hoelang ben je al actief bij de Roparun?
Eigenlijk al sinds mijn geboorte. Mijn vader is in 1996 
begonnen als motorrijder bij de Roparun. Hierdoor kwam 
ik gelijk in aanraking met de Roparun. 

Toen ik 4 jaar was is door de Roparun het toenmalige 
Ropakids opgestart. Dit was een groep van 9 kinderen 
van vrijwilligers die het hele weekend op het finishterrein 
in Parijs waren. De Roparun ging toen nog van Rotterdam 
naar Parijs. Mijn moeder was vrijwilliger bij de Ropakids. 
Hier hebben we 5 dagen lang gefeest. Trampoline springen, 
op de zeephelling, spandoeken maken, skaten, bonte 
avond, noem het maar op. Maar vooral uitkijken naar de 
zaterdag wanneer iedereen over de finish kwam. Vanaf dat 

moment ben ik (zonder dat ik het zelf doorhad) al met het 
Roparunvirus in aanraking gekomen.
Op dit moment ben ik 3 jaar actief als vrijwilliger bij 
het Promoteam. Ook ben ik vaak aanwezig bij de 
teambijeenkomsten en de Roparun Kinderdag.
 
Hoe ben je in contact gekomen met Roparun?
Het meeste door mijn vader. Ook heb ik twee buurmannen 
die in die periode actief waren binnen de Roparun. Op dit 
moment is één nog steeds actief als vrijwilliger.
 
Wat is jouw reden geweest om je aan te melden als 
vrijwilliger?
Ik wilde ook deel uitmaken van de Roparun maar wist niet 
op welke manier. Mijn buurman Willem Kloos vertelde op 
een verjaardag dat ze nog meiden voor het promoteam 
nodig hadden. Hij vond hij dit wel wat voor mij. Ik heb een 
beetje doorgevraagd en diezelfde avond heb ik mij nog 
opgegeven. Ik heb er nog steeds geen spijt van.
 
Wat is het leukste aan vrijwilliger zijn bij het promoteam?
Dat we heel de Roparun meemaken van start tot finish. 
We zijn heel het weekend onderweg van plaats naar plaats 
en overal is het feest. Of het nou grote steden of kleine 
dorpjes zijn, iedereen pakt uit om er iets moois van te 
maken. We zien alle lopers en fietsers fris en fruitig bij 
de start en zien ze onderweg steeds vermoeider worden. 
Het is erg leuk om mee te maken hoe er een band kan 
ontstaan met teams die je onderweg tegen blijft komen. 
 
Wat is jouw leukste Roparun herinnering?
Alles! Elk jaar maak je weer fantastische dagen mee en 
elk jaar maak je nieuwe herinneringen. Wat ik afgelopen 
Roparun erg leuk vond is dat bijna heel ons gezin aanwezig 
was tijdens de Roparun. Mijn vader en oudste broer als 
motorrijders, ikzelf in het promoteam en mijn moeder, 
schoonzus en oudste neefje als supporters. Volgend jaar 
gaan hopelijk mijn jongste neefje, mijn andere broer en 
zijn vriendin ook mee. Dan is heel de “Roparun-familie” 
compleet!
 
Ben je er volgend jaar weer bij?
Tuurlijk ben ik er volgend jaar weer bij! Ik wil het voor geen 
goud missen!

ROPARUN VRIJWILLIGER
UITGELICHT
De Roparun zou niet kunnen bestaan zonder haar vrijwilligers. Zij zijn allemaal 

onmisbaar voor de organisatie. Daarom wordt in elke Ropareader een vrijwilliger 

uitgelicht. In deze Ropareader stellen we je graag voor aan Nadine. 
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• De hoogste opbrengst van 1 team dit jaar € 88.888,88 was?       
Team 1 Stichting Hoeksche Waard Runners hebben dit prachtige 
bedrag opgehaald.  

• De inschrijvingen voor 2018 al snel binnen stromen! 

•  We al meer dan 27.000 Facebook likes hebben?           
Volg jij ons al? 

•  Wij ook nog eens actief zijn op Twitter, Instagram en Linkedin!  

•  Zaterdag 11 november alweer de eerste teambijeenkomst is? 

•  Je foto’s van jouw team kan terugvinden op fotos.roparun.nl.

Hoofdsponsor
• Hot ITem

Sponsor Plus
• Advanced Track & Trace
• Het Welzijnswarenhuis
•  Faber Audiovisuals

Sponsor
• ANWB Wegenwacht
• Buko Infrasupport
• CoachR
• Contec BV
• Rogam B.V.

Basis Sponsor
• BCC Elektro-speciaalzaken B.V.
• Tinke Assurantiën B.V.
• GPS Buddy
• Octopus Promotions
• Studio New Media
•  Sanquin

Supporter
• Defibtech Lifeline AED
• HW Media
• Ondernemingsvereniging Vijfsluizen
• Reisburo Kijne
• Safety-Fire Brandbeveiliging B.V.
• Uniper
• Quinton Brandveiligheid BV
•  Avantage

Roparun 2017 werd mede mogelijk gemaakt dankzij:

Wist je dat...
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ROPAREADER

EEn avOntuuR vOOR hEt lEvEnROPaRUN

Trainen, check! Loten verkopen, check! Acties organiseren, check!

Iedereen is druk in de weer 
tijdens deze voorbereidings fase 
van Roparun 2014. Dat geldt 
voor zowel de teams als voor de 
organisatie. We doen allemaal 
ons uiterste best ook dit jaar 
weer een mooi bedrag op te 
halen voor het goede doel. Wat 
doet jouw team tijdens deze 
voorbereidings fase? 

Dagelijks krijgen wij de vraag 
van teams of wij hun acties op 
onze website willen plaatsen. 
Van een zwemmarathon tot 
nieuwslezen bij de NOS en van 
een spinningmarathon tot een 
heuse Pasta-Party. Het is leuk 

om al die verschillende soorten 
acties voorbij te zien komen en 
het enthousiasme van de teams 
te zien. Iedere keer wordt weer 
duidelijk dat teams zich enorm 
betrokken voelen bij de 
Roparun en dat zij er alles aan 
doen om het gezamenlijke doel 
te bereiken: zoveel mogelijk 
geld ophalen voor palliatieve 
zorg voor mensen met kanker 
om het leven, voor zover 
mogelijk, te veraangenamen. 
Dat blijkt ook wel uit de vele 
reserveringen van 
collectebussen. Dagelijks 
komen teams langs op het 
Roparun kantoor om 

collectebussen op te halen om 
ze vervolgens de week daarop 
weer te komen legen. Vol 
spanning wordt dan gekeken 
hoeveel geld er is opgehaald. 

De creativiteit en 
inventiviteit worden enorm 
op de proef gesteld om 
maar zoveel mogelijk 
middelen te bedenken om 
geld binnen te halen voor 
het goede doel.

Ook de organisatie zit midden in 
de voorbereidingsfase. Zo 
werken we hard om alle 
vergunningen op tijd binnen te 
hebben, vrijwilligers op de 
juiste plaatsen te krijgen en te 
inventariseren wat er allemaal 
besteld moet worden. Er zijn 
immers nog maar een kleine 
drie maanden te gaan. Het is 
een drukke, maar zeker ook 
een fantastische periode. 
Deze editie van de Ropareader 

gaat voornamelijk over alle 
voorbereidingen die wij allen 
treffen om de Roparun 2014 weer 
tot een groot succes te maken.

Veel plezier met de 
voorbereidingen en tot aan de 
start in Hamburg of Parijs!

Ben jij er al klaar voor?

Al 17 jaar een Roparunblad
De Ropareader ontstond tijdens de voorbereidingen voor de 
vijfde Roparun. Gedurende de vergaderingen kwam steeds vaker 
het idee om een eigen tijdschrift te hebben, een 
mededelingenblad.

De eerste Ropareader verscheen in 1997 
voor de zesde Roparun.

Arie Wezemer, nu nog voorlichter, maakte hem. Vanaf het 
tweede exemplaar echter, in hetzelfde jaar dus, werd de 
redactie uitgebreid met Gert van ’t Hof, toen nog werkzaam bij 
RTV-Rijnmond, tegenwoordig bij NOS Studio Sport. Vanaf dat 
tweede nummer had Gert een column in de reader. Dat bleef zo 
tot het novembernummer van 1998, toen de redactie meer 
terecht kwam bij het Roparunkantoor, maar met in de redactie 
nog steeds Gert en Arie.
De Roparun had in die tijd echter nog een ander tijdschrift: het 
Roparun-magazine. Dit blad, echt een tijdschrift, verscheen van 
1996 tot 1999. Bij de zestiende en zeventiende Roparun, in 2007 
en 2008, verscheen er ook een Roparunkrant. Deze werd 
gedrukt op krantenpapier en was eigenlijk meer een soort 
nieuwsblad voor het publiek.

Meer in deze Ropareader……. 
Je maakt kennis met Carien Aling. Zij is de nieuwe coördinator 
van de finishlocatie Coolsingel en stelt zich graag aan je voor.
Ook vind je in deze reader verschillende ingestuurde teksten van 
teams. Zij houden je graag op de hoogte van waar zij op dit 
moment mee bezig zijn. In deze editie wordt een van onze 
doelen, Stichting TIK, uitgelicht. We mochten een ochtend 
meelopen met dit mooie doel.  

Kortom: een Ropareader gericht op de voorbereidingsfase en 
leuke weetjes!



en gast weg en begint een gezamenlijke, waardevolle 
reis die nog jaren voortleeft. Je zorgen kun je op de 
kade laten: je mag een week lang genieten van mooie 
ontmoetingen en ervaringen.”
Ada Laarakker en haar mede-vrijwilligers stralen 
enthousiasme uit. Het lijkt erop dat zij geen tegenslag 
dulden, hoewel het jaarlijks organiseren van zo’n 
boottocht met mensen-met-een-verhaal zeker niet 
vanzelf gaat.
“Inmiddels weten we het heel zeker,” zegt ze, “aandacht 
maakt het verschil.”  Over de afgelopen vaarweken 
kunnen ze boeken vol schrijven: over de grote 
onzekerheid van de gasten als ze de boot opkomen, 
hun enorme kracht en energie, maar ook over de dikke 
tranen als ze met z’n allen aan het eind van de week de 
boot verlaten. “Hoe moet ik dit thuis uitleggen?”, vroegen 
de gasten. “Ik kan dit echt niet overbrengen.”  Maar als 
we de uitspraken lezen, weten we dat ze dat wel kunnen. 
Uitspraken als:  “Ik kan hier wel tien jaar op teren” of 
“Zo veel liefde, zo veel warmte, zo veel veiligheid” en “Ik 
zal deze week nooit vergeten in de tijd die mij nog rest.” 
De mensen zeggen dat ze zichzelf hebben hervonden, 
dankzij de vrijwilligers van Stichting Samen Varen.
Dat is waar ze het voor doen. 

Een van de goede doelen die een bijdrage kregen 
van Roparun is de Stichting Samen Varen. Dit is een 
landelijke organisatie die is ontstaan vanuit een 
persoonlijke ervaring:  oprichtster Ada Laarakker 
ontmoette een vrouw met borstkanker die ook nog 
eens in zeer zware financiële problemen zat. Haar 
leven leek uitzichtloos, maar juist door een vaarweek 
zag ze weer licht in de duisternis. Hierdoor ontstond 
het idee een vaar-verwenweek te organiseren voor 
andere vrouwen met borstkanker in een zorgelijke 
financiële situatie. Een week lang in een andere 
wereld zijn, samen met vrouwen die het zo hard 
nodig hebben en verdienen om “ontzorgd”  te worden, 
lotgenotencontact, informatievoorziening,  maar vooral 
even lichamelijk en geestelijk verwend worden, waren 
de uitgangspunten.
“Wij geloven in de kracht van iets doen voor een ander, 
in de kracht die je krijgt van je begrepen voelen en je 
lot met anderen te kunnen delen,” zegt Ada Laarakker. 
“Wij geloven in jezelf herkennen in de ander en 
daarmee jezelf een stapje verder helpen, in oprechte 
aandacht voor een ander.
Er gebeurt iets door mensen in een prettige omgeving 
samen te laten zijn. Dan valt de grens tussen vrijwilliger 

R O P A D O E L

S T I C H T I N G  SAMEN VAREN 
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het oude dagverblijf

AANDACHT 
MAAKT HET VERSCHIL
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R O P A G E D I C H T

ROPARUN
waarom wordt daarom in bijzijn van
het zieke lichaam waarvan vraagtekens
wegspringen met schokschouderen

trainingsschema’s komen per abuis
naast behandelschema’s te liggen
geschrokken lachen we grimassen

regime van een jaar trainen eten rusten
chemo rusten eten als het lukt
zijn beide straf
vragen om doorzettingsvermogen

teams rennen weg uit Parijs en Hamburg
bij ochtendgloren ontvangt Rotterdam
in vijfhonderd kilometer wordt
machteloosheid het hart uitgetrapt

romantiek drijft op zakelijke afspraken
strakke organisatie grote inzet
geld als doel moet naar
middel om ellende te verzachten

een streven een missie een taak
persoonlijke tijd telt stiekem mee
schuimkraag op volbrengen

zeventien teams Hoeksche Waard langs
huis en haard
bij Numansdorp erop
door Heinenoordtunnel eraf
bij Daniel Den Hoed voorbij
hen
voor wie het er werkelijk toe doet

Ingrid van den Oord ©

Dichter van de Hoeksche Waard

www.ingridvandenoord.com

AANDACHT 
MAAKT HET VERSCHIL

EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN
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Zo leefden alle 231 teams op de Franse route 
ongetwijfeld toe naar de ‘super-oase’ in Zele. En 
hebben zij genoten van de prachtige doorkomst in 
Ossendrecht, waar dit jaar alles in het thema stond van 
‘Ossewood’, met straten vol als beroemde acteurs en 
actrices verklede mensen die zo uit Hollywood leken te 
zijn gekomen. De ‘Hamburgse’ teams zijn de tel kwijt 
geraakt toen zij probeerden de kaarsjes te tellen die 
vanaf Warnsveld tot einde Zutphen aan beide kanten 
van de straat stonden. En op de nieuw in de route 
opgenomen Laan van Bezinning in Almelo hebben ze 
vast en zeker even stilgestaan bij hun eigen verhaal om 
deel te nemen aan de Roparun. 

Op verschillende plekken stonden burgemeesters 
of wethouders klaar om de teams te ontvangen. 
Op andere plekken zaten terrassen overvol, was er 
muziek of stonden mensen dag en nacht langs de kant 
als ‘brandstof’  voor de teams. Naast de prachtige 
doorkomsten als bijvoorbeeld Sleen, Bergen op 
Zoom, Barendrecht en al die andere plaatsen waar 
doorkomstcomités veel werk hebben verzet om de 
Roparun 2017 te verwelkomen zijn er natuurlijk ook de 
steunpunten. In zowel Bertry als Kluse werden broodjes 
Hema rookworst uitgedeeld en stonden de DJ’s de ons 
allemaal bekende Roparun liedjes te spelen. 
Dit alles zorgt voor een enorme boost bij de teams.  

Voor een Roparunteam is een doorkomst, als een oase voor een woestijnreiziger. Je leeft 

er naar toe, ondergaat het warme bad en kunt vervolgens met nieuwe energie weer de 

leegte in van het Noord-Franse, Vlaamse, Noord-Duitse of Nederlandse platteland. 

E L K E  DOORKOMST 
I S  A L S  E E N  O A S E
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D O O R K O M S T E N

E L K E  DOORKOMST 
I S  A L S  E E N  O A S E

“Ik ben een slechte slaper”
Uiteraard geldt dat voor alle klassiekers onder 
de doorkomsten. Maar soms zijn er ook de kleine 
pareltjes. Zoals die ene mevrouw die enkele kilometers 
na Zutphen in het holst van de nacht de teams toejuicht, 
met tien waxinelichtjes voor zich. “Ik ben een slechte 
slaper”, zei ze zelf. Maar dan nog. Of neem de groep 
mensen die hun partytent als een baldakijn boven de 
lopers en fietsers hielden en zo, rond middernacht, 
enkele honderden meters mee renden met de teams 
die op weg waren naar Apeldoorn.  
In Thulin, Frankrijk, zat een oud stel in hun voortuin 
wat te drinken en de teams die langskwamen aan te 
moedigen. Het was nogal rustig in de straat en de 
man miste wat muziek en feest. Om dit op te lossen 
pakte hij zijn eigen klarinet erbij. Eerst vanuit het 
slaapkamerraam maar daarna vanuit de voortuin bracht 
de man een aubade aan de langskomende teams. 

Brandstof
Theo Quaijtaal, directeur van Roparun: “ Doorkomsten, 
groot en klein, zijn als brandstof voor de teams. 
Brandstof die ze maar al te goed kunnen gebruiken. 
Zonder doorkomsten zou er iets missen aan de 
Roparun. Daarom denken we steeds na over hoe we de 
doorkomsten kunnen versterken, de mensen ter plekke 
kunnen ondersteunen en zo kunnen zorgen dat er op de 
routes van die mooie plekken blijven. Want het is veel 
werk en op sommige plekken komen we nu eenmaal 
op tijden voorbij, dat mensen richting hun bed zijn. 
Maar doorkomsten zijn nodig om de Roparun lokaal te 
verankeren én om de teams die boost te geven die ze 
vroeger of later echt nodig hebben.” 
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Op het grote buitenpodium beet openingsact 
Blitz het spits af met een indringend modern 
dansnummer. Later op de avond kwamen ze terug 
met een energiek hiphop optreden.

Vaste Roparunpresentator Wim Helmer werd dit 
keer bijgestaan door Dounia Rijkschroeff, bekend 
van het tv-programma ‘van Passie Naar Droombaan’ 
en van de locatie Hamburg waar zij samen met 
Sylvie Meis de start van de Roparun verzorgde. 
Naast korte gesprekken met teamleden, kondigden 
zij ook de band Hot Town aan, die het muzikale deel 
van de avond verzorgde.

Vermeldingen
Voor de bekendmaking van het eindbedrag, was er 
de uitreiking van eervolle vermeldingen aan diverse 
teams. Daarvoor kwam Rachel Marechal van het 
Familiehuis Daniel den Hoed op het podium. Voor 
de drie teams met de hoogste opbrengst, het team 

dat zich het best aan de opgegeven snelheid had 
weten te houden én het team dat het langst van de 
route heeft genoten. In de laatste twee categorieën 
ging het uiteraard telkens om twee teams: één op 
de route Parijs en één op de route uit Hamburg. 
Stichting Hoeksche Waard Runners streek wederom 
met de eer van het team met de hoogste opbrengst. 
In alle jaren dat het team nu meedoet, heeft het 
opgeteld een bedrag van € 8.150,000 ingezameld 
voor de Roparun. Dat is ongeveer 10% van de totale 
opbrengst van de Roparun. Een feit dat op het podium 
terecht extra aandacht kreeg.
 
Eindbedrag
Een mooi vormgegeven film werkte toe naar de 
bekendmaking van het eindbedrag van € 5.497.643. 
Een resultaat dat met stip in de top drie van hoogste 
opbrengsten terecht kwam. Daarmee was 2017 ook 
qua opbrengst een editie om vol trots op terug te 
kijken. In Alcazar Events bleef het nog lang onrustig.

De slotavond is naast een geweldig feest ook het moment waarop we de totaalopbrengst 

van het Roparunjaar bekend maken. Een avond waar iedereen naar uitkijkt. 

Traditiegetrouw was Alcazar Events in Puttershoek de locatie waar vrijwilligers en 

teams, vaak met het teamtenue aan, zich verzamelden. Ook op 23 juni leverde dat een 

kleurrijke menigte op.

ROPARUN 
ZET ALCAZAR
OP ZIJN KOP
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Wim Helmer met directeur Theo Quaijtaal

R O P A S L O T A V O N D

Hot Town band

Blitz dansgroep

OPBRENGST
1. Team 1 - Stichting Hoeksche Waard Runners uit 

Oud Beijerland met €88.888,88 
2. Team 220 – Schenker Logistics Benelux uit 

Ridderkerk met een opbrengst van €67.582,04
3. Team 123 – Steinweg uit Zwartewaal met een 

bedrag van €60.048,72

Snelste
Parijs Team 309 – NNN uit Bergen op Zoom, met
 een gemiddelde snelheid van 15,91 km/u
Hamburg Team 318 – Geen Getrut uit Bergschenhoek, 
met een gemiddelde snelheid van 14,47km/u

Beste gemiddelde
Parijs Team 101 – Groen-aannemingsbedrijf Punt  
 BV, met een verschil van maar 32 seconden 
 bij de finish
Hamburg Team 173 – Eén x ff lopen

Langst genoten
Parijs Team 296 – Zonnehuisgroep Noord
Hamburg Team 75 – De Buitenbeentjes 
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EEn avOntuuR vOOR hEt lEvEnROPaRUN

Trainen, check! Loten verkopen, check! Acties organiseren, check!

Iedereen is druk in de weer 
tijdens deze voorbereidings fase 
van Roparun 2014. Dat geldt 
voor zowel de teams als voor de 
organisatie. We doen allemaal 
ons uiterste best ook dit jaar 
weer een mooi bedrag op te 
halen voor het goede doel. Wat 
doet jouw team tijdens deze 
voorbereidings fase? 

Dagelijks krijgen wij de vraag 
van teams of wij hun acties op 
onze website willen plaatsen. 
Van een zwemmarathon tot 
nieuwslezen bij de NOS en van 
een spinningmarathon tot een 
heuse Pasta-Party. Het is leuk 

om al die verschillende soorten 
acties voorbij te zien komen en 
het enthousiasme van de teams 
te zien. Iedere keer wordt weer 
duidelijk dat teams zich enorm 
betrokken voelen bij de 
Roparun en dat zij er alles aan 
doen om het gezamenlijke doel 
te bereiken: zoveel mogelijk 
geld ophalen voor palliatieve 
zorg voor mensen met kanker 
om het leven, voor zover 
mogelijk, te veraangenamen. 
Dat blijkt ook wel uit de vele 
reserveringen van 
collectebussen. Dagelijks 
komen teams langs op het 
Roparun kantoor om 

collectebussen op te halen om 
ze vervolgens de week daarop 
weer te komen legen. Vol 
spanning wordt dan gekeken 
hoeveel geld er is opgehaald. 

De creativiteit en 
inventiviteit worden enorm 
op de proef gesteld om 
maar zoveel mogelijk 
middelen te bedenken om 
geld binnen te halen voor 
het goede doel.

Ook de organisatie zit midden in 
de voorbereidingsfase. Zo 
werken we hard om alle 
vergunningen op tijd binnen te 
hebben, vrijwilligers op de 
juiste plaatsen te krijgen en te 
inventariseren wat er allemaal 
besteld moet worden. Er zijn 
immers nog maar een kleine 
drie maanden te gaan. Het is 
een drukke, maar zeker ook 
een fantastische periode. 
Deze editie van de Ropareader 

gaat voornamelijk over alle 
voorbereidingen die wij allen 
treffen om de Roparun 2014 weer 
tot een groot succes te maken.

Veel plezier met de 
voorbereidingen en tot aan de 
start in Hamburg of Parijs!

Ben jij er al klaar voor?

Al 17 jaar een Roparunblad
De Ropareader ontstond tijdens de voorbereidingen voor de 
vijfde Roparun. Gedurende de vergaderingen kwam steeds vaker 
het idee om een eigen tijdschrift te hebben, een 
mededelingenblad.

De eerste Ropareader verscheen in 1997 
voor de zesde Roparun.

Arie Wezemer, nu nog voorlichter, maakte hem. Vanaf het 
tweede exemplaar echter, in hetzelfde jaar dus, werd de 
redactie uitgebreid met Gert van ’t Hof, toen nog werkzaam bij 
RTV-Rijnmond, tegenwoordig bij NOS Studio Sport. Vanaf dat 
tweede nummer had Gert een column in de reader. Dat bleef zo 
tot het novembernummer van 1998, toen de redactie meer 
terecht kwam bij het Roparunkantoor, maar met in de redactie 
nog steeds Gert en Arie.
De Roparun had in die tijd echter nog een ander tijdschrift: het 
Roparun-magazine. Dit blad, echt een tijdschrift, verscheen van 
1996 tot 1999. Bij de zestiende en zeventiende Roparun, in 2007 
en 2008, verscheen er ook een Roparunkrant. Deze werd 
gedrukt op krantenpapier en was eigenlijk meer een soort 
nieuwsblad voor het publiek.

Meer in deze Ropareader……. 
Je maakt kennis met Carien Aling. Zij is de nieuwe coördinator 
van de finishlocatie Coolsingel en stelt zich graag aan je voor.
Ook vind je in deze reader verschillende ingestuurde teksten van 
teams. Zij houden je graag op de hoogte van waar zij op dit 
moment mee bezig zijn. In deze editie wordt een van onze 
doelen, Stichting TIK, uitgelicht. We mochten een ochtend 
meelopen met dit mooie doel.  

Kortom: een Ropareader gericht op de voorbereidingsfase en 
leuke weetjes!

 
R O P A R U N 
I N  B E E L D
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Toen wij tijdens het Roparunweekend ergens in een dorp in 
Frankrijk liepen, was daar een omleiding wegens een markt. 
Op dat moment haalde team 190 ons in en liep rechtstreeks 
op die markt af, de verkeerde kant op dus. Samen met mijn 
twee fietsers riepen wij ze terug en wezen hen hierop. Vlak 
daarna werden we weer ingehaald door hetzelfde team en de 
loper grapte dat hij over de markt had willen lopen om een 
bosje bloemen voor me te kopen. Ik zei dat ik hem hieraan 
zou houden en hem wel zou zien op de Coolsingel met zijn 
bloemetje. Helaas zijn we elkaar onderweg niet meer tegen 
gekomen en hebben we elkaar ook niet meer gezien op de 
Coolsingel.
Toen ik thuis kwam stond er een grote bos bloemen van 
Martijn van team 190. Hij heeft via mijn teamcaptain mijn 
adres gekregen. Op het een kaartje stond: ‘Sanne, topprestatie 
geleverd! Bedankt voor het lachen onderweg. Martijn’. 
Martijn jij ook bedankt! 

Mijn naam is Sanne, ik ben loper van team 142 (2-punt-0)
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R O P A  I N  B E E L D

Op onze weg naar Rotterdam, kregen 
we voor de tunnel bij Barendrecht een 
lekke band. Onze bussen konden niet 
meer bij ons komen, dus we stonden 
met elkaar te overleggen wat we zouden 
doen. Op dat moment schoot een vrouw 
langs de route te hulp en bood ons haar 
fiets aan. Zij begreep als geen ander 
dat we met elkaar de finish wilden 
halen. We kenden haar niet, maar haar 
betrokkenheid was geweldig! Bedankt 
voor dit bijzondere gebaar.
 
Foto: de fiets is weer terug bij Anneke.

Ik ben Netty Kros en ik deed met team Rivas 
voor het eerst mee aan de Roparun



Vriendschap
Vriendschap is elkaar ontmoeten op het hart, plezier 
maken, echt voor elkaar gaan en klaarstaan. Het leek 
ons gaaf om dit met elkaar te beleven. Niet alleen 
tijdens de Roparun, maar zeker ook de weg er naar toe.

Geluk in ziekzijn
Mensen die in hun laatste fase zijn kunnen we met 
kleine dingen gelukkig maken, een mooie kamer in 
een hospice, nog één keer de dag van hun leven of 
een goed gesprek. Hier via de Roparun aan kunnen 
bijdragen, zorgt voor een onuitwisbare herinnering 
voor degene die ziek is en diens familie en/of vrienden. 
En zelf hebben we meegemaakt hoe belangrijk en 
waardevol dit is.

Prestatie
Naast de sportprestatie wilden we ook graag een 
financiële prestatie neerzetten.
Vijftigduizend euro ophalen voor dit mooie doel! En 
daarmee in de top 10 eindigen van hoogste opbrengsten. 
Uiteindelijk hebben we zelfs € 51.613 opgehaald. Dit 
laatste is onder andere gelukt omdat we, met dank 
aan Portretnet.nl een hele gave promotiefilm hebben 
kunnen maken, met een bereik van ruim 50.000 kijkers. 

Als nieuw team zo’n prachtig bedrag, hoe is 

Team 324, ConnectedDream heeft dit jaar voor het eerst meegedaan aan de Roparun.  

Voor het team gaat deelname aan de Roparun over een reis van vriendschap verdiepen, 

het creëren van geluk in ziekzijn en een haast onmogelijk resultaat halen.
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R O P A T E A M S

T E A M  3 2 4  C o n n e c t e d D r e a m

dat gelukt?
We zijn gestart op de finishdag van 2016 met polsen of onze 
vrienden ervoor voelden om samen een team te vormen. 
Binnen een uur hadden we al zoveel positieve reacties, dat 
we een week later bij elkaar zaten om met elkaar te delen 
waarom eenieder mee wilde doen. Een heel bijzonder en 
ontroerende avond, omdat ieder zijn eigen persoonlijke 
redenen had. Kippenvel.
We hebben veel mogen leren van een ervaren team en 
de documenten op de site van de Roparun zelf. Om de € 
50.000 bij elkaar te krijgen, wilden we met name events 
organiseren waar we de sponsor zelf ook iets mee 
konden bieden. Zo hebben we een ConnectedDream Party 
georganiseerd met hapjes, drankjes, leuke muziek en een 
veiling. We hebben de ConnectedDream Car georganiseerd 
waarbij kinderen en hun ouders in hun droomauto een 
ritje konden maken, een ConnectedDream Golftoernooi 
en de Empty Bottle Challenge. Aan deze challenge deden 
de kinderen van 10 basisscholen, buitenschoolse opvang, 
kinderopvang en peuterspeelzalen mee. Echt fantastisch 
om ook alle kinderen op die manier te betrekken bij het 
goede doel.

Zien we jullie volgend jaar weer bij de start?
We hebben vooraf gezegd: we doen één keer mee en dan 
doen we het ook goed. We zijn trots op veel momenten in 
het afgelopen jaar en wat we als team gezamenlijk hebben 
neergezet. 
Deze zomervakantie laten we ons prachtige avontuur 
bezinken en beslissen dan na de zomer of we komend jaar 
of een latere editie weer mee doen.

M I J N  R O P A R U N
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Ik hou ervan om naar mensen te kijken. Links en rechts 
naar medelopers en publiek. En ik ben nogal nieuwsgierig. 
Dus als ik iemand zie lopen met een A-4tje op de rug, wil 
ik weten wat er op staat. Dan zie je dat er best flink wat 
mensen lopen voor een goed doel. Voor van alles en nog 
wat. Van zielige olifantjes tot kansarme kindjes in een 
Afrikaans of Zuid-Amerikaans land. En ook voor heel 
veel mensen met ziektes en aandoeningen. Soms staan 
er foto’s op zo’n A-4tje. Dat is wanneer een wandelaar 
speciaal voor iemand loopt. Iemand die heel ziek is, 
iemand die overleden is. Ik heb daarbij een heel dubbel 
gevoel: emotie en machteloosheid. Het drukt je nog meer 
op een werkelijkheid waarin veel leed en verdriet is. En ik 
zou al die mensen zo graag willen helpen, of op z’n minst 
willen proberen op te beuren, even te praten, even een 
knuffel, even een lach ...

Ik herinner me een moment ergens in de beginjaren van 
de Roparun. In de jaren ’90 van de vorige eeuw dus. In 
wat toen nog heette de ‘Daniel den Hoedkliniek’  werd de 
‘Roparunafdeling’ geopend. Dat was een afdeling waar 
heel zieke mensen lagen, maar die wat meer op een hotel 
leek dan op een ziekenhuis. Er was minder wit, wat meer 
kleuren en het personeel liep veelal in burgerkleding  en 
niet in witte jassen. Nu nog hangt in dit ziekenhuis de 
plaquette “Roparunafdeling”  aan het begin van die gang. 
De opening was officieel: toespraken en belangrijke 
en minder belangrijke mensen. Het onthullen van 
de plaquette, waarmee de afdeling officieel geopend 
was, werd gedaan door te toenmalige minister van 
Volksgezondheid, Els Borst. Na afloop was er een 
informeel samenzijn met een hapje en een drankje.  Nooit 
zal ik vergeten hoe Els Borst haar hand op mijn hand legde 
en zei: “Over een paar  jaar is een organisatie als Roparun 
niet meer nodig. Dan wordt dit soort initiatieven allemaal 
betaald door de overheid “ …  Ik denk nog heel vaak aan 
die woorden. Een organisatie als Roparun is meer dan 
nodig,  de overheid trekt zich steeds meer terug en zorg 
voor de mens achter de patiënt, waar Roparun voor staat, 
is er  nauwelijks meer. Met onze missie ‘leven toevoegen 
aan dagen, waar vaak geen dagen toegevoegd kunnen 

worden aan het leven’ doen Roparunners hun best de 
zieke medemens even die ziekte te laten vergeten, even 
blij en ontspannen te zijn, weer een lach op het gezicht te 
laten krijgen.

Al die Vierdaagselopers met bordjes op de rug willen dit 
ook. Allemaal voor de doelen waarvoor zij gaan. Soms 
voor 10 cent per kilometer!! Ik zou zo graag willen dat 
dit allemaal niet meer nodig zou zijn. Dat de overheid dit 
allemaal kon betalen.  Ik denk dat ik dan bereid zou zijn 
met ook zo’n A-4tje op mijn rug te lopen. Met daarop de 
foto van de minister die dit voor elkaar kreeg...

Arie Wezemer
Persvoorlichter Roparun

V I E R D A A G S E 
T E A M  3 2 4  C o n n e c t e d D r e a m

Het was prima wandelweer in Nijmegen en omgeving. Goed voor de Vierdaagse. Mijn 

dertiende  (nee, ik ben niet bijgelovig ….). Ik loop altijd alleen. In een Roparunshirt. 

En dat valt op. Regelmatig heb ik aanspraak, leg ik uit waar Roparun voor staat, 

wat we doen, praat ik met iemand die de Roparun eerder liep of fietste, en altijd 

krijg ik heel positieve respons. Roparun wordt gelukkig steeds bekender. Ook 

vanuit het publiek komen er af en toe heel positieve reacties. 
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Trainen, check! Loten verkopen, check! Acties organiseren, check!

Iedereen is druk in de weer 
tijdens deze voorbereidings fase 
van Roparun 2014. Dat geldt 
voor zowel de teams als voor de 
organisatie. We doen allemaal 
ons uiterste best ook dit jaar 
weer een mooi bedrag op te 
halen voor het goede doel. Wat 
doet jouw team tijdens deze 
voorbereidings fase? 

Dagelijks krijgen wij de vraag 
van teams of wij hun acties op 
onze website willen plaatsen. 
Van een zwemmarathon tot 
nieuwslezen bij de NOS en van 
een spinningmarathon tot een 
heuse Pasta-Party. Het is leuk 

om al die verschillende soorten 
acties voorbij te zien komen en 
het enthousiasme van de teams 
te zien. Iedere keer wordt weer 
duidelijk dat teams zich enorm 
betrokken voelen bij de 
Roparun en dat zij er alles aan 
doen om het gezamenlijke doel 
te bereiken: zoveel mogelijk 
geld ophalen voor palliatieve 
zorg voor mensen met kanker 
om het leven, voor zover 
mogelijk, te veraangenamen. 
Dat blijkt ook wel uit de vele 
reserveringen van 
collectebussen. Dagelijks 
komen teams langs op het 
Roparun kantoor om 

collectebussen op te halen om 
ze vervolgens de week daarop 
weer te komen legen. Vol 
spanning wordt dan gekeken 
hoeveel geld er is opgehaald. 

De creativiteit en 
inventiviteit worden enorm 
op de proef gesteld om 
maar zoveel mogelijk 
middelen te bedenken om 
geld binnen te halen voor 
het goede doel.

Ook de organisatie zit midden in 
de voorbereidingsfase. Zo 
werken we hard om alle 
vergunningen op tijd binnen te 
hebben, vrijwilligers op de 
juiste plaatsen te krijgen en te 
inventariseren wat er allemaal 
besteld moet worden. Er zijn 
immers nog maar een kleine 
drie maanden te gaan. Het is 
een drukke, maar zeker ook 
een fantastische periode. 
Deze editie van de Ropareader 

gaat voornamelijk over alle 
voorbereidingen die wij allen 
treffen om de Roparun 2014 weer 
tot een groot succes te maken.

Veel plezier met de 
voorbereidingen en tot aan de 
start in Hamburg of Parijs!

Ben jij er al klaar voor?

Al 17 jaar een Roparunblad
De Ropareader ontstond tijdens de voorbereidingen voor de 
vijfde Roparun. Gedurende de vergaderingen kwam steeds vaker 
het idee om een eigen tijdschrift te hebben, een 
mededelingenblad.

De eerste Ropareader verscheen in 1997 
voor de zesde Roparun.

Arie Wezemer, nu nog voorlichter, maakte hem. Vanaf het 
tweede exemplaar echter, in hetzelfde jaar dus, werd de 
redactie uitgebreid met Gert van ’t Hof, toen nog werkzaam bij 
RTV-Rijnmond, tegenwoordig bij NOS Studio Sport. Vanaf dat 
tweede nummer had Gert een column in de reader. Dat bleef zo 
tot het novembernummer van 1998, toen de redactie meer 
terecht kwam bij het Roparunkantoor, maar met in de redactie 
nog steeds Gert en Arie.
De Roparun had in die tijd echter nog een ander tijdschrift: het 
Roparun-magazine. Dit blad, echt een tijdschrift, verscheen van 
1996 tot 1999. Bij de zestiende en zeventiende Roparun, in 2007 
en 2008, verscheen er ook een Roparunkrant. Deze werd 
gedrukt op krantenpapier en was eigenlijk meer een soort 
nieuwsblad voor het publiek.

Meer in deze Ropareader……. 
Je maakt kennis met Carien Aling. Zij is de nieuwe coördinator 
van de finishlocatie Coolsingel en stelt zich graag aan je voor.
Ook vind je in deze reader verschillende ingestuurde teksten van 
teams. Zij houden je graag op de hoogte van waar zij op dit 
moment mee bezig zijn. In deze editie wordt een van onze 
doelen, Stichting TIK, uitgelicht. We mochten een ochtend 
meelopen met dit mooie doel.  

Kortom: een Ropareader gericht op de voorbereidingsfase en 
leuke weetjes!

Worldwide audiovisual productions 
and creative LED solutions

www.faber-av.com

Foto: Niels  Wenstedt

Corporate events / Exhibitions / Live Events / Music / Television / Sports

Zijn onze doelen ook jouw doelen? Wil jij Stichting Roparun ondersteunen zodat er nog meer zaken 

kunnen worden gerealiseerd? Doe een donatie, laat je voorlichten over onze sponsormogelijkheden 

of word lid van ‘Roparun Friends’!
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De Ropareader is een uitgave 
van Stichting Roparun

jan van galenstraat 40
3115 jg  schiedam
telefoon: 010 – 434 11 65
Fax:  010 – 434 86 22
E-mail:  info@roparun.nl
web:  www.roparun.nl
Bank: 46.62.78.330
iBan: nl36aBna0466278330
Bic: aBnanl2a

 www.facebook.com/Roparun
 www.twitter.com/stg_Roparun
 www.instagram.com/Roparun     
 www.pinterest.com/stgroparun
  www.linkedin.com/ 
stichting-roparun

  www.youtube.com/ 
stichtingroparun

SPONSORACqUISITIE 
vERRICHT DOOR NORTHSIDE 
CONSULT Bv:

telefoon: 0187 – 642979
mobiel: 06 – 53142432
E-mail: w.noordzij@roparun.nl 

 www.twitter.com/sponsorbroker
 www.linkedin.com/in/northside

HUISSTIJL EN vORMGEvING: 
immits, Rotterdam

OPMAAK EN DRUK: 
mediacenter Rotterdam

AFWERKING: 
mediacenter Rotterdam

OPLAGE:
25.000 exemplaren

niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen, op welke manier dan 
ook, zonder toestemming van de 
Roparun-organisatie.

ROPARUN EN 
HET CBF-KEUR

sinds 1996 verleent het cBF een 
keurmerk aan fondsenwervende 
instellingen. Elk fonds dat 
in aanmerking wil komen 
voor een cBF-Keur moet aan 
dezelfde criteria voldoen en 
dezelfde procedure doorlopen. 
Fondsenwervende instellingen 
moeten minimaal drie jaar als 
zodanig actief zijn in nederland. het 
keurmerk wordt afgegeven voor een 
periode van 3 jaar, waarbij jaarlijks 
wordt getoetst of de organisatie nog 
aan de gestelde criteria voldoet. 
het cBF heeft een licentie van de 
Raad voor accreditatie voor het 
verstrekken van het  
cBF-Keur.

mEER wEtEn OvER 
hEt cBF-KEuR?
Kijk op www.cbf.nl

COLOFON

Ja! Ik wil Stichting Roparun steunen!
Zijn onze doelen ook jouw doelen? Wil jij Stichting Roparun ondersteunen zodat er nog meer 
zaken kunnen worden gerealiseerd? Schenk een donatie, laat je voorlichten over onze 
 sponsormogelijkheden of word lid van “Roparun Friends”! 

  Ik word lid van “Roparun Friends” tot wederopzegging en 

ontvang jaarlijks automatisch een factuur van 60,50 euro. 

(Indien je geen lid meer wil zijn, kun je dit kenbaar maken 

door een e-mail te sturen naar info@roparun.nl. Wij halen 

je dan uit ons “Roparun Friends” bestand.)*

  Ik word éénmalig lid van “Roparun Friends” en ontvang  

een factuur voor 60,50 euro*

  Ik wil een donatie doen van euro en ontvang  

daarvoor graag een betalingsbevestiging.*

  Ik wil meer informatie over sponsormogelijkheden.*

*s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Dit formulier s.v.p. per post retourneren of mailen naar 
info@roparun.nl.

Naam: dhr. / mevr.**

Bedrijf: 

Adres: 

Postcode/Plaats:

Telefoon: 

E-mail:  

Datum:  Handtekening:  

Stichting Roparun • Jan van Galenstraat 40, 3115 JG Schiedam
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Roparunners over de Wereld
Deze keer brengen we in de rubriek ‘Roparunners over de Wereld’ een bezoek aan 

Sydney en Spitsbergen. 

Eind november 2013 is Susanne van der 
Linden, deelnemer Team 53 Running Team 
Zundert, gaan backpacken in Australië. In 
Sydney heeft zij een pittige fietstocht 
gemaakt, waar de heuvels net iets zwaarder 
zijn dan tijdens de Roparun. Een goede 
oefening dus.  Als beloning kreeg zij een 
fantastisch uitzicht over de skyline van 
Sydney… Een mooie gelegenheid om de 
Ropareader te lezen!

In juni verschijnt team 53 voor het eerst aan 

de start in Hamburg, waar Susanne op de 
fiets de lopers zal begeleiden. Haar doel is 
om de Roparun 2015 af te leggen als loper!

Op de tweede foto zien we Lourens 
Meeuwsen in de sneeuw. Lourens is 
teamcaptain en loper van team 325 Politie 
Midden-Nederland en heeft vorig jaar een 
bezoek gebracht aan Spitsbergen, een eiland 
ver boven de poolcirkel!.

Uiteraard mocht het Roparun T-shirt niet 

ontbreken. Het was hem iets te koud om aan 
te trekken, dus heeft hij het als mascotte 
gebruikt op zijn sneeuwscooter…

En natuurlijk valt er ook wat te winnen:  
Als jouw foto in de Ropareader wordt 
geplaatst, krijg je van ons een leuke 
attentie, het Roparun “Fan van” T-shirt! 
We zijn natuurlijk benieuwd naar de 
 volgende foto’s… Wie gaat ons  verrassen? 
Stuur de foto’s naar info@roparun.nl

**s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

 
Ik  wil  St ichting Roparun steunen!

*a.u.b. aankruisen wat van toepassing is

Ik word lid van ‘Roparun Friends’ tot wederop-
zegging en ontvang jaarlijks automatisch een 
factuur van 60,50 euro. (Indien je geen lid meer 
wil zijn, kun je dit kenbaar maken door een 
e-mail te sturen naar info@roparun.nl. Wij ha-
len je dan uit ons ‘Roparun Friends’ bestand.)*

Ik word éénmalig lid van ‘Roparun Friends’ en 
ontvang een factuur van 60,50 euro.*

Ik wil een donatie doen van ................ euro en 
ontvang daarvoor graag een betalingsbevesti-
ging.*

Ik wil meer informatie over sponsormogelijk-
heden.*

a.u.b.

a.u.b.

COLOFON
De Ropareader is een uitgave van 
Stichting Roparun

Jan van Galenstraat 40 
3115 JG Schiedam
Telefoon:  010 – 434 11 65
Fax:  010 – 434 86 22
E-mail: info@roparun.nl 
Web:  www.roparun.nl
Bank: 46.62.78.330
IBAN: NL36ABNA0466278330 
Bic:  ABNANL2A

 www.facebook.com/
 Roparun
 www.twitter.com/
 Stg_Roparun 
 www.instagram.com/ 
 Roparun 
 www.pinterest.com/
 stgroparun 
 www.linkedin.com/
 stichting-roparun 
 www.youtube.com/ 
 stichtingroparun

REDACTIE
Roparun kantoor en vrijwilligers

ART DIRECTION & OPMAAK
Job Hugenholtz
Qliq Media Group

FOTO’S: 
Roparun fototeam, fotos.roparun.
nl, ANP

AFWERKING:
Qliq Media Group

OPLAGE: 
15.000 exemplaren

Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen, op welke manier 
dan ook, zonder toestemming van 
de Roparun-organisatie.

ROPARUN EN HET CBF-KEUR

sinds 1996 verleent het CBF een 
keurmerk aan fondsenwervende 
instellingen. Elk fonds dat in 
aanmerking wil komen voor een 
CBF-Keur moet aan dezelfde crite-
ria voldoen en dezelfde procedure 
doorlopen. Fondsenwervende 
instellingen moeten minimaal 
drie jaar als zodanig actief zijn in 
Nederland. Het keurmerk wordt 
afgegeven voor een periode van 
3 jaar, waarbij jaarlijks wordt 
getoetst of de organisatie nog aan 
de gestelde criteria voldoet.
het CBF heeft een licentie van de 
Raad voor accreditatie voor het 
verstrekken van het CBF-Keur.

MEER WETEN OVER 
HET CBF-KEUR? 
Kijk op www.cbf.nl

Ja!


