


LOPERS

EDWIN KUSTERS

HENK VAN DER VELDE



AGENDA

• Strategie 

• Voorbereiding (wat moet je kunnen)

• (Team)snelheid

• Samenwerking

• Overige punten en vragen



STRATEGIE

• Strategie is vrij door team te bepalen, maar meest toegepast:

– Teamindeling: 2 subteams van 4 lopers, 2 fietsers, 2 begeleiders – beide team ‘even snel’

• Fietsers

– Eis regelement: 2 fietsers bij loper en maximaal 11 fietsen tegelijk op de route

– Veel gebruikt:

– Dedicated fietsers die alle blokken van hun team fietsen

– Fietsers/begeleiders wisselen van functie (halverwege een blok of per blok)

• Lopers

– Minimaal 6 en maximaal 8

– Lente per shift tussen 1 en 2 km, veel doen 1,5km. (langer raden we in principe af)

– Bij RBR lopers mee op de (reserve)fiets. Voor navigatie beter om minimaal 1 ‘echte’ fietser te 

houden 

– Maak een aangepast wissel schema voor ‘’uitgevallen loper’’



LOPERS - VOORBEREIDING

• Wat moet je kunnen

– Halve marathon uitlopen

– Een trainingsweek met 40km moet je kunnen doen

– Of er ook een minimum snelheid/tijd nodig is hangt af van de rest van de lopers

– Belasting van Roparun is compleet anders bij bv een hele marathon

• Bij onervaren lopers groot risico op overtrainedheid en blessures



SNELHEID – (GEM LAATSTE 100KM)

(Parijs: +0,6 → -0,9) – (Hamburg: +0,7 → -0,4)



BEPALEN SNELHEID

• Alle teams hebben marge om langzamer te lopen

• Veel te lage snelheid opgegeven is stilstaan onderweg

• Laat lopers het niet ieder voor zichzelf bepalen

– Dan kiest iedereen iets conservatiefs en is het veel te laag

• Tijden van een halve marathon samen met een langere testrun geven in mijn 

ervaring een goed beeld

– Voor snellere teams kun je daar 0,1 tot 0,3 onder gaan zitten (maar echt niet meer!)

– 0,1km verschil over 8 lopers is voor 1 loper bijna 1km/u verschil en dat is echt heel veel

– 0,1km verschil is grofweg 20 minuten verschil op de finish



SAMENWERKING - FIETSERS

• Spreek af wat je wilt

– Fietser als tempobepaler of juist niet?

– Lekker kwekken of juist niet

• De meeste fietsers zijn ideale windvangers. Doe er wat mee

• Zorg dat je zo veel mogelijk compact bij elkaar blijft.

– Veiligheid (het moet)

– Mentaal. “De wegrijdende fietser frustratie”

• Wat er ook gebeurt: Blijf bij een fietser!

• Zorg voor je fietsers!

– Eten/Drinken meenemen, fles vullen etc



SAMENWERKING - BEGELEIDERS

• Begeleider altijd meelopen bij wissels

• Oversteken (zo min mogelijk) maar altijd aan de goede kant van de bus 

(zodat je altijd vrij zicht hebt op aankomend verkeer op de eerste baan)

• Niet pas bij de wisselafstand gaan kijken naar een stopplek, maar al vanaf 

200m eerder

• Liever voor de bocht stoppen dan net erna

– Het busje (=eindpunt) zien helpt heel erg voor de loper

– Als toch na de bocht kun je begeleider terug laten lopen



SAMENWERKING - BEGELEIDERS

• Zeker in het donker: Niet direct wegrijden na een wissel, maar eerst paar 

minuten wachten

– Beperk de maximale afstand tussen busje en loper, minder kans op elkaar kwijtraken en 

goed voor moraal loper

• ‘’Hoe langer lopers klagen dat de shifts te kort zijn hoe beter het is. 

Dat houdt voor Rotterdam echt wel op.’’

• ‘Bied bij voorbaat je excuses aan’ voor als je (onterecht) de begeleider een 

snauw geeft voor ‘weer berg op’, ‘weer te lange shift’ of varianten daarvan

– Als je tot 10 kan tellen kun je Roparunnen



OVERIG

• Goedgekeurde hesjes verplicht tussen 8 en 8

• Laat nieuwe deelnemers het reglement doorlezen

• Doe gezamenlijke ‘RBR’ trainingen. Minimaal:

– Stuk in het donker (is echt andere ervaring)

– Stuk over de route (oefenen met navigatie etc.)

– Veel teams doen ‘kleine’ RBR test met lopers/fietsers en ‘grote’ met het hele team

• Het is goed om coördinator(en) aan te stellen voor lopers (en fietsers)

– Meestal een van de lopers/fietsers

– Volgt training van de overige lopers/fietsers



BEDANKT EN SUCCES

VRAGEN ?


