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DIT IS EEN STUK OVERZICHTELIJKER



EERST DE KEUZE: HOE GAAN WE HET DOEN

• 4 auto’s B of 1 x C en 2 x B?

• 4 fietsers of 6 (max 8)

• Vaste rustpunten ( sporthal, 

brandweer o.i.d) of langs de weg?

• Rustpunten op 60 km of 120 of…?

• Haal ik het met de tijd van A naar 

B?

• Zelf eten maken of “regelen”?

• Boodschappen: kopen of “regelen”



VOORBEELD

Uitgangspunten: (kan per team verschillen)

• 25 deelnemers (8 lopers, 6 fietsers, 4 chauffeurs, 6 verzorgers, 1 

teamcaptain)

• 4 auto’s (2 lopersbussen en 2 cateringsbussen)

• 4 rustpunten (op vaste locaties)



HARDWARE

• Busjes:

Vooraf

– Controleer de auto’s grondig! (ook 

huurauto’s)

(olie, water, verlichting, papieren)

– Doe ervaring op! (rijden met een busje 

is anders dan in een Aygo)

– Zorg voor reserve lampjes, - sleutel

– Weet hoe je een wiel kan wisselen

– Trekhaak? (ivm fietsendragers)



HARDWARE

• Fietsen: (maximaal 11 op de route)

– Minimaal 2 bij de loper

– Neem een reservefiets mee op de 

lopersbus

– Zorg voor reserve banden en klein 

gereedschap

– Fietstassen of kratje achterop

– Kaartleesstandaard en/of goede navigatie

– Goede verlichting

– Goed gekeurde vestjes

– Minimaal 6 versnellingen (zeker op de Parijsroute)



HARDWARE CATERINGBUS
• Overig:

– Bedjes

– Voldoende mogelijkheden om te koken 
(gaspitten, potten, pannen, keukengerei, magneton)

– Aggregaat

– Voldoende borden, bestek, bekers etc.

– 4 EHBO trommels (alle auto’s 1) 
incl. anti diarree, paracetamol, deet e.d.

– Klein materiaal 
(touw, ducttape, veiligheidsspelden, handgereedschap voor het geval dat) 

– Toiletpapier, schoonmaakspullen

– Massagetafels (olie e.d.)

– Veiligheidsvestjes

– Cash geld voor onverwachte uitgaven



LOPERSBUS

• Lopersbusjes (1 busje, 1 subteam)

– Slaapzak, tas met persoonlijke spullen (geen koffers)

– Kratje met eten en drinken (eten, snoep, koffie, thee, bekertjes)

– Reserve materiaal, fietsreparatieset, fietspomp, 

tyraps, ducttape

– Onder de banken, water en sportdrank

– Verplichte veiligheidshesjes en reserve batterijen

– Navigatie- en communicatiemiddelen

– Lijst met belangrijke telefoonnummers 
(ACT, teamgenoten, rustpunten etc.)

– Cash geld voor onverwachte uitgaven



HOEVEEL EN WAT NEMEN WE MEE?

• Eten en drinken:

– Ca. 300 gram per persoon per maaltijd (peper, zout etc.)

– Veel pasta en rijst (vooraf klaarmaken en invriezen, dus magnetron mee)

– 250 broodjes ( wit, bruin)

– 100 krentenbollen

– 50 bananen, 50 appels, 40 kiwi’s

– 48 mars, 45 snickers, 4 kilo drop, 100 zakjes chips

– Oploskoffie en thee

– 400 flesjes water à 0,5 liter

– 200 flesjes sportdrank à 0,5 liter

– LET OP: DIEET EN INTOLERANTIES!



OVERIG BELANGRIJK OM TE WETEN
• Tijdens RBR is het belangrijk dat je op de fietsen voldoende eten en 

drinken meeneemt

• Beter te veel dan te weinig, stel dat je verloren rijdt is het fijn om iets 

extra’s te hebben

• Powerbank voor als je telefoon leeg is

• De auto’s mogen niet voorzien zijn van zwaailichten o.i.d. Dus kan het 

zeker op drukke stukken (Parijsroute) fijn zijn om met porto’s te werken

• Zorg altijd dat je de routerol ter beschikking hebt!

• Zorg voor een heldere en goede communicatie tussen lopers, bussen en 

cateringteams

• Lopers minimaal 2 paar (ingelopen) schoenen

• Zorg dat je de laatste routeversie (V4) bij je hebt en check alle apparatuur 

voor je vertrekt

• Kleding voor alle weersomstandigheden



WEERSOMSTANDIGHEDEN

• Hou rekening met erg warm, fris in de nachten en 

helaas kan het ook regenen of hagelen

• Voldoende regenkleding

• Extra ORS en water bij hoge temperaturen

• Lopers en fietsers moeten de verplichte vestjes 

dragen, tussen 20.00H en 08.00H maar de 

overige teamleden moeten ook een vestje dragen!



ROPARUN EN ANWB WEGENWACHT

en  
Wegenwacht



WIST U DAT:

• De wegenwacht al sinds 1997 meegaat om technische ondersteuning te 

bieden waar dit nodig is

• Er tijdens de run ongeveer 90 tot 100 keer onze hulp ingeroepen wordt

• Bijna 50% van de hulpvragen op de startlocatie zijn

• Wij hulp mogen verlenen vanaf het startterrein tot aan de Erasmusbrug

• Er hulp wordt gevraagd voor de meest uiteenlopende zaken; van een kapotte 

magnetron tot een touringcar met defecte luchtvering





HET ANWBTEAM:

• Bestaat uit 8 vrijwilligers

– Allemaal wegenwacht (of oud-Wegenwacht)

– 4 op de route Parijs (2 busjes)

– 2 op de route Bremen (1 bus)

– 2 op het ACT Schiedam

Op het ACT worden de hulpvragen 

aangenomen, beoordeeld en uitgedeeld 

aan de vrijwilligers op de route



HOE MELD JE PECH?
• Meld je pech eerst bij het ACT: dit i.v.m. het overzicht en de volgorde van melden

• Als je met het ACT in Schiedam belt, maak de keuze voor de Wegenwacht in het menu

• Zorg voor een duidelijke locatie (km punt in het routeboek), telefoonnummer en 

pechomschrijving

• Blijf op je positie totdat de wegenwacht is gearriveerd. In principe kunnen zij niet achter een 

team aan gaan rijden, tenzij het ACT een andere afspraak heeft gemaakt (CP/rustpunt)



• Zij proberen je in sommige gevallen telefonisch te helpen, mocht dat niet 

voldoende zijn sturen ze een hulpteam naar je locatie

• Afhankelijk van het aantal hulpvragen en de afstanden kan het enige tijd 

duren voor ze bij je zijn



WAT KUN JE VAN DE ANWB VERWACHTEN?

• Telefonisch advies en hulp op locatie vanaf het melden op de 

startlocatie tot aan de Erasmusbrug in Rotterdam.

• Telefonisch advies tijdens het event en op de heenreis naar de 

startlocatie. Helaas kunnen en mogen we geen fysieke 

ondersteuning bieden voordat je op de startlocatie bent.

• Op de snelweg* mogen wij geen hulp bieden.
*Rijkswegen, N-wegen, verkeersgevaarlijke locaties, e.e.a. ter beoordeling van het ACT



Zorg ervoor dat de eigen pechservice, of die van het geleende voertuig, 

dekkend is voor de momenten en zaken waar zij niet mogen of kunnen helpen





ENKELE TIPS
• Een goede en gedegen voorbereiding voorkomt teleurstellingen!

• Controleer het materiaal waar je mee op pad gaat zorgvuldig, en op tijd!

• Check of er bij het voertuig een reservewiel aanwezig is en het daarvoor 

benodigde gereedschap

• Test een aggregaat thuis en neem hier de juiste & voldoende brandstof voor 

mee



HET AGGREGAAT

Tips:

• Let op maximaal vermogen: Sluit niet alles tegelijk aan. Het risico wat hierin 

schuilt is dat het elektrische gedeelte van binnen verbrand, en het aggregaat 

niet meer bruikbaar is.

• Controleer het oliepeil en het brandstofniveau



• Kijk goed naar de verlichting en sleutels van de voertuigen, fietsen en 

fietsendragers voor vertrek, niet pas op de startlocatie

• Houd de hoeveelheid opladers die er op de sigarettenaansteker worden 

aangesloten in de gaten en neem extra zekeringen mee



• Zorg zelf voor extra fietsbanden en ventielen: zij kunnen helpen met de 

montage maar ze kunnen niet voorzien in banden

• Neem reservelampen mee voor de auto, de fiets en fietsendrager

• Zorg voor een back-up voor je navigatie! (routerol, laatste versie)



Ook hiervoor moeten zij veel op pad.

Zorg zelf dat je reserve mee hebt. Let hierbij op:

• Per merk en type voertuig verschilt welk type lampje er nodig is:

– H4, H7, T5, 21w, 5w. (en nog tal van verschillen)

– Ook het voltage (12volt bij een motor of personenbusje, of 24 volt bij een truck of bus)

– Er zijn complete setjes te koop. Vaak zitten hier ook zekeringen bij.

– Voor de fietslampjes: Batterijen meenemen!

DE LAMPEN



• Zorg voor voldoende brandstof in het voertuig en neem een jerrycan extra 

mee!

– Denk hierbij ook aan AD-blue!

– Let ook op de nieuwe coderingen van de brandstof:



• Let er op dat de ANWB faciliterend is aan de Roparun, en niet dezelfde 

service kan bieden als bij een Wegenwacht Lidmaatschap.

• Mocht je onverhoopt hulp nodig hebben?

Bel gerust, ze helpen je graag weer op weg!

ACT Wegenwacht: 0031-(0)10-3130565

ACT Algemeen: 0031-(0)10-4341165

Bij nood: eerst 112, dan het ACT!

LET OP!



TOT SLOT:

Lees het Roparun regelement nauwkeurig door!

Bij twijfel altijd vragen, de Roparun is één grote familie!

Roparun: 

Een avontuur voor het leven!

Voor vragen die over teams gaan:

e.stokvis@roparun.nl

Anders:

info@roparun.nl

mailto:e.stokvis@roparun.nl
mailto:info@roparun.nl



