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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 fondswervende instellingen. Elk fonds
dat in aanmerking wil komen voor een CBFKeur moet aan dezelfde criteria voldoen en
dezelfde procedure doorlopen. Fondswervende
instellingen moeten minimaal 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

16
Voorwoord
Eerste Roparun 1992
Routerol
Vrijwilligers van het eerste uur
Team 001 - Hoeksche Waard Runners
5 jaar Roparun
Roparun is het ‘goede virus’ - Nelli Cooman
Goed doel: Hospice Calando
Team 14 - 14 in ‘t uur
10 jaar Roparun
Vrijwilliger uitgelicht: Willem Kloos

2

2

06
09
10
12
14
16
18
20
22
24
25

INHOUDSOPGAVE

10

28
Route omdraaien 2004
Team 076 - Bommelerwaard
15 jaar Roparun
Goed doel: Hoofdhuidkoelers
Fotospread
Ambassadeurs
Team 060 - Pameijer
20 jaar Roparun
Team 097 - Royal Floraholland
Vrijwilliger uitgelicht: Mia Seltenrijch
Doorkomsten

60
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45

Goed doel: Konnektplay
25 jaar Roparun
Goed doel: Antoni van Leeuwenhoek
Team 102 - SV Sprundel
Almelo 2019
Bremen en Corona 2020
30 jaar Roparun
Toekomstwensen
RopaMODE
Column ‘Noodtoiletten’ Gert van ‘t Hof
Sponsoroverzicht

3

46
48
50
52
54
55
56
58
60
61
62

Wiljan Vloet
Directeur Roparun

FOTO: MARCO DE SWART

Auke de Boer
Voorzitter Stichting Roparun

FOTO: NIELS WENSTEDT

4

VOORWOORD

VOORWOORD

GESPREK TUSSEN DE DIRECTEUR EN VOORZITTER

ROPARUN BESTAAT DERTIG JAAR. DEZE ROPAREADER NEEMT JE MEE DOOR
DEZE 30 JAAR EN MEER. WILJAN VLOET BESLOOT IN 2018 DE VOETBALLERIJ
ACHTER ZICH TE LATEN EN ZICH IN TE ZETTEN ALS DIRECTEUR VAN
ROPARUN. AUKE DE BOER IS SINDS 2015 VOORZITTER VAN DE STICHTING
ROPARUN. ZE SPREKEN ELKAAR OVER DE GESCHIEDENIS EN TOEKOMST VAN
ROPARUN EN WAT HEN IS OPGEVALLEN.
Auke: Jij bent nog relatief kort verbonden aan Roparun, wat heeft
bij jou het meeste indruk gemaakt?
Wiljan: De betrokkenheid van teams en vrijwilligers, absoluut.
Hoe ze zich inzetten, niet alleen voor het evenement, maar
voor het goede doel. Sommige zijn hier 365 dagen per jaar mee
bezig. Ik vind het bedrag wat over al die jaren is opgehaald ook
indrukwekkend. Jij hebt als voorzitter veel van die goede doelen
een bijdrage mogen toekennen, is dat altijd zo leuk als het lijkt?
Auke: Dat is zeker een dankbare taak, waarmee we de richting
die er al sinds 1992 is, voortzetten. Het liefst wil je alles wel
goedkeuren, maar we moeten ook aan eisen voldoen. Soms botst
dat. Het is super dat er de laatste jaren steeds meer geld werd
opgehaald, zodat we ook grote projecten konden realiseren.
Een goed voorbeeld vind ik het nieuwe familiehuis, waar we als
Roparun meer dan 1.5 miljoen euro aan hebben gegeven. We
kunnen als stichting ons werk alleen maar doen dankzij de inzet
van de teams. Dat geeft wel een grote verantwoordelijkheid. Wat
vind jij eigenlijk het lastigst aan dit werk?
Wiljan: Het is zó belangrijk dat we ons altijd blijven ontwikkelen.
Maar daarbij moeten we wel de geschiedenis en de identiteit,
het DNA van Roparun, behouden. Juist dat eigene maakt
Roparun bijzonder. Daarom blijven mensen ook jarenlang
betrokken. Tegelijkertijd kunnen we niet stil blijven staan, want
dan gaan we toch positie verliezen. Mensen die zich ergens voor
willen inzetten, kunnen uit zovéél goede doelen kiezen. Zijn er
voorbeelden van goede doelen die óók al een jarenlange relatie
hebben met Roparun?
Auke: Jazeker, met als meest bekende natuurlijk Daniel den
Hoed. Daar ging de eerste donatie naar toe en recent hebben
we het nieuwe familiehuis mede mogelijk gemaakt. We waren
er bij toen het eerste hospice in Nederland werd opgericht,
waarna vele volgden. We steunen veel inloophuizen en ook de
overkoepelende organisatie IPSO. Richting de toekomst kijken we
naar nieuwe projecten, gericht op het blijven verbeteren van de
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palliatieve zorg. Een mooi voorbeeld van de afgelopen tijd vind ik
de koppelbedden. Hopelijk kunnen we in de toekomst meer van
dit soort grote projecten doen. Wat hoop jij voor de toekomst?
Wiljan: Ik hoop dat Roparun als evenement nog heel veel
jaren blijft bestaan. Herkenbaar als Roparun, maar met de tijd
meegegaan. Dit jaar is natuurlijk extra bijzonder, niet alleen
vanwege ons jubileum, maar ook vanwege corona. Dat past
bij Roparun, meegaan met de situatie en overal het beste
uithalen. Samen komen we er dan wel. In 2021 gaan we voor
een aangepaste editie in Nederland. Hopelijk kan deze Roparun
NL doorgaan in het Pinksterweekend, anders vallen we terug
op een virtueel alternatief. We blijven sowieso niet stilzitten.
Dat is ook geen optie voor Roparunners, die graag aan de slag
willen. Onze bijdrage is essentieel voor veel van de doelen. Hoe
het evenement er daarna uit gaat zien weten we nog niet, maar
als Roparunner hoop je natuurlijk weer als vanouds naar het
buitenland te kunnen. Wie weet welke nieuwe ideeën en inzichten
dit jaar nog oplevert, hoe dan ook gaan we ervoor. Als Roparun
willen we nog veel meer doelen kunnen ondersteunen en
onmisbaar worden in het palliatieve landschap.
Auke: Mooi hoe evenement en doel altijd weer samen vallen. Je
bent inmiddels meerdere keren mee geweest. Wat is voor jou de
meest indrukwekkende of opvallende plek tijdens de Roparun?
Wiljan: Ik heb beide keren de start mee mogen maken. Eerst in
Frankrijk en later in Duitsland en ik moet zeggen dat ik de laatste
tien minuten voor de start erg indrukwekkend vind, de muziek, de
verbondenheid, de passie, de medemens, alles komt daar samen
en dat voel je door je hele lichaam.
Auke: Dat is zeker waar. Dat moment is erg speciaal. Ik ben erg
benieuwd hoe het komend jaar gaat lopen, maar ik heb er het
volste vertrouwen in dat we samen met de teams en vrijwilligers
een mooie editie gaan neerzetten.
Wiljan: Dat denk ik ook, we gaan ervoor!
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1992: EERSTE
ROPARUN

EERSTE
ROPARUN
1992
HET IS WOENSDAG 27 MEI 1992, DE DAG VOOR HEMELVAARTSDAG, ALS DE PARKHAVEN
IN ROTTERDAM VOLLOOPT MET HARDLOPERS, FIETSERS EN SUPPORTERS, VOOR WAT DE
ALLEREERSTE ROPARUN ZOU WORDEN.
In de maanden voorafgaand werden bergen werk verzet om deze Run van
Rotterdam naar Parijs mogelijk te maken. En dat allemaal dankzij een
weddenschap tussen Peter van der Noord en zijn collega Sjaak Bril. Sjaak
was uitgevallen bij de Marathon van Rotterdam en Peter daagde hem uit
om van Rotterdam naar Parijs te lopen. De handen werden geschud en de
Roparun was geboren. Peter richtte een stichting op en koppelde hier een
goed doel aan; palliatieve zorg voor mensen met kanker. Het eerste jaar
bestond die zorg uit mobiele infuuspompen voor patiënten van de Daniel
den Hoedkliniek.

De lopers kwamen Parijs binnen bij Gare de l’Est en daar werd hun
aanwezigheid niet door iedereen op prijs gesteld. De clochards waren er
niet van gediend dat de Roparun-voertuigen bezitnamen van ‘hun’ vierkante
meters in Parijs en lieten dat op luidruchtige wijze blijken. Dit fenomeen
herhaalde zich toen de lopers letterlijk over de zwervers moesten springen
langs de Seine. Maar toen ook die hindernis was genomen, was daar
de glorieuze binnenkomst onder de Eiffeltoren. Wel 10 mensen van de
organisatie stonden de lopers op te wachten en in 1992 was dat als eerste
het team van PAC. De gendarmes en het publiek snapten er helemaal niets
van: “wie zijn die idioten die hardlopend door Parijs trekken en huilend in
elkaars armen vallen?” De polonaise daarna zorgde alleen nog maar voor
meer verwarring.

Het was in een tijd dat de computers nog draaiden op MS DOS, mobiele
telefonie nog niet bestond en navigatie al helemaal ondenkbaar was. De
Roparun was dus in alle opzichten een avontuur en de teams die daaraan
meededen moesten zich zelf redden. Uiteraard was er een route uitgezet
en werden er onderweg checkpoints ingericht om alles in goede banen te
leiden, maar dit evenement was nieuw en niemand wist wat hem of haar te
wachten stond.

“WIE ZIJN DIE IDIOTEN DIE
HARDLOPEND DOOR PARIJS
TREKKEN EN HUILEND IN
ELKAARS ARMEN VALLEN?”

Dertien teams verzamelden die bewuste woensdag onder de Euromast voor
het vertrek naar Parijs. Eerst was er nog een promotieloop door Rotterdam.
Via de Parkkade, de Willemsbrug en de Daniel den Hoedkliniek, waar
personeel en patiënten buiten stonden om de lopers succes te wensen, ging
het lange lint van lopers, fietsers en volgwagens naar de Pascalweg. Daar
was de ‘herstart’ en kon het avontuur echt beginnen.

’s Avonds was er het feest op de Camping Paris l’Est. Peter (die met Sjaak
ook de Roparun had gelopen) sprak de vrijwilligers en de teams toe. Ook hij
zal toen niet geweten hebben hoe groot de Roparun zou worden en hoeveel
doelen er in de loop der jaren ondersteund zouden worden.

In de 30 jaar dat de Roparun nu ‘jong’ is, is er in de vorm niet veel
veranderd. De afstand is wat groter geworden, er is een route vanuit
Duitsland bijgekomen, campers werden verboden op het parcours, maar
er is nog altijd één loper met twee fietsers die de route in estafettevorm
afleggen.

Een prachtig evenement was geboren en zou nog vele jaren, vele duizenden
goede doelen aan zich binden! Helaas kunnen zowel Sjaak als Peter deze
dertigste editie niet meer meemaken. Het is bijna ongelofelijk hoe beiden
uiteindelijk zijn overleden aan de ziekte waar zij zich jarenlang voor ingezet
hebben.

Het eerste logo van de Roparun bestond uit een afbeelding van de Euromast
en de Eiffeltoren. Dat is ook letterlijk waar het gebeurde, men liep van de
Euromast naar de Eiffeltoren.
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‘Gefeliciteerd met jullie 30-jarig jubileum!
Samen met vele gedreven vrijwilligers
hebben jullie een prachtige organisatie
opgebouwd. Daar mogen jullie enorm
trots op zijn, Roparun!’
Martin de Jong, directeur DELA

ROUTEROL

ODE AAN DE
ROUTE ROL
Lieve R,
Je bracht me vaak in verwarring
Ik kon je niet volgen en raakte je kwijt
Maar zonder jou was het uiteindelijk niets geworden
Je dwong me soms een stapje terug te doen
Daar naar waar we vandaan kwamen
Dus draaide ik om en jij draaide gelukkig mee
Opnieuw stonden we voor de kruising
Samen sloegen we de juiste weg in
En gingen verder op onze reis
We kwamen veel andere mensen tegen
Met trots wilde ik alles wat jij me gaf met hen delen
Toch hield ik je het liefst dicht bij mij
Samen maakten we vele kilometers
Dag en nacht, door weer en wind
Dankbaar ben ik jou, je hebt mij ver gebracht
Inmiddels zijn onze wegen gescheiden
Ingehaald door de moderne tijd
En weet je, lieve Routerol… stiekem mis ik je best.
Liefs, anoniempje
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VRIJWILLIGERS VAN
HET EERSTE UUR:
BARBARA, JOLANDA EN SANDRA

AL SINDS 1996 STAAT EEN VAN DE GEZELLIGSTE TRIO’S VAN DE ROPARUN AAN DE START IN
PARIJS. BARBARA HEYMANN, SANDRA VAN SON EN JOLANDA ZEEVEN HEBBEN AL 24 JAAR
DE SMAAK GOED TE PAKKEN ALS HET CATERINGTEAM. EN VOORLOPIG DENKEN ZE OOK
NOG NIET AAN STOPPEN. INMIDDELS ZIJN DE DRIE DAMES DAN OOK NIET MEER WEG TE
DENKEN BIJ DE START. ZE HOREN BIJ DE ROPARUN.
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VRIJWILLIGERS
UITGELICHT

“HET GEEFT DAN ZO’N TROTS
GEVOEL DAT WIJ DAARAAN
BIJ KUNNEN DRAGEN. WE
DOEN HET ECHT VOOR DIE
GLIMLACH”

Het begon allemaal toen Barbara en Sandra werkzaam waren in de Daniel
den Hoed, het eerste goede doel van Roparun. Hier werden ze regelmatig
geconfronteerd met de verschrikkelijke ziekte kanker. Toen de vraag kwam
om te helpen met catering voor de Roparun, sprongen ze dan ook meteen
bij. Later sloot Jolanda, de nicht van Sandra, zich ook aan bij de dames.
De Roparun is voor de drie vrouwen zo belangrijk geworden dat er niks
anders gepland kan worden tijdens het Pinksterweekend.

“ALS IEMAND ZOU GAAN
TROUWEN OP ÉÉN VAN
DIE DAGEN, ZOUDEN WE
ECHT NEE ZEGGEN TEGEN
DE BRUILOFT”

En lachen? Dat doen de drie dames zeker. Tijdens de jaarlijkse pastaparty
serveert het trio pasta aan de teams. “Het uitscheppen van de pasta is het
leukste om te doen. Je hebt contact met de mensen en we nemen ze ook
regelmatig in de maling. Dan vertellen we ze dat ze bij de tent naast ons een
lekkere pasta carbonara kunnen halen, wat natuurlijk helemaal niet zo is.
Iedereen krijgt dezelfde pasta.”
De eerste pastaparty staat de dames nog vers in het geheugen. Een kapotte
stoomoven en door een tekort aan olijfolie plakkende pasta zorgde voor een
enorme rij hongerige pastaliefhebbers. Als geluk bij een ongeluk was er
die ochtend iets misgegaan bij de bakkersbestelling waardoor er in plaats
van 110 stokbroden maar liefst 1100 stokbroden waren geleverd. Het brood
werd uitgedeeld en de rij begon te dansen, te zingen en vooral heel hard te
lachen. Het werd uiteindelijk toch een echte pastaparty die Barbara, Jolanda
en Sandra nooit meer vergeten.

Zelfs toen jaren geleden de oma van Jolanda en Sandra overleed, moest
de uitvaart worden uitgesteld. “Meerdere leden van het cateringteam zijn
familie en zouden bij die uitvaart aanwezig zijn, het moest dus wel uitgesteld
worden, anders zou er niemand meer over zijn om de catering te doen tijdens
de Roparun.”
Naast het feit dat er een paar leden daadwerkelijk aan elkaar verwant zijn,
voelt het vrijwilligersteam als een hechte familie. Ook al zien de meesten
elkaar maar één keer per jaar: “Het is elke keer weer een klein feestje.”
Dat het elk jaar weer een feestje is, komt door de gezelligheid en de
saamhorigheid; “Je doet echt alles samen. Het voelt gewoon eenzaam als je
weer thuiskomt na het evenement. Echt een kater.”

De vrouwen hebben in hun tijd als vrijwilligers al veel herinneringen
gemaakt, maar het stopt hier niet. “We willen het evenement eigenlijk zelf ook
ooit nog een keer meemaken door mee te doen in een team, bijvoorbeeld als
fietser. Nu komen we namelijk de cateringtent amper uit en hebben we soms
het hele weekend geen zonnestraal gezien. We krijgen eigenlijk niet zo veel mee
van het evenement. Daar hebben we het veel te druk voor.”

De dames gaan echter niet alleen voor die gezelligheid al sinds 1996
mee. De dankbaarheid van patiënten maakt het vrijwilligerswerk voor hen
onbetaalbaar. Zo stond er bijvoorbeeld jarenlang een ernstig zieke vrouw op
de finishlijn in Rotterdam met een bord waarop ze Roparun bedankte.

Het is duidelijk dat we voorlopig geen afscheid hoeven te nemen van
Barbara, Jolanda en Sandra. Het ambitieuze trio heeft nog een hoop
plannen voor hun Roparuntoekomst. Als het aan hen ligt, zijn ze er de
komende 30 jaar nog altijd bij, geven ze lachend toe.
“Elk jaar hebben we weer kippenvel en we laten ook regelmatig een traantje. De
Roparun is gewoon iets wat je niet kunt omschrijven, het is iets wat je mee moet
maken.” Dat is dan ook wat de dames mee willen geven aan toekomstige
teams en vrijwilligers: “Ervaar het gewoon!”
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TEAM
UITGELICHT

FOTO: MARCO TELJEUR

TEAM 001

HOEKSCHE WAARD RUNNERS

DE HOEKSCHE WAARD RUNNERS ZIJN NIET MEER WEG TE DENKEN BIJ DE ROPARUN.
HET IS NIET ALLEEN EEN TEAM MET EEN VAN DE LANGSTE REEKS DEELNAMES, MAAR
OOK EEN TEAM DAT MEERMAALS DE HOOGSTE OPBRENGST HEEFT WETEN TE BEHALEN.
TEAMLEDEN JAN VERMEULEN, JAN VAN BENNEKOM EN CONNY VAN BENNEKOM
VERTELLEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN HET TEAM.
ROPAREADER
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TEAM
UITGELICHT

Het begon in 1997 toen Jaap van der Linden, vrijwilliger bij Bosradio
Hoeksche Waard, geconfronteerd werd met kanker. Hij had eerder verslag
gedaan van het evenement en wilde nu zelf meedoen. Hij benaderde zijn
zwager Ger de Man om sportieve mensen en sponsoren te verzamelen, de
start van het eerste team was hiermee een feit. Na één deelname werd
officieel de Stichting Hoeksche Waard Runners opgericht. Helaas is Jaap
zelf aan kanker overleden. Hij is nog jarenlang de grote motivator van het
team geweest. Ger droeg het stokje over aan Bart Bruinenberg, die dit met
hetzelfde enthousiasme tot 2 jaar geleden deed, totdat Conny deze taak van
hem overnam.

gezamenlijk de opbrengst voor Roparun te verhogen. We zien nu bijvoorbeeld
dat een aantal andere teams ook de postactie oppakken, maar er zijn nog
zoveel meer gemeentes die zoiets kunnen doen.”
Als het aan de Hoeksche Waard Runners ligt, doet het team de komende 30
jaar nog altijd mee. Jan Vermeulen sluit af met een tip voor de toekomst:

“VOEG DE ROPARUN NIET
TOE ALS DOEL AAN JOUW
LEVEN, MAAR VOEG JOUW
LEVEN TOE AAN HET DOEL
VAN DE ROPARUN”

Team 1 Hoeksche Waard Runners ademt Roparun. Teamleden zijn het hele
jaar bezig met acties voeren, geld inzamelen, trainen en voorbereiden op
de reis naar Frankrijk. Toch is het weekend Parijs enkel de kers op de taart:
“Het lopen is leuk, maar het gaat om het geld”, aldus captain Conny.
Dat geld wordt opgehaald door middel van verschillende acties.
Teamleden verzamelen bijvoorbeeld flessen en verkopen onder andere
chocoladeletters. Het meeste geld wordt al jarenlang ingezameld met
de traditionele kerstpostactie. Het idee voor deze actie kwam 21 jaar
geleden toen Henk Verbaas met zijn fiets in een dorp kerstkaarten ging
rondbrengen. Dit groeide uit tot een groot succes, waarbij tegenwoordig
heel de Hoeksche Waard betrokken is. Met ondersteuning van 250
vrijwilligers bezorgen de teamleden door de hele Hoeksche Waard, vorig
jaar waren dit zo’n 90.000 kerstkaarten!
In 2004 mocht het team voor het eerst op het podium komen voor het
behalen van de hoogste opbrengst. Ze waren trots, maar het draait niet
om winnen. Jan Vermeulen, voorzitter van de stichting: “We zouden liever
zien dat we als 20e waren geëindigd met onze opbrengst, dat zou namelijk
betekenen dat er teams waren die nog meer geld dan wij hebben opgehaald
voor het goede doel.”
Dat het team niet te stoppen is, blijkt wel uit het bedrag wat ze wisten op te
halen tijdens de coronatijd. Ondanks dat Roparun niet plaats heeft kunnen
vinden, hebben ze voor de Roparun 2020 toch €75.000 weten in te zamelen.
In de 24 jaar dat het team mee doet aan de Roparun hebben ze veel
meegemaakt. Verdrietige momenten, zoals een groot ongeluk dat in 2000
tijdens de Roparun plaatsvond, het verliezen van teamleden aan kanker en
de Roparun die niet door heeft kunnen gaan. Gelukkig staan er ook een hele
hoop mooie en leuke herinneringen tegenover. Zo kwam er ooit in een Frans
dorpje een man de teamleden tegemoet. Hij had zelf ooit meegedaan aan
de Roparun en ging zijn shirt halen. Hij vroeg de Hoeksche Waard Runners
het shirt te signeren. Die handtekeningen werden natuurlijk met een grote
glimlach gezet. Nog steeds hebben ze regelmatig contact.
Wat Jan Vermeulen nooit meer zal vergeten, is de keer dat hij in een Frans
dorpje mensen tegenkwam met vragende gezichten. Niet zo gek wanneer
er ineens dag en nacht busjes, lopers en fietsers door het dorp komen. Jan
besloot uit te leggen wat Roparun was en waarom ze meededen en kon
daarmee rekenen op enthousiaste succeswensen van de dorpelingen.
Het team is na 24 jaar nog steeds succesvol. Hun geheim volgens Conny?
“We weten waar we het voor doen. Er is een goede balans onder de teamleden.
We lopen op hetzelfde tempo, we zijn homogeen. We hoeven niet altijd beste
vrienden te zijn, maar kunnen met elkaar overweg. De succesformule van een
lang bestaand team is het hebben van de juiste drijfveer, een goede balans en
een beetje verdraagzaamheid.”
Jan van Bennekom voegt toe: “We hopen dat teams van elkaar leren, om
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5 JAAR
ROPARUN

5 JAAR ROPARUN

1992
1996

Toen de Roparun hoorde dat patiënten in de
Daniel den Hoed niet naar de telefoon in de gang
konden, omdat er geen mobiele infuuspompen
beschikbaar waren, besloten ze dat ze hier een
bijdrage aan wilden leveren. Met een bedrag
van 100.000 gulden werden nieuwe mobiele
infuushouders, een aantal telefoons en tv’s
aangeschaft.
Aan de eerste editie deden 13 teams mee. Deze
teams kwamen vooral uit de beveiliging- en
hardloopwereld van Rotterdam. De start voor
de teams was onder de Euromast. Hier startte
voor hen de eerste run op het leven.

1992
EERSTE
ROPARUN
1993

DE ROPARUN VRIJWILLIGERS
WERKEN ALLEMAAL BINNEN
EEN SPECIFIEK ONDERDEEL,
DENK BIJVOORBEELD AAN
HET CALAMITEITENTEAM EN
DE CHECK-POINTS. 1993 WAS
VOOR EEN AANTAL VAN DEZE
VRIJWILLIGERSTEAMS DE
EERSTE KEER.

EERSTE KEER MOTORTEAM
Het motorteam ondersteunt
de teams op de route en
handhaaft het Roparun
reglement.

EERSTE KEER ACT
(ALGEMEEN
COÖRDINATIE TEAM)
In 1993 was het ACT
nog gevestigd in een
vrachtwagen op de
route (Commando
wagen). Inmiddels is hun
thuisbasis al jaren het
kantoor in Schiedam.

Tijdens
deze editie
finishten de
deelnemers
recht
onder de
Eiffeltoren.
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IN 1994 WAS HET VOOR HET EERST DAT
ER EEN FRANS TEAM AAN DE START
VERSCHEEN. SAPEUR POMPIERS DE
PARIS, EEN TEAM VAN DE BRANDWEER
UIT PARIJS.

BRUID AAN DE START
Net voor de start was er nog een opvallende gebeurtenis. Er trouwde namelijk een deelnemer.
De vrouw in een bruidsjurk, de man in renkleding, zodat hij vervolgens meteen van start kon
gaan.

SINDS DEZE EDITIE BESTAAT
ER EEN KLASSEMENT VOOR
HOOGSTE TEAMOPBRENGSTEN.
DE EERSTE WINNAAR VAN
DIT KLASSEMENT WAS TEAM
BARENDRECHT-RUNNERS MET
EEN BEDRAG VAN 36.302,42
GULDEN.

1995

EERSTE KEER CALAMITEITENTEAM
(TOEN NOG MEDISCH TEAM)
Het calamiteitenteam bestaat uit
medische professionals die kunnen
ondersteunen bij ongelukken of
blessures onderweg.

1994

DE EERSTE DAAD VAN NELLI COOMAN
VOND PLAATS IN 1996. ZIJ GAF HET
STARTSCHOT OP DE MULLERPIER.
NELLI IS INMIDDELS AL 25 JAAR
VRIJWILLIGER VAN DE STICHTING
EN IS JAARLIJKS TE VINDEN OP DE
START IN PARIJS EN DE FINISH IN
ROTTERDAM.

1996

Op 26 november kreeg Roparun
haar eigen ruimte, een etage aan de
Westhavenplaats in Vlaardingen. De
eerste vijf jaar werd alles vanuit een
diepe kast gedaan bij Peter en Thea van
der Noord thuis.
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NELLI
COOMAN

ROPARUN IS HET
“GOEDE VIRUS”
NELLI COOMAN LOSTE IN 1996 HET STARTSCHOT VOOR DE ROPARUN EN GING NOOIT
MEER WEG. DIT JAAR IS ZIJ VIJFENTWINTIG JAAR MET HART EN ZIEL AAN ROPARUN
VERBONDEN. ALS AMBASSADEUR VAN HET EERSTE UUR STEUNT ZIJ TEAMS, BEZOEKT
DOELEN EN IS IN HET PINKSTERWEEKEND FANATIEK SUPPORTER BIJ START EN FINISH.
Verandering
“In de afgelopen vijfentwintig jaar is Roparun bekender geworden. We
zijn nog steeds wat bescheiden, maar we zijn zeker bekender geworden.
Natuurlijk zijn er veel dingen anders nu. Dat startschot in 1996 was op de
Mullerpier. Voor het jaar erna had ik trouwens Erica Terpstra gestrikt. We
zijn gaan starten in Parijs en later ook in Duitsland. Allemaal vernieuwingen
en voor komend jaar moeten we maar afwachten wat er kan. Roparun kan
best een hoop veranderingen hebben, als er maar één ding overeind blijft
en dat zijn teams, teams, teams, teams en teams. Pas als de teams er
niet meer zijn, is er geen Roparun meer. Voor de rest maakt het niet uit of
we hier in Nieuwerkerk starten of in Limburg. Natuurlijk zijn zeker Parijs
en ook Bremen onderdeel van ons evenement, maar de kern zijn echt de
teams. En de vrijwilligers natuurlijk, die zijn top. Wanneer die er niet meer
zijn, kun je de Roparun ook wel vergeten.”

“Wat ik afgelopen Pinksterweekend heb gedaan? Dat weekend is voor
mij altijd Roparun, ook dit jaar al ging die niet door. Ik heb de Roparun dit
jaar in gedachten beleefd. Elk moment vanaf de vrijdag. Nu zijn we hier,
nu begint de barbecue, zo naar de start… ik ben zelfs niet naar de kerk
geweest dat weekend.”
Meedoen geen optie
De combinatie Nelli Cooman en Roparun had zomaar niet tot stand
kunnen komen, want de eerste keer dat Roparun haar benaderde, was
het antwoord “nee”. “Dat was in 1994. Ik zat toen net in de voorbereiding
voor de Europese kampioenschappen en dat paste echt niet. Een jaar
later heb ik wel “ja” gezegd om het startschot te lossen. Ik had me er
meer in verdiept en dacht “wat een evenement!”, mensen die zich inzetten
voor andere mensen, met zijn allen. Dat het de langste estafetteloop ter
wereld is, was natuurlijk mooi, maar mij ging het om het sociale en het
maatschappelijke. Want met lange afstanden lopen heb ik nooit wat gehad”.
“Tweehonderd meter” is het schaterende antwoord op de vraag naar haar
verste wedstrijdafstand. “Eén keer heb ik meegedaan aan een sponsorloop,
waarbij je een uur lang op de baan liep. Maar met alle liefde die ik voor de
Roparun voel, je gaat mij er niet als loper zien.”

“Ik kom ook bij veel doelen binnen, onlangs nog bij het hospice in Zierikzee
waar een koppelbed naar toe ging. Inloophuis De Boei in Rotterdam Zuid
was het eerste doel waar ik binnen kwam en dat blijft dan toch wel een van
mijn “lievelingen”. Inmiddels heb ik er heel veel gezien.
“Of ik er over tien jaar nog steeds bij ben? Als Roparun me over tien jaar
nog wil en ik nog iets kan bijdragen, dan bij ik er bij hoor. Er komt vast ook
een jongere generatie, maar wat mij betreft is het tot de dood ons scheidt
tussen mij en onze Roparun.”

“Oparun”
Een officiële benoeming tot ambassadeur van Roparun is er nooit geweest.
“Na dat startschot in 1996 ben ik gewoon nooit meer weggegaan, ik hoorde
er vanaf dat moment bij, punt. Ik heb maar één editie gemist, toen Roparun
samenviel met de Nelli Cooman Games. Dat leverde nog gedoe op met mijn
dochter, want die wilde persé naar de “oparun.”

Blijf volhouden
“Natuurlijk baalde ik als een stekker dat we dit jaar moesten overslaan.
Aan de teams wil ik meegeven ‘blijf volhouden. Blijf trainen en investeer in
het team, want er komt een moment dat we weer van start kunnen. Niet
opgeven dus, want daarmee helpen we anderen zéker niet. Roparun is het
“goede virus.”

Tranen
“Een van de ontmoetingen die me nog scherp bij staat, is met mijnheer De
Man uit Puttershoek. Hij hoort bij de Hoeksche Waard Runners, een team
dat vaker de hoogste opbrengst heeft gehad. Het was de laatste keer dat
zijn vrouw er nog bij was. We waren in tranen. Het jaar erna was ze er niet
meer. Maar alle ontmoetingen op de finish vind ik fantastisch. De mensen
die je bij de start hebt gezien of onderweg, die over de streep komen. Dat is
kicken en ik ben dan zo blij dat we allemaal weer goed thuis zijn gekomen.
Daar voel je echt goed dat we het sámen doen. Dat is echt wow voor mij.”

“ALS ER MAAR ÉÉN DING
OVEREIND BLIJFT EN DAT
ZIJN TEAMS, TEAMS, TEAMS,
TEAMS EN TEAMS”
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GOED DOEL
CALANDO

GOED DOEL
ROPARUN HOSPICE
CALANDO
RUSTIG STERVEN IN DE VERTROUWDE OMGEVING VAN JE EIGEN HUIS. EEN
VEELGEHOORDE WENS VAN MENSEN DIE WETEN DAT DE LAATSTE FASE VAN HUN
LEVEN NABIJ IS. HELAAS BLIJKT DIT NIET ALTIJD MOGELIJK, EEN HOSPICE KAN OP
ZO’N MOMENT EEN BIJZONDERE UITKOMST BRENGEN. HET IS EEN HUIS, EEN THUIS
ZELFS, MAAR DAN MET VOLDOENDE FACILITEITEN EN VERPLEEGKUNDIGE ZORG.
EEN HOSPICE WORDT DAN OOK WEL EEN BIJNA-THUIS-HUIS GENOEMD.

Er zijn op dit moment meer dan 170 hospices in Nederland, maar in 1997
had nog bijna niemand van het woord ‘hospice’ gehoord. Stichting Roparun
had in die tijd contact met Stichting Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Deze
stichting had het initiatief genomen om te onderzoeken of er behoefte was
aan een hospice op Goeree-Overflakkee. Het toenmalige Roparunbestuur
zag absoluut de waarde van een hospice en toen uit het onderzoek bleek dat
er in deze regio zeker een behoefte was, volgde al snel het besluit om dit
initiatief te steunen. Zo schonk Stichting Roparun destijds anderhalf miljoen
gulden van de opbrengst om het “Roparun Hospice Calando” te realiseren.

te bieden. Er werden vrijwilligers ingezet en opgeleid en extra sponsoren
gezocht om het voorbestaan van het hospice te kunnen waarborgen.
En zo is het gelukt, het eerste hospice in Nederland heeft sinds 2009 geen
ondersteuning meer nodig van Roparun om zich draaiende te houden. De
naam van het hospice is inmiddels ook aangepast naar “Hospice Calando”.
Het hospice vertelt ook nu nog op haar website dat de ondersteuning van
Roparun voor hen van onschatbare waarde is geweest.
Janneke Koningswoud is inmiddels aan het genieten van haar pensioen,
maar het hospice kan nog altijd op veel lokale betrokkenheid rekenen.
Door de jaren heen zijn er vele nieuwe initiatiefnemers opgestaan en zo is
het niet bij dat ene hospice in Nederland gebleven. Vele van deze hospices
weten Roparun te vinden om hen te ondersteunen in de opbouw of het
vernieuwen van het hospice. Zo zijn er in 2019/2020 al 700 koppelbedden
door Stichting Roparun gedoneerd, waarvan er een groot aantal ook in
hospices wordt gebruikt. Vanzelfsprekend is er ook een in gebruik bij
Calando.

Er werden twee geschakelde woningen in Dirksland op Goeree-Overflakkee
opgekocht en beschikbaar gesteld voor de Stichting Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis. Deze stichting heeft de woningen klaargemaakt voor het
gebruik als hospice en op 1 juli 1998 vond de officiële opening plaats.
Mevrouw Janneke Koningswoud ging aan de slag als directeur van het
hospice. Het runnen van een hospice, met alle gespecialiseerde en
intensieve zorg is een kostbare onderneming. Stichting Roparun besloot
dan ook in 1999 om het hospice voor 10 jaar structurele ondersteuning
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TEAM 14 IN ‘T UUR

HET HELE JAAR DOOR

TEAM 14 IN ’T UUR IS EEN TEAM UIT BERGEN OP ZOOM. MET AL 23 DEELNAMES EEN VAN DE
MEER ERVAREN TEAMS BINNEN DE ROPARUNFAMILIE. TIJDENS DIT INTERVIEW PRATEN WE
MET EEN AANTAL TEAMLEDEN OVER HUN ERVARINGEN.
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“Net als de Roparun zelf, is 14 in ’t uur ook gestart door twee enthousiastelingen. Binnen twee maanden stond het team en waren we klaar om te
beginnen aan de Roparun” vertelt Elaine Kools, teamlid van het eerste uur.

FOTO: GER HAGENDOORN

Het team begon in 1997 aan een Roparun die er heel anders uitziet dan nu.
“We gingen toen op weg zonder dat we het parcours verkend hadden en je
had ook geen telefoon bij je om het even op te zoeken. Ook was het een heel
avontuur om na de finish in het donker een tent op te zetten als je zo moe
bent.”
Nu, na 23 geslaagde edities, is het team een geoliede machine. Teamcaptain
Mickel van Eekeren: “Nadat we ons Roparunjaar afsluiten met de jaarlijkse
barbecue kijken we eigenlijk al snel naar het volgende jaar en begint
de planning. Eerst met het teambestuur en daarna met zijn allen. Het
evenement is prachtig, maar voor ons is de Roparun een heel jaar inzet tonen
voor het goede doel. Deze betrokkenheid vragen we ook van onze teamleden.”
14 in ’t uur heeft verschillende acties gehad in de afgelopen jaren. “De meest
succesvolle actie is onze mountainbiketocht. Bij ons in het gebied heb je
de perfecte mix van ondergrond en heuvels om een mooi parcours uit te
zetten. Vaak combineren we het inschrijven voor de actie meteen met de
lotenverkoop; de mensen zijn er op dat moment toch al”, geeft Mickel nog als
tip mee.

de belangrijkste taak van die dag. Ze waren alleen nergens te bekennen toen
het moment daar was! Ze vindt overigens wel dat het tijd is om een nieuw
huis voor de trofee te vinden“.

De mountainbiketocht kan dit jaar helaas geen doorgang vinden vanwege de
coronamaatregelen. Elaine: “Op dit moment zijn we onze Sinterklaasactie
en chocoladeletteractie aan het promoten. Hopelijk kunnen we deze
goedlopende acties volgend jaar weer oppakken”.

Naast de gouden eikel heeft het team ook een loten-bokaal. Deze gaat naar
degene die de meeste loten weet te verkopen. “Ik heb deze inderdaad een
aantal keer gewonnen. Niet omdat ik loten verkopen nou zo super leuk vind,
maar juist omdat ik er snel doorheen wil! Ik verkoop namelijk altijd hele
boekjes in één keer”, vertelt Elaine lachend. “We nemen ze ook mee richting
kleine ondernemers. Op het moment dat een volledige sponsordeal nog wat
te ver is, zijn deze vaak wel bereid om een aantal loten over te nemen”.

SPADO
Het team uit Bergen op Zoom vindt een hoop steun in de directe omgeving,
onder andere bij de lokale atletiekvereniging SPADO. Mickel en Ronald Otto,
penningmeester van het team, hebben hier hun roots liggen, maar ook veel
andere teamleden hebben ze hier leren kennen. “Ik ben voor het eerst echt
benaderd bij het lokale tuincentrum waar het team op dat moment toevallig
een actie had”, vertelt Ronald.

Betrokkenheid
Wat alle teamleden gemeen hebben is de betrokkenheid bij het goede
doel van Roparun. “Sinds het begin van het team hebben we meer dan 170
teamleden gehad” vertelt Ronald. “Maar voor iedereen stond de inzet het
hele jaar centraal. Zo hebben we in al die jaren al meer dan €414.000 euro
opgehaald voor het goede doel.”

“KORT VOOR DE RUN ZOU
STARTEN HOORDE IK OP DE
CLUB DAT IK MEE ZOU DOEN.
EN SINDS DIE RUN IN 2008
HEB IK EEN GOEIE PLEK
GEVONDEN BIJ HET TEAM”

Het team gaat dit jaar voor hun 24e editie en ook al halen ze misschien niet
altijd meer de 14 kilometer in het uur, het team zal zich sterk blijven maken
voor het doel waar ze zich al die jaren al zo verbonden aan voelen.

Gouden Eikel
Na zoveel Roparun-edities heeft het team ook zeker de nodige momenten
gehad waarop het niet altijd even lekker gaat. Mickel: “Er gaat altijd wel iets
fout, dat weten we. Belangrijk is hoe we ermee omgaan. We hebben daarom
de ‘Gouden Eikel’ in het leven geroepen, een trofee voor de minder handige
actie van dat jaar. Op die manier geven we er een leuke draai aan en houden
we het positief. Toevallig was hij de laatste keer voor mijn vrouw en haar
navigator. Er was een wisselplek afgesproken waar ze ons moesten oppikken,
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10 JAAR
ROPARUN

10 JAAR ROPARUN
1997

AAN DE START VAN
ROPARUN 1998
VERSCHIJNEN VOOR HET
EERST MEER DAN 100
TEAMS
Dit zorgt ervoor dat de
opbrengst voor het eerst de
miljoenengrens doorbreekt.

1992
2001

IN 1997 WORDEN ER TWEE
BUNGALOWS GEOPEND IN DE
BANJAARD. DEZE BUNGALOWS
WAREN EIGENDOM VAN ROPARUN.
HIERDOOR KON ROPARUN
WEEKENDEN EN MIDWEKEN
AANBIEDEN AAN PATIËNTEN OM
ER SAMEN MET HUN FAMILIE EN
VRIENDEN EVEN TUSSENUIT TE
KUNNEN.

1998

ROPARUN INTRODUCEERT
HAAR MASCOTTE; DE
ROPARUNVOGEL. DE
GEBOORTE VAN DEZE
BLAUW VRIEND IS AL
JAREN EEN NIET TE
MISSEN ONDERDEEL VAN
DE ROPARUN. IN 2019
HEEFT ONZE VOGEL
EEN GROTE MAKE-OVER
GEKREGEN.

RECORD, NA RECORD,
NA RECORD
Het lijkt een editie
waarbij elk record
wordt verbroken,
want het team
Holland International
Marathon weet de
route Rotterdam-Parijs
binnen 30 uur af te
leggen.

FOTO: GUIDO KOPPES
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1999
IN HET JAAR 1999
WORDT ER VOOR HET
EERST EEN DOEL
ONDERSTEUND IN
FRANKRIJK. HET
HOPITAL NECKER
ONTVANGT
EEN BEDRAG VAN
45.000 GULDEN.

2000

IN DIT JAAR SPEELDE OOK DE
MKZ-CRISIS. DAT WAS VOOR
DE ORGANISATIE BEST EEN
SPANNENDE TIJD.

2001

DE EERSTE ROPARUNKINDERDAG
Een dag waarbij honderd zieke kinderen met hun ouders, broers
en zussen vermaakt worden met een rondvaart tijdens de
Wereldhavendagen. Tijdens deze rondvaart organiseerde Roparun
verschillende activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spelletjes,
een clown, een ballonnen kunstenaar en natuurlijk een hapje en een
drankje.

FOTO: LEANDER VAREKAMP

Introductie van Roparunnerstad van het jaar. De eerste winnaar
is Ossendrecht. Wist je dat Ossendrecht elke editie een thema aan
hun doorkomst koppelt? Of dat zij onze eerste officiële doorkomst
waren?

LAATSTE GULDENS VOOR EEN GOED DOEL
Het laatste doel wat ondersteund werd in de guldentijd was Netwerk
Palliatieve Terminale zorg Roermond. Zij ontvingen een bedrag van
850,- gulden voor een Palliatieve kit.
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LET´S

RUN

BESTEL NU JULLIE TEAMWEAR!

Alle deelnemende teams krijgen 40% korting. 20% van de
omzet gaat naar ROPARUN. MOGELIJK MET BEDRUKKING!
IS TROTSE PARTNER VAN ROPARUN

WWW.ROPARUN.MASITA.COM

Strandgevoel in de Beach Chilla
Als je er tussenuit gaat om met je gezin echt even samen te
zijn, heb je hoge verwachtingen. En terecht. Daarom doen we
er alles aan zodat je fijne herinneringen hebt aan je verblijf. Een
metamorfose is bij Center Parcs in volle gang. In bijna al onze
bestaande parken worden cottages en diverse faciliteiten
vernieuwd. Park Zandvoort is onlangs opgeleverd met Beach
Chilla’s, een wellness hotelsuite en nieuwe wildwaterbaan.

AVONTUUR COTTAGE

Wereldreis in de Avontuur cottage

BEACH CHILLA

In De Eemhof en Het Heijderbos zijn de eerste verfrissend
nieuwe types ook boekbaar, zoals de stijlvolle hotelkamers en
bijzondere Avontuur cottage. Een gethematiseerd interieur,
waar elke kamer je mee op reis neemt rond de wereld. En wat
dacht je van de uitgebreide spa in Park Hochsauerland (D),
daar kom je echt volledig tot ontspanning. En dit is niet alles …
er volgen nog veel meer vernieuwingen!

Ontdek meer op centerparcs.nl/ropareader

Zeg ja tegen genieten van
de natuur dicht bij huis,
relaxen in een vernieuwde
cottage of samen van de
spectaculaire glijbanen in
de Aqua Mundo.
Ieder z’n Center Parcs.

VRIJWILLIGER
UITGELICHT

WILLEM KLOOS
WEDSTRIJDLEIDING PARIJS

TIJDENS EEN WERKBEZOEK AAN DE BRANDWEER ROTTERDAM RAAKTE WILLEM
KLOOS IN GESPREK MET HERMAN, DIE TOEVALLIG DEZELFDE MOTOR HAD ÉN
VRIJWILLIGER WAS BIJ ROPARUN. VAN HET EEN KWAM HET ANDER EN VOORDAT
WILLEM HET WIST STAPTE HIJ IN 2001 OP DE MOTOR RICHTING PARIJS EN
WAS HIJ OFFICIEEL VRIJWILLIGER. TEGENWOORDIG IS WILLEM ACTIEF ALS
WEDSTRIJDLEIDER VAN DE ROUTE PARIJS.
Sinds 2001 zijn er veel Roparun-momenten geweest
die Willem nog steeds bij zich draagt. “Elk jaar is er
wel een hoogtepunt, maar dat eerste jaar toen we
met alle motorrijders tegelijk het finishterrein
op kwamen rijden en alle teams daar
zagen, dat was een echt kippenvel
moment!”. Richting 2021 heeft Willem
een duidelijke wens voor alle teams:
“Ik hoop dat iedereen, waar de
start en finish ook moge zijn,
gezond, moe en voldaan over de
finish komt!”

“IK HOOP DAT
IEDEREEN, WAAR DE
START EN FINISH OOK
MOGE ZIJN, GEZOND,
MOE EN VOLDAAN OVER
DE FINISH KOMT!”
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ROUTE
OMDRAAIEN

ROPARUN, FAIRE
DEMI-TOUR!
DE DERTIENDE ROPARUN, 2004, BRACHT EEN GROTE VERANDERING MET ZICH
MEE. DE 191 TEAMS, DESTIJDS HET RECORD, ZOUDEN DE ROPARUN ANDERSOM
BEGINNEN. STARTEN IN PARIJS, FINISHEN IN ROTTERDAM. NU WETEN WE NIET
BETER, MAAR DEZE WISSEL IS TOEN MET EEN GOEDE REDEN DOORGEVOERD.
Dat Roparunners naast een enorme passie voor het goede doel ook wel
van een feestje houden is geen geheim. Onderweg met een team hoor je de
carnavals- en feestmuziek van afstand al aankomen. Maar het gebeurt niet
vaak dat een feestje zo groot wordt dat je een heel land uitgezet wordt.

weten te vinden: geen finishlocatie met groot feest tot in de late uurtjes,
maar een startlocatie. Het idee speelde al bij de organisatie om van de
finish een groter evenement met meer publiek te maken. Dat idee en de
geluidsoverlast in Parijs waren het zetje om de route daadwerkelijk om te
draaien. Roparun, faire demi-tour!

Veel Roparunners hebben er nog fijne herinneringen aan, de originele route
van Rotterdam naar Parijs. In het begin zelfs met een aankomst recht onder
de Eiffeltoren. Later werd deze finishlocatie verplaatst naar het vertrouwde
vliegveld buiten het centrum waar de Roparun nu ook nog gebruik van
maakt. Dit vliegveld was een finishplek waar de teams konden uitrusten
voordat iedereen aan de terugreis naar Nederland zou beginnen.

“Het idee was er toen om de route om te draaien. In plaats van finishen op
het terrein in Parijs zouden we de start hier laten plaatsvinden. Het kostte
wat moeite en we moesten beloven doodstil van start te gaan. Het starten
hebben we daarom met een stoplicht gedaan, we mochten zelfs geen
startschot geven”, aldus Jan.

Velen besloten dat het ‘uitrusten’ ook wel op een later moment kon. Teams
en teamleden kwamen samen, om te genieten van een barbecue en terug te
blikken op de geleverde prestatie. En dat moest gevierd worden. Dat is dan
ook precies wat er gebeurde, een groot afsluitfeest op de camping in Parijs.
Een feest dat jaarlijks groter en uitbundiger werd door het toenemend
aantal deelnemers.

Gelukkig heeft het goede gedrag door de jaren heen ervoor gezorgd dat het
starten uiteindelijk weer wat uitbundiger mocht gebeuren. De afgelopen
jaren is het zelfs uitgebreid met de mogelijkheid voor deelnemers om
voorafgaand aan de start te overnachten, gezellig te barbecueën en zelfs
een kleine pre-party mee te maken.

“We hadden altijd de band Shaky Ground die kwam spelen. Wat een feest
was dat! We stonden in een tent van 2000 vierkante meter, vol van voor tot
achter“, vertelt Jan de Vuijst, vrijwilliger van het eerste uur in team Parijs.
“Het feest in 2003 was met de grootste groep die we daar gehad hebben. Op
een gegeven moment stond de ME voor het hek, maar we hadden gewoon
netjes een vergunning. Om 1 uur strak trokken ze de stekker eruit, geen
seconde langer dan de vergunning toeliet”.

“ROTTERDAM-PARIJS
OF PARIJS-ROTTERDAM,
ROPARUNNERS MAKEN
OVERAL EEN FEESTJE VAN!”

Het geluid van ons Roparunfeest was voor de omliggende woonwijk
zo storend, dat het volgende jaar dan ook geen vergunning meer werd
afgegeven voor het opzetten van een finishlocatie. Maar met wat charme en
een aantal goede afspraken heeft de organisatie destijds toch een oplossing
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TEAM 076

BOMMELERWAARD

IN 1999 ZEI GERARD BAMBACHT VOOR HET EERST ‘JA’ TOEN EEN TEAM HEM VROEG MEE
TE DOEN, ZONDER DAT HIJ WIST WAT ER ECHT GING GEBEUREN. 22 JAAR LATER IS DE
FANATIEKELING NOG ALTIJD VAN DE PARTIJ.
ROPAREADER
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De allereerste van Gerard was die met Team Hillegersberg. “Roparun
bestond nog maar zeven jaar in 1999 en het was nog veel avontuurlijker.
De ene etappe werd ik ingezet als fysiotherapeut, de andere als fietser.
Logistiek gezien is het tegenwoordig een stuk makkelijker geworden. Je
hebt nu ook geen briefjes (routekaarten, red.) meer op de fiets die continu
wegwaaien en tegenwoordig liggen er uitgebreide draaiboeken klaar.”

is de laatste naam die Gerard opschreef. “Mari was trompettist bij orkest
Zwajé de la Mimol in de Bommelerwaard en heeft jaren opgetreden bij de
Promenadeloop. Een paar jaar geleden werd hij ziek. Als verrassing stond
hij, toen hij al erg ziek was, te spelen bij de Daniel. Ik verzekerde hem: wat
er ook gebeurt, de volgende Roparun is voor jou.”
Kameraden
Ook gaf Gerard in totaal drie keer zijn medailles weg. “Aan Jo, een lieve
vriend van ons. Wat was hij trots dat ik hem na de Roparun de medaille
omhing. Het gaf hem energie voor zijn laatste levensjaar.” De tweede was
voor Teunis, een fanatieke sportman. “Hij vond het geweldig. Hij wilde zo
graag met ons een keer mee op de fiets. Dat lukte helaas niet meer.” En er
ging een medaille naar de ouders en kinderen van Marjolein. “Die wist dat
ze de Roparun daarop niet meer als supporter kon meemaken. Ze had me
zelf vooraf nog een envelop met een donatie gegeven. Voor als zij er niet
meer was…”

Onderweg tijdens die eerste zeiden Gerard en vriend Jan tegen elkaar:
‘Nooit meer’. Dat veranderde 180 graden toen de heren over de finish
kwamen. Ze besloten zelf een team op te richten! “We hebben vrienden
en kennissen bij elkaar gebracht. De Lions Club, de club waar Jan lid van
was, wilde ons Roparunteam 76 Brandwijk Bommelerwaard Runners graag
financieel ondersteunen.”
Mari
Inmiddels is het team een begrip in de Bommelerwaard. En daar plukt
het de vruchten van. “De betrokkenheid van de bevolking is heel groot.
Iedereen doet mee met onze Promenadeloop.” Een loop waar de senioren
in het ‘voorprogramma’ staan en de kinderloop als de hoofdwedstrijd wordt
gezien. “In het begin ging het geld van Roparun naar zieke kinderen. In dat
kader hebben we deze wedstrijd bedacht.”

Hoe langer Gerard met de Roparun bezig is, hoe fanatieker hij wordt, zegt
hij stellig. “Ik ben gewoon een Roparunner. Dat zit in je bloed. Vervelen doet
het nooit. Ik blijf hoe dan ook altijd betrokken bij het evenement.”

Samen met de lotenverkoop, sponsorwerving (‘De firma Brandwijk is al
jarenlang een sociaal betrokken sponsor’) en een kerstbomenactie haalde
het vriendenteam vorig jaar meer dan 30.000 euro op. Een recordbedrag.
Volgens Gerard komt dat ook door de zichtbaarheid van het team. “Wij
trainen het hele jaar iedere zaterdagochtend met elkaar. Altijd is er
minstens tien man in Roparunshirt aanwezig. Niet alleen lopers, maar ook
fietsers. In die trainingen stimuleren we elkaar ook; er is geen training die
niet over Roparun gaat.”

“PLEZIER EN VERDRIET GAAN
BIJ DE ROPARUN HAND IN
HAND EN DAT MAAKT ONS
KAMERADEN!”

De drive onder de deelnemers van het team is dan ook enorm. “Wie kent
niet iemand met kanker? Zowel mijn vader als schoonvader zijn vrij jong
aan kanker overleden.”Op de route wordt ook zeker stilgestaan bij de
mensen die getroffen zijn door kanker... Letterlijk, vertelt Gerard. “Als
je Almelo binnenkomt, loop je over een lange laan richting een kasteel.
Mensen staan er muziek te maken. Je krijgt een krijtje in je hand zodat
je de naam kunt opschrijven van iemand die je aan het hart gaat.” Mari

Lintje
De enorme inzet van Gerard Bambacht wordt beloond met een lintje!
Teamcaptain Tommie van Hooft: “Gerard is kartrekker en duwer van het team
tegelijk. Loper van het eerste uur en hij zet zich op zowel sportief gebied als
voor het inzamelen van geld meer dan 100 procent in. En dat al 20 jaar. Gerard
is bedenker van de Promenadeloop en kerstboomactie: onze kassuccessen.”

FOTO: JOHAN VERBEEK
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2002

1992
2006

DE ‘CYBERBUS’ IN FRANKRIJK. EEN
MANIER OM CONTACT MET THUIS
TE HEBBEN, INTERNETTEN IN DE
BUS! IN DE BUS STAAN EEN 16TAL COMPUTERS WAAR DE TEAMS
GEBRUIK VAN KONDEN MAKEN.
In 2002 hadden we in het
Roparunweekend 60.000 bezoekers op
de site, in 2019 was dit aantal al meer
dan 200.000 bezoekers!

HET EERSTE DOEL WAT
ONDERSTEUND WERD IN EURO’S
WAS: IJSSELLAND ZIEKENHUIS
CAPELLE AAN DEN IJSSEL. EEN
BEDRAG VAN 112.494,38 EURO
BIEDT HULP BIJ DE VERBOUWING
VAN DE ONCOLOGIE AFDELING.

BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM
IVO OPSTELTEN VERZORGDE
HET STARTSCHOT. HIJ STUURDE
DE MENSEN OP WEG MET DE
WOORDEN ‘ROTTERDAM IS TROTS
OP DIT EVENEMENT’.

2003

EERSTE DEELNAME VAN HET VU
MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM
Na al jaren financiële ondersteuning
te hebben ontvangen voor
verschillende projecten, vond het
personeel het nu tijd om niet alleen
maar te nemen, maar ook te geven.
Ze zetten zich op deze manier in
voor Roparun.
In dit jaar ontving het VU een
ondersteuning van 87.440 euro voor
het Centrum Plek.
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DIT JAAR WORDT DE ROUTE
OMGEDRAAID. SINDSDIEN WORDT ER
GESTART IN PARIJS EN IS DE FINISH IN
HET CENTRUM VAN ROTTERDAM.

2004

2005

IN OSSENDRECHT KOMEN DE DEELNEMERS OVER DE ‘KOOLSINGEL’.

FOTO: PHOTOOS.NET

VOOR HET EERST EEN BELGISCH TEAM DAT DEELNEEMT AAN DE ROPARUN: CHAT’NRUN TEAM VLAANDEREN.
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GOED DOEL
HOOFDHUIDKOELERS
HOOFDHUIDKOELING WORDT GEBRUIKT VOOR, TIJDENS EN NA EEN CHEMOKUUR.
DOOR EEN HOOFDHUIDKOELER KAN DE KANS OP HAARUITVAL WORDEN VERMINDERD
OF ZELFS HELEMAAL WORDEN VOORKOMEN. HOEWEL HET VOOR DE PATIËNTEN IETS
HEEL BELANGRIJKS IS, VOORAL OP HET PSYCHISCHE VLAK, HADDEN ZIEKENHUIZEN
VAAK NIET HET BUDGET VOOR DE AANSCHAF. STICHTING ROPARUN ZAG DIT EN
LEVERDE IN 2006 DE EERSTE HOOFDHUIDKOELERS AAN ZIEKENHUIZEN.

Een perfect voorbeeld van palliatieve zorg. Een chemotherapie behandeling
doorkomen met minimaal of geen haarverlies zorgt voor zelfvertrouwen en
een goed gevoel bij een patiënt. Een gevoel wat in een behandelingsperiode
goud waard is.
“Het heeft te maken met een stukje kwaliteit van leven. Als de ziekte
geconstateerd wordt en je elke 3 weken een chemokuur hebt, moet je zoveel
leveren. Het is elke keer wel weer even wennen aan de temperatuur daling
en ik heb het de rest van de dag ook koud, maar dat is het allemaal waard.”
De waarde van de hoofdhuidkoelers werd wel degelijk ingezien en al
snel kwamen er meerdere aanvragen binnen. In de periode van 2006 –
2015 heeft de Roparun zo’n 170 hoofdhuidkoelers kunnen uitgeven. Een
totaalbedrag van €1.425.000. Naast Nederland zijn de hoofdhuidkoelers
ook in België, Frankrijk en Duitsland ondersteund door de Roparun.
Dit was de eerste keer dat toezeggingen van de Roparun voor een landelijke
interesse zorgde. Vanuit Roparun is wel bewust de keuze gemaakt om in
2015 te stoppen met het ondersteunen van hoofdhuidkoelers. Het beeld
vanuit Roparun is dat dit een onderdeel moet zijn van de noodzakelijke zorg
en dat de reguliere zorg dit zou moeten aanbieden als optie.
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MIA SELTENRIJCH
AANSPREEKPUNT EN GASTVROUW

AL SINDS 1992 IS ZE ACTIEF ALS VRIJWILLIGER BIJ DE ROPARUN: MIA
SELTENRIJCH. ZE WERD TOENTERTIJD GEVRAAGD DOOR GOEDE VRIEND, EN
TEVENS AANLEIDING VOOR DE ROPARUN, SJAAK BRIL OM TE HELPEN BIJ
DE FINISH IN PARIJS. VOOR VEEL DEELNEMERS IS ZE EEN BEKEND GEZICHT
ALS VRIJWILLIGER OP DE TEAMBIJEENKOMSTEN EN NATUURLIJK ALS
AANSPREEKPUNT VAN DE INSCHRIJFBALIE OP DE DUITSE STARTLOCATIE.
DAARNAAST IS ZE OOK AL JAREN ACTIEF ALS GASTVROUW OP HET VIP-DECK
VAN DE FINISHLOCATIE.
Voor Mia is het vanzelfsprekend dat ze zich al bijna 30 jaar
op verschillende manieren zo inzet voor de Roparun. “De
Roparun is voor mij zo bijzonder, omdat we op deze manier
het ‘kindje’ van Sjaak, die helaas niet meer bij ons is, kunnen
laten voortleven.”
Het is dan ook vooral die gedachte die haar al jaren
motiveert. Daarbij zorgen ook de gezelligheid onder
de vrijwilligers, het enthousiasme van de teams
en natuurlijk het goede doel waar iedereen het
voor doet ervoor dat Mia al zo lang actief is als
vrijwilligster. “Het gaat mij persoonlijk om het
gevoel dat ik iets kan betekenen voor mijn zieke
medemens. Voor degenen die de strijd met de
ziekte kanker aan moeten gaan.”
Mia gaat er dan ook vanuit dat Roparun gewoon
nog dertig jaar zo door kan gaan. “Ik hoop dat het
de teams blijft lukken om geld op te halen, zodat er
ieder jaar weer meer mooie doelen gesteund kunnen
worden.” En natuurlijk kunnen we ook in de toekomst
weer op Mia rekenen: “Ik hoop dat we volgend jaar weer
op pad kunnen met de Roparun en dat we allemaal gezond
blijven, dat is uiteindelijk het meest belangrijk!”

“HET GAAT MIJ
PERSOONLIJK OM
HET GEVOEL DAT IK
IETS KAN BETEKENEN
VOOR MIJN ZIEKE
MEDEMENS”
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AMBASSADEURS
ROPARUN 2021
“IK MOCHT ERBIJ ZIJN TOEN
HET CONTRACT MET DE NIEUWE
HOOFDSPONSOR DELA GETEKEND WERD
DIT JAAR. LATEN WE HOPEN OP NOG MEER
MOOIE PARTNERS VOOR DE ROPARUN.
GOEDE PARTNERS IN COMBINATIE
MET DE INZET VAN ALLE TEAMS EN
VRIJWILLIGERS, DAN KUNNEN WE ZO
NOG 30 JAAR VOL GAS!”
- BAS NIJHUIS

“DE VRIJWILLIGERS VAN DE
ROPARUN ZIJN ZO BETROKKEN.
ER ZIJN ZELFS MENSEN DIE ZICH
AL MEER DAN 5, 15 OF ZELFS 25 JAAR
INZETTEN, DAT IS TOCH SUPER! HOPELIJK
KUNNEN WE IN DE KOMENDE JAREN NOG
MEER MENSEN KENNIS LATEN MAKEN MET
DIT MOOIE EVENEMENT, WIE WEET OOK
WEL IN DE ROL VAN VRIJWILLIGER.”
- MAARTJE KREKELAAR

“IN EEN JAAR WAAR DE
ROPARUN NIET DOOR KON GAAN
TOCH NOG 2 MILJOEN EURO OPHALEN
VOOR DE PALLIATIEVE ZORG, EEN
TOPPRESTATIE. IK HOOP DAT DE TEAMS
ZICH ONDANKS DE ONZEKERHEID IN DE
WERELD GOED KUNNEN VOORBEREIDEN OP
DE ROPARUN 2021. GOED TRAINEN, OOK
SAMEN ALS TEAM, DIE KILOMETERS
ZIJN HOE DAN OOK ZINVOL! ”
- BRAM SOM

“EEN BIZAR JAAR, ALLES LAG
STIL. HET IS DAAROM GOED OM
TE ZIEN DAT ER TOCH TEAMS ZIJN
DIE ZICH INSCHRIJVEN EN LATEN ZIEN
HOE BELANGRIJK ZE DE HULP VOOR
PALLIATIEVE ZORG VINDEN. ZO MAKEN WE
HET VERSCHIL EN KUNNEN WE ZOVEEL
MOGELIJK DOELEN ONDERSTEUNEN.”
- MARTEN DE ROON

“DAT FAMILIEGEVOEL IS ER AL
30 EDITIES EN WAT MIJ BETREFT
GAAN WE NOG VEEL LANGER ZO DOOR.
DE TEAMS EN VRIJWILLIGERS ZIEN
HOE BELANGRIJK HUN INZET IS VOOR DE
PALLIATIEVE ZORG. HOPELIJK KUNNEN
WE DAT ZO VAST BLIJVEN HOUDEN IN DE
TOEKOMST!”
- NELLI COOMAN
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Train jezelf trots!
Eerst jij tegen jou.
Dan samen tegen de rest.

TROTSE PARTNER EN DEELNEMER

TEAM 060

PAMEIJER

NAAST HET VIEREN VAN HET GROTE 30E ROPARUN-JUBILEUM ZIJN ER OOK TEAMS DIE
EEN EIGEN JUBILEUMFEESTJE MOGEN VIEREN. EEN VAN DIE TEAMS IS PAMEIJER TEAM
60. ZIJ DOEN IN 2021 VOOR DE 15E KEER MEE AAN DE ROPARUN. EEN MOOI MOMENT OM
MET TEAMLID RIJKA FRELING EN OUD TEAMLID NATALIE BUNSCHOTEN-NOOTENBOOM TE
PRATEN OVER HUN ERVARINGEN.
ROPAREADER

38

TEAM
UITGELICHT

Toen ik het jaar daarna zelf teamcaptain werd, heb ik snel besloten dat we
een reservefiets mee zouden nemen voor het geval dat er een lekke band
was, volgens mij een goed eerste besluit.”
“We hebben ook wel een aantal keer noodweer gehad. Er was een editie dat
het zo hard regende dat we niet buiten op veldbedjes konden slapen. Toen
hebben we met wat teamleden gaten onder de camper gegraven zodat we
onder de camper konden slapen! Dat was nog eens kamperen”.
En als we vooruitkijken naar 2021, hoe gaan de voorbereidingen?
Rijka: “We hebben binnenkort ons eerste teamoverleg voor dit jaar. We
merken wel dat iedereen de Roparun gemist heeft het afgelopen jaar,
maar er is ook nog wat onzekerheid binnen het team. Dat is gezien de
ontwikkelingen rondom corona ook wel logisch.
Wel hebben een redelijk vast netwerk van zakelijke sponsors, deze hebben
bijna allemaal ook al toegezegd voor het komende jaar, dat is natuurlijk
geweldig!”
Wat zijn jullie rollen binnen het team?
Rijka: “Ik ben teamcaptain van Pameijer Team 60 en tijdens het
Pinksterweekend ben ik actief op het basiskamp.”
Natalie: “Ik ben voormalig teamcaptain van het team en heb in die tijd ook
een rol als fietser gehad.”

Hebben jullie naast de zakelijke sponsors ook andere inkomstenbronnen?
Rijka: “We doen ieder jaar een aantal acties binnen het bedrijf, denk aan
chocoladeletters of koeken maken. Dat is wat lastiger dit jaar, omdat er
natuurlijk minder mensen op kantoor zijn.”

Jullie eerste deelname was in 2007, hoe is het team destijds tot stand
gekomen?
Natalie: “Er kwam een nieuwe collega bij ons werken, Mees Weber. Hij gaf
eigenlijk bij de eerste gesprekken al aan dat hij hier graag wilde werken,
maar dat er dan wel een Roparunteam moest komen!”
Rijka: “Het past natuurlijk ook goed. Pameijer is een Rotterdamse
organisatie, dan kan deelname aan de Roparun uiteraard niet ontbreken”.

“We doen ook elk jaar een feest in Rotown. Dat zou dit jaar voor de vijfde
keer plaats vinden. We maken binnenkort een plan om te kijken welke
acties door kunnen gaan en voor welke acties we creatieve oplossingen
moeten zoeken.”
Zijn er nog speciale jubileumplannen voor deze editie?
Rijka: “Nou, één van de ideeën die we hadden was om oud teamleden terug
te laten komen voor deze editie. Een soort reünie! Dus Natalie, wat zeg je
ervan?”
Natalie: “Daar wil ik zeker wel over nadenken, leuk idee voor het jubileum!”

Welke route hebben jullie toen gedaan?
Rijka: “We hebben altijd de route Parijs gedaan, voor ons is de Hema
rookworst op het steunpunt Bertry legendarisch. En de douche daar, ook al
is het soms een koude, is zo welkom!”
Natalie: “De broodjes rookworst kan je echt naar uitkijken inderdaad, het
maakt niet uit hoe laat, of het nou 7 uur ‘s ochtends is of 11 uur ’s avonds.
Tijdens de Roparun raak je je tijdsbesef helemaal kwijt.”

Hebben jullie als ervaren team nog een gouden tip voor iedereen?
Rijka: “Je probeert nieuwe teamleden altijd maximaal bij te praten, maar
je kan eigenlijk niet omvatten wat er in zo’n weekend op je afkomt en hoe
emotioneel, indrukwekkend en geweldig het allemaal is. Dat moet je ervaren.

Wat zijn verschillen die jullie hebben gemerkt sinds de eerste deelname
in 2007?
Natalie: “Roparun werd steeds groter. In het begin had je veel teams, maar
ook een intiem gevoel. Nu is het echt immens, dat zorgt nog wel eens voor
een uitdaging met het vinden van geschikte plekken voor het basiskamp.”
Rijka: “Je merkt ook elk jaar dat er meer te doen is onderweg. De
doorkomsten maken er echt geweldige ervaringen van, dat geeft zoveel
energie om door te gaan naar de finish.”

“NATALIE: JE MOET
PROBEREN EEN KNOP OM TE
ZETTEN. ZODRA IK AANKWAM
OP ONZE VERZAMELLOCATIES
GING DE ROPARUNKNOP OM
EN WAS DAT MIJN ENIGE
FOCUS. DE REST MOET JE
EVEN LOSLATEN”

In al die jaren hebben jullie vast een hoop meegemaakt, wat zijn voor
jullie de meest opvallende momenten?
Natalie: “In mijn eerste deelname kreeg ik de opdracht om te leren hoe je
een lekke band plakt, het team zou namelijk doorgaan op het moment dat
dit gebeurde. Een teamlid heeft uiteindelijk een uur moeten fietsen om de
rest van het team weer in te halen!
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20 JAAR ROPARUN
HET AANTAL DEELNEMERS TIJDENS
DE ROPARUN VAN 2006 WAS EEN
ROPARUNRECORD. DEZE EDITIE KENDE
MAAR LIEFST 5.000 DEELNEMERS
VERDEELD OVER 200 TEAMS.

1992
2011

2006

Ook in dit jaar deed het team
‘De Lotgenoten’ mee met een
Roparun team. Dit team bestaat uit
(ex-) kankerpatiënten die door het
leveren van deze sportieve prestatie
willen aantonen dat het leven niet
hoeft op te houden nadat kanker is
geconstateerd.

RECORDBEDRAG!
Ook de opbrengst van deze
editie was een record. De
vijftiende Roparun leverde
een recordbedrag van
€3.241.310 op, dat is ruim
een half miljoen meer dan
het oude record.
FOTO: PHOTOOS.NET

2007

TEAM HOMBURG
HAALDE TIJDENS DE
EDITIE VAN 2007 DE
HOOGSTE OPBRENGST.
EEN BEDRAG VAN MAAR
LIEFST 302.609 EURO. DIT
IS TOT OP DE DAG VAN
VANDAAG DE HOOGSTE
TEAMOPBRENGST OOIT.

FOTO: PHOTOOS.NET
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IN 2008 BEREIKTE DE ROPARUN EEN NIEUWE
MIJLPAAL. ER DEDEN VOOR HET EERSTE MEER
DAN 250 TEAMS (253) MEE AAN DE RUN. HET
HOOGSTE AANTAL DEELNEMER HIERVOOR
STOND OP 209 TIJDENS DE EDITIE VAN 2007.

2008

FOTO: LEANDER VAREKAMP

FOTO: PHOTOOS.NET

2009

FOTO: PHOTOOS.NET

Zele kroont zich voor het eerst tot Roparunnerstad van het jaar. Deze stad zal later uitgroeien
tot een van de bekendste Roparunnersteden. Zele heeft inmiddels deze
prijs elf keer in de wacht weten te slepen.

NIEUW BIJ ROPARUN...
In 2010 introduceerde de Roparun de kandidaat
teams. Het maximum van 275 ingeschreven
teams was bereikt en er stonden maar liefst 95
teams op de wachtlijst. Deze ‘wachtlijstteams’
kunnen zich inschrijven als kandidaat team.
Een kandidaat team mocht acties en collectes
houden op naam van Stichting Roparun. De
donaties die ze binnenhaalden was van invloed
op hun kansen op de inschrijving van Roparun
2011.

2010

2011

“ROPARUN VOOR HARTVEILIGHEID”
In dit jaar gingen er 55 AED’s mee
onderweg. Ze waren ter beschikking
gesteld door Zoll Medical. Na de run
mocht de Roparun ze verkopen voor een
bedrag van €1.300,- per stuk voor het
goede doel.

FOTO: PHOTOOS.NET

Stichting Roparun schenkt de 100e
hoofdhuidkoeler in Nederland aan
het St. Jans Gasthuis in Weert.

Dit is ook het jaar dat het zo vol werd op de route dat er geen campers of mobilehomes meer
mochten worden ingezet voor het wisselen van lopers. Deze voertuigen reden vooruit om de
basiskampen op te zetten.
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TEAM 097

ROYAL FLORAHOLLAND

DE EERSTE KEER HAMBURG: DE EDITIE VAN 2012 WAS EEN BIJZONDERE. HET WAS NAMELIJK
DE EERSTE ROPARUN WAARBIJ HET EVENEMENT TWEE STARTLOCATIES KENDE. OP 26 MEI
VAN DAT JAAR KLONK ER NIET ALLEEN EEN STARTSCHOT IN PARIJS, MAAR ER STARTTEN OOK
ZO’N VIJFTIG TEAMS VANUIT HAMBURG. EEN VAN DE TEAMS DIE DESTIJDS HUN KOERS VANUIT
DUITSLAND TERUG NAAR ROTTERDAM PROBEERT TE VINDEN, IS TEAM ROYAL FLORAHOLLAND.
ONDER LEIDING VAN TEAMCAPTAIN ALEX ESMEIJER DOEN ZIJ ER ZO’N EENENVIJFTIG UUR
OVER VAN HAVENSTAD NAAR HAVENSTAD. VEEL BELANGRIJKER: HET TEAM WEET DAT JAAR
RUIM DRIEËNDERTIG DUIZEND EURO OP TE HALEN VOOR DE STICHTING.
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Een nieuwe route
“Het was mooi om als ‘ervaren’ team de eerste Hamburgroute mee te
maken”, vertelt huidig teamcaptain Nitzan Mokasay. “Een ander land, een
nieuwe omgeving en langer door Nederland. Ook voor de toeschouwers
langs de route was het iets nieuws. We moesten vaker uitleggen wie we
waren en wat we deden.”

Zo moest het team ook op zoek naar nieuwe wisselplekken. Ze kijken hier
lachend op terug: “Het weer zat niet mee de eerste keer Hamburg en we
hadden geen partytent bij ons, maar er moest wel gemasseerd worden. Dat
hebben we onder andere in een koeienstal gedaan. De geur was minder,
maar de masseurs stonden wel droog. Naast de koeienstal werd er ook
gebruik gemaakt van een afdakje voor winkelwagens bij de supermarkt.

Een nieuwe route brengt ook wat uitdagingen met zich mee. Dat begon
voor het team twee dagen voor de run. Er vielen twee fietsers ziek uit.
Nitzan vertelt over het snelle schakelen: “Gelukkig was er een reservelijst
en mensen die ons spontaan uit de brand wilden helpen. Het is toch wel
wat natuurlijk. Afwachten, je weekend vrijhouden en geheel onvoorbereid
mee gaan. Maar het is ons gelukt. Ook dit soort dingen geeft de Roparun
een speciaal gevoel. Geen enkele Roparun is hetzelfde, maar het draait wel
altijd om saamhorigheid en het teamgevoel.”

Slechtziende lopers
Het team kende tijdens de editie van 2012 met Gerard Vermeulen en
Jeroen Kenti, voor beiden de tiende editie, niet alleen twee jubilarissen,
maar met John Stoop ook voor het eerst een slechtziende loper. Na een
aantal oproepen kreeg hij dan eindelijk een reactie om bij een team mee te
mogen doen. Nitzan Mokasay raakte enthousiast en nam meteen contact
op met John, waardoor zijn langgekoesterde wens dan eindelijk uitkwam:
deelnemer aan de Roparun.
“Voor het team was het echt heel apart, maar wel met positieve gevolgen”,
blikt Nitzan terug. “Gelukkig had een loper in ons teams al eerder een
slechtziende loper begeleid, want ervaring hierin is erg belangrijk. John
paste geweldig in ons team. Een gemotiveerde positieve man met veel
humor. Dat bleek wel toen we hem benaderden en hij blij reageerde en zei:

“FIJN, DE HAMBURGROUTE
HEB IK OOK ALTIJD AL
EENS WILLEN ZIEN”
In totaal liep John vier keer mee met team 97. Omdat hij en het team het
ook andere slechtziende lopers gunden hebben ze toen elke editie ruimte
gemaakt.
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DOORKOMSTEN

VAN ONSCHATBARE WAARDE...

DOORKOMSTEN!
HET KAN NIET ALTIJD FEEST ZIJN, ZOU JE DENKEN. MAAR TIJDENS DE ROPARUN IS NIETS
MINDER WAAR EN WORDEN IN VEEL PLAATSEN DE DEELNEMERS ALS WARE HELDEN
BINNENGEHAALD.
Doorkomsten zorgen voor sfeer, gezelligheid en gevoel, oftewel alle
ingrediënten die nodig zijn om de complete Roparun-beleving te ervaren.
Het zorgt voor een steuntje in de rug van iedere deelnemer die de vele
kilometers naar Rotterdam moet afleggen. Hoe leuk is het dan als je dwars
door een voetbalstadion, bioscoopzaal of brandweerkazerne mag lopen of
fietsen? Elk jaar halen de vrijwilligers van de lokale doorkomstcomités alles
uit de kast om er weer iets bijzonders van te maken. We laten hier nog maar
een kleine selectie zien.

Teams maken dan ook massaal gebruik van deze gelegenheid om even uit
te rusten en stil te staan bij de reden dat ze aan Roparun meedoen.
Korte nachten in Ossendrecht
Of zijn die nachten juist lang? Voor de Brabanders in het gezellige ‘Ostrecht’
maakt het in ieder geval niets uit, altijd tijd voor een feestje! Aan de hand
van een, ieder jaar nieuw, thema gaan bewoners creatief aan de slag om
hun huis of tuin te versieren. Zo konden we in 2019 nog genieten van het ‘on
the beach’-thema en ondanks dat de teams midden in de nacht arriveerden,
waanden ze zich even in een tropisch paradijs van palmbomen, strandjes,
bootjes en een zomers uitziend publiek. Veel teams vragen vooraf bij de
teams uit Ossendrecht ook even na wat het thema is, zodat ze zich kunnen
aansluiten. En dus kijken we er niet vreemd van op dat deelnemers hier om
04.30 met een duikbril en zwembandjes door het dorp gaan.

Uitzinnigheid in Zele
Wat in 2005 kleinschalig begon, is in het Belgische Zele inmiddels
uitgegroeid tot een groot volksfeest tijdens het pinksterweekend. Ze werden
al elf keer verkozen tot Roparunnerstad en halen dat weekend werkelijk
alles uit de kast om de teams te steunen. Aan de hand van een thema wordt
de stad elk jaar omgetoverd en alle inwoners verkleden zich mee. Dit moet
je gezien hebben om te geloven.

Samenkomst in Barendrecht
Een speciaal punt op de route is net onder Rotterdam, namelijk in
Barendrecht. Hier komen de teams vanuit de beide routes samen om
dezelfde weg te vervolgen naar de finish. Dit zorgt dan ook voor een
gezellige drukte op tweede pinksterdag. Veel toeschouwers verzamelen
zich langs de route om de teams aan te moedigen. Ook de burgemeester
is altijd betrokken bij het feestelijke onthaal, persoonlijk worden alle
deelnemers begroet met een handdruk en succeswens. Een beeld waar we
nu graag naar terugkijken en hopen in de toekomst weer te mogen zien!

Duizenden lichtjes in Zutphen
In de late avond komen de deelnemers door de Gelderse stad Zutphen waar
ze op een opvallende manier onthaald worden. Al vanaf Warnsveld treffen
de deelnemers aan weerszijden van het fietspad waxinelichtjes, die samen
een helder lint vormen. Het gaat hier niet om een paar kaarsjes, maar
kilometers lang en maar liefst duizenden kaarsjes. De deelnemers worden
net als een bootje dat in een stroming geraakt is, Zutphen binnengezogen.
Waar zij als klap op de vuurpijl een gezellig feest in het centrum aantreffen.

Emoties bij de Daniel Den Hoed
Het is voor velen een beladen moment, een moment van een lach en
een traan. Met de finish in zicht treffen we één van de meest emotionele
doorkomsten, namelijk waar het familiehuis Daniel den Hoed is gevestigd.
‘Het moment dat je hier de verzorgenden samen met mensen in een
ziekenhuisbed of met hun infuuspomp langs de weg ziet staan om jou te
bedanken, raakt je echt meteen.’
De toeschouwers die zich elk jaar langs de kant verzamelen bij deze locatie,
klappen hun handen stuk om de Roparunners te bedanken en dat laatste
zetje naar de finish te geven. Op deze plek komen het evenement en het
goede doel wel heel dicht bij elkaar.

Bezinning in Goudriaan
Als tegenhanger van de uitzinnige gekte die je kunt aantreffen langs de
route, geeft de doorkomst Goudriaan de mogelijkheid tot rust en bezinning.
De route loopt hier namelijk dwars door de Hervormde Kerk. Het maakt niet
uit of je religieus bent en op welke manier, hier is het is een moment om
even uit te blazen. Deelnemers kunnen wat eten, drinken, een kaarsje voor
iemand aansteken of een tekst achterlaten. Natuurlijk is niets verplicht, het
doorkomstcomité wil deelnemers op deze manier steun en warmte laten
ervaren. “Velen doen immers mee aan Roparun met iemand in gedachten.”
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ISOLATIE EN TOCH
SAMEN SPELEN:
KONNEKTPLAY
IN 2020 IS HET VOOR VELEN PIJNLIJK DUIDELIJK GEWORDEN: IN ISOLATIE MOETEN
VERBLIJVEN IS GEEN PRETJE. VOOR MENSEN DIE BEHANDELD WORDEN AAN
KANKER EN DAARDOOR EEN LAGE WEERSTAND HEBBEN, IS HET HELAAS NIETS
NIEUWS. ALS VOLWASSENE IS DIT ABSOLUUT NIET FIJN, MAAR EEN BEGRIJPELIJKE
SITUATIE. MAAR HOE ZIT DAT MET KINDEREN DIE, OOK ALS ZE ZIEK ZIJN, GEWOON
LEKKER WILLEN SPELEN?
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GOED DOEL
KONNEKTPLAY

Job Jansweijer startte in 2013 zijn afstudeerproject
voor de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de
Technische Universiteit in Delft. Na contact te
hebben gehad met -het op dat moment nog in
ontwikkeling zijnde- Prinses Máxima Centrum in
Utrecht, ontstond het idee om aan de slag te gaan
met een ontwerp om onderling contact tussen
kinderen te stimuleren.

kunnen worden. Deze flinke investering is nodig om zaken als stansen
en een spuitgietmal aan te schaffen om de onderdelen te kunnen maken.
Daarnaast moest natuurlijk bij de ontwikkeling ook voldaan worden aan alle
regelgeving vanuit de EU rondom speelgoed.
Helaas lukt het via crowdfunding niet om het bedrag bij elkaar te
krijgen en even leek het erop dat KonneKtPlay als afstudeerwerk in de
la zou belanden. Totdat Job werd benaderd door Stichting Roparun, of
Roparun wellicht iets voor KonneKtPlay kon betekenen. Al snel werden
er enthousiaste gesprekken gevoerd en zo werd in 2014 door Roparun de
productie van maar liefst 200 spellen gefinancierd voor een bedrag van
49.000 euro.

Job startte met een bezoek aan onder andere het Sophia Kinderziekenhuis
en de kinderafdeling van het Amsterdam Medisch Centrum. Hij vertelt: “Ik
was eerst best huiverig om ernstig zieke kinderen te ontmoeten, maar dit
bleek nergens voor nodig: kids zijn gewoon kids. Onbevangen en altijd in
voor een lolletje of een spelletje. Als er niets voor handen is, dan verzinnen
ze zelf een spel met hun infuuspaal of alarmknopje. Al is dat niet altijd
even handig voor de verpleging!”. Niet alleen willen kinderen graag spelen,
het is ook nog eens erg belangrijk voor hun ontwikkeling. Kinderen spelen
volgens eigen regels en geven zelf invulling aan vormen of verhalen. Job
besloot op zoek te gaan naar speelgoed wat hierin mee kan gaan. Geen
vastomlijnd spel, maar iets waar ieder kind zelf creatief mee aan de slag
kan.

De spellen werden verdeeld over kinderafdelingen in ziekenhuizen, waar
de kinderen er maar al te graag gebruik van maakten. De verpleging zag
ook dat het spel aansloeg en in sommige gevallen werd er zelfs budget
vrijgemaakt om zelf de spellen aan te schaffen. Toch bleek dit vaak voor
ziekenhuizen financieel niet haalbaar en zo besloot Stichting Roparun
in 2018 nogmaals 247 spellen te financieren voor een bedrag van 38.000
euro. Door deze uit te delen in ziekenhuizen in Nederland, maar ook
België, Frankrijk en Duitsland groeide de bekendheid van het spel. In
ruim 220 verschillende ziekenhuizen, verdeeld over 18 landen is een doos
KonneKtPlay te vinden.
Hoe zit het nu in 2020? KonneKtPlay en de webshop bestaan nog steeds,
maar Job werkt tegenwoordig als onderzoeker en ontwerper in de digitale
wereld. “Ik had gehoopt dat met zo’n start ziekenhuizen het spel inmiddels
weten te vinden en zelf bijvoorbeeld uitbreidingssets aanschaffen. Helaas
blijft dat achter. Marketing of logistiek is niet mijn vakgebied, maar mocht
er iemand zijn die hier verstand van heeft en kan zorgen dat KonneKtPlay
meer kinderen kan bereiken, mag hij of zij mij altijd benaderen.”

“ALS ER NIETS VOOR
HANDEN IS, DAN VERZINNEN
ZE ZELF EEN SPEL MET
HUN INFUUSPAAL OF
ALARMKNOPJE”

“MIJN DROOM IS DAT
GEEN ENKEL KIND ZICH
GEÏSOLEERD VOELT”

En zo startte de ontwikkeling met papiertjes knippen en plakbandjes
plakken op een raam. Een raam is overal te vinden en zolang je allebei
aan een eigen kant blijft, is de geïsoleerde situatie veilig. Vanuit dat idee
ontstond het eerste prototype van KonneKtPlay, waarover Job veel positieve
reacties mocht ontvangen. Zo veel reacties zelfs, dat hij aan de slag ging
om te kijken hoe het spel daadwerkelijk op de markt gezet kon worden. Hij
meldde het project aan bij Kickstarter, een online financieringsplatform
voor creatieve projecten, om zo via crowdfunding een bedrag van 30.000
euro bij elkaar te krijgen, waarmee de eerste 100 spellen gemaakt

Zijn enthousiasme is onverminderd en zo ook zijn dankbaarheid naar
Stichting Roparun. “Zonder Roparun was dit project geen werkelijkheid
geworden. Het is zo tof dat dankzij jullie het mogelijk was, en nog steeds is,
dat we zieke kinderen zorgeloos kunnen laten spelen!”.
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25 JAAR
ROPARUN

25 JAAR ROPARUN
IN DIT JAAR SCHAFTE DE ROPARUN HAAR
TIENDE BUNGALOW AAN. IN AL DIE JAREN HEEFT
DE STICHTING AL RUIM 9.000 PATIËNTEN EN
NAASTEN EEN VAKANTIE AANGEBODEN.

2012

1992
2016

STARTSCHOT IN HAMBURG
De Roparun breidt uit
met een tweede route.
Er wordt deze editie niet
alleen vanuit Parijs gestart,
maar er klinkt ook een
startschot in Hamburg. Dit
is gedaan om de teams op
de wachtlijst ook de kans te
geven om mee te doen aan
het evenement.
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2013

DE UITBREIDING ZORGT OOK VOOR DUITS ANIMO. IN 2013 NEEMT ER VOOR
HET EERST EEN DUITS TEAM DEEL AAN DE ROPARUN: NORDER ENERGIE.
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NARROW ESCAPE
Anekdote van Henk van der Velde (oud-voorzitter
Roparun)
Het jaar is mij even ontschoten, maar het zal zo
rond de 22e Roparun zijn dat een aantal teams
in Parijs klaar stonden voor hun start. Het was
de eerste groep van dat jaar en het aftellen was
begonnen. Plotseling beseften Jacco Zanstra en Jan
de Vuijst dat het hek van het terrein nog op slot zat
en het dus onmogelijk zou zijn voor teams om het
terrein La Courneuve af te lopen. Nu was dit niet
de eerste keer dat de sleutel ‘kwijt’ was en daarom
was de afspraak dat de sleutel bij de bewaking in
beheer zou blijven,..... die was immers altijd in de
buurt? Niet dus! De bewaker van de sleutel bleek in
slaap gevallen bij een andere ingang van het park
en reageerde niet op een telefoontje. Met stoom
en kokend water werd de bewaker opgespoord en
ongeveer 10 seconden voor het vertrek kon het hek
van slot. Narrow escape!

KLEINSTE BIJDRAGE VAN DIT JAAR:
INLOOPHUIS SCARABEE IN LEIDEN
Bijdrage van 350 euro voor workshops
voor kankerpatienten en hun naasten.

2014

GROOTSTE BIJDRAGE VAN DIT JAAR:
HOSPICE WIJCHEN IN WIJCHEN
Bijdrage van 120.000 euro voor de
inrichting van het hospice.

TEAM 293 TEAM STEAMWORK OP TV BIJ LINGO. HET TEAM DEED MEE VOOR HET GOEDE
DOEL.

2015

EEN NIEUWE STARTLOCATIE
IN HAMBURG. DIT JAAR GEEN
HEILIGENGEISTFELD, MAAR NU
HET TERREIN REIHERSTIEGKNIE.
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MIJLPAAL VOOR ROPARUN:
DE 25E EDITIE VAN DE ROPARUN. VOOR
DEZE EDITIE WAS VOOR EENMALIG
GEBRUIK EEN SPECIAAL LOGO
ONTWORPEN.

2016
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1.25 MILJOEN
VOOR ‘KWALITEIT VAN LEVEN’

EIND 2017 OPENDE HET ANTONI VAN LEEUWENHOEK EEN GEHEEL NIEUWE
VLEUGEL: HET ‘CENTRUM VOOR KWALITEIT VAN LEVEN’ (CKVL). ALLE
ONDERSTEUNDE ZORG EN BEHANDELINGEN VOOR MENSEN MET KANKER ZIJN HIER
VERZAMELD. HET CENTRUM IS MEDE TOT STAND GEKOMEN DOOR EEN DONATIE VAN
1.25 MILJOEN EURO VAN STICHTING ROPARUN.

Wie hoort dat hij kanker heeft, of te maken heeft met kanker bij een
dierbare naaste, gaat door een zware tijd. Je kunt tijdens of na de
behandelingen last krijgen van klachten als vermoeidheid, beperkte
motoriek of verlies van smaak. Maar ook problemen als angst, verminderde
concentratie en geheugen of veranderende seksualiteit. Het Antoni van
Leeuwenhoek ziet zorg voor deze aspecten naast de medische behandeling
van kanker als een belangrijk onderdeel in het leveren van de beste
oncologische zorg. De zorg in het CKvL kan dan ook een groot verschil
maken in het doorstaan van het ziekteproces en de periode daarna.

Ondersteunend wil zeggen: alle behandelingen die niet
gericht zijn op het bestrijden van de ziekte, maar op het
verlichten van klachten en symptomen en het verbeteren van
de kwaliteit van het leven van patiënten en naasten.
Het centrum heeft vijftien disciplines die zorg verlenen. Zo is er
bijvoorbeeld ondersteuning mogelijk door een psycholoog bij mensen die
angstig zijn of depressieve gevoelens hebben, zorgt een fysiotherapeut
voor de lichamelijke begeleiding en bespreekt een diëtist eetpatronen
en noodzakelijke voedingsstoffen. Het centrum richt zich niet alleen op
ondersteunende zorg tijdens de behandeling, maar ook revalidatie en
nazorg. Je kunt hierbij denken aan psychosociale ondersteuning bij de
terugkeer naar werk- of gezinssituatie, maar ook een gespecialiseerd
programma voor mensen die revalideren van hoofd-halskanker.

FOTO: MANON VAN DER ZWAAL

REX WIELANDT
Rex Wielandt is een ex-patiënt van het Centrum voor Kwaliteit van Leven.
“Toen na drie operaties de kanker weg was, voelde ik me enorm down.
Ik was bang geworden en zat de hele dag te piekeren op de bank. De
revalidatiearts had al eens geopperd om te helpen bij het leren omgaan met
de angst voor de terugkeer van de ziekte. Gelukkig ben ik daarop ingegaan.
Het is zo hartverwarmend als je merkt dat iedereen zijn uiterste best wil
doen om je te helpen. Het in groepsverband trainen met een fysio- en
ergotherapeut deed me, door het contact met lotgenoten, erg goed. Naast
de lichamelijke oefeningen heb ik met een psycholoog kunnen bespreken
hoe ik kan omgaan met mijn angsten. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik
weer kan genieten. Van mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. En daar ben
ik iedereen ontzettend dankbaar voor!”

De oprichting van het centrum is eigenlijk het gevolg van het succes van
de huidige behandelingen bij kanker. Hoewel het aantal patiënten toe
blijft nemen, zijn er in vergelijking met het verleden meer mensen die de
ziekte overleven. Hierdoor is het ook steeds belangrijker geworden om
te onderzoeken hoe ondersteunende zorg kan bijdragen aan het herstel.
Binnen het CKvL is dus ook aandacht voor wetenschappelijke studies naar
dit onderwerp. Ook voor Stichting Roparun is dit een belangrijk onderdeel,
omdat het kan helpen om in de toekomst kwalitatieve keuzes te maken in
de projecten die ondersteuning krijgen.
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TEAM 102

SV SPRUNDEL

DE LEDEN VAN TEAM SV SPRUNDEL ZIJN EIGENLIJK NOG ROPARUNGROENTJES,
NIET ALLEEN VANWEGE HET FEIT DAT HET TEAM PAS EEN KEER HEEFT MEEGEDAAN.
MAAR VOORNAMELIJK OMDAT TEAMCAPTAINS SUSANNE PEETERS EN ILSE MELISSEN
MET DE LEEFTIJD VAN 20 EN 22 JAAR AL AAN HET ROER STONDEN VAN HET TEAM TIJDENS
DIE EERSTE RUN.
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TEAM
UITGELICHT
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Ilse deed in 2017 mee aan de Roparun in het team van haar werk. Later dat
jaar overleed haar schoonvader aan een zeldzame vorm van kanker, wat
haar deed besluiten om nog eens mee te willen doen. Ditmaal met mensen
uit haar persoonlijke kring. Al snel lag het voorstel bij de dames van haar
voetbalteam van Sportvereniging Sprundel, waar het op veel enthousiaste
reacties kon rekenen.

Voor het team eindigde de Roparun eigenlijk niet op de finish in Rotterdam,
maar beleefde het ook een bijzonder moment toen het bij thuiskomst weer
uit de bus stapte. “Geen van de teamleden vergeet het moment dat we
thuiskwamen en daar in de stromende regen bij de voetbalclub SV Sprundel
warm werden onthaald door leden van de club, familie en vrienden.”
Dat het team het enorm gezellig heeft met elkaar, is inmiddels wel
duidelijk. De leden zijn een mix van jong tot oud en weten vanuit de
voetbalclub wel wat teamwork is. Toch is niet alleen het beleven van een
leuk pinksterweekend de reden om mee te doen aan de Roparun. Ze weten
ook goed waar ze het voor doen. Juist ook wanneer het even zwaar werd
tijdens die lange kilometers, hield dit het team op de been. “Wij halen onze
motivatie uit het besef dat wij als gezond team ons steentje bij kunnen
dragen aan het comfortabeler maken van het belastende traject van
palliatieve zorg.”

Veel speelsters van het team waren bereid om deel te nemen in het
Roparunteam, maar ook bij andere leden binnen de vereniging was er veel
animo om een steentje aan dit initiatief bij te dragen. Zo begon het balletje
te rollen en in 2018 ontstond, onder leiding van Ilse en Susanne, Team SV
Sprundel.
Vanwege haar eerdere ervaring wist Ilse dat een voorbereiding belangrijk
is: “We hebben de organisatie van de run verdeeld over verschillende
onderdelen. De lopers en fietsers trainen individueel en in groepsverband
om fit te worden. We komen regelmatig samen met het hele team om
de voortgang van de verschillende groepen te bespreken. Ook hebben
we ervaringsdeskundigen ingeschakeld die ons konden helpen bij het
voorbereiden op de run.”

Team SV Sprundel hoopt dit dan ook nog jarenlang te kunnen bijdragen
aan de Roparun. Ze zijn zich nu al bewust hoe bijzonder deelname aan de
Roparun is en hadden dan ook al vooraf bedacht om genoeg herinneringen
vast te leggen in de vorm van foto’s. Susanne geeft daarmee meteen een tip
aan andere teams: “Neem iemand mee die foto’s maakt van de activiteiten
van je team voor, tijdens en na het evenement. Zelf heb je bijna geen tijd
hiervoor omdat iedereen gefocust is op zijn of haar taak.”

Dan gaat het niet alleen om het volbrengen van de Roparun, er moet ook
nog zo veel mogelijk geld worden opgehaald. Dit doet het team door het
benaderen van mogelijke sponsoren, het ondersteunen van de lokale
winkeliers in ruil voor een bijdrage en het verkopen van ijsjes en snoep. Ook
organiseren ze verschillende evenementen zoals de 30-uur van Sprundel,
waarbij er 30 uur lang op een loopband wordt gelopen in een lokale kroeg
om geld in te zamelen voor de doelen van Roparun.

Ook Ilse wil namens de teamleden van Team SV Sprundel nog iets
meegeven aan nieuwe teams:“Blijf genieten van het evenement en laat
zowel de omstandigheden als de emoties gewoon gebeuren. De Roparun is
zó bijzonder! Je bent altijd met elkaar waardoor je een echt familiegevoel
krijgt.”

De eerste deelname in 2019 was voor het team een fantastische ervaring.
En dus wil het team door. Ilse: “We hebben na één jaar al zo veel kennis en
ervaring opgedaan en er veel moeite in gestopt. We vonden het idee dat al
dit werk maar voor één uitvoering zou zijn erg zonde. Zeker aangezien het
zo’n succes was.”
Zo was het team klaar om ook in 2020 weer aan de start te staan, maar
schuift nu de voorbereidingen door naar 2021. Aan het enthousiasme van
het team ligt het in ieder geval niet: “Het leukste moment van de Roparun
begon op zaterdag 12:18 uur in Parijs en eindigde op maandag 15:58 uur
in Rotterdam.”, aldus Susanne. “Natuurlijk ook dankzij al de gezelligheid
van de mensen bij de doorkomsten, die er bij elk plekje een groot feest van
maakten.”

“DEZE BAND BLIJF JE
ALTIJD HOUDEN, OOK
NA DE ROPARUN”
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ALMELO
2019

UITBREIDING
ROPARUNFAMILIE
IN 2018, HET JAAR VAN DE 28E EDITIE VAN
ROPARUN, WERD EEN TOEVOEGING OP DE
BESTAANDE ROPARUN BEKENDGEMAAKT.
“DE ROPARUNFAMILIE UITGEBREID
MET HALVE ROPARUN” KLONK HET
FOTO: NIELS WENSTEDT

NIEUWSBERICHT.
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In 2012 had de Roparun al eerder een uitbreiding. Toen was het de
startlocatie in Duitsland die ervoor moest zorgen dat de teams die op de
wachtlijsten terecht kwamen ook een kans op deelname kregen. De insteek
van de halve Roparun was niet om wachtlijsten weg te werken, maar om
geïnteresseerde teams te introduceren in het grote Roparunavontuur.
Meedoen vergt namelijk flink wat voorbereiding, een behoorlijk traject
van training, acties en planning. Door deelname aan de halve Roparun
kunnen teams kennis maken met het evenement, de Roparunnachten, de
estafettevorm en vooral de fantastische sfeer. De drempel om mee te doen
is een stuk lager, niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. Dit omdat voor de
Roparun een minimale gemiddelde snelheid van 11 kilometer per uur wordt
verwacht van het team, maar bij de halve al deelgenomen kan worden met
een snelheid van 10 kilometer per uur.
De start van de halve is in Almelo, en dat is niet voor niets. Deze stad op de
Duitse route staat bekend om het bouwen van een jaarlijks Roparunfeestje.
Het is op Eerste Pinksterdag een perfecte locatie voor nieuwe teams om
te starten aan dit avontuur. Zo volgen zij de reguliere Duitse route naar
Rotterdam. Tijdens de eerste editie waren er twee deelnemende team,
beide opgezet vanuit een scholengemeenschap. Voor hen een ideale en
toegankelijke manier om studenten en docenten samen te laten werken
aan de deelname aan een uniek evenement en geld op te halen voor een
goed doel. Deze teams hebben de afstand van zo’n 235 kilometer succesvol
afgelegd en finishten in Rotterdam, tussen de deelnemers die in Duitsland
en Frankrijk gestart waren: echt als één grote familie.
De eerste halve Roparun was een succes, de tweede zou plaatsvinden in
2020 met vijf deelnemende teams, maar zoals we weten heeft deze helaas
niet door kunnen gaan.

54

BREMEN EN
CORONA 2020

EN TOEN
WERD HET
2020...
De Duitse startlocatie in Hamburg is na acht edities helemaal ingeburgerd
bij Roparun, kunnen we wel zeggen. Wat een gaaf gevoel om uit een ander
land te starten enne: fijn hoor die Duitse wegen! Maar wat was het meest
gehoorde voordeel van deze route? Je bent zo lekker snel in Nederland, daar
beginnen de feestjes, daar staan bekenden ons aan te moedigen.
Dat was één van de redenen om in 2019 te besluiten om de startlocatie
te verplaatsen naar een plaats dichterbij de Nederlandse grens. Deze
“bewegung” zorgt ervoor dat de Roparunroute een extra stuk door NoordNederland kan meepakken. Een gebied waar de Roparun misschien nog
niet zo bekend is, maar dat op deze manier wel kan worden. Zo gebeurde
het dat Hamburg werd vervangen door Bremen. De uiteindelijke startlocatie
werd gevonden iets buiten Bremen, in Oldenburg.
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Het bleek een goede zet. De reacties waren positief en het enthousiasme
was voelbaar. Bijvoorbeeld in Groningen, waar niet lang na deze
aankondiging al mensen opstonden om een doorkomst te organiseren.
Of de samenwerking met FC Groningen die er positief in stonden om de
Roparun door het stadion te laten lopen. Alles bij elkaar zorgde dit voor een
record aantal inschrijvingen op de Duitse route, maar liefst 121 teams.
De voorbereidingen liepen op rolletjes, maar toen werd het maart 2020.
De eerste maatregelen rondom COVID-19 werden aangekondigd en de
gevolgen voor grote evenementen als Roparun waren niet rooskleurig.
Al snel zag het er naar uit dat dit niet op korte termijn zou veranderen
en wilden deelnemers, vrijwilligers, leveranciers en andere betrokkenen
vanzelfsprekend weten hoe Roparun hiermee om zo gaan. We weten
inmiddels allemaal hoe het gelopen is, maar er is geen moment van
‘stilzitten’ bij geweest. Vol vertrouwen ging de organisatie direct aan de slag
voor Roparun 2021.
Inmiddels werd duidelijk dat een Roparun in 2021 op de vertrouwde manier
ook steeds minder vanzelfsprekend zou zijn. Zo gingen vrijwilligers aan
de slag om verschillende scenario’s uit te werken, rekening houdend met
mogelijke corona-maatregelen. Ook werden er enquêtes gehouden en
met een teamcaptainpanel gesproken om deze scenario’s te bekijken en in
november werd de knoop doorgehakt: Roparun 2021 blijft in Nederland.
De dertigste editie van Roparun wordt dus onverwacht een wel extra
bijzondere editie. En in 2022? Hopelijk kunnen we dan weer over die Grenze
èn la frontière voor de run op het leven!
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DE KLEINSTE BIJDRAGE VAN DAT JAAR
IS EEN BEDRAG VAN 295 EURO. DEZE
ONDERSTEUNING WAS VOOR HET SPEL
‘’ALLE STERREN VAN DE HEMEL’’.
Dit is overigens een van de kleinste
bijdragen die ooit gedaan is door
Stichting Roparun. Ook de kleine bijdragen
kunnen enorm waardevol zijn.

FOTO: MARC VAN DER VEEN

DIT JAAR MAG DE ROPARUN EEN AANTAL
NIEUWE AMBASSADEURS VERWELKOMEN.
IN 2018 SLUITEN MAARTJE KREKELAAR,
HOCKEYSTER VAN HC ’S-HERTOGENBOSCH EN
HET NATIONALE TEAM EN BRAM SOM, OLYMPIER
EN VOORMALIG EUROPEES KAMPIOEN OP DE
800 METER, ZICH AAN BIJ DE STICHTING.

2018

STICHTING ROPARUN
DONEERT EEN BEDRAG
VAN 2 MILJOEN EURO
AAN PRINSES MAXIMA
CENTRUM
Dit geld werd gebruikt
om speciale ABO-ruimtes
te maken (ruimtes voor
Afleiden, Bewegen en
Ontmoeten).

FOTO: JURRE BOSMAN

DE ROPARUNFAMILIE WORDT UITGEBREID
MET DE KOMST VAN DE HALVE ROPARUN.
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OOK IN 2019 WORDT HET TEAM
VAN AMBASSADEURS VERSTERKT.
MARTEN DE ROON, VOETBALLER
VAN ATALANTA BERGAMO EN
HET NEDERLANDS ELFTAL EN
SCHEIDSRECHTER BAS NIJHUIS
WORDEN AAN HET TEAM
TOEGEVOEGD.

2019

FOTO: LEANDER VAREKAMP

FAMILIEHUIS DANIEL DEN HOED ONTVANGT EEN DONATIE VAN 1,5 MILJOEN EURO VOOR HET
AFRONDEN VAN DE GLOEDNIEUWE LOCATIE.
FOTO: JOHAN VERBEEK

NIEUWE DUITSE
STARTLOCATIE
In 2019 wordt besloten dat
de route van Roparun 2020
een nieuwe Duitse startlocatie
kent. Hamburg wordt
vervangen voor Bremen.

RECORDOPBRENGST VAN
MAAR LIEFST 5.626.988,79
EURO.

EERSTE KEER DE HALVE
ROPARUN
Er startten twee teams vanuit
Almelo richting Rotterdam.

HOEWEL DE 29E EDITIE VAN
DE ROPARUN IN DIT JAAR
NIET PLAATS HEEFT KUNNEN
VINDEN, WISTEN DE TEAMS
TOCH EEN EINDOPBRENGST
VAN 2.031.058,77 EURO TE
REALISEREN.

FOTO: JURRE BOSMAN

2020

FOTO: LEANDER VAREKAMP
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TOEKOMSTWENSEN

ROPARUN IN DE
TOEKOMST
IN EEN OPROEPJE OP FACEBOOK VROEGEN WE WAT JOUW TOEKOMSTWENS IS VOOR
ROPARUN. LEES HIER EEN AANTAL VAN DE MOOIE REACTIES.

Berry Wognum
Het mooiste moment waren de
hamburgers in België. Ik liep mee met
team Hilton, de koks hadden heerlijke
hamburgers gemaakt. Ze waren zo lekker
dat ik er ook nog 2 mee had genomen
en in de bus en tijdens het lopen koud
heb gegeten. Tijdens de Roparun merk
je ook dat voeding zeer belangrijk is. De
roparun is ook eigenlijk run, eat, sleep,
repeat. Run, eat, sleep, repeat!

Femke Caspers
Ik hoop dat iedereen die de Roparun een
warm hart toedraagt, bereid is dat hart
open te stellen en een donatie doet. Het
hoeft niet veel te zijn, maar alle beetjes
helpen. Het is hard nodig. <3

Yvonne Linthorst-Wennekes
Mijn ultieme Roparunfoto... samen met
mijn dinnetje Karin (r). Samen met Team
Lef Raalte de Roparun voltooid in 2019.
Beiden hebben we hem opgedragen aan
onze vaders... Mijn wens voor de 30e
editie is ... deze voltooien met een super
Team Lef Raalte!!!

Jacinta Jansen
Ik hoop dat we weer allemaal gezond
en sportief de Roparun 2021 kunnen
beleven! Deze foto is nog steeds
uniek voor mij.

Mia Seltenrijch
Zo bijzonder dat ik voor de 30e keer
mee mag gaan als vrijwilligster van dit
prachtig mooie evenement wat toentertijd
opgericht is door mijn allerbeste vriendje
Sjaak Bril en zijn baas Peter van der
Noord.
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Lorette van Zoelen
Het ultieme Roparun gevoel, een
hazenslaapje daar waar je pakken kunt,
gewoon aan de kant van de weg ergens
in België.

TOEKOMSTWENSEN

Marleen van Beek
Ik wens dat iedereen in Nederland de Roparun kent en weet welke prachtige doelen de
Roparun steunt. Zodat we nog meer van deze prachtige doelen kunnen steunen.
Roparunteam Oud-Beijerland
Wij wensen dat wij ook de komende 30
jaar nog door deelname aan de Roparun
onze dierbaren op deze speciale manier
kunnen herdenken!

Tamara Straver Copier
Mijn wens is dat we door blijven strijden
voor “Leven toevoegen aan de dagen,
waar vaak geen dagen meer kunnen
worden toegevoegd aan het leven”
Team 310.

Roparun Team 264 1 Team 1 Taak
Dat alle Teams tijdens het
Pinksterweekend weer onderweg zijn
vanuit Parijs en Bremen en dat wij weer
op een warm onthaal kunnen rekenen
in de doorkomst plaatsen, bijvoorbeeld
Ossendrecht en Hoogerheide in de vroege
maandagochtend, waardoor je als team
zo’n energie krijgt en weet ook dit jaar
halen wij Rotterdam weer. En hebben wij
als 1 Team en ook alle andere teams het
hele jaar ook een heel belangrijke 1 Taak
gehad, een heel mooi bedrag ophalen voor
al die mooie doelen van de Roparun!!

Roparun Team 90 (Peter Vink)
Mijn wens is dat Roparun niet meer
nodig is voor financiering van palliatieve
zorg. - Peter Vink, teamcaptain.

Linda Blok
Mijn wens is dat ik weer tijdens de
Roparun door slaapgebrek dit soort
gekke foto’s kan maken.

Corné Brouwers
Inpakken en wegwezen. Klaar, spannend, zenuwachtig, gemotiveerd om voor de eerste keer
het avontuur aan te gaan met team 180! Hopelijk in 2021 weer van Parijs naar Rotterdam!

Trudie de Jong
Hoop dat we in 2021 met veel “bloed, zweet en tranen’ maar vooral ontzettend veel
enthousiasme en liefde het avontuur weer kunnen aangaan. - Teamcaptain team 248.
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Arjan Bachman
Passeren van één van de eerste teams
bij zonsondergang tijdens Roparun 2019,
nabij onze eerste bivak in Frankrijk...
#team199 #thespiritliveson
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COLUMN

COLUMN - JANUARI 1997

‘NOODTOILETTEN’
GERT VAN ‘T HOF
IN JANUARI 1997 HEEFT ROPARUN VOOR
HET EERST EEN OPGEMAAKTE VERSIE
VAN HET MAGAZINE UITGEBRACHT. DIT
WAS DE EERSTE ECHTE ROPAREADER.
IN DEZE JUBILEUMEDITIE DOEN WE EEN
TERUGBLIK NAAR DE COLUMN VAN GERT
VAN ’T HOF, TOEN NOG VERSLAGGEVER
BIJ RADIO RIJNMOND, “NOODTOILETTEN”.

Het geslijm van al die Roparunners dat meedoen lijdt tot verslaving heb
ik nooit begrepen. Ik kan me namelijk niet voorstellen wanneer je een
geweldige carrière doormaakt en ook nog eens een geweldig salaris
verdient, dat je je dan verheugt op:
Vijfhonderdzestien kilometer hardlopen, blaren onder je voeten, een
winderig Zeeland, kook-plaat-maaltijden, slapen in een klotsende bus,
het zien van collega’s in hun onderbroek, pijn in je liezen en allerlei
andere lichaamsdelen, een regenachtig Belgisch landweggetje, de
onuitputtelijke humor van je buschauffeur, een winderige collega-loper,
je volle blaas leegplassen terwijl je door de kou niets over hebt om mee
te plassen, fanatiekelingen die net iets harder hebben getraind dan jij,
zweetvoeten, zweet overal, weggewaaide tentjes, een disco na veertig uur
hardlopen, een barbecue voor tweeduizend mensen, een 37-e plaats in
de eindrangschikking, ingescheurde teennagels, verrekte enkelbanden,
collega-lopers die je wegens het ontbreken van een rijdende douche pas
na 3 dagen verlossen van hun penetrante lichaamsgeur, een chronisch
slaapgebrek, verstopte en tot de rand gevulde noodtoiletten en imbecielen
die na vijfhonderdzestienduizend meter hardlopen maar over één ding
kunnen praten: hardlopen.
Is dit nou het Roparungevoel? U begrijpt dat ik er nu al ongelofelijk van
baal als ik straks van m’n baas te horen krijg dat ik weer meemoet.
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SPONSOREN

ROPARUN 2021 WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE
VOLGENDE SPONSOREN EN PARTNERS:

AKD Advocaten
ANWB
Audisi
Avantage
BUKO Infrasupport
Bouman Sportprijzen
Brink Verkeer
Broadcast Partners
Buitenplaats Vlaardingen
CBIZZ B.V.
Capital of Media
Center Parcs
Contec B.V.
Coöperatie DELA
CrowdProfessionals

DRV accountants
DSW
Damen Motorkleding
De Doelen ICC
De Omleiding
Dordtse Bazaar
E-route
Ecotoilet
Eventonizer
Faber Audiovisuals
H.Z. Logistics B.V.
HostIn
IBSC/Masita
Indupak B.V.
Jan Zijderhand

Kloosterman Advocatuur
LENN
Leesmap
Livetime
Lorenz Bulters
Luminis
MTVNL
Mammoet
Mateco
Office Centre
Oliehandel vd Kerkhof
Ondernemers Vijfsluizen
Peitsman AV
Pon/Euromobil
RDM (Ahoy)
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RET
Reisburo Kijne
Rode Kruis
Royal Flora Holland
Semtrade
Simon Post Transport
Studio New Media B.V.
The Zoo
Theater Het Kruispunt
Tinke
Uniper
Veenman+
Welzijnswarenhuis
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