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We blikken even terug naar Pinksteren 2020: voor het eerst sinds 1992 zou er dit 

jaar geen Roparun plaatsvinden. En dus gingen we vol optimisme aan de slag voor 

Roparun 2021. Zo bleek ook uit rondvraag onder deelnemers en vrijwilligers: in 2021 

zou de wereld weer ‘normaal’ zijn. Niemand had op dat moment voorzien dat we ook 

deze Pinksteren wederom niet in groten getale zouden vertrekken naar Frankrijk 

of Duitsland. Het optimisme is gelukkig gebleven. Vrijwilligers schaven met elke 

persconferentie de plannen weer wat bij, teams passen het trainingsschema aan en 

blijven vooruit kijken naar het moment dat we weer mogen starten.

En starten gaan we! Pinksteren 2021 mag ieder team, zelfs ieder teamlid, vanaf de 

eigen voordeur starten met gebruik van een app. Via de radiostream leggen we de 

verbinding en heb je toch het gevoel dit weekend ‘met elkaar’ te doen. 

Het enthousiasme en optimisme houden we vast in aanloop naar oktober. Een 

aangepaste datum, een aangepaste start- en finishlocatie en een aangepaste route 

maken de uitdaging groter, maar we zijn er meer dan klaar voor. Samen met de 

teams gaan we voor een veilige en onvergetelijke jubileumeditie. 

De dertigste editie van Roparun wordt een groot feest. Wij hebben er vertrouwen in 

en onze goede doelen hebben vertrouwen in ons. Daar doen we het uiteindelijk voor! 

Geld ophalen voor al die doelen die het (juist in deze tijd) nodig hebben. 

VOORWOORD



‘ Succes met de voorbereidingen van 
 deze bijzondere 30e Roparun.  
 Maak mooie herinneringen tijdens 
 dit grote avontuur.’ 

Chris Beaulen, directeur DELA 
Team DELA’s Bourgondiërs  



KEPPIE, 
TOEN ANNEMIEKE VAN LUBEEK IN 2009 DE DIAGNOSE ACUTE LEUKEMIE KREEG EN HAAR 

EERSTE CHEMOKUUR ACHTER DE RUG HAD, BEGON HET. HAAR MOOIE LANGE BLONDE 

HAAR BEGON UIT TE VALLEN. 

‘ Succes met de voorbereidingen van 
 deze bijzondere 30e Roparun.  
 Maak mooie herinneringen tijdens 
 dit grote avontuur.’ 

Chris Beaulen, directeur DELA 
Team DELA’s Bourgondiërs  

EEN SLAAPMUTS VOOR EEN 
COMFORTABELE NACHTRUST

Naast dat dit uiterlijke veranderingen met zich mee bracht, bleek er 
ook een fysieke kant te zijn. Het haar op je hoofd zorgt ervoor dat je 
warmte vasthoudt en het biedt bescherming. Die functies werden bij 
Annemieke pas duidelijk op het moment dat ze echt kaal was. “De ziekte en 
behandeling zorgen ervoor dat je huid gevoeliger wordt. Het was voor mij 
een behoorlijke uitdaging om hoofdbedekking te vinden die niet te warm 

of te koud was, die mijn hoofd op de juiste plekken bescherming bood en 
ook nog eens comfortabel aanvoelde. Er was wel veel aan hoofdbedekking 
te vinden, maar dat was voornamelijk voor overdag en niet voor ’s nachts, 
wanneer je stil ligt en je hoofd in contact is met je kussen. Terwijl dat juist 
zo’n belangrijk moment is in je behandelperiode, want je rustmomenten 
moet je zo goed mogelijk benutten”, vertelt Annemieke.

ROPADOEL
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ROPADOEL

Dit bracht haar op een idee waar zij mee aan de slag ging, nadat al haar 
behandelingen achter de rug waren: zij bedacht keppie.

Een slaapmuts voor mannen, vrouwen en kinderen
Keppie is een slaapmuts voor mensen die hun haar verloren zijn door 
chemotherapie. Het is een zachte en comfortabele oplossing om 
de natuurlijke warmte vast te houden en de gevoelige hoofdhuid te 
beschermen. Keppie is gemaakt van een speciale microfleece stof. 
Ontwikkeld voor survivalsportkleding houdt deze stof je natuurlijke warmte 
vast, is luchtdoorlatend en superzacht. Het model sluit nauw aan om 
het hoofd, waarbij ook de oren bedekt worden. Om de hoofdhuid niet te 
irriteren zijn de stukken waar het hoofd het kussen raakt vrij van naden. 

De bekendheid van keppie groeide enorm snel. Nadat het vrouwenmodel 
van de keppie in 2014 gelanceerd werd voor vrienden en familie, merkte 
Annemieke al snel dat er ook bij mannen behoefte aan was. Hierdoor 
volgde eind 2014 een mannenlijn. Om de serie compleet te maken, volgde 
er in 2016 een speciale keppie voor kinderen. 

Bij de kinderlijn is er een extra aanvulling in de vorm van wollen 
emotie-smileys die met klittenband op het mutsje geplakt kunnen worden. 
Hierdoor kan een kind aangeven of hij zich blij, bang, boos of bedroefd 
voelt.

Keppie, een echt Rotterdams product
Het idee, de eerste varianten en het ontwikkel proces van keppie is 
allemaal begonnen in Rotterdam. Waar veel ondernemers kiezen voor de 
goedkoopste oplossing, de productie in het buitenland, koos Annemieke 
voor haar stad Rotterdam. “Het herstel en de energiebeperkingen zorgden 

ervoor dat ik niet de vrijheid had om telkens naar het buitenland te gaan, 
maar je wilt wel kort op het proces en de ontwikkeling van het product 
zitten. Ik zocht daarom een atelier in Rotterdam om het in het begin nog 
wat kleiner en behapbaar te houden”, legt Annemieke uit. 

‘DE LIEFDE DIE ERIN 
GESTOPT WORDT BIJ HET 
ONTWIKKELEN VAN EEN 

KEPPIE, MOET VOELBAAR 
ZIJN WANNEER IEMAND 

HET PRODUCT GEBRUIKT!’

Niet alleen de productie vindt plaats in Rotterdam. Omdat Annemieke 
zelf haar behandeltraject in het Erasmus MC doorbracht, was dit het 
eerste ziekenhuis waar zij een balletje opgooide over de slaapmuts. En 
met succes, want het bleek een mooi kerstgeschenk te zijn voor de 25 
patiënten van de afdeling Hematologie. Verrast door de positieve reacties 
van patiënten, heeft de Daniel den Hoed meteen een aanvraag gedaan bij 
Stichting Roparun voor een bijdrage om patiënten ook buiten de feestdagen 
om te kunnen ondersteunen met een keppie. Op deze manier was de cirkel 
voor haar echt rond. 
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ROPADOEL

Stichting Roparun krijgt veel aanvragen van ziekenhuizen binnen voor een 
bijdrage voor keppies. Dit Roparunjaar steunde de stichting al maar liefst 
tien ziekenhuizen in de aanschaf van keppies. Vaak gaat dit om een bijdrage 
van zo’n 2.500 euro. “De bijdrage van Stichting Roparun is geweldig. Er zijn 
zoveel ziekenhuizen die hierdoor patiënten direct kunnen ondersteunen op 

het moment dat zij kampen met de gevolgen van haarverlies. Hier zijn we 
Stichting Roparun uiteraard enorm dankbaar voor. Elk keppie wat bij een 
ziekenhuis terecht komt door een bijdrage van de Stichting wordt voorzien 
van een sticker met het logo van Roparun. Hierdoor laten we de mensen 
ook zien wie de bijdrage mogelijk maakt”, besluit Annemieke.

‘DE INZET VAN ALLE ROPARUNNERS IS GEWELDIG. HET KAN 
NIET ANDERS DAN DAT DIT VOELBAAR IS IN DE GEDONEERDE 

KEPPIES. WE ZIJN JULLIE ENORM DANKBAAR VOOR HET 
MOGELIJK MAKEN VAN DEZE ONDERSTEUNING!’
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1991
Een weddenschap tussen Peter en Sjaak 
legde de basis voor de eerste Roparun

1992 Eerste Roparun van Rotterdam 
naar Parijs met 13 teams

1997

1998

Introductie van onze mascotte: 
de Roparunvogel

Inmiddels is het aantal 
teams gegroeid tot 100

30 JAAR

Nelli Cooman gaf voor het 
eerst het startschot

Voor het eerst wordt een 
Roparunnerstad gekroond: 
Ossendrecht

Vanwege de enorme groei wordt 
de route omgedraaid: van Parijs 
naar Rotterdam

1996

2004

2000
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2020
Helaas vindt de Roparun dit jaar 
niet plaats door de pandemie

2016 2019
Een mooie mijlpaal: Roparun 
beleeft haar 25e editie

Roparun heeft dit jaar een recordopbrengst 
van maar liefst €5.626.988,79

30 JAAR

2006
Dit jaar waren er maar liefst 5.000 deelnemers, 
onderverdeeld in 200 teams

2021
Door de overheidsmaatregelen wordt 
de Roparun verplaatst naar oktober 
en zal voor het eerst binnen de 
Nederlandse grens blijven

2012 Roparun start met een tweede 
route vanuit Hamburg
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ROPARUN
KUNSTWERK

EEN KUNSTWERK, 
NET DE PRESTATIE VAN EEN ROPARUNNER

WE GAAN TERUG NAAR 2020. HET JAAR VAN CORONA, HET JAAR ZONDER DE ROPARUN. IN 

MAART DOOK COVID-19, OOK WEL HET CORONAVIRUS, OP IN NEDERLAND. EEN PANDEMIE 

DIE IN DE GEHELE WERELD VOOR GROTE ELLENDE ZORGDE EN OOK IN 2021 NOG ALTIJD 

ZORGT. HET LEIDDE IN VEEL LANDEN, WAARONDER NEDERLAND, ZELFS TOT EEN 

VOLLEDIGE LOCKDOWN. HET LAND GING OP SLOT. OOK VOOR DE ROPARUN HAD DIT GROTE 

GEVOLGEN. ALLE OMSTANDIGHEDEN ZORGDEN ER NAMELIJK VOOR DAT HET VOOR HET 

EERST SINDS 1992 EEN JAAR ZONDER DE ROPARUN WERD. 

Medailles
Op 16 maart 2020 nam de organisatie de moeilijke, maar noodzakelijke 
beslissing om de Roparun 2020 niet door te laten gaan. Op dat 
moment zaten we al erg dicht op het pinksterweekend en waren de 
nodige voorbereidingen al getroffen. Zo ook de bestellingen van de 
deelnemersshirts en medailles. Helaas dus producten die niet uitgegeven 
werden in dat jaar, maar waar we wel een mooie oplossing voor wilden 
vinden. Na een vraag uitgezet te hebben in de nieuwsbrief kwamen er 
diverse reacties binnen.  Waaronder het idee van beeldend kunstenares 
Sasha Zuidam, teamlid van team Fighters Against Cancer. Zij wilde de 
overgebleven medailles verwerken in een kunstwerk. Na flink meten en 
wegen ontstond het plan om een aantal exclusieve Roparunkunstwerken te 
maken van de overgebleven medailles. 

Het kunstwerk
Samen met een aantal vrijwilligers zijn er maar liefst zeven identieke 
kunstwerken gerealiseerd. ‘’Op de kunstwerken zijn twee enorme handen 
te zien, die een grote rode bol beschermend vasthouden. De handen zijn 
duidelijk van twee verschillende personen. De bovenste hand zou zomaar 
een ‘goddelijke handreiking’ kunnen zijn’’, aldus Sasha. De rode bol in het 
midden is cirkelvormig en beplakt met medailles. Met een formaat van 1.73  

bij 1.22 zijn het behoorlijke eyecatchers geworden. Sasha is erg blij dat ze 
op deze manier iets moois heeft kunnen realiseren:

‘CORONA HOUDT ONS 
BEHOORLIJK BEZIG, MAAR 
DAT WIL NIET ZEGGEN DAT 
ANDERE ZORGEN, ZIEKTEN 
EN PROBLEMEN NIET MEER 

BESTAAN’
Door de omstandigheden en bijbehorende maatregelen heeft Stichting 
Roparun de kunstwerken nog niet uitgegeven. Op dit moment zijn we 
druk aan het kijken om zeven mooie, passende, bestemmingen te 
vinden voor de kunstwerken. 

10



ROPARUN
KUNSTWERK
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 RUN

WWW.ROPARUN.MASITA.COM

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



 RUN

WWW.ROPARUN.MASITA.COM

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

Laat met de poster zien dat jij de 
Roparun steunt!
We vinden het leuk om te zien waar jouw poster hangt! 

 Hang de poster voor het raam, op de deur, op jouw werkplek of op een andere ludieke plek

 Maak een foto van de poster op de door jouw gekozen plek 

 Plaats de foto op Instagram met de hashtag: #iksteundeRoparun

 Laat zien dat jij de Roparun ook in deze tijden steunt!

Meer posters nodig voor op de sportvereniging, in de winkelstraat of op je werk? Er zijn nog 
posters af te halen bij ons op kantoor!

POSTER

1

2

3

4
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ROPAREADER 14

Team
KORENDIJK 
RUNNINGTEAM

121

TOEN WE BEN SPUIJ, TEAMCAPTAIN VAN TEAM 121 - RUNNINGTEAM KORENDIJK, 

BENADERDEN VOOR EEN INTERVIEW KREGEN WE METEEN EEN ENTHOUSIASTE 

REACTIE. “BINNEN ONS TEAM HEBBEN WE OOK EEN ECHTE ROPARUNFAMILIE, DIE 

MOET JE ERBIJ BETREKKEN!”. DEZE FAMILIE BESTAAT UIT VADER JAN, MOEDER 

ANITA EN DOCHTERS ANNE EN EMMA DIE ZICH AL JAREN SAMEN INZETTEN VOOR 

HET GOEDE DOEL.

TEAM
UITGELICHT
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Wat leuk dat jullie als familie meedoen aan de Roparun! 
Wat zijn jullie functies binnen het team?
Jan: “Ik ben loper, de Roparun in oktober wordt mijn negende deelname 
aan het evenement.”

Anita: “Ik ben van de navigatie binnen het team, het wordt mijn zevende 
keer Roparun.”

Anne: “Ik help bij de catering en ga voor de vijfde keer mee dit jaar.”

Emma: “Naast mijn rol als chauffeur ben ik ook de teamfotograaf!  
Ik ga voor de vierde keer mee dit jaar.”

Jan: “Het is een heel familie-uitje, alleen onze jongste dochter Nora gaat 
niet mee met het team.”

Hoelang doet het team al mee aan de Roparun? 
Ben: “De oprichter van ons team, Arie van Gemert, heeft zelf een keer 
meegefietst bij team Willemstad. Het jaar daarna, 2003, heeft hij team 121 
opgericht. Sinds dit jaar hebben we geen enkele editie van de Roparun 
gemist!”

Hoe gaan de voorbereidingen voor dit jaar? 
Jan: “Onze lopers en fietsers zijn druk aan het trainen, individueel en in 
kleine groepjes als dat toegestaan is. De maandelijkse teamvergaderingen 
zijn nu ook digitaal. Verder proberen we ook meer sponsoren te vinden om 
ons team te ondersteunen. Het uitvoeren van onze teamacties is een stuk 
lastiger dit jaar, daarom hebben we als team extra energie gestoken in de 
lotenverkoop!”

Anita: “Omdat we dit jaar natuurlijk een compleet nieuwe locatie voor de 
Roparun hebben, zijn we met de chauffeurs en navigatie ook goed aan het 
inventariseren hoe we de route gaan aanpakken in oktober.”

Hoe heeft het team het afgelopen jaar 
geld in kunnen zamelen?
Jan: “Normaal houden wij als team verschillende grote acties. Denk aan 
een dinnershow met cabarettrio de Tunes of een mini Roparun. Dat was 
dit jaar uiteraard een stuk lastiger. De acties als de lotenverkoop heeft 
daarom voor ons een grotere prioriteit gekregen. Verder zijn we onze 
geweldige sponsors en de inwoners van Korendijk heel dankbaar voor hun 
gulle giften tijdens de collecteweek. Dit jaar hebben we de collecteweek 
verschoven naar de eerste week van september, we hopen dat er dan flink 
wat mensen gevaccineerd zijn en de wereld er weer wat normaler uit ziet.”

Tijdens de Roparun gebeurt er natuurlijk een hoop. Wat is 
voor jullie een moment dat je niet snel meer zal vergeten?
Jan: “Toen ik vermoeid en afgemat door het grote feest van Zele 
strompelde en een bekende stem ‘’Papa!’’ hoorde roepen. Plotseling stond 
daar onverwachts mijn jongste dochter Nora die mij om mijn nek vloog. Dit 
ontroerende moment zal ik nooit vergeten.”

Anita: “Die keer dat ik vijf lotenboekjes wist te verkopen!”

Anne & Emma: “Samen hebben wij de laatste Roparun een vlog gemaakt 
over ons Roparun avontuur. In onze vlogs deden wij interviews met 
onze teamgenoten, legden wij ontroerende familiemomenten vast voor 

het thuisfront en gaven we tips en tricks over bijvoorbeeld de, soms 
uitdagende, sanitaire obstakels tijdens een Roparun. Deze 3-delige serie 
was een groot succes en daarom gaan we dat dit jaar ook weer opzetten. 
Verder kunnen wij ook altijd erg genieten van teams met knappe mannen 
die langskomen!”

We zagen op jullie socials al een hoop opvallende 
berichten van de afgelopen deelnames. 
Wat is voor jullie zo’n moment?
Jan: “Wij vielen als team heel erg op toen we in 2018 al onze lopers in 
maatpakken hebben gehesen. Dit als onderdeel van een actie van sponsor 
Konijnendijk mode. Zij hebben vanaf Numansdorp tot Rotterdam in de 
hitte gelopen. Bij onze voorbereidingen gingen wij er niet van uit dat het 
zo warm zou worden. Puntje bij paaltje liep de temperatuur op tot maar 
liefst 30 graden! Maar, zo trokken we wel veel bekijks, respect voor onze 
lopers!”

Ben: “Een moment wat minder leuk is, maar wel erg opvallend, is de 
Roparun van 2013. Voor ons toch wel een beetje een rampjaar. We hadden 
dat jaar erg snelle lopers en gingen dus als een van de laatste teams van 
start. Na de eerste shift viel er al een loper uit en 60 kilometer verderop 
hadden we nog een uitvaller. Iedereen wilde absoluut verder, dus we 
gingen door. Tot onze bus na ongeveer 300 kilometer problemen begon te 
geven en we niet harder dan 40 kilometer per uur konden. We wilden er 
nog steeds voor gaan en waren zelfs al een bus-wissel aan het plannen bij 
Antwerpen, toen bij Opwijk een derde loper uitviel. Helaas moesten we wel 
stoppen, de verslagenheid was enorm.”

Heeft het team nog iets gepland voor het 
pinksterweekend nu de Roparun naar 
oktober verschoven is? 
Jan: “Er zit iets in het vat! Het team is plannen aan het maken om tijdens 
het pinksterweekend alsnog met z’n allen een rondje te ‘Roparunnen’. 
De plannen zijn nog niet definitief maar waarschijnlijk gaan wij een ronde 
door de Hoekse Waard run-bike-runnen.”

Wat is de nummer 1 tip voor andere deelnemers?
Jan: “Vaste verwenmomentjes bieden de vermoeide teamleden 
perspectief: zo hebben wij ieder jaar op dezelfde stop het ‘worstmoment’. 
Dit is het lekkerste broodje knakworst van het jaar!”

TEAM 
UITGELICHT

15



ROPADOEL

STICHTING HAARWENSEN HOEFT 
ZICH MINDER ZORGEN TE MAKEN 

NA DONATIE VAN 60.000 EURO
WANNEER KINDEREN DOOR DE GEVOLGEN VAN CHEMOTHERAPIE HUN HAAR VERLIEZEN EN 

KAAL ZIJN, HEEFT DIT VAAK EEN GROTE IMPACT. DEZE KINDEREN WORDEN VAAK BEKEKEN 

ALSOF ZE ANDERS ZIJN, MET ALS GEVOLG DAT ZIJ ZICH MINDER ZELFVERZEKERD 

VOELEN EN CONSTANT ‘HUN VERHAAL’ MOETEN VERTELLEN. DE KINDEREN HEBBEN 

DAARDOOR VAAK MAAR EEN WENS: EEN MOOI HAARWERK WAT ERVOOR KAN ZORGEN 

DAT DE KINDEREN ZICH ZELFVERZEKERDER VOELEN EN ER NIET ANDERS UITZIEN DAN 

LEEFTIJDSGENOOTJES. DIT ZORGDE ERVOOR DAT YVONNE DE BOER IN 2007 STICHTING 

HAARWENSEN OPRICHTTE. 
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Yvonne had al een kapsalon en haarwerksalon in het Academisch 
Medisch Centrum in Amsterdam. Veel kinderen die vechten tegen kanker 
worden daar in het Emma Kinderziekenhuis behandeld. Zo’n veertien 
jaar geleden viel het kwartje voor haar. “Ik weet nog goed het moment, 
waarop ik dacht dit kan niet langer. Toen ik op de afdeling liep om een kind, 
waarvan de ouders het zich financieel konden veroorloven, blij te maken 
met een haarwerk, zag ik daar nog meer kinderen met kale hoofdjes. 
Bedroefde gezichtjes van kinderen en ouders, voor wie dit niet financieel 
haalbaar was. Dat de kinderen samen met hun ouders vechten tegen deze 
onmenselijke ziekte is al verschrikkelijk, maar dat niet alle kinderen de 
mogelijkheid hadden om een haarwerk te dragen was hartverscheurend. Ik 
wist meteen dat ik hier iets voor moest gaan doen”, vertelt Yvonne.

Haar genoeg, maar dan ben je er nog niet
Inmiddels, veertien jaar later, heeft Stichting Haarwensen al zo’n 1.800 
pruiken weggeven. Voordat er een haarwerk aan een kind overhandigd 
mag worden, gaat er een heel proces aan vooraf. “Veel mensen denken dat 
wanneer er genoeg haar is je er al bent, maar dan begint het proces pas. 
Er zijn vijf steunpilaren waar onze organisatie uit bestaat. Het begint met 
het doneren van haar. Vervolgens moet er contact gelegd worden met een 
ontvanger, een kind waar het haarwerk voor gemaakt wordt. Het kantoor 
speelt hier een belangrijke rol in. Het kind gaat vervolgens eerst langs een 
steunpunt voor een intakegesprek. Bij deze steunpunten zijn verschillende 
haarwerken beschikbaar, zodat het kind een keuze kan maken uit een van 
de vier of vijf pruiken. Nadat een kind een haarwerk van ons ontvangen 
heeft, zorgen we uiteindelijk ook voor de nazorg en het onderhoud hiervan”, 
legt Yvonne uit. 

Zorgen door de coronacrisis
Met de donatie van het haar is het project voor de helft gerealiseerd. Het 
realiseren van de andere helft, het maken van een haarwerk, kost geld. 
Tijdens de coronacrisis, een periode met minder inkomsten, bleek dit 
lastiger. Hierdoor luidde in februari 2021 de noodklok. Yvonne kijkt hier 
op terug: “We kwamen door Corona bijna in een situatie terecht waar je 
nooit in wil komen, namelijk dat je moet kiezen tussen wie wel en wie niet. 
Mensen denken vaak dat wanneer er haar is er ook een haarwerk gemaakt 
kan worden, maar dit kost natuurlijk geld. We hebben wel haar, maar geen 
geld om er haarwerken van te laten maken.” Normaal gesproken ontvangt 
Stichting Haarwensen structureel geld uit evenementen, waarbij ze zijn 
aangesloten. Door de omstandigheden waren er het afgelopen jaar geen 
evenementen en dus vrijwel geen inkomsten voor de stichting. 

Met een donatie van 60.000 euro van Stichting Roparun kan Haarwensen 
weer even vooruit. “We zijn zo enorm blij met de hulp van Stichting 
Roparun. Met dit bedrag kunnen we weer zo’n veertig kinderen blij maken 
met een mooi haarwerk. Op dit moment is er een langere wachttijd voor 
kinderen. Dit tijdsbestek willen we terug brengen, zodat de kinderen 
zichzelf zo snel mogelijk weer terug kunnen vinden in de persoon die ze 
willen zijn”, besluit Yvonne.

ROPADOEL
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Wat te denken van deze foto vlak voor onze start in 2018?!
Een jaar later is onze selfie king helaas overleden aan een hartaanval... 
twee weken voor de run ��.
Deze foto zegt alles over hem en wordt door ons gekoesterd �� 

Vitality Runners

Ellen Bekke Wanschers

Marilene van den Berg

Soms is de nood gewoon hoog (of zoals een van 
mijn teammaatjes aangeeft, heb je de blaas van 
een muis) ��.

Foto doorkomst Daniel den 
Hoed terwijl er een teamlid 
daar ligt te vechten voor zijn 
leven. Dit is gelukkig goed 
afgelopen.

Ben de Bus

Rivas Roparun

De nachten zijn zwaar, maar ook 
magisch en sfeervol! Er is natuurlijk 
de verplichte verlichting, maar wij 
versieren onze fietsen extra feestelijk! 
Zo vallen we goed op en dat maakt het 
nog gezelliger. En het zorgt altijd voor 
leuke gesprekken en opmerkingen 
onderweg!

SOCIALS

Op weg naar Rotterdam, de laatste loodjes.
Doodmoe, krakende spieren, zere billen maar 
de mensen langs de kant en de humor binnen 
ons team geven ons vleugels.
Wat hebben we enorm veel zin om weer te 
gaan. Om deze rollercoaster die Roparun is 
weer te beleven!!



SOCIALS

Ilse de Rooij

De dopingcontrole in Belgie, de chauffeurs van 
team B vonden dat we te hard gingen. Iedereen 
van Jatogniettan moest eraan geloven.

Dit is echt mijn favoriete foto van de laatste run. 
Zo trots en blij waren we met ons team

Jeroen Koot
Rebel Runner

Geweldige ervaring en wat een support onderweg daardoor kun  
je alsmaar doorgaan voor dit topevenement

Mijn alleszeggende foto bij binnenkomst in 2019. Kanker gehad en de 
Roparun gelopen! Één team, één missie, één voor allen en allen voor één!

René van der Enden

Dat moment dat vrienden 
je binnenhalen.

Reinald Roos
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Trotse partner van de Roparun
www.faber-av.com

Foto: Ger Hagendoorn

kalenderROPA

22 mei - 24 mei 2021 
Pinksterweekend – Digitale Roparun

11 september 2021 
Teambijeenkomst 4

15 september 2021
Vrijwilligersbijeenkomst 

2 oktober 2021
Start Roparun

3 oktober 2021
Finish Roparun + bekendmaking eindbedrag

1 november 2021
Opening inschrijving Roparun 2022



TEAM  
UITGELICHT

In 1998 liep Ad voor het eerst de Roparun. Het jaar daarop besloot Annette 
het team te ondersteunen als begeleidster op de fiets en voor de catering. 
Na afloop werd zij benaderd door de wedstrijdleiding, of ze de organisatie 
zou willen helpen? Ondersteuning van een Française in Frankrijk zou nog 
wel eens nuttig kunnen zijn. In 2000 werd dit pijnlijk waar, door een vreselijk 
ongeluk raakten drie Roparunners zwaargewond en een overleed. “Ik 
heb toen de meeste tijd in ziekenhuizen doorgebracht. Hierop was ik niet 
voorbereid en het was erg zwaar”, aldus Annette. Haar bijdrage was voor 
de organisatie en alle betrokkenen van grote waarde en zo besloot Annette 
door te gaan als vrijwilliger voor de Roparun. Vele jaren hielp ze met de 

routeverkenning, bezocht Franse gemeentehuizen en vertaalde allerlei 
informatie voor de Franse deelnemers. Ad besloot ook de overstap te maken 
van het team naar de organisatie en zette zich in op het ACT. Inmiddels 
zijn Ad en Annette verhuisd naar het zuiden van Frankrijk, maar nog altijd 
betrokken bij de (Franse) teams en natuurlijk de feestelijke doorkomst in het 
dorpje Bertry. Na ruim 22 jaar hebben zij toch de beslissing genomen om te 
stoppen als vrijwilliger. Ad en Annette: Bedankt! Jullie staan dan misschien 
niet meer op de vrijwilligerslijst, maar Roparunner ben je voor het leven!

AD EN ANNETTE VAN EIJK-MOREL

VRIJWILLIGER
Fo

to
: M

ar
co

 T
el

je
ur

Trotse partner van de Roparun
www.faber-av.com

Foto: Ger Hagendoorn
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ROPARUN 2021: 
WELKOM IN HET ZUIDEN!

DE DERTIGSTE EDITIE VAN DE ROPARUN ZAL NIET PLAATSVINDEN IN PARIJS OF BREMEN, 

ZELFS NIET IN ROTTERDAM MAAR VOOR HET GROOTSTE DEEL IN LIMBURG! DOOR ALLE 

OVERHEIDSMAATREGELEN IS DE ORGANISATIE UITGEWEKEN NAAR HET ZUIDELIJKSTE 

PUNTJE VAN ONS LAND. HET IS MISSCHIEN NIET WAT WE VAN PLAN WAREN, MAAR IS 

DAT NU ZO ERG? VELE DEELNEMERS UIT LIMBURG DOEN AL JARENLANG MEE AAN DE 

ROPARUN EN ZIJN BEREID OM ONS IN TE LICHTEN OVER WAT WE KUNNEN VERWACHTEN 

VAN EEN ROPARUN IN LIMBURG.

TEAM SAMEN
VOOR PALLIATIEF:

ZUTJES AAN, 
SPOOJE IS GAUW 
GEDAON, ALLES 

KUMP GOOD!

Fo
to

: N
ie

ls
 W

en
st

ed
t

22



TEAM  
UITGELICHT

Landschap
‘Wie sjoen os Limburg is’.. Dat gaan we meemaken tijdens deze unieke 
Nederlandse editie van de Roparun! Volgens team 361 ‘Knooppunt Running 
for Life’ uit Venlo waan je je in het buitenland in dit mooie stukje Nederland: 
glooiende heuvels waarop de beenspieren flink aan het werk moeten, 
kleine dorpjes met oude hoeves, uitgestrekte weilanden, boomgaarden en 
wijnbouw… aan afwisseling geen gebrek! Met een beetje fantasie waan je 
je eigenlijk gewoon in Frankrijk! Team 133 ‘Samen voor Palliatief’ uit Venlo 
weet te vertellen dat Limburg ook nog eens de meeste zonuren in de zomer 
heeft en de hoogste gemiddelde temperatuur van Nederland. 

TEAM KNOOPPUNT RUNNING FOR LIFE:

‘WE GOAN DER AAN WIE 
VERKES WILLEM!

Eten
Team 290 ‘KMF Blieve Loupe Zitterd’ uit Sittard vult aan dat niet alleen 
het landschap, maar ook het eten in Limburg uniek is. Limburgers zijn 
namelijk echte Bourgondiërs. Team 361 beaamt dat maar wat graag: “Wij 
houden van vlaai! Nee geen vla, dat zit in een pak. En ook geen taart, dat 
is cake met slagroom. Maar echt Limburgse ‘ruutjesvlaai’. Die eten wij 
net zo gemakkelijk als een boterham. En dan ook het liefst twee stukken. 
Want hé, op één been kun je niet staan toch? Een stuk ‘proemevlaai’ of 
‘kersevlaai’ is ook een uitstekende bodem voor Roparunners. Je kunt er 
zeker van zijn vlaai tegen te komen op de route en dat is beslist geen straf 
hoor!”. De favorieten van team 290 zijn kruisbessenvlaai met schuim en de 
bekende rijstevlaai.

Volgens team 133 moet je in Venlo stoppen voor een friet-ei! Ze zijn er heel 
duidelijk over: “Nee, geen discussie over de Groningse eierbal, maar het 
Venlose friet-ei dat inmiddels tot het Venloos culinair erfgoed hoort. Een tip: ze 
zijn verkrijgbaar bij Automatiek Picadilly aan de Kleine Beekstraat in Venlo.”
Volgens team 361 blijft de beste Limburgse maaltijd ‘zoervleis’. “Heerlijk 
stoofvlees, frietjes erbij en je bent klaar. Perfect om na de Roparun van te 
genieten.” En teamspelers als ze zijn, willen ze het beste recept met ons 
delen! “Voor degene die niet naar Limburg komt delen wij natuurlijk graag 
het recept, zodat je Limburg naar je toe kunt halen.”

Ingrediënten:
1 kg runderriblappen
5 uien
5 kruidnagels
8 gekneusde jeneverbesjes
1 theelepel nootmuskaat
zout & peper

3 laurierblaadjes
250 ml azijn
3 flinke plakken peperkoek
4 eetlepels appelstroop
boter om in te bakken

Bereiding:
Laat het vlees een uurtje op kamertemperatuur komen 
voordat je het gaat bakken. Bak het vlees flink bruin. 
Snijd ondertussen de uien in ringen en bak deze apart 
tot ze beginnen te verkleuren. Giet er de azijn op en laat 
dit meeverwarmen . Doe de uien en de azijn bij het vlees. 
Roer de aanbaksels los. Voeg de nootmuskaat, laurier en 
jeneverbessen toe, breng op smaak met peper en zout.

Zorg voor voldoende vloeistof zodat het vlees net onder staat, 
voeg eventueel een beetje warm (geen koud!) water toe. 
Laat dit met de deksel op de pan minimaal 3 uur garen. Het 
vlees moet uit elkaar vallen. Vis de laurier en jeneverbessen 
uit de pan en voeg daarna de appelstroop en de in blokjes 
gesneden ontbijtkoek toe en laat dit onder goed roeren nog 
even doorkoken. Breng het Limburgs Zoervleis eventueel nog 
op smaak met peper en zout. Frietjes erbij en je hebt een 
heerlijke traditionele Limburgse maaltijd, eet smakelijk!

Recept voor 
Limburgs 
‘zoervleis’
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Taal
Vele deelnemers halen ieder jaar hun Franse of Duitse woordjes op, maar 
dit jaar kunnen we oefenen op het Limburgs. Hoor je onderweg ‘Enneh?’, 
dan is je antwoord ‘Auch enneh’. Dit betekent ‘hoe gaat het’? en ‘het gaat 
goed’. En dat lijkt dan toch weer een beetje op het Franse ‘ça va’. Ieder dorp 
heeft zijn eigen dialect, maar de zachte G blijft onmiskenbaar aanwezig. Een 
gesprekje kun je afsluiten met ‘Dieje!’, wat Limburgs is voor ‘Doei!’.

TEAM KMF BLIEVE LOUPE ZITTERD:

‘HAW PIN EN BLIEVE LOUPE, 
DOE BIS DER BIENAO!’

Feestvieren
“Niet heel lastig, de Limburgse toeschouwer is te herkennen aan zijn 
ludieke en luidruchtige aanmoedigingen.”, aldus team 133. Als het weer 
een beetje meezit in oktober dan zien onze deelnemers langs de weg 
gerust een statafel vol met drankjes en een nootje of een kaasje en muziek 
of ‘joekskapel’ (dweilorkest). Bij het jaarlijks terugkerend evenement de 
Venloop, is heel de gemeente Venlo op de been. Van hardloper, wandelaar 
tot toeschouwer om er een mooi feest van te maken en meeblère 
(meezingen) met alle vastelaoves leedjes zoals Nao ’t Zuuje van Lex Uiting. 
Team 361 zou zeggen: “geneete van ’t laeve!”.

Eigenzinnig. Voorop lopen voor goede zorg.
Vechten voor een eerlijk systeem. Voor iedereen. 
Eén polis, één premie. Dat is wat DSW kenmerkt.
Liever principieel dan commercieel.

Meer informatie? www.dsw.nl

Een muzikale tip van team 133:
 
Sjef Diederen - Geneet van ‘t laeve
Geneet van ut laeve, zoe lang este kins 
Maak sjpas en plezeer, de laefs toch mèr ins 
Want straks, es ’t te laat is, dan hubste spiet d’rvan  
Geneet dus van ’t laeve zolang es ’t nog kan.  

(Geniet van het leven, zolang als je kan
maak lol en plezier, je leeft maar 1 keer 
want straks als het te laat is, dan heb je er spijt van 
geniet dus van het leven, zolang als het nog kan.
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IN HET ZIEKENHUIS, 
MAAR TOCH EVEN EEN ANDERE OMGEVING

VIRTUAL REALITY, OFTEWEL VIRTUELE WERKELIJKHEID, IS EEN TECHNIEK DIE EEN 

OMGEVING SIMULEERT OM IEMAND VIA DIVERSE ZINTUIGEN IN EEN ‘NIEUWE’ ERVARING TE 

PLAATSEN. IN DIT GEVAL GEBEURT DIT MET EEN VR-BRIL. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE 

BRIL WAAN JE JE VOOR EVEN IN EEN ANDERE DIMENSIE. DEZE BRILLEN WORDEN VEELAL 

GEBRUIKT TIJDENS HET SPELEN VAN GAMES OF HET KIJKEN VAN FILMS. SINDS KORT 

WORDEN ZE DOOR HET AMSTERDAM UMC, LOCATIE VUMC, OP DE AFDELING HEMATOLOGIE 

OOK GEBRUIKT IN DE ZORG. 

ROPADOEL
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ROPADOEL

Ruim een jaar geleden maakte verpleegkundige Carolina Visser kennis met 
de VR-bril. Haar zoon had er een aangeschaft om thuis te gebruiken en 
vertelde haar met enthousiasme over alle mogelijkheden van de bril. Als zij 
de bril opzet en haar eerste VR-ervaring meemaakt, weet ze het meteen. 
Dit is iets voor onze patiënten!

Sindsdien heeft Carolina alles op alles gezet om de techniek te 
introduceren op haar afdeling. Daar zijn ze in het ziekenhuis maar wat 
blij mee: “Dankzij de VR-bril kan de patiënt even ontsnappen aan de 
harde werkelijkheid van het ziek-zijn en alle onzekerheden en angsten 
die daarmee gepaard gaan”, vertelt ze. Ook vertelt Carolina dat deze 
innovatieve oplossing een welkome uitkomst biedt in de coronaperiode: 
“De patiënten zitten voor minimaal vier weken op de afdeling. In deze 
periode kunnen zij niet van de afdeling af en zijn bezoekmogelijkheden 
sowieso al minimaal. In de huidige coronaperiode is dat natuurlijk nog 
duidelijker en wordt de wereld van deze patiënten steeds kleiner. Met deze 
technologische innovatie wordt er toch een digitaal uitstapje geboden, 
waardoor de patiënt zich even in een andere omgeving waant.”

De inzet van VR-brillen
De VR-billen worden al in verschillende ziekenhuizen ingezet, maar 
bijvoorbeeld ook in het Brandwondencentrum bij het verwisselen van 
het verband. In het Amsterdam UMC worden ze voornamelijk ingezet ter 
afleiding en ontspanning. De brillen bieden verschillende mogelijkheden. 
Zo kan er naar een film gekeken worden, kan er een museum bezocht 

worden of kan je het concert van jouw favoriete artiest of band virtueel 
bijwonen.  

In het ziekenhuis krijgen ze voornamelijk veel positieve, maar soms ook 
verbaasde reacties wanneer een patiënt nog nooit gebruik heeft gemaakt 
van een VR-bril. Het personeel merkt namelijk dat er, naast een welkome 
afleiding, ook minder medicatie voor bijvoorbeeld pijn en misselijkheid 
nodig is. 

In het revalidatieproces biedt deze technologie ook een oplossing. Er is 
namelijk een speciale VR-bril voor de fysiotherapeut. Met deze simulatie 
kunnen er diverse oefeningen gedaan worden. Er kunnen bijvoorbeeld 
appels geplukt worden uit de boom die vervolgens verzameld moeten 
worden in een mand. 

Carolina ziet nog veel meer oplossingen met de inzet van de brillen. “Op dit 
moment wordt het gebruikt voor de patiënten, maar het is natuurlijk ook 
een ideale manier om beginnende collega’s of studenten kennis te laten 
maken met het vak, door middel van voorlichtingsfilmpjes over de afdeling 
en behandelingen.”

“Dankzij de bijdrage van Roparun kan de afdeling Hematologie VUmc 
een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de patiënten. Wij zijn 
enorm blij met de inzet van de vele teams die hierdoor dit project mogelijk 
maken, dank hiervoor naar alle teams!”
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Sommige teams 
gaan voor een 
recordopbrengst 
of een snelle tijd. 
Andere teams gaan 
voor een ervaring 
en nemen het feest 
mee onderweg! Hier 
een verzameling 
wilde outfits gespot 
bij de Roparun! 
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PARTY

ROPA
PARTYverkleed
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PUZZEL
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Normaal gesproken hebben Roparunners rond het Pinksterweekend niet echt tijd 
over voor een puzzeltje. Helaas is dat dit jaar wel anders. Vermaak je daarom met 
deze woordzoeker in Roparunstijl.puzzelROPA

Vragen:
1. Luidkeels vieren als het team over de finish komt.
2. Welke startplaats werd toegevoegd in 2012?
3. Artiest van het nummer “Links Rechts”, geliefd bij Roparunners.
4. Hoeveel teams deden er mee aan de eerste Roparun in 1992?
5. Wie was de eerste ambassadeur voor Roparun?
6. Wat voor beest is de Roparunmascotte?
7. Welk begrip wordt gebruikt om aan te geven dat lopers afwisselen met fietsers, 
 in plaats van gewisseld worden met een busje?
8. Vanuit welke plaats startte in 2019 de halve Roparun?
9. Welke activiteit om geld in te zamelen wordt jaarlijks door de organisatie opgezet?
10. Hoe is het idee voor de Roparun ontstaan?
11. Hoofdsponsor van de Roparun?
12. Welke plaats won de allereerste titel Roparunnerstad?

1

3

4

2

5

6

7

8

9

10

11

12
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ROPARUN 2021 WORDT MEDE 
MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 
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CBIZZ

Center Parcs

Coöperatie DELA

CrowdProfessionals

Damen Motorkleding

De Doelen ICC

DRV Accountants

DSW

eRoutes

Faber Audiovisuals

Indupak

ISBC/Masita

Kloosterman Advocatuur

Livetime/Unlimited Productions

Luminis

Mammoet

Mateco

Office Centre

Pon Euromobil 

Profi-Sec

RDM (Ahoy)

Royal FloraHolland

Slagerij Schell

Studio NewMedia

Tinke

Uniper

Veenman+

Welzijnswarenhuis

SPONSORS



Fo
to

: J
ur

re
 B

os
m

an




