


MEDEDELINGEN

• Teamspullen zijn op te halen in de hal

• Check het teamportaal

– Motivatie binnen teamportaal updaten

– Wie weet neemt een van onze Roparun mediateams contact met jullie op!

– Zet de voertuigen in het teamportaal

– Kenteken mag tot de dag voor de run gewijzigd worden

– Contactpersoon tijdens de run

– Check je contactpersonen voor de organisatie!



MEDEDELINGEN

• Coronacheck app

– Heb jij teamgenoten die wat minder handig zijn met hun telefoon en apps? Help elkaar 

even! 

• Startlijsten worden vandaag gedeeld op de Roparunsite



REGLEMENT

Afgelopen week nog aantal detailwijzigingen. Download de up to date versie.

• Een andere omgeving en een ander seizoen

– Hesjes tussen 18.00 en 08.30 (zon op/onder)

– Verwijzing naar locaties uiteraard anders

• Geen routerol deze keer, KMZ-file Google Earth is leidend

• Aantal fietsers maximaal 5, voldoende voor 4 lopers + 2 fietsers, waarvan 1 

actief loopt





30 JAAR ROPARUN
HENK VAN DER VELDE









DOORKOMSTEN
MARIANNE VAREKAMP







ROUTE
JURRIAAN VREEBURG



DE ROUTE

• Twee verschillende en toch dezelfde. Met de klok mee en tegen de klok in.

– Let op dat je de juiste downloadt!

• Grotendeels gelijk, op details anders

– Welke kant van de weg je loopt bijvoorbeeld

– Klein verschil in Eindhoven

• Start en finish in Landgraaf

• Weerskanten van de Maas en uitstapje naar Eindhoven



WAT KOM JE TEGEN

• Doorkomsten

– Ondanks nieuwe route toch een groot aantal plaatsen waar iets gebeurt

• CP posten

– Aan de ‘eigen’ kant van de weg

– Sommige dubbel want daar komen beide kanten elkaar tegen

• Toiletten

– Plaskruizen en dixies

• Steunpunt



STEUNPUNT

• In en bij het stadion in Venlo

• Even op adem komen met iets te eten

– Voor het hele team

• Rondje door het stadion

– Dat maak je normaal niet mee

– LET OP: smalle doorgang met het naar 

binnen gaan en het naar buiten gaan



WAT IS ANDERS 

• Je komt ongeveer de helft van de teams tegen op de route

– Nu zie je eindelijk eens veel anderen die net als jij op pad zijn

– Wees voorzichtig, sommige stukken zijn (traditioneel) smal

• Maar 3 plaatsen een RBR: begin, eind en Maasbracht

– Geeft het begeleidende busje alle gelegenheid om te vertrekken / aan te komen via de 

andere kant van het terrein

• Start en finish op dezelfde plaats

• De Roparun is een dag (en een nacht) korter

– De nacht is wel langer ;-)



WAT IS HETZELFDE

• Er zijn stukken waar je makkelijk kunt wisselen en 

er zijn stukken waarbij dat lastiger is

– Navigeren blijft een belangrijke taak

– Hou een beetje rekening met elkaar

• We komen langs / door saaie stukken

– Nederland is niet overal even mooi

– Verbindingen zijn soms noodzakelijk

• We komen langs / door mooie stukken

– Nederland heeft prachtige plekjes



EN VERDER

• Vrijdag 24 september komt definitieve versie online

• Omleidingen blijven mogelijk

– Worden aangegeven met gele pijlen tot je weer op de route zit

• Wees bij communicatie met het ACT duidelijk over welke route je loopt

– Een KM punt op de ene route kan tussen de 0 en 150 km verschil betekenen met 

hetzelfde KM punt op de andere route

• Er is een breedte beperking op sommige delen van de route

– Personenbusjes zijn overal toegestaan

– Geen C-voertuigen op de route



TENSLOTTE

• Limburg is bekend om de hoogtemeters





START & FINISH LANDGRAAF
CARIEN ALINGH

PROJECTLEIDER FINISHLOCATIE



MEGALAND

LANDGRAAF



TEAM VOERTUIGEN

• Aankomst en vertrek via rotonde Witte Wereld

• Alleen toegang voor voertuigen met de juiste Roparun stickers

• Parkeren onder begeleiding van vrijwilligers, op volgorde van aankomst

• Openingstijden voor voertuigen:

– START zaterdag 2 oktober

– Terrein open vanaf 7.00 uur, sluit na start laatste team

– Tijdens de run mogen er geen voertuigen e.d. op het terrein achterblijven

– FINISH zondag 3 oktober

– Terrein open vanaf 10.00 uur, sluit 20.30 uur

– Teams vertrekken direct na afloop van bekendmaking eindbedrag



GLOBALE

INDELING

START/FINISH



COVID TOEGANGSCONTROLE

• Meld je na het parkeren eerst bij de balie van Testen voor Toegang

• Controle Coranacheck-app (vaccinatiebewijs, negatieve test, recent Covid) + 

geldig identiteitsbewijs

• Bij groen vinkje ontvang je een polsbandje, draag dit het gehele weekend

• Zonder polsbandje geen toegang tot de start- en finishlocatie. Geen 

uitzonderingen!

• Houd je aan de geldende coronamaatregelen (mondkapje 

niet verplicht)



START

• Kom als team als geheel naar het startterrein i.v.m. 

Testen voor Toegang

• Probeer 2 à 3 uur voor je start op het terrein 

aanwezig bent 

• Pannenkoeken Party

• Consumptieverkoop alleen met munten

– Roparun trakteert ieder team op een aantal munten, 
deze worden bij aanmelding uitgereikt

4,-

per stuk



WAT VIND JE WAAR TIJDENS DE START?

Muntverkoop

Inschrijving

Merchandise

Drinks

Pannenkoeken

Drinks



FINISH

• Openingstijden finish 12.00 – ong.17.00 uur

• Per team max. 5 fietsen met Roparun stickers op het laatste deel van het 

parcours en in de fietsenstalling

• Niet actief op het laatste deel van het parcours? Gebruik het instapvak (direct 

naast de eindtijdregistratie) 

• Draag je teamnummer duidelijk zichtbaar



FINISH

• Consumptieverkoop alleen met munten 

• Vanaf 12 uur drankjes, friet, broodjes en diverse snacks verkrijgbaar

• Aansluitend op de finish van het laatste team vindt het slotprogramma plaats, 

incl. bekendmaking eindbedrag Roparun 2021 (tot uiterlijk 19.00 uur)



WAT VIND JE WAAR TIJDENS DE FINISH?

Muntverkoop

Medailles

Merchandise

Drinks

Bekendmaking 

eindbedrag

Drinks

Instapvak Fietsenstalling

VIP

Eindtijdregistratie



VOORZIENINGEN OP HET TERREIN

• Geen elektrische aansluitingen beschikbaar

• Geen drinkwatertappunt beschikbaar

• I.v.m. coronamaatregelen zijn de douches komen te vervallen

• Toiletten bij parkeerplaatsen en bij het activiteitenplein (incl. handen was 

gelegenheid)

• Op diverse plekken staan desinfectiezuilen



BELANGRIJKE REGELS

• Zonder Coranacheck-app en polsbandje geen toegang!

• Houd je aan de geldende coronamaatregelen

• Volg instructies van vrijwilligers en beveiliging

• Geen publiek

• Niet rijden of parkeren op het gras!




