
 

Fotograaf 

Fototeam 

Naar het Roparun weekend wordt heel het jaar toegeleefd. Het is een geweldige ervaring die we ook op 

een geweldige manier willen vastleggen! Als fotograaf ben je een belangrijke schakel in de 

communicatie van Roparun. Jouw foto’s worden namelijk heel het jaar gebruikt voor middelen zoals ons 

magazine, posters, flyers, de website en social media. Als organisatie hebben wij helaas geen invloed op 

de weersomstandigheden, maar jij vindt het een uitdaging om altijd de beste foto te maken. Tijdens en 

na afloop van het evenement bewerk je de foto’s waar nodig en voorziet ze van tags, zodat ze makkelijk 

terug te vinden zijn. 

 

Wat ga je doen? 

Als fotograaf ga je het hele weekend mee op de route, of je fotografeert één dag op een vaste locatie. 

Wanneer je de route op gaat, vertrek je met een collega fotograaf op vrijdag naar de start. Dit jaar is de 

start op vliegveld Twenthe en zijn er twee routes binnen Nederland (route Noord en route Zuid). Vanaf 

het startschot volgen jullie de teams op weg naar de finish. Jullie zoeken de mooiste locaties en beste 

momenten om vast te leggen. Onderweg werk je ook samen met de vrijwilligers van het Internetteam, 

zodat jullie samen mooie berichten en verhalen maken die direct geplaatst kunnen worden op onze 

sociale media. Het is dus belangrijk dat je tijdens het weekend alvast een aantal beelden kunt afwerken. 

De overige beelden selecteer je bij thuiskomst binnen een week na de Roparun, werkt ze af en upload ze 

op de Roparun website. 

Als locatie-fotograaf maak je beelden in één van de doorkomststeden. Daarbij heb je niet alleen 

aandacht voor de teams die voorbij komen, maar ook voor de omgeving, lokale festiviteiten en 

toeschouwers. Na afloop werk je binnen een week je mooiste beelden af en upload ze op de Roparun 

website. 

 

Wat verwachten we van jou? 

• Je bent beschikbaar tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 3 t/m maandag 6 juni 2022; 

• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs; 

• Je hebt de nodige ervaring met fotograferen; 

• Je bent creatief en hebt oog voor detail; 

• Je hebt de beschikking over een professionele camera en een laptop; 

• Je bent in staat beelden van hoge kwaliteit aan te leveren en ze kritisch te selecteren; 

• Je bent een echte teamspeler; 

• Je bent enthousiast en voelt je betrokken bij ons doel. 

Wat kun je van ons verwachten? 

• Je komt terecht in een enthousiast team van veel professionele vrijwilligers die werkzaam zijn bij 

landelijke mediabedrijven; 

• Eten, drinken en vrijwilligerskleding wordt geregeld; 

• Tijdens het evenement wordt er gezorgd voor (eenvoudige) slaapplaatsen; 

• Vervoer wordt voor je geregeld; 

• Veel gezelligheid met de andere vrijwilligers en een enorme ervaring. 

 



 

 

Ben je enthousiast geworden en wil jij met de Roparun 2022 dit team versterken, mail dan je motivatie 

samen met een portfolio van maximaal 8 reportagebeelden (met eventueel een actie of sociaal portret) 

naar Leander Varekamp, projectleider van het Fototeam. Zijn mailadres is: l.varekamp@roparun.nl. 

Voor meer informatie over de Roparun bezoek onze website via www.roparun.nl  
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