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MEDEDELINGEN

• Check, check, dubbel check. De inhoud van het tasje: 

– Startnummers

– Autostickers

– Fietsstickers

– Eventuele bestellingen (deelnemersshirt, medaille-, pasta en/of overnachtingsbonnen)

o Medailles afhalen en/of (bij)kopen op de finishlocatie

o Deelnemersshirts op de start- en finishlocatie

o Pastmaaltijden nog beperkt beschikbaar op de startlocatie

• Live vragenronde 

• Nieuwe route, starttijden en bevestiging route te vinden op onze website

• Motivatie teams via link in eerdere nieuwsbrief (maart)



STICHTING BUDDIES
ANNE KOETSENRUIJTER



















STARTLOCATIE
ARIE VISSER



STARTLOCATIE 

ROPARUN 2022





ROUTEBESCHRIJVING NAAR STARTLOCATIE

Vanaf Rotterdam over de A1

• Neem afrit 33 – Oldenzaal Zuid

• Bij de verkeerslichten rechtsaf 

richting Enschede, N733

• Volg de N733 tot de rotonde

• Op de rotonde rechtsaf, eerste 

afslag

• Na circa 1,6km vind je de ingang 

naar het parkeerterrein



STARTLOCATIE 3 JUNI CAMPING
Alleen toegang met reservering en voor voertuigen met de juiste 

Roparun teamstickers

VRIJDAG

Toegang Camping

15:00 – 20:00

Party

20:00-23:00

Snacks

16:00-20:00



STARTLOCATIE 4 JUNI PARKEREN
Openingstijden 07:00 – tot start laatste team

VRIJDAG

Toegang Camping

15:00 – 20:00



STARTLOCATIE 4 JUNI LOOPROUTES
Openingstijden 07:00 – tot start laatste team

VRIJDAG

Toegang Camping

15:00 – 20:00



• Vrijdag Camping – Poort open van 15:00-20:00 uur

– Alleen toegang met reservering en gestickerde voertuigen

– 16:00-20:00 Friet  & Snacks

– 20:00-23:00 Party op het startterrein

• Zaterdag Start – Open van 07:00 tot start laatste team

– 07:00 Broodjes

– 09:00 Pasta Party

– 10:30 Start voorprogramma

– 11:00 Start eerste team

• Volg de aanwijzingen van vrijwilligers en verkeersregelaars

• Stapvoets rijden

• Geen open vuur (bijvoorbeeld BBQ)

• Bewaking en EHBO aanwezig

• AED in Hangar 11

Startlocatie

Vliegveld Twenthe

Vliegveldweg 345

Enschede



PAUZE





ROUTE EN REGLEMENTAIRE WIJZIGINGEN
JOS HEK



DE ROUTE(S)

• Noord en Zuid

• Volledig in Nederland

• Gemeenschappelijke start op Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe

– Let op welke route je neemt!



HOOGTEPROFIELEN

ZUIDNOORD



WAT KOM JE ONDERWEG TEGEN?

• CP posten

• Toiletten

• Doorkomsten

• Roparun steunpunt

• Wisselplaatsen

• Diverse varianten van toegestane voertuigen op delen van de route



RBR STUKKEN (RUN-BIKE-RUN)

• Alleen lopers en fietsers toegestaan

• Ter plaatse is

– Ofwel een B omleiding (bij B niet toegestaan)

– Ofwel een B niet stoppen gebod



B OMLEIDING(EN)



B VOERTUIG NIET STOPPEN

Hier mag je met je B voertuig wel rijden, maar niet stoppen

• Vaak het gevolg van overlast in het verleden

• Of provinciale wegen waar in het verleden problemen ontstonden, omdat 

teams daar gingen stoppen



WISSELPLAATS(EN)

Start of onderbreking van lange

Run-Bike-Run

Belangrijke wijziging op route Zuid

- Klaaswaal → Oud-Beijerland



WETENSWAARDIG (ROUTE NOORD)



WAT IS EEN B VOERTUIG?

Een voertuig dat je mag besturen met een B rijbewijs

• Aanhanger is niet toegestaan (1 uitzondering)



C VOERTUIGEN

Drie mogelijkheden

• Toegestaan op de route (de weg is breed genoeg)

• Helemaal niet toegestaan op dat deel van de route (smalle weg)

• Toegestaan aan de route, maar niet op de route (smalle weg, maar zijwegen 

zijn bijvoorbeeld breed en bieden de gelegenheid tot parkeren) 



VRAGEN AAN DE ZAAL



MAG JE IN DE BERM PARKEREN?

• Rechterhand omhoog: Ja, als ik 

maar ver genoegd in de berm sta

• Linkerhand omhoog: Nee, dat mag 

niet



HET ROPARUN STEUNPUNT OP DE ROUTE

• Rechterhand omhoog: Is alleen 

voor de organisatie

• Linkerhand omhoog: Is voor 

iedereen een plek om iets te eten 

en drinken



BIJ DE CP POSTEN

• Rechterhand omhoog: Mag je niet 

stoppen met je voertuig

• Linkerhand omhoog: Moet je je 

melden en een handtekening 

zetten op een lijst



IK STA IN HET DONKER, GEPARKEERD, TE 
WACHTEN OP DE LOPER. WELKE 
VERLICHTING KAN IK HET BEST VOEREN?

• Rechterhand omhoog: Als ik het 

heb parkeerlicht en anders 

stadslicht

• Linkerhand omhoog: Ik hou mijn 

lichten aan en zet voor de 

veiligheid ook mijn alarmlichten 

aan



IK HEB EEN (ACUUT) MEDISCH PROBLEEM

• Rechterhand omhoog: Ik bel het 

ACT daar zitten deskundigen

• Linkerhand omhoog: Ik bel eerst 

112 en daarna (of laat iemand 

anders) bel ik met het ACT



JE STAAT GEPARKEERD IN DE 
BEBOUWDE KOM, IEDEREEN IS 
INGESTAPT EN JE WIL WEER VERDER

• Rechterhand omhoog: We slaan 

met een harde klap de deur dicht, 

dan is die tenminste goed gesloten

• Linkerhand omhoog: We houden 

rekening met de omgeving en 

proberen de deur zo stil mogelijk te 

sluiten



JE HEBT EEN LEKKE BAND OP DE FIETS

• Rechterhand omhoog: Ik bel het 

ACT en vraag naar het 

calamiteitenteam. Dit is immers, 

zoals het woord al zegt, een 

calamiteit

• Linkerhand omhoog: We hebben 

zelf plakspullen en een pomp bij 

ons en regelen dit binnen het team



JE HEBT ZOVEEL PROBLEMEN 
ONDERWEG GEHAD EN ZIET HET NIET 
MEER ZITTEN

• Rechterhand omhoog: We gaan 

lekker naar huis, daar wacht een 

warm bed

• Linkerhand omhoog: We bellen 

met het ACT en bespreken wat de 

mogelijkheden zijn



FINISH
MARJOLEIN SCHIPPERS



FINISH ROTTERDAM

11:00 – Eerste team

19:00 – Laatste team



FINISH - WILHELMINAPLEIN

CP – officiële eindtijd registratie

EHBO post – vaste post

Waterpost – alleen bij ingaan 

hitteprotocol

Aandachtspunten:

• Teams compleet, wees op tijd

• Zo snel mogelijk doorstromen de 

brug over

• Voet- en fietspad afgesloten voor 

overig verkeer



FINISH COOLSINGEL - FIETSENSTALLING

Geopend van 11:00 – 20:00 uur

Aantal Maximaal 11 per team

Stallen Toegang alleen met fietskaartje

Ophalen Toegang alleen met fietskaartje

Aandachtspunten

• Niet op slot zetten aan de rekken

• Op tijd je fiets ophalen







LIVE VRAGENRONDE



ESTAFETTELOOP VOOR EEN COLLEGA
TEAM 320 – KONINKLIJKE MARECHAUSSEE



TOT HET PINKSTERWEEKEND!
HEEL VEEL SUCCES MET DE LAATSTE VOORBEREIDINGEN!




