
169 x 231

ROPARUN

EEn uitgavE van stichting ROPaRun | nummER 2 | jaaRgang 18 | maaRt 2014

ROPAREADER

EEn avOntuuR vOOR hEt lEvEnROPaRUN

Trainen, check! Loten verkopen, check! Acties organiseren, check!

Iedereen is druk in de weer 
tijdens deze voorbereidings fase 
van Roparun 2014. Dat geldt 
voor zowel de teams als voor de 
organisatie. We doen allemaal 
ons uiterste best ook dit jaar 
weer een mooi bedrag op te 
halen voor het goede doel. Wat 
doet jouw team tijdens deze 
voorbereidings fase? 

Dagelijks krijgen wij de vraag 
van teams of wij hun acties op 
onze website willen plaatsen. 
Van een zwemmarathon tot 
nieuwslezen bij de NOS en van 
een spinningmarathon tot een 
heuse Pasta-Party. Het is leuk 

om al die verschillende soorten 
acties voorbij te zien komen en 
het enthousiasme van de teams 
te zien. Iedere keer wordt weer 
duidelijk dat teams zich enorm 
betrokken voelen bij de 
Roparun en dat zij er alles aan 
doen om het gezamenlijke doel 
te bereiken: zoveel mogelijk 
geld ophalen voor palliatieve 
zorg voor mensen met kanker 
om het leven, voor zover 
mogelijk, te veraangenamen. 
Dat blijkt ook wel uit de vele 
reserveringen van 
collectebussen. Dagelijks 
komen teams langs op het 
Roparun kantoor om 

collectebussen op te halen om 
ze vervolgens de week daarop 
weer te komen legen. Vol 
spanning wordt dan gekeken 
hoeveel geld er is opgehaald. 

De creativiteit en 
inventiviteit worden enorm 
op de proef gesteld om 
maar zoveel mogelijk 
middelen te bedenken om 
geld binnen te halen voor 
het goede doel.

Ook de organisatie zit midden in 
de voorbereidingsfase. Zo 
werken we hard om alle 
vergunningen op tijd binnen te 
hebben, vrijwilligers op de 
juiste plaatsen te krijgen en te 
inventariseren wat er allemaal 
besteld moet worden. Er zijn 
immers nog maar een kleine 
drie maanden te gaan. Het is 
een drukke, maar zeker ook 
een fantastische periode. 
Deze editie van de Ropareader 

gaat voornamelijk over alle 
voorbereidingen die wij allen 
treffen om de Roparun 2014 weer 
tot een groot succes te maken.

Veel plezier met de 
voorbereidingen en tot aan de 
start in Hamburg of Parijs!

Ben jij er al klaar voor?

Al 17 jaar een Roparunblad
De Ropareader ontstond tijdens de voorbereidingen voor de 
vijfde Roparun. Gedurende de vergaderingen kwam steeds vaker 
het idee om een eigen tijdschrift te hebben, een 
mededelingenblad.

De eerste Ropareader verscheen in 1997 
voor de zesde Roparun.

Arie Wezemer, nu nog voorlichter, maakte hem. Vanaf het 
tweede exemplaar echter, in hetzelfde jaar dus, werd de 
redactie uitgebreid met Gert van ’t Hof, toen nog werkzaam bij 
RTV-Rijnmond, tegenwoordig bij NOS Studio Sport. Vanaf dat 
tweede nummer had Gert een column in de reader. Dat bleef zo 
tot het novembernummer van 1998, toen de redactie meer 
terecht kwam bij het Roparunkantoor, maar met in de redactie 
nog steeds Gert en Arie.
De Roparun had in die tijd echter nog een ander tijdschrift: het 
Roparun-magazine. Dit blad, echt een tijdschrift, verscheen van 
1996 tot 1999. Bij de zestiende en zeventiende Roparun, in 2007 
en 2008, verscheen er ook een Roparunkrant. Deze werd 
gedrukt op krantenpapier en was eigenlijk meer een soort 
nieuwsblad voor het publiek.

Meer in deze Ropareader……. 
Je maakt kennis met Carien Aling. Zij is de nieuwe coördinator 
van de finishlocatie Coolsingel en stelt zich graag aan je voor.
Ook vind je in deze reader verschillende ingestuurde teksten van 
teams. Zij houden je graag op de hoogte van waar zij op dit 
moment mee bezig zijn. In deze editie wordt een van onze 
doelen, Stichting TIK, uitgelicht. We mochten een ochtend 
meelopen met dit mooie doel.  

Kortom: een Ropareader gericht op de voorbereidingsfase en 
leuke weetjes!

Der Roparun kommt dieses Jahr auch durch Ihre Umgebung 

oder selbst in Ihrer Stadt. Bitte feuern Sie unsere Teams an,  

sie können Ihre Unterstützung gut gebrauchen.

ROPARUN 20173. Juni bis 5. Juni

Zusammen sind wir stärker und können die 

Hesausfordering besser meistern

Der Roparun unterstützt 
krebs-kranke Menschen, können 

wir mit Ihrer Unterstützung rechnen?
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ROPARUN EIN ABENTEUER FÜRS LEBEN

Dieses Jahr findet am Pfingstwochenende wieder der Roparun in Ihrer Gemeinde statt. Hiermit möch-
ten wir Sie gerne etwas genauer über diese Veranstaltung informieren. Bei dem Roparun handelt es 
sich um eine große Laufveranstaltung mit einer Laufstrecke von 560 Kilometer, bei der die Teilnehmer 
im Teamverband durch ihre sportliche Leistung Geld für krebskranke Menschen einzusammeln. ‘Ropa’ 
steht für Rotterdam-Paris. In den ersten Jahren fand der Roparun nämlich von Rotterdam nach Paris 
statt. Heute laufen die Teilnehmer sowohl von Paris als auch von Hamburg nach Rotterdam. Der erste 
Roparun fand 1992 mit 13 Teams statt. Der Lauf hat sich inzwischen zu einer Veranstaltung mit 333 
teilnehmenden Teams in 2016 und einem Erlös von mehr als 73 Millionen Euro in den vergangenen 25 
Jahren entwickelt. Wie bereits erwähnt, kommt der Erlös krebskranken Menschen zugute. Von Paris 
aus starten in diesem Jahr maximal 275 Teams und von Hamburg aus starten maximal 150 Teams.

Die teams
Jährlich können sich Teams für den Roparun 
anmelden. Die Teams haben immer die gleiche 
Zusammensetzung und setzen sich aus maximal 
acht Läufern und vier bis sechs Fahrradfahrern 
zusammen. Darüber hinaus wird das Team oft auch 
noch von einigen weiteren Personen begleitet, wie 
Fahrer, Betreuer, Versorger und dergleichen. Ein 
Team besteht durchschnittlich aus 25 Personen. 
Neben den niederländischen Teams nehmen auch 
französische, belgische und deutsche Teams teil. 
Abgesehen von der Tatsache, dass die Teilnehmer 
ungefähr 48 Stunden unterwegs sind, sind sie 
zudem das ganze Jahr über mit dem organisieren 
von allerlei Aktionen beschäftigt, um auf diese 
Weise Geld für Menschen zu sammeln, denen es 
selbst nicht so gut geht.

Entlang der Strecke
Für die Gemeinden, die die Teilnehmer durch- 
laufen, ist die Veranstaltung inzwischen zu einem 
wiederkehrenden Spektakel geworden. Immer 
mehr Gemeinden in den Niederlanden, aber 
auch in Belgien, Deutschland und Frankreich 
organisieren (am Tag aber auch nachts) diverse 
Aktivitäten, um die Teams zu motivieren. Und 
das können sie gut gebrauchen! Jedes Jahr wird 
dann auch die ‘Roparunnerstadt des Jahres’ 
bekannt gegeben. Die gewinnende Gemeinde 
erhält einen Betrag in Höhe von 50.000 Euro, der 
innerhalb der Gemeinde für Zwecke verwendet 

werden darf, die den Zielsetzung von Stiftung 
Roparun entsprechen.

Die Ziele
Bei dem Roparun handelt es sich um ein großes 
sportliches Ereignis, letztendlich geht es jedoch 
darum, so viel Geld wie möglich für die Zwecke 
zu sammeln, die mit der Krankheit Krebs in 
Zusammenhang stehen. Es gibt auch diverse 
niederländische, französische, belgische und 
deutsche wohltätige Zwecke, die Geld von der 
Stiftung Roparun erhalten. Auf der Website 
finden Sie alle wohltätigen Zwecke, die wir 
unterstützt haben.

Weitere Informationen
Dieses Jahr durchlaufen die Teams des 
Roparuns am Pfingstwochenende vom  
3. Juni bis 5. Juni 2017 durch Ihre Gemeinde.   
Die Organisation plant den Roparun so damit 
umliggenden keine Ergernisse haben. Wir hoffen 
auf Ihr Verständnis. Wenn Sie sich angesprochen 
fühlen, können Sie selbstverständlich nach 
Rücksprache mit Ihrer Gemeinde auch etwas 
für die Teams organisieren. Die Teams freuen 
sich! Wenn Sie weitere Informationen über den 
Roparun wünschen, besuchen Sie unsere 
Internetseite unter www.roparun.de oder 
senden Sie eine E-Mail an: info@roparun.nl.


