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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!

Cette année le Roparun va traverser votre commune. 

Venez encourager nos équipes!  

Elles auront tellement besoin de soutien.

ROPARUN 2017Du 3 juin au 
5 juin inclus

Relevons le défi tous ensemble!

Roparun apporte son soutien aux 
personnes atteintes d’un cancer. 

Pouvons-nous compter sur votre soutien?
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ROPARUN UNE AVENTURE POUR LA VIE

Cette année, le Roparun passera à nouveau dans votre commune pendant le weekend de la Pentecôte. 
Qu’est-ce que le Roparun exactement? Le Roparun est un grand évènement sportif (course à pied) de 
plus de 500 km auquel les gens participent en équipes. Mais le Roparun permet également de récolter 
des fonds au profit des personnes atteintes d’un cancer. « Ropa » signifie Rotterdam-Paris. Les premières 
années le run (la course à pied) allait de Rotterdam à Paris. Aujourd’hui, il part de Paris et Hambourg pour 
rejoindre Rotterdam. Le premier Roparun a eu lieu en 1992 avec 13 équipes et a connu depuis un tel succès 
que plus de 333 équipes y ont participé en 2016 et qu’il a permis de récolter plus de 73 millions d’euros 
au cours de ces vingt-cinq années! Comme indiqué déjà, le montant récolté est reversé aux malades 
atteints d’un cancer. Cette année, partiront de Paris au maximum 275 équipes et 150 équipes au maximum 
partiront de Hambourg.

Les équipes
Chaque année des équipes peuvent s’inscrire 
pour le Roparun. Chaque équipe est composée 
du même noyau, c’est-à-dire de 8 coureurs au 
maximum et entre 4 et 6 cyclistes. En outre, une 
équipe compte souvent aussi un certain nombre 
d’accompagnateurs comme des chauffeurs, des 
masseurs, des personnes chargées des repas de 
l’équipe. Une équipe se compose en moyenne de 
25 personnes. Outre des équipes hollandaises, 
participent également à l’événement des équipes 
françaises, belges et allemandes. Si les participants 
mettent environ 48 heures pour courir de Paris ou de 
Hambourg à Rotterdam, ils se préparent en fait tout 
au long de l’année à la course et, en outre, organisent 
toutes sortes d’actions et activités en vue de récolter 
des fonds pour les personnes qui n’ont pas la chance 
d’être en aussi bonne santé qu’eux.

Sur le parcours
Pour les communes qu’il traverse, le Roparun est 
devenu un véritable spectacle annuel. De plus en plus 
de communes en Hollande, mais aussi en France, en 
Belgique et en Allemagne, organisent (de jour comme 
de nuit) des activités diverses et variées destinées à 
encourager les participants lors de leur passage. Car 
croyez-nous, eux aussi ont besoin d’être soutenus! 
Chaque année est élue la « Roparunnerstad de 
l’année » (la Ville Roparun de l’année), c’est à dire la 
commune se trouvant sur le parcours du Roparun 

qui a su le mieux encourager les participants. La 
commune choisie reçoit en récompense un montant 
de 50.000 euros devant être utilisé pour un projet en 
relation avec l’objectif de la Fondation Roparun.

Les projets
Le Roparun est un grand évènement sportif mais 
son but premier est de collecter le plus d’argent 
possible pour financer des projets en relation avec la 
lutte contre le cancer. Divers projets aux Pays-Bas, 
en Belgique, en France et en Allemagne reçoivent 
des fonds de la Fondation Roparun. Vous trouverez 
sur le site la liste des projets.

Pour plus d’informations
Cette année le Roparun traversera votre commune 
pendant le weekend de la Pentecôte, entre le 3 
juin et le 5 juin 2017 inclus. Les organisateurs du 
Roparun et les participants font de leur mieux pour 
que cet événement se déroule dans les meilleures 
conditions possibles dans votre commune. Nous 
comptons sur votre compréhension. Si vous le 
désirez, vous pouvez vous aussi organiser quelque 
chose pour les équipes le long du parcours dans 
votre commune! Les participants vous en seront 
absolument reconnaissants! Pour de plus amples 
informations sur le Roparun, vous pouvez consulter 
le site www.roparun.fr sur lequel vous trouverez des 
informations en français. Vous pouvez aussi envoyer 
un email en français à: info@roparun.nl.


