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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!

De Roparun komt dit jaar door uw gemeente. 

Moedig onze teams aan!  

Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.

ROPARUN 20173 juni tot 
en met 5 juni

Samen gaan we de uitdaging aan

De Roparun steunt mensen 
met kanker, kunnen wij op 

uw steun rekenen?
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ROPARUN EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN

Dit jaar komt in het Pinksterweekend de Roparun weer door uw gemeente. Hierbij geven we 
u  graag wat meer informatie over dit evenement. De Roparun is een groot loopevenement van 
meer dan 500 kilometer waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om 
op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. ‘Ropa’ staat voor Rotterdam-Parijs.   
De eerste jaren liep de Roparun namelijk van Rotterdam naar Parijs. Tegenwoordig loopt men van 
Parijs én Hamburg naar Rotterdam. De eerste Roparun was in 1992 met 13 teams en inmiddels is 
de loop uitgegroeid tot een evenement met 333 deelnemende teams in 2016 en een opbrengst van 
meer dan 73 miljoen euro over de afgelopen vijfentwintig edities! Zoals gezegd, komt de opbrengst 
ten goede aan mensen met kanker. Vanuit Parijs starten er in dit jaar maximaal 275 teams en 
vanuit Hamburg starten maximaal 150 teams. 

De teams
Jaarlijks kunnen teams zich inschrijven voor 
de Roparun. De teams hebben in de kern 
altijd een vaste samenstelling, bestaande 
uit maximaal acht lopers en vier tot zes 
fietsers. Daarnaast heeft het team vaak 
nog een aantal mensen in de begeleiding, 
zoals chauffeurs, verzorgers, cateraars e.d.   
Een team bestaat gemiddeld uit 25 
personen. Naast de Nederlandse teams, 
doen er ook Belgische, Duitse en Franse 
teams mee. Afgezien van het feit dat de 
deelnemers ongeveer 48 uur onderweg zijn, 
zijn ze ook nog eens het hele jaar bezig om 
allerlei acties te organiseren om geld op te 
halen voor mensen die het minder hebben 
getroffen dan zij zelf.

Langs de route
Voor de gemeenten waar de Roparun doorheen 
loopt, is het evenement inmiddels een 
terugkerend spektakel geworden. Steeds meer 
gemeenten in Nederland, maar ook in België, 
Duitsland en Frankrijk organiseren (overdag 
maar ook ‘s nachts!) diverse activiteiten om 
de teams te motiveren. En dat kunnen ze 
best gebruiken! Ieder jaar wordt dan ook de  
‘Roparunnerstad van het jaar’ bekend 
gemaakt. De winnende gemeente ontvangt 

een bedrag van 50.000 euro wat binnen de 
gemeente besteed mag worden aan doelen die 
binnen de doelstelling van Stichting Roparun 
vallen.

De doelen
De Roparun is een groot sportief evenement, 
maar uiteindelijk gaat het erom zoveel mogelijk 
geld op te halen voor doelen die te maken 
hebben met de ziekte kanker. Er zijn diverse 
Nederlandse, Belgische, Duitse en Franse 
doelen die geld ontvangen vanuit Stichting 
Roparun. Op de website zijn alle doelen terug 
te vinden die ondersteuning ontvangen vanuit 
de opbrengsten van Roparun.

Meer informatie
Dit jaar komt de Roparun in het 
Pinksterweekend van 3 juni tot en met 5 juni 
2017 door uw gemeente. Vanuit de organisatie 
doen we er alles aan om zo weinig mogelijk 
overlast te veroorzaken. We hopen hierbij op 
uw begrip. Wanneer u zich betrokken voelt 
kunt u natuurlijk, in afstemming met uw 
gemeente, ook iets organiseren voor de 
teams. Dat zal zeker gewaardeerd worden. 
Wilt u meer informatie over de Roparun? 
Kijk dan op  www.roparun.nl of stuur een 
e-mail naar: info@roparun.nl.


