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Collecteren voor
het goede doel

Ben jij er al klaar voor?
Trainen, check! Loten verkopen, check! Acties organiseren, check!
Iedereen is druk in de weer
tijdens deze voorbereidingsfase
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
voorbereidingsfase?
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

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!

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

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!

Al 17 jaar een Roparunblad
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

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.
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ROPARUN,
EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN
Als op tweede Pinksterdag tussen 11.00 uur en 18.00 uur de teams van de 26ste Roparun
finishen op de Coolsingel in Rotterdam, zijn er opnieuw heel veel sportievelingen die deze
ervaring voor het eerst opdeden. En voor de meesten is dat gelijk een reden om uit te zien
naar een herhaling van deze belevenis. Want Roparun is niet alleen 530 (Parijs) of 560

Ben jij er al klaar voor?

(Hamburg) kilometers hardlopen, het is een avontuur, een team-buildingevenement, het

Meer in deze ROPAREADER
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Meer in deze Ropareader…….

“EEN BEURT OVERSLAAN IS
GEEN OPTIE, DAAR HELP JE
JE TEAM NIET MEE”

lichaam. Komt bij de marathon de verzuring op een
zit. Als je dan twee vliegen in een klap wilt slaan, ga
zeker moment (vaak zo rond de ‘30’), dan weet je
je vast een stuk van de route verkennen. Dat is wel
je nog moet en kun je inschatten of dat
zo slim, want
zo
ontdek
je
ook
waar
de
wat
lastigere
ROPaRUN
hEt lEvEn
ROPARUN EEn avOntuuR vOORhoeveel
gaat lukken. Bij de Roparun komt die verzuring ook,
punten zijn en de minder moeilijke. Zo ontdek je
maar dan moet je even later weer aan de bak. En
waar de een beter wel of de ander beter niet kan
weer. Een beurt overslaan is geen optie, daar help
lopen. Dat verkennen van de route is ook belangrijk
je je team niet mee.
om de plekken te zoeken waar gerust kan worden,
waar de volgbus mag komen. En samen trainen is
Naast die training en naast alle andere
belangrijk om elkaar eens wat anders en daardoor
voorbereidingen moet er ook geld worden
beter te leren kennen. Soms blijkt dat ‘die stille’
bijeengebracht voor het goede doel en moeten
eigenlijk heel goed, heel aardig en heel sociaal is. Of
er loten worden verkocht. Teams blijken enorm
dat die aardige en altijd op de voorgrond tredende
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Vrijwilligers, wat zouden
we zonder ze moeten.
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Op pagina 4 stellen
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Oncologisch
Support
Center in het Antoni van
Leeuwenhoek op pagina 6 en 7. Op pagina 12 en 13
lees je het verhaal van Marcel van Wersch. Hij liep de
Roparun voor zichzelf, maar ook voor zijn moeder. Zij
kreeg namelijk de diagnose terminale borstkanker.
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creatief en inventief in het bedenken van manieren
om zoveel mogelijk geld binnen te halen. ‘MiniRoparuns’ op scholen, het verzamelen van lege
statiegeldflessen, theatervoorstellingen, je kunt
niets bedenken of Roparunners hebben het reeds
bedacht. Alles wordt overhoop gehaald en iedereen
wordt ingeschakeld om acties op te zetten om geld
op te halen. Teams betrekken daar ook de lokale
pers bij. Zo worden ze zelf aan de brede omgeving
voorgesteld en zo wordt ook de Roparun steeds
bekender. Tijdens de grote slotavond in Puttershoek,
twee weken na de Roparun, worden de teams met
de hoogste opbrengsten in het zonnetje gezet. En
ook dat streelt het eergevoel. Ook daarvoor willen
de teams heel veel overhoop halen.

“ROPARUN VERGEET JE
JE LEVEN NIET”
En als dan dat spannende moment er is, de start
in Parijs of in Hamburg, staan ze daar allemaal
door elkaar. Allemaal gespannen. Dan maakt het
niet uit of je al twintig keer meedeed of dat je er
voor de eerste keer staat. Dan gaat het erom die
uitgebreide voorbereiding gestalte te geven. Dan
gaan we met z’n allen richting Rotterdam, genieten
we met z’n allen van het prachtige landschap en de

Trainen, check! Loten verkopen, check! Acties organiseren, check!
Iedereen is druk in de weer
tijdens deze voorbereidingsfase
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
voorbereidingsfase?
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

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!

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

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!

Al 17 jaar een Roparunblad

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

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.
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Dit en natuurlijk heel veel meer in deze Ropareader.

mooie feesten in de doorkomstplaatsen. Dan zijn
we bezig met de Roparun, met een ‘Avontuur voor
het leven’. Want Roparun vergeet je je leven niet.
En als op tweede Pinksterdag tussen 11.00 uur en
18.00 uur de teams van de 26ste Roparun finishen
op de Coolsingel in Rotterdam, zijn er heel veel
sportievelingen die deze ervaring voor het eerst
opdeden. En dan is het eveneens voor velen gelijk
een reden om uit te zien naar een herhaling van
deze belevenis.

EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN
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NIEUWS & SPONSORS

VRIJWILLIGERS

ROPARUN V RI J W I L L I G E R
UITG ELICH T

Wist je dat...

ROPAREADE

De Roparun zou niet kunnen bestaan zonder haar vrijwilligers. Zij zijn allemaal
onmisbaar voor de organisatie. Daarom wordt in elke Ropareader een vrijwilliger

•

er nog steeds enthousiastelingen zijn die een team zoeken?
Kijk hiervoor op www.roparun.nl/vraagenaanbod

•

er een Roparunteam is dat al 25.000 euro heeft opgehaald?
Kijk op www.roparun.nl voor de opbrengsten per team en de totale opbrengst tot
nu toe.

•

wij het heel leuk vinden om foto’s te ontvangen van teamacties? Je kunt deze
mailen naar info@roparun.nl.

•

wij verschillende materialen hebben die jullie kunnen lenen tijdens een teamactie?
Kijk op www.roparun.nl/uitleen voor meer informatie.

•

het eerste miljoen voor Roparun 2017 al binnen is?

•

teams druk bezig zijn met de lotenverkoop en deze loten nog steeds verkrijgbaar
Meer in deze Ropareader…….
zijn op het Roparun kantoor?

uitgelicht. In deze Ropareader stellen we je graag voor aan Martin Siebgens. Hij is
sinds 2003 vrijwilliger bij de Roparun.
“Mijn naam is Martin Siebgens, 33 jaar en vrijwilliger bij
de Roparun sinds 2003. Ik ben begonnen bij het opbouwen
van de Coolsingel en de afgelopen vijf jaar zit ik bij team
logistiek.”
Hoe ben je in contact gekomen met Stichting Roparun?
“Ik was werkzaam bij Falck Security en mijn teamleider
was samen met Peter van Leeuwen vrijwilliger bij de
Roparun. Zij gingen volgens mij mee als beveiligers van
de startlocatie Parijs. Het jaar daarop deden zij weer mee
en toen ben ik gevraagd om ook mee te gaan voor het
opbouwen van de finish in Rotterdam.”
Wat is jouw reden geweest om je aan te melden als
vrijwilliger?
“Ik vind het een prachtig evenement voor een goed doel
met mooie initiatieven. Veel mensen uit mijn familie/
kennissenkring zijn overleden aan deze vreselijke ziekte.
Het is gewoon een goed gevoel om daar iets aan bij te
kunnen dragen.”
Wat zijn jouw taken als vrijwilliger binnen team
logistiek?
“Ik ben projectleider ‘klein logistiek’ en mijn voornaamste
taak is het uitzetten van werkzaamheden binnen dit team.

De auto’s, die gehuurd worden bij een extern bedrijf,
worden bevoorraad met goederen die de vrijwilligers
nodig hebben en ik zorg ervoor dat alle auto’s zijn voorzien
van stickers. Daarbij ondersteun ik ook de collega’s bij
de werkzaamheden binnen team logistiek. Wij beginnen
aankomend jaar weer een week voor de dag van de finish
en eindigen op de woensdag na de finish. Wij zijn meer dan
een week onderweg, maar voor zo’n prachtig evenement
heb ik dat zeker over.”

“IK BEN TROTS DAT IK DEEL UIT
MAG MAKEN VAN DE ROPARUN”
Wat maakt de Roparun als organisatie zo leuk?
“Hard werken, plezier, emoties, verbinding en vooral
familie. Lastig uit te leggen. Het is een combinatie van veel
factoren. Ik ben trots dat ik deel uit mag maken van de
Roparun en dat zal ik dan ook blijven doen.”
Waar ben je het meest trots op?
“Ik ben trots op iedereen binnen de Roparun, maar waar
ik het meest trots op ben is op team logistiek. Wij zijn
tien dagen weg van huis en werken hard om iedereen
te voorzien van de spullen die zij nodig hebben. Het is
mooi om te zien dat team logistiek constant streeft naar
verbetering en dat wordt steeds meer zichtbaar.”

Ben jij er al klaar voor?
Trainen, check! Loten verkopen, check! Acties organiseren, check!

Wat wil je meegeven aan alle andere vrijwilligers?
“Zonder vrijwilligers heeft dit evenement geen
bestaansrecht. Wees vooral ‘TROTS’ op de Roparun
en blijf dat ook vooral uitstralen. ‘EENDRACHT MAAKT
MACHT’ wanneer mensen samenwerken kan men veel
bereiken.
Tot snel! Ik heb er onwijs veel zin in komend jaar en wij
komen elkaar vast ergens tegen!”
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Iedereen is druk in de weer
tijdens deze voorbereidingsfase
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
voorbereidingsfase?
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

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.

•

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

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

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

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

De Ropareader ontstond tijdens de voorb
vijfde Roparun. Gedurende de vergaderin
het idee om een eigen tijdschrift te hebbe
mededelingenblad.

De eerste Ropareader versc
voor de zesde Roparun.

Arie Wezemer, nu nog voorlichter, maakt
tweede exemplaar echter, in hetzelfde ja
redactie uitgebreid met Gert van ’t Hof, to
RTV-Rijnmond, tegenwoordig bij NOS Stu
tweede nummer had Gert een column in
tot het novembernummer van 1998, toen
terecht kwam bij het Roparunkantoor, m
nog steeds Gert en Arie.
De Roparun had in die tijd echter nog een
Roparun-magazine. Dit blad, echt een tij
1996 tot 1999. Bij de zestiende en zevent
en 2008, verscheen er ook een Roparunk
gedrukt op krantenpapier en was eigenli
nieuwsblad voor het publiek.

Roparun 2017 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij:
Hoofdsponsor

Basis Sponsor

Sponsor Plus

•
•
•
•
•

•
•
•

Hot ITem

Advanced Track & Trace
Creative Technology Holland
Het Welzijnswarenhuis

Sponsor
•
•
•
•
•
•

ANWB Wegenwacht
Buko Infrasupport
CoachR
Contec BV
Javra Software B.V.
Rogam B.V.

BCC Elektro-speciaalzaken B.V.
Bureau Verhulst en van der Pol B.V.
GPS Buddy
Octopus Promotions
Studio New Media

Supporter
•
•
•
•
•
•

Veel pl
voorbe
start in

Al 17 jaar een Roparun
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.

we over minder dan drie maanden al aan de start staan in Hamburg en Parijs?
Wij hebben er zin in!
ROPaRUN
ROPARUN EEn avOntuuR vOOR hEt lEvEn

•
Wat heeft op jou het meeste indruk gemaakt?
“De verhalen van lopers en wat hun drijfveer is om mee
te doen. De slotclip, tijdens de slotavond, is daarbij een
mooie samenvatting wat dit gevoel uitdraagt.”

EEn uitgavE van stichting ROPaRun | nummER 2 | jaaRgang 18 | maa

Defibtech Lifeline AED
Ondernemingsvereniging Vijfsluizen
Reisburo Kijne
Safety-Fire Brandbeveiliging B.V.
Uniper
Quinton Brandveiligheid BV

EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN
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ROPADOEL

MILJOENENDONATIE AAN HET

ANTONI VAN LEEUWENHOEK
VOOR ONDERSTEUNENDE ZORG
In november 2016 heeft Roparun een donatie van €1.250.000 toegezegd aan het Antoni
van Leeuwenhoek. Het geld wordt besteed aan de inrichting van een nieuw centrum voor
ondersteunende zorg aan patiënten met kanker.

Het Antoni van Leeuwenhoek is hét Kankerinstituut van
Nederland en combineert de zorg voor kankerpatiënten
met hoogstaand en grensverleggend onderzoek.
Hierdoor zijn de nieuwste inzichten en technieken
direct beschikbaar voor patiënten. Andersom geven
ervaringen in de dagelijkse zorg het onderzoek richting.
Zo ontstaan er steeds nieuwe en betere behandelingen,
die meteen in de praktijk toepasbaar zijn. Een voorbeeld
hiervan is immuuntherapie, een behandeling die ervoor
zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter
kan vernietigen.
Met de uitwisseling van onderzoek en zorg loopt
het Antoni van Leeuwenhoek in Nederland voorop
en internationaal gezien behoort het Antoni van
Leeuwenhoek als enig Nederlands kankercentrum tot
de tien Comprehensive Cancer Centers van Europa.
Het op internationaal niveau uitwisselen van kennis
en het gezamenlijk opzetten van studies, versnelt het
kankeronderzoek. Op die manier streeft het Antoni van
Leeuwenhoek ernaar in de nabije toekomst iedereen
met kanker een zo goed mogelijke behandeling op
maat te kunnen bieden.

Het belang van ondersteunende zorg
Het Antoni van Leeuwenhoek ziet de niet-medische
ondersteuning tijdens en na de behandeling van
kanker als een belangrijk onderdeel in het leveren van
de beste oncologische zorg. Specifieke interventies op
het gebied van fysio- en ergotherapie, revalidatie en
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verdragen en de kwaliteit van leven verbetert. Een
ander mooi voorbeeld is een medisch-specialistisch
revalidatieprogramma voor patiënten met kanker in het
hoofd-halsgebied, dat hier ontwikkeld is.”

Expertisecentrum

Ontwerp van de Centrale Hal

psychosociale ondersteuning kunnen veel patiënten
tijdens en na de behandeling van hun ziekte helpen.
Ronald Filippo is in het Antoni van Leeuwenhoek
paramedisch hoofd van deze disciplines: “Doordat we
een gespecialiseerd kankerinstituut zijn, onderscheidt
het aanbod ondersteunende zorg sterk van andere
ziekenhuizen. Ook onze research en scholing sluiten
hierop aan. Zo weten we uit onderzoek dat door
het volgen van specifieke trainingsprogramma’s
een behandeling met chemotherapie beter wordt

De ontwikkeling van ondersteunende zorg vereist een
samenspel van alle ondersteunende zorgdisciplines.
Het Antoni van Leeuwenhoek richt hiervoor in 2017
een speciaal expertisecentrum op. Binnen dit centrum,
dat wordt gehuisvest in een nieuw deel van het
Antoni van Leeuwenhoek, zullen nieuwe interventies
worden ontwikkeld, die in bestaande behandelingen
worden opgenomen. Doel: het bevorderen van fysieke
en psychische gezondheid, het versterken van de
autonomie en vergroten van de maatschappelijke
participatie. Daarnaast zal het expertisecentrum zich
ook inspannen om nieuwe kennis rond ondersteuning
en nazorg te verspreiden, zodat ook patiënten die in
andere centra worden behandeld daar hun voordeel
mee kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is toekomstig
onderzoek dat zich richt op voeding en bewegen,
waarbij de diëtisten met een nieuwe faciliteit, een
meetlaboratorium, nog beter advies op maat kunnen
geven. Filippo: “Toekomstig onderzoek zal zich ook
richten op voeding en bewegen, waarbij diëtetiek met
nieuwe faciliteiten als een meetlaboratorium nog
beter advies op maat kan geven. Het is ons doel om
deze kennis en toepassingen beschikbaar te stellen
voor andere centra en ziekenhuizen, terwijl er hier

verder onderzoek wordt uitgevoerd om bestaande
ondersteunende zorg nog verder te verbeteren en
nieuwe te ontwikkelen. We willen in Nederland hét
kenniscentrum op het gebied van leven met kanker of
overleven van kanker zijn.”

Roparun-donatie
Het Antoni van Leeuwenhoek is heel dankbaar voor
de verkregen donatie van Roparun. Filippo: “De
ondersteunende zorg die wij nu en in de toekomst willen
ontwikkelen en leveren, en de infrastructuur die daarvoor
nodig is, zijn voor een groot deel niet te bekostigen
vanuit reguliere budgetten. Met de donatie van Roparun
kunnen we verder investeren in de faciliteiten die voor
ondersteunende patiëntenzorg nodig zijn. Denk aan state
of the art apparaten en materiaal, zoals geavanceerde
meetinstrumenten en goede trainingsapparatuur.
Daarnaast zetten we het budget in voor de algehele
inrichting. Daarmee beogen we een uitstraling te creëren
die past bij de zorg die er geleverd wordt: een rustige,
warme, huiselijke plek, waar aandacht is voor de juiste
akoestiek, goede ventilatie, natuurlijk daglicht en contact
met de natuur. Het is belangrijk dat het expertisecentrum
een andere uitstraling heeft dan het ziekenhuis,
omdat ondersteunende zorg anders is dan medische,
verpleegkundige zorg. Ondersteuning gaat over patient
empowerment en hulp bij het ‘gewone’ leven met alles wat
daarbij hoort. Als een fysieke omgeving goed is ingericht,
draagt dat bij aan stressreductie en welbevinden.”

EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN
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TEAM UITGELICHT

KEUKENS EN BUSSEN:
Er zijn teams en die al heel vaak hebben deelgenomen aan de Roparun. Zo ook teams 158
en 159, de Tieleman keukens / N.Mijnders Runners. Het Goereese busbedrijf Mijnders
is al vanaf het begin betrokken bij deze teams. Het Flakkeese keukenbedrijf Tieleman
stapte vier jaar later in. De combinatie keukens en bussen houdt nog steeds stand en
daar zijn deze teams natuurlijk heel erg blij mee.

In de afgelopen vijfentwintig jaar Roparun stonden de uit
de atletiekvereniging Flakkee voortgekomen teams al
achttien keer op het podium en brachten zij meer dan een
half miljoen euro bijeen voor het goede doel. Zoals alle
deelnemende teams verzonnen ook deze teams allerlei
manieren om geld in te zamelen voor het goede doel,
zoals statiegeldflessenacties, rommelmarkten, collectes,
spinningmarathons, een tennistoernooi, een wijnproeverij

en een liefdadigheidsdiner. Maar ook kregen zij geld voor
het geven van massages na een lokale hardloopwedstrijd,
organiseren ze Mini-Roparuns met scholen en pakken ze
in de kersttijd boodschappen in. Dit jaar organiseren zij
zelfs een car boot sale.
Het goede doel van Roparun kreeg in de streek waar de
teams 158 en 159 vandaan komen, Goeree-Overflakkee,
een echt gezicht in de vorm van het hospice Calando. Dit
was het eerste hospice dat gesteund werd door Roparun,
van 1998 tot tien jaar later. Ook in 2011 kreeg Calando
nog een bedrag te besteden aan een verbouwing en
wat modernisering van het hospice. Nog steeds voelen
de vrijwilligers van het hospice zich verbonden met de
Roparun. Als de teams terugkomen van de finish op de
Coolsingel verzorgen zij overheerlijke hapjes en drankjes
om de Roparun gezellig af te sluiten.
Al meer dan twintig jaar wordt er in de week voorafgaand
aan de Roparun een speciale krant uitgegeven als bijlage
van een veel gelezen regionale krant. Daarin is uiteraard
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EEN GOUDEN COMBINATIE
veel ruimte voor de sponsoren, maar daarin vertellen ook
deelnemers aan de Roparun hun ervaringen en wordt er
geschreven over de acties. Op die manier wordt de naam
Roparun nog bekender en leren de mensen de teams en
de teamleden steeds beter kennen.

“DE GENIETMOMENTEN VAN
AFGELOPEN JAREN ROPARUN
ZIJN ER VELE”
Net als bij de meeste Roparunners blijken de
‘genietmomenten’ in de herinneringen sterk te
overheersen. Petra Dijkman (gaat voor de achtste keer
mee) hierover: “De eerste keer dat ik meeging was
in 1997. Ik was net een jaar fysiotherapeute en werd
meegevraagd door AV-Flakkee om te masseren. Wat
een avontuur! van Rotterdam naar Parijs. In een bus
masseren, vervolgens in een legertent onder de douche,
feesten in een tent in Parijs en tussen de mannen op een
stretchbedje. Daar moest ik een week van bijkomen, maar
wat een lol! In 2008 ging ik weer mee, maar dan als loper.
De genietmomenten van afgelopen jaren Roparun zijn er
vele! De zon die opkomt tussen de velden in Frankrijk, de
kleine sprintjes om een andere groep net even in te halen,
de maandagochtend om drie uur ‘s nachts het helemaal
niet meer zien zitten, maar vervolgens door Zele op
handen worden gedragen, het groepsgevoel van ‘we gaan
ervoor’, de kippenvelmomenten, de tranen in Rotterdam
bij de Daniel den Hoed en dan de Coolsingel met al die
onbekende en mooie mensen die voor je klappen en
juichen, de ontlading bij de finish. We hebben het weer
gedaan.”

“IK KIJK ERNAAR UIT OM WEER TE
GAAN STARTEN!”
Wilma Bolleman, zeven keer mee geweest in de
organisatie als vrijwilliger en elf keer de Roparun
gelopen: “Ik ga mee vanwege het prachtige doel van
de Roparun. Het geld dat alle teams bij elkaar hebben
gesprokkeld, wordt verdeeld over heel veel mooie en
goede doelen, ook bij ons op het eiland. Het evenement
zelf is moeilijk te omschrijven. Daarom een paar
steekwoorden: geweldig, met elkaar en voor elkaar,
sportief, afzien, huilen, lachen, natuur, voor een ander,
inzet, grenzeloos, moed, doorzettingsvermogen en lef.
Ik kijk ernaar uit om weer te gaan starten! Je hebt er al
zolang naartoe geleefd en dan eindelijk ‘en route’! Maar
ook de gezelligheid en de verbondenheid onderweg
met het hele team. Want we doen het met elkaar, elke
schakel in ons team is belangrijk. De Roparun is voor
mij geslaagd als we met elkaar een mooi bedrag over
kunnen maken naar Stichting Roparun én als we met z`n
allen over de finish komen.
Yeahhh… We did it!”
Tenslotte een wijze les voor de nieuwkomers namens
deze keuken-/busteams:
Enjoy, have fun! Laat je eerst door iemand informeren
die al eerder heeft deelgenomen. Vraag hem of
haar het (sport)hemd van het lijf. Ga zeker mee met
oefenlopen. Daar leer je van en je maakt kennis
met jouw team en andere teams. Ga zeker naar de
teambijeenkomsten in Rotterdam en kijk op de site
van de Roparun www.roparun.nl.
EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN
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ROPAREADER

COLLECTEREN

“ HE E FT U MISSCH IEN IET S
O V E R VOOR H ET G OEDE DOEL ? ”

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

Op dit moment zitten we in de voorbereidingsfase van Roparun 2017. Samen gaan we
weer voor een grandioze editie. Natuurlijk hopen we ook weer op een hogere opbrengst
dan het voorgaande jaar. Geld komt niet zomaar uit de lucht vallen en helaas hebben de
deelnemende teams geen geldboompje in de tuin staan. Er moet echt actie ondernomen
worden om die teller van de opbrengst te doen stijgen. Hoe kun je dat heel efficiënt doen,
juist… collecteren!
Het collecteren blijft populair onder Roparunteams.
Collecteren kan van deur tot deur, maar teams
staan ook vaak op een vaste locatie in een dorp of
stad. Tijdens het collecteren kun je gebruikmaken
van het Roparun Vogelpak voor extra aandacht.
Dit pak is net als de collectebussen te huren via
het Roparunkantoor. Om tijdens het collecteren
duidelijk te laten zien dat je een deelnemend team
van de Roparun bent, kun je gebruikmaken van het
Roparun hesje.
Collectebussen worden door de teams opgehaald
op het Roparun kantoor om vervolgens, hopelijk
goed gevuld, te retourneren. Het is belangrijk

Er moet echt actie ondernomen worden om die
teller van de opbrengst te doen stijgen.

dat de bussen gesloten en verzegeld zijn. Samen
met de teamleden tellen de medewerkers van het
Roparunkantoor de bussen. In spanning wachten de
teams op de uitkomst van al hun inspanningen. Na
een aantal dagen is de opbrengst van de collecte terug
te vinden in de donatiemodule van het deelnemende
team.
Gaat jouw team op pad om te collecteren voor de
Roparun? Maak dan voor ons een leuke foto. Wij
kunnen deze dan delen met alle andere deelnemende
teams.
Samen gaan we voor de hoogste opbrengst!

Ben jij er al klaar voor?
Volg alle teams met Roparun Live!
Trainen, check! Loten verkopen, check! Acties organiseren, check!
Iedereen is druk in de weer
tijdens deze voorbereidingsfase
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
voorbereidingsfase?

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.

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!

Geef simpel je positie door en iedereen ziet de voortgang en verwachte finishtijd van jouw team
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

Al 17 jaar een Roparunblad
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.

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
verscheen
in 1997 brengen zodat hierop
HOT ITEM EN ROPARUNLIVE.NL
juiste niveau
bijRopareader
de juiste
mensen
voor de zesde Roparun.
Al sinds 2007 is Hot ITem hoofdsponsor van de stichting
gestuurd
kan worden. Met onze hybride businesscaseArie Wezemer, nu nog voorlichter, maakte hem. Vanaf het
tweede exemplaar echter, in hetzelfde jaar dus, werd de
Roparun. WijMeer
stellen
onze
expertise op het gebied
van zit midden
gedreven
aanpak
innovatieve
data-oplossingen,
hebben
redactie uitgebreid
met en
Gert van
’t Hof, toen nog werkzaam
bij
in deze
Ropareader…….
Ook de organisatie
in
RTV-Rijnmond, tegenwoordig bij NOS Studio Sport. Vanaf dat
de voorbereidingsfase. Zo
tweede nummer had Gert een column in de reader. Dat bleef zo
werken we hard om alle
Je maakt kennis met Carien Aling. Zij is de nieuwe coördinator
data en procesverbetering
beschikbaar om te helpen
de
we een
scherpe focus op blijvende prestatieverbetering van
tot het novembernummer van 1998, toen de redactie meer
vergunningen op tijd binnen te
van de finishlocatie Coolsingel en stelt zich graag aan je voor.
terecht kwam bij het Roparunkantoor, maar met in de redactie
hebben, vrijwilligers op de
Ook vind je in deze reader verschillende ingestuurde teksten van
nog steeds
en Arie.
plaatsen te krijgen enbedrijven
te
teams. Zij
houden je te
graagverlagen
op de hoogte vanen
waar zij
op dit
administratieve
lasten
tijdens
de juiste
Roparun
enGertoverheidsinstellingen.
De Roparun had in die tijd echter nog een ander tijdschrift: het
inventariseren wat er allemaal
moment mee bezig zijn. In deze editie wordt een van onze
Roparun-magazine. Dit blad, echt een tijdschrift, verscheen van
besteld moet worden. Er zijn
doelen, Stichting TIK, uitgelicht. We mochten een ochtend
meer exposure
te met
creëren.
o.a.
1996 tot 1999. Bij de zestiende en zeventiende Roparun, in 2007
immers nog
maar een kleine
meelopen
dit mooie doel.Deze samenwerking heeft
en 2008, verscheen er ook een Roparunkrant. Deze werd
drie maanden te gaan. Het is
op krantenpapier en was eigenlijk meer een soort
een drukke, maar zeker ook
Kortom: een Ropareader gericht op de voorbereidingsfase en
geleid tot de
website roparunlive.nl. Minder zichtbaar,
LA ATgedrukt
WETEN
WA AR JOUW TEAM IS
nieuwsblad voor het publiek.
een fantastische periode.
leuke weetjes!
Deze editie van de Ropareader
maar zeker zo belangrijk, is dat de techniek achter deze
We roepen alle deelnemers ook dit jaar op om actief bij te
website ook ingezet wordt voor het Algemeen Coördinatie
dragen aan de kwaliteit van roparunlive.nl door regelmatig
ROPaRUN
ROPARUN EEn avOntuuR vOOR hEt lEvEn
Team (ACT) dat zorgdraagt voor de begeleiding van alle
actief je positie door te geven.
deelnemers en vrijwilligers.

GEGEVENS ONTSLUITEN VOOR HET JUISTE INZICHT
Voor ons een mooie kans om iets bij te dragen vanuit onze
kernexpertise: het ontsluiten van gegevens en die op het

Hot ITem wenst alle deelnemers veel succes met de
komende Roparun en het thuisfront veel plezier met
het volgen van de teams!

IMPROV ING YOUR PERFORM A NCE
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Redacteur: Lilian Suurmeijer
Foto’s: Marcel van Wersch
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MIJN VERHAAL

MARCEL LIEP DE ROPARUN

‘IK DEED HET VOOR MEZELF MAAR
NATUURLIJK OOK VOOR MIJN MOEDER’

“JE VERDRIET OMZETTEN
IN IETS POSITIEFS IS MOOI”
“Ik krijg er nog steeds kippenvel van. Ik had zelf de Roparun gelopen, kom binnen op
de afdeling in Daniel den Hoed waar mijn moeder lag en zie op de gang dat bordje aan
de muur ‘mede mogelijk gemaakt door Stichting Roparun’.”

Marcel en zijn vriendenteam

“Ik zie mezelf nog een foto maken van dat bordje en
naar mijn broer sturen”, zegt Marcel. “Het raakte ons
diep.” Marcel van Wersch liep in 2013 voor het eerst de
Roparun met zijn broers Marc en Pascal en een stel
goede vrienden en familie. “Ik deed het voor mezelf,
maar natuurlijk ook voor mijn moeder”, zegt Marcel.
In 2008 krijgt de moeder van Marcel, Marc en Pascal
de diagnose terminale borstkanker. Dit is het begin
van een lange periode van ziekte en levensverlengende
behandelingen. Uiteindelijk verliest ze de strijd in 2013.

“KIPPENVEL! HET BORDJE ‘MEDE
MOGELIJK GEMAAKT DOOR
STICHTING ROPARUN’ AAN DE
MUUR BIJ DANIEL DEN HOED”
Vriendenteam
De oorsprong voor het idee om de uitdaging van de
Roparun aan te gaan, lag ongeveer vier jaar geleden.
“Ik stond vlak bij mijn ouderlijk huis in Mijnsheerenland
te kijken naar de Roparun, de route loopt daarlangs. Ik
had nog nooit hardgelopen, maar mijn broertje Marc
wel. Met in gedachten onze zieke moeder, wilde hij
graag een Roparunteam beginnen.” Zo gezegd, zo
gedaan: de broers stelden een team samen. “Allemaal
mensen die ons nabij stonden zoals een peetoom, de
fysio uit ons dorp, de schoonvader van mijn broer,
goede vrienden… Iedereen was betrokken en wist
wat er met mijn moeder aan de hand was. Een echt
vriendenteam.”

Teameffort
Marcel vond de periode in aanloop naar de Roparun
heel bijzonder: “Je bent gezamenlijk bezig om dingen te
organiseren, geld op te halen. Je groeit naar elkaar toe
en presteert samen iets voor een goed doel. Het is mooi
dat je een deel van je verdriet op deze manier om kunt
zetten in iets positiefs. Ik weet nog goed dat we in 2013
aan de start stonden in Parijs, een emotioneel moment.
Mijn broer Pascal sprak ons team toe. Teameffort... en
bijna iedereen die meedoet heeft wel een verhaal. Dat
vind ik het speciale van de Roparun.”

Diep geraakt
De eerste keer in 2013 stonden vader en moeder het
team samen geëmotioneerd binnen te halen op de
Coolsingel. “In 2014 liepen we weer mee, maar stond
helaas alleen mijn vader er nog. Mijn moeder had
de strijd tegen kanker verloren.” In juni 2013 werd
vastgesteld dat ze een hersentumor had, dat was
het begin van het einde. Uiteindelijk overleed ze in
september. “De laatste acht weken van haar leven
heeft ze voor een belangrijk deel in Daniel den Hoed
doorgebracht. We zijn op een fantastische manier
begeleid, ik heb heel veel respect voor de balans tussen
zorg en professionaliteit. Artsen zeggen de waarheid,
maar op een menselijke, respectvolle manier. We
lééfden zo’n beetje op die afdeling, zorgden dat er
continu iemand bij mijn moeder was. Op de muur hing
het logo van de Roparun vanwege bijdragen die de
stichting gedaan heeft. Dat raakte ons diep.”

“DE TOESPRAAK VAN MIJN BROER
AAN DE START IN PARIJS WAS
EEN EMOTIONEEL MOMENT”

Waardevol
“Ik reed dagelijks op en neer naar ‘de Daniel’
en vaak daarna door naar ons ouderlijk huis in
Mijnsheerenland. Daar waren altijd mensen, liep
altijd wel iemand binnen. Het was intiem, we hebben
veel mooie gesprekken gevoerd. De laatste weken
hebben we mijn moeder thuis verzorgd. Het is heel
dubbel en tegenstrijdig: op een gekke manier was
het tegelijk één van de meest verdrietige, maar
ook één van de mooiste zomers. Als je weet dat het
einde nadert, ga je intensiever met elkaar om. Dat
was zó waardevol.”

Emotioneel moment
In 2017 doet Marcel weer mee met de Roparun: “Ik
ga er weer voor! De route loopt langs Daniel den
Hoed. Veel patiënten en verpleegkundigen staan
de lopers aan te moedigen. Ik weet zeker dat het
opnieuw een emotioneel en bijzonder moment
wordt als ik daar voorbij loop.”

Het Vriendenteam

Mandy Velthuijzen

Marcel’s moeder
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BOEK

ROPACOLUMN

OVERLEVEN NA
DE DIAGNOSE

ZESENTWINTIG!

Het bericht dat vele mensen iedere dag weer krijgen: U hebt kanker. Een deur

Het ligt voor me: het boekje dat we maakten voor de tiende Roparun. Ik blader. Ik

slaat dicht en de echo dreunt in je hoofd: kanker… kanker… kanker.

bekijk de foto’s. Ik zie een foto van de vijfde Roparun. Speciale T-shirts met een

column

gestileerde vijf erop. Ik bekijk de gezichten. En ik herinner me het moment. Mijn
Wat staat je te wachten als je de diagnose kanker
krijgt? Dat je niet alleen lichamelijk, maar ook
geestelijk heel wat te verstouwen krijgt, is iets wat
volgens Corina Engelander enorm onderbelicht is.
In haar boek ’Overleven na de diagnose’ beschrijft
zij hoe belangrijk het is om als patiënt goede
geestelijke ondersteuning te krijgen.

Er volgde een traject om haar leven te redden:
chemo, operatie, bestraling en vervolgens nog vijf
jaar hormoontherapie. “In mijn boek vertel ik hoe
ik het jaar na mijn diagnose heb beleefd. Enerzijds
om het van me af te schrijven als onderdeel van het
verwerkingsproces, maar vooral ook om lotgenoten
te ondersteunen en inzichten te bieden.”

Corina Engelander was 45 jaar toen ze te horen
kreeg dat ze borstkanker had. In de hoogste
gradatie! “Dan wordt de grond echt onder je voeten
weggeslagen”, vertelt de Almeerse. “En dan kom je
in een achtbaan terecht van onderzoeken, informatie
en behandelingen.”

“IK DACHT:
DAN GA IK MAAR DOOD”
Na twee ziekenhuisopnames begon voor Corina de
geestelijke aftakeling. “Ik ben toen echt geknakt.
Mijn vechtlust en levenslust waren helemaal weg.
Ik dacht: dan ga ik maar dood”, vertelt zij. “Toen
kwam ik bij Roparun Parkhuys Almere terecht, waar
oprichtster Leonie Groosman mij bij mijn nekvelletje
heeft gepakt en vroeg of ik wilde blijven leven of
niet. Natuurlijk wilde ik dat. Ik deed mee aan een
lotgenotenproject en vond weer de kracht om de
behandelingen te ondergaan.” Inmiddels gaat het
goed met Engelander. “Ik ben genezen van kanker,
maar pas na vijf jaar kun je zeggen dat je echt
kankervrij bent. Geestelijk heb ik echter nog wel een
weg te gaan. Ik heb veel van mij afgeschreven in mijn
boek. De presentatie ervan was in het Parkhuys.
Deze werd bijgewoond door tachtig genodigden en
dat heeft me wel heel erg goed gedaan. Het was een
geweldig moment, waar ik met trots en veel warme
gevoelens op terugkijk.”

’Overleven na de diagnose’, geschreven door Corina
Engelander, is voor 15 euro te bestellen bij iedere
boekhandel of rechtstreeks bij uitgeverij U2pi via
www.boekenroute.nl.
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hemel, wat waren we jong toen. Sommigen veranderen nauwelijks, bij anderen
(ook bij mij dus ….!) zie ik de jaren terugtellen.
Ik zie burgemeester Opstelten bij de start en ik zie een
Roparunbruidspaar onder de Euromast. Ik zie de foto’s
van onderweg. De promoloop die we toen nog deden: van
de Euromast, de Mullerpier of de Coolsingel naar Ahoy.
Een stoere Rotterdamse politiewagen voorop, dan de
organisatie, daarachter de teams en de voertuigen. Langs
de Daniel den Hoed. Allemaal mensen buiten. Patiënten,
een personeelsmuziekgroepje, ander publiek. En mijn
hoogbejaarde ouders, die met openbaar vervoer daarheen
kwamen om ons aan te moedigen. En ik voel de emotie
weer. Die brok in de keel, die tranen soms.

En nu rennen we op de 26ste Roparun af. Heel veel
veranderde, heel veel bleef hetzelfde. Waar het om gaat
veranderde niet: Roparun is een avontuur voor het leven,
Roparunners hebben een speciale band en Roparunners
gaan ervoor om zoveel mogelijk geld op te halen voor de
zieke medemens. Nu al meer dan drieënzeventig miljoen
euro’s. Dat alles onder het inmiddels welbekende
motto ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak
geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het
leven’. Misschien is dat ook wel die speciale band die
Roparunners hebben!

Ik blader verder en zie de start ‘voor de tijd’ bij Ahoy.
Daarna lopers die richting Parijs gaan.
Parijs! De eerste jaren de finish bij de Eiffeltoren, later
op Parc La Courneuve, vanwaar wij nu nog starten. En
op die finish de onvermoeibare discjockey Martin, die van
het eerste team tot het laatste zorgde voor opzwepende
muziek en een persoonlijk ontvangst. En ’s avonds was
daar het grote feest, met Shaky Ground, zo’n beetje onze
huisband.

Ik wens iedereen een mooie voorbereiding voor de 26ste
Roparun toe!

Arie Wezemer, persvoorlichter

Herinneringen! Prachtig. Wat is er veel veranderd. De
Roparun verhuisde van Hemelvaartsdag naar Pinksteren,
we gingen ‘andersom’: vanuit Parijs naar Rotterdam.
En er kwam een andere startlocatie bij: Hamburg. En
natuurlijk was daar die enorme groei: van dertien teams
het eerste jaar naar meer dan driehonderdtwintig nu.
Ook bij de twintigste Roparun gaven we een boek uit. Was
het bij het eerste boekje nog bescheiden in zwart-wit, bij
die twintigste kwam er een uitgave die dubbel zo groot
was, met ‘hard-cover’ en in ‘full-colour’. Maar de foto’s
en de verhalen bleven herkenbaar, overlapten elkaar en
vormen een klein stukje geschiedschrijving van wat de
Roparun is. Geschiedenis die voor iedereen op een geheel
eigen manier in te vullen is. Geschiedenis met een lach
en een traan.

EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN
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Sydney en Spitsbergen.

Ja!

Eind november 2013 is Susanne van der
Linden, deelnemer Team 53 Running Team
Zundert, gaan backpacken in Australië. In
Sydney heeft zij een pittige fietstocht
gemaakt, waar de heuvels net iets zwaarder
zijn dan tijdens de Roparun. Een goede
oefening dus. Als beloning kreeg zij een
fantastisch uitzicht over de skyline van
Sydney… Een mooie gelegenheid om de
Ropareader te lezen!

de start in Hamburg, waar Susanne op de
fiets de lopers zal begeleiden. Haar doel is
om de Roparun 2015 af te leggen als loper!

In juni verschijnt team 53 voor het eerst aan

Uiteraard mocht het Roparun T-shirt niet

Op de tweede foto zien we Lourens
Meeuwsen in de sneeuw. Lourens is
teamcaptain en loper van team 325 Politie
Midden-Nederland en heeft vorig jaar een
bezoek gebracht aan Spitsbergen, een eiland
ver boven de poolcirkel!.

ontbreken. Het was hem iets te koud om aan
te trekken, dus heeft hij het als mascotte
gebruikt op zijn sneeuwscooter…
En natuurlijk valt er ook wat te winnen:
Als jouw foto in de Ropareader wordt
geplaatst, krijg je van ons een leuke
attentie, het Roparun “Fan van” T-shirt!
We zijn natuurlijk benieuwd naar de
volgende foto’s… Wie gaat ons verrassen?
Stuur de foto’s naar info@roparun.nl
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