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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!



een kop koffie en een luisterend oor van één van 
de vrijwilligers. Zo is het ook mogelijk om een 
ontmoeting te hebben met een lotgenoot. 

Ook hospices horen bij de Roparun. Een hospice 
biedt zorg aan mensen in hun laatste levensfase, 
op een heel persoonlijke manier. Dat gebeurt in een 
rustige huiselijke sfeer waar ook naasten van harte 
welkom zijn. Het is de wens van veel mensen thuis 
te kunnen sterven, te midden van de mensen die 
hen lief zijn en in de omgeving die hen vertrouwd 
is. Dit is niet altijd mogelijk. Een hospice is dan een 
waardevol alternatief.

Aandacht
Het mediacircus tijdens de Roparun is groot en 
wordt steeds groter. Camera’s en microfoons 
onderweg, fotografen en verslaggevers, ze horen er 
helemaal bij en ze duiken letterlijk overal op.
Aandacht geeft lopers vleugels. Of het nou van de 
pers is of van het publiek aan de kant. Lopers en 
fietsers die er al een en soms twee nachten op 
hebben zitten, die al heel veel kilometers achter 
zich hebben en die er soms (begrijpelijk) best een 
beetje doorheen zitten, zetten opnieuw hun beste 
beentje voor bij het zien van die belangstelling. Het 
weer kan niemand organiseren, dus de ene keer is 
het warm, de andere keer weer koud, de ene keer 

voor mensen met kanker (het Nederlands Kanker 
Instituut Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam is 
het andere) was daar behoefte aan. Door zo’n infuus 
kunnen patiënten meer mobiel zijn. Ook werden er 
een paar tv-toestellen en telefoons aangeschaft.

Indertijd was het woord ‘palliatief’ nog nauwelijks 
uitgevonden. Het werd alleen gebruikt door insiders. 
Maar de Roparun zou bijna de uitvinder kunnen zijn. 
Vanaf dat allereerste doel, de infusen, heeft telkens 
de mens centraal gestaan. 

Een van de eerste grote doelen was een bungalow 
in Durbuy, een prachtig plaatsje in de Belgische 
Ardennen. Al gauw gingen steeds meer mensen 
van deze bungalow gebruik maken. Op het 
Roparun kantoor ontvingen we soms ontroerende 
bedankbrieven. Door dat succes was het niet zo raar 
dat er meer bungalows werden aangeschaft, waar 
zieke mensen met hun gezin even kunnen proberen 
te ontspannen en wat energie op kunnen doen. 
Inmiddels zijn er veertien vakantiebungalows. 

De mens achter de patiënt proberen te helpen, 
dat is dus de bedoeling van de Roparun. Naast de 
bungalows helpen ook de inloophuizen daaraan mee. 
Een inloophuis biedt een patiënt de mogelijkheid 
om, in een prettige omgeving, binnen te lopen voor 
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Toen in 1992 voor de eerste keer een aantal 
sportievelingen vanuit het park onder de 
Rotterdamse Euromast vertrokken om hardlopend 
de Parijse Eiffeltoren te bereiken, werd zonder 
dat zij zich hiervan bewust waren dit enorme 
loopevenement geboren, de Roparun. En niet 
alleen voor dat sportieve gedeelte werd een traditie 
geboren, ook waar het betreft sponsoring en 
besteding van de opgehaalde gelden werd na die 
eerste monsterloop de toon gezet. 

Doelen
Toen het geintje van de eerste Roparun voorbij was, 
moest er voor de sponsorgelden een doel gevonden 
worden. De lopers hadden zo’n honderdduizend 
gulden (€ 45.000) bijeen gebracht en ze waren het er 
al gauw over eens dat dit (voor die tijd) enorme bedrag 
ten goede moest komen aan mensen met kanker. 
Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel iemand 
die getroffen is door deze laffe, afschuwelijke ziekte. 
Maar de Roparunners van het eerste uur waren het 
er ook over eens dat het geld niet in een of andere 
grote pot mocht komen. Het moest duidelijk zijn wat 
ermee gebeurde en het moest de mensen direct ten 
goede komen. Zo besloten ze mobiele infusen te 
kopen. In wat toen nog de Daniel den Hoedstichting  
heette (tegenwoordig DDH oncologisch centrum), 
een van de twee grote instituten in Nederland 

is het nat, de andere keer bijna  onaangenaam 
droog. Alles wat kan meehelpen om die afstand te 
overbruggen is dan meer dan welkom. Klappend 
publiek, een spandoek, een tekst op het wegdek en 
een camera. Want Roparunners gaan allemaal voor 
een mooi doel. En dat doel verdient ieders steun.

Tweede Pinksterdag 2017 finishen weer heel veel 
teams op de Coolsingel in Rotterdam. De teams uit 
Parijs en Hamburg komen vlak voor Rotterdam-
Zuid samen en zorgen voor een lint van lopers, 
fietsers en andere teamleden tijdens die laatste 
kilometers naar het hart van de havenstad. Daarbij 
lopen ze ook langs dat eerste doel van de Roparun, 
het DDH-oncologisch centrum. En daarbij passeren 
ze hopelijk ook weer een haag van applaudisserend 
publiek en persmensen. Ze verdienen het, de 
doelen verdienen het.

ROPARUN,   
DAAR KUN JE NIET MEER OMHEEN
Na een voorbereiding van soms wel een heel jaar, vertrekken op 3 juni 2017 uit Parijs en 

Hamburg de teams voor de zesentwintigste Roparun, om twee dagen later te finishen op 

de Coolsingel in Rotterdam. Roparun, een evenement waar je niet meer omheen kunt. Een 

prachtige sportieve prestatie, maar met in het achterhoofd altijd dat goede doel: proberen 

zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen met kanker. Onder het motto ‘Leven toevoegen 

aan dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’ probeert 

de Roparun de zieke medemens even die ziekte te laten vergeten. En daar zijn heel veel mooie 

doelen voor, zoals bungalows waar deze mensen met hun geliefden nog even een mooie 

vakantie kunnen vieren tot de complete inrichting van afdelingen in ziekenhuizen die bestemd 

zijn om deze mensen te laten ontspannen. Van kinderen tot volwassenen!

Meer in deze ROPAREADER

Vrijwilligers, wat zouden 
we zonder ze moeten. 
Op pagina 4 stellen we 
je voor aan Marjolijn 
Staal. Zij is de enige 
vrouwelijke motorrijder 
op de Franse route. Net 
als in voorgaande edities 
zetten we een doel in de 
spotlights. Deze keer is 
de eer aan het Radboud 
Universitair Medisch 
Centrum in Nijmegen. Zij 
hebben een donatie ontvangen van Stichting Roparun 
voor de inrichting van een beweegruimte op de afdeling 
Medische Oncologie. Hierover meer op pagina 6.  
Team 189 - Stichting Team Korps Mariniers wil 
Roparun 2017 op een aparte manier volbrengen. Wil 
jij weten hoe? Blader dan snel door naar pagina 8 en 9.
Dit en natuurlijk heel veel meer in deze Ropareader.

 Zonder 
toeschouwers 
geen Roparun!

R O T T E R D A MH A M B U R G P A R I J S

EEN WARM 
WELKOM IN 

SELLINGEN

E E N  A V O N T U U R  V O O R  H E T  L E V E N

ROPAREADER
Een uitgave van Stichting Roparun  |  nummer 3  |  jaargang 21 |  mei 2017

VAN PARIJS 
NAAR ROTTERDAM 
OP KISTEN

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!
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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!
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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.  
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• Roparun in de top 20 van meest succesvolle fondsenwervende 
evenementen die georganiseerd zijn in 2016 op de tweede plek is 
geëindigd!

• er nog steeds mensen zijn die een team zoeken? Dus kom jij nog iemand te kort? 
Kijk dan snel op www.roparun.nl/vraagenaanbod

•  er al ruim anderhalf miljoen euro voor Roparun 2017 binnen is? 
Bekijk de donatiemodule op de website voor het totale overzicht: 
www.roparun.nl/teams/overzicht-teams-2017/

• we over minder dan drie weken al aan de start staan in Hamburg en Parijs? Wij 
hebben er zin in!

• dit het eerste jaar is dat ook teams de avond voor de start van de Roparun op de 
startlocatie slapen. Dat wordt een gezellige drukte!

•  tijdens de slotavond op 23 juni 2017 de opbrengst van Roparun 2017 bekend 
wordt gemaakt. Spannend! 

ROPARUN VRIJWILLIGER
UITGELICHT
De Roparun zou niet kunnen bestaan zonder haar vrijwilligers. Zij zijn allemaal 

onmisbaar voor de organisatie. Daarom wordt in elke Ropareader een vrijwilliger 

uitgelicht. In deze Ropareader stellen we je graag voor aan Marjolijn. Zij is de 

enige vrouw in het motorteam op de Franse route.

Mijn naam is Marjolijn Staal, 37 jaar oud en getrouwd met 
Michiel. Ik ben trots lid van het motorteam van de Roparun! 
Motorrijden is echt een van mijn passies, eigenlijk al vanaf 
het moment dat ik in 2005 het felbegeerde A-papiertje 
behaalde. In de tussentijd hebben mijn man en ik ook een 
aardige verzameling motoren opgedaan. Naast de BMW 
waar ik tijdens de Roparun op te vinden ben, hebben wij 
nog een Buell, Triumph en twee oldtimer Vespa’s.
 

“IK VIND HET GEWELDIG OM MIJN 
HOBBY TE KUNNEN COMBINEREN 

MET EEN DOEL WAAR IK VOOR 
200% ACHTER STA”

Jaren geleden werd ik door Henk, vrijwilliger van het 
motorteam, benaderd of de Roparun niet wat voor mij was. 
Hij zocht leden voor het motorteam. Ik had toen nog niet 
veel rijervaring en durfde het niet aan. Maar het is altijd 
in mijn hoofd blijven zitten. Dus toen Sandy,  een andere 
vrijwilliger, 3 jaar geleden ook aan mij vroeg of het niet 
wat voor mij was, heb ik de knoop doorgehakt en mezelf 
aangemeld. Ik vind het geweldig om mijn hobby te kunnen 
combineren met een doel waar ik voor 200% achter sta.

Ik rij dit jaar voor de derde keer op de Franse route, 
waarbij ik nastreef dat iedereen die in Parijs van start gaat 
ook veilig in Rotterdam over de eindstreep komt. Soms 
betekent dat streng zijn, maar meestal kom ik er met de 
teams in een goed gesprek en een bak koffie prima uit.

“IK VOEL ME WEL ONE OF THE 
GUYS”

 
Ook al ben ik tot nu toe de enige vrouwelijke motorrijder 
op de Franse route, ik voel me wel ‘one of the guys’. We 
zijn een behoorlijk hecht team met de ‘motards’. Het 
mooiste moment van de run vind ik toch wel als alle 
teams de poort van het startterrein binnen rijden. Het 
motorteam begeleid dan iedereen naar een plekje op het 
terrein, het is nogal passen en meten met zoveel mensen 
en voertuigen. Het enthousiasme straalt van iedereen af 
en de sfeer is top! Het is hét moment om contact te leggen 
met de teams omdat de sfeer zo ontspannen is. 

Wat de meeste indruk op me maakt is het laatste stuk van 
de run tussen Barendrecht en Rotterdam, en natuurlijk 
de finish. De vermoeidheid van de teams maakt dan 
plaats voor de trots van het halen van de eindstreep. De 
enorme hoeveelheid toeschouwers die de teams onthalen 
is wonderbaarlijk. Dan zie je pas echt wat het met mensen 
doet, maar ook hoeveel mensen de Roparun een warm 
hart toedragen. Prachtig om te zien! 

Wat ik wil meegeven aan de teams is dat wij echt niet de 
politieagenten van de Roparun zijn. We zijn er om iedereen 
op een veilige manier over ‘dat pleuris end’ te krijgen. Net 
als voor de teams is het ook voor ons HET feestje van het 
jaar, ik kan niet wachten tot het weer Pinksteren is!
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Roparun 2017 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij:

Wist je dat...
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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!



en het verminderen van bedrust 25% van functionele 
achteruitgang voorkomen kan worden, waardoor 
bijvoorbeeld traplopen of fietsen sneller weer zelfstandig 
opgepakt kan worden.

Voor dit project moet een beweegruimte ingericht 
worden. De afdeling heeft ervoor gekozen het oude 
dagverblijf hiervoor om te bouwen. De ruimte wordt 
opnieuw ingericht en er worden twee hometrainers 
geplaatst. Deze toestellen kunnen met behulp van een 
enkelbandje aangesloten worden op een videosysteem. 
De patiënt waant zich dan al fietsend bijvoorbeeld in 
Rome. 

De aanvraag voor de realisatie van deze beweegruimte is 
gedaan op advies van Yvon Demouge. Zij is teamcaptain 
van team 22-Running Nijmegen. 

De afdeling Medische Oncologie wil het ziekenhuisbrede 
project ‘Beter uit Bed’ implementeren op de afdeling. 
Het bed wordt dan niet meer centraal gesteld, maar 
de patiënt en zijn behandeltraject. Er zal door de 
zorgverleners zoveel mogelijk gestimuleerd worden 
dat de patiënt actief is tijdens zijn verblijf in het 
ziekenhuis. Het aanbieden van een mogelijkheid 
voor oncologiepatiënten om structureel iedere dag 
te kunnen bewegen tijdens de ziekenhuisopnamen is 
voor zowel lichaam en geest heilzaam. 

Wanneer een patiënt tijdens het verblijf actiever 
is, wordt de achteruitgang van spierkracht 
en uithoudingsvermogen tijdens en na een 
ziekenhuisopname voorkomen. Dit  beïnvloedt het 
functionele herstel op een positieve manier. Uit 
onderzoek blijkt dat door het stimuleren van activiteit 

In maart 2017 heeft Roparun een donatie van €18.000 toegezegd aan het Radboud 

Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Het geld wordt besteed aan de inrichting van 

een beweegruimte op de afdeling Medische Oncologie. 

R O P A D O E L

BETER UIT BED 
I N  H E T  R A D B O U D  U M C

Voor dit project moet een 
beweegruimte ingericht worden. 
De afdeling heeft ervoor gekozen 
het oude dagverblijf hiervoor om 

te bouwen.

WWW.ROPARUN.NL6

het oude dagverblijf

JAARVERSLAG.. .  STOFFIG?
D A T  V A N  R O P A R U N  N I E T  H O O R ! 

Dit is de verkorte infographic. Voor het volledig geanimeerde jaarverslag kun je een kijkje nemen op jaarverslag.roparun.nl.

R O P A J A A R V E R S L A G

7
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R O P A T E A M

De ‘stoere’ Mariniers hebben eerder laten zien dat 
ze heel creatief zijn in het bedenken van middelen 
om geld bijeen te brengen voor de Roparun. De 
voorzitter en tevens teamcaptain van de Mariniers, Tim 
Duifhuizen, spreken we bij zo’n actie. Een actie die ook 
nog helemaal bij ze past, namelijk een obstakelrun op 
het terrein van Flevonice in Biddinghuizen.

Tim: “Dit is de tweede keer dat we deze uitdaging 
organiseren. Vorig jaar was het in Spaarnwoude en toen 
deden er honderdtachtig deelnemers mee. Nu hebben 

we vierhonderdtachtig mannen en vrouwen die deze 
uitdaging aangaan. Daarbij ook enkele Roparunners, 
maar verder heel veel mensen die ons volgen via social 
media, zoals Facebook en Twitter of gewoon via onze 
website.” 

Het parcours voor deze obstakelrun is zeven kilometer 
lang en bestaat uit rennen, zwemmen, kruipen en 
klimmen. Het gaat over zandzakken en autobanden, 
onder prikkeldraad, naar boven en weer naar beneden 
en langs nog veel meer hindernissen. De Mariniers 
hopen zo weer 9.000 euro op te halen voor de Roparun.

“DE ROPARUN IS AL BREED 
BEKEND, MAAR WE HOPEN DIE 
BEKENDHEID NOG BREDER TE 

MAKEN MET DIT SOORT ACTIES”

Niets is het Team Korps Mariniers teveel om op te 
vallen als het gaat om het uitdragen van de naam 
Roparun. Dat opvallen hopen ze dit jaar te bereiken 
door de Roparun vanuit Parijs naar Rotterdam te lopen 
op ‘kisten’, militaire gevechtslaarzen, en in camouflage 
broek. Tim Duifhuizen stelt dat de Roparun al breed 
bekend is, maar dat zij hopen die bekendheid nog 
breder te maken door onder andere dit soort acties. De 
site van dit team wordt al veel bekeken en dat wil hij 
graag zo houden. 

Voor de vierde keer doet team 189 - Stichting Team Korps Mariniers, mee aan de 

Roparun. Een stoer team, waarvan de lopers mariniers of oud-mariniers zijn en dat wordt 

ondersteund door familie, vrienden en collega’s. Het team Korps Mariniers is een van de 

defensieteams, die inmiddels een vast gegeven zijn bij de Roparun. Voor de buitenwereld 

is het beeld van defensie vaak anders dan van mannen en vrouwen die zich inzetten voor 

de zieke medemens. En dat beeld wordt onder andere door deelname aan de Roparun 

mogelijk een beetje rechtgezet.

STOERE KISTEN 
O P  V O L L E  S N E L H E I D

Op 14 mei hebben zij de laatste training voor de 
Roparun op kisten en in camouflage broek. “We hebben 
al eerder op die gevechtslaarzen en in de ‘camouflage 
broek’ gelopen: bij het 350-jarig bestaan van het Korps 
Mariniers. Voor 3FM-Serious Request liepen we toen 
van Rotterdam naar Vlissingen en Heerlen. Het is dus 
haalbaar en we gaan knallen! We hebben al diverse 
media aangeschreven om aandacht te krijgen, maar 
social media doen toch wel het meest.”

De Mariniers rekenen erop dat zij ongeveer veertien 
kilometer in het uur kunnen halen op die kisten. Tim: 
“En als we een team voor ons zien, ongeacht of het 
een defensieteam is of een ander team: we knallen 
er voorbij! Het is leuk om te zien dat er onderling een 
gezonde sportieve competitie ontstaat zodra teams zien 
dat wij team Korps Mariniers zijn.”

“WE HEBBEN OOK EEN HART OP 
DE GOEDE PLEK EN DAT WILLEN 

WE GEBRUIKEN!”

Tim is trots op de Mariniers. “Omgekeerd is het 
Korps Mariniers ook trots op ons. We worden van 
alle kanten ondersteund. En onze generaal staat ook 
dit jaar weer op de finish op de Coolsingel. Positieve 
feedback! We willen laten zien dat we als Mariniers 
geen machines zijn, maar dat we ook een hart op de 
goede plek hebben en dat we dat willen gebruiken!”

De Mariniers. Ze gaan weer voor een heel snelle tijd 
tijdens de Roparun. Stoere kisten, op volle snelheid!
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Bouman Sportprijzen & Relatex in Nieuw-Beijerland 
is een bedrijf dat niet alleen sportkleding, medailles 
en alles wat daaromheen hangt verkoopt, maar ook 
relatiegeschenken en kerstpakketten. Piet, Jeroen en 
Jeanne Bouman (vrouw van Piet) leiden het bedrijf. Piet 
werkte aanvankelijk bij de politie, won een keer het 
nationaal kampioenschap veldloop, zette op de halve 
marathon een tijd van 1.14 neer en was dus een snelle 
diender. Naast zijn drukke baan als politieman, eerst in 
uniform, later bij de recherche, hadden hij en zijn vrouw 
een bedrijfje onder de naam Bouman Sportprijzen. Het 
liep zo goed met de levering van medailles en bekers, 
dat hij zijn politiepet aan de wilgen hing en zich volop 
stortte op het bedrijf. Inmiddels werkt dus ook zoon 
Jeroen daar en zijn er andere medewerkers.

“WE LATEN ROPARUN 
MEEGENIETEN VAN ONZE 

KORTING”

De Boumannen leveren al sinds het begin de 
sportprijzen aan de Roparun. Maar ze zijn ook actief op 
het gebied van sportkleding. Jarenlang stonden zij met 
een verkoopstand met onder andere veiligheidshesjes 

achter een kraampje bij de teambijeenkomsten in Ahoy.
Diezelfde Boumannen hebben vanzelfsprekend een 
warm hart voor de Roparun. Zij proberen de medailles 
te leveren tegen de laagst mogelijke prijzen en de teams 
die iets organiseren voor de Roparun kunnen ook op 
hun steun rekenen. Zo voorzien zij teams belangeloos 
van marathonklokken, verkeersregelaarsvesten, 
erepodiumblokken, start- en finishdoeken, startpistolen 
en nog heel veel meer. Maar ook voor aandenkens, zoals 
medailles, bekers, vaantjes en bedrukte teamkleding 
worden voor Roparunners speciale prijzen berekend. 
Piet Bouman: “We laten Roparun meegenieten van 
onze korting. Dus als wij heel scherpe prijzen krijgen 
van onze leveranciers, merken Roparunners dat ook. 
We zijn momenteel bezig steeds meer teams ‘aan te 
kleden’ en we willen graag veel meer teams helpen.”

Piet Bouman kwam bij de Roparun terecht doordat 
hij een van de initiatiefnemers, Peter van der Noord, 
kende als collega bij de politie. Hij herinnert zich naast 
het begeleiden met de klokkenwagen nog heel goed 
de sfeer op de camping in Parijs, waar teamleden bij 
zijn wagen jeu-de-boules kwamen spelen of gewoon 
even kwamen zitten om bij te praten. Hij herinnert heel 
veel namen van Roparunners en/of begeleiders en hij De klokkenwagen

R O P A K L O K K E N W A G E N

De Bouman Tijdklok

herinnert zich de smalle weggetjes in Frankijk, 
waar de klokkenwagen voor de teams uit moest 
proberen de kuilen te ontwijken en het rechte pad 
te houden. Vertellend komen er heel veel verhalen 
en anekdotes, maar ook het ‘beroepsoog’ komt om 
de hoek kijken. Als hij begint over de shirts die hij 
indertijd bedrukte en leverde, valt zoon Jeroen al 
gauw in de rede: “Kijk eens naar de sportkleding van 
toen en nu. Toen katoenen shirts, nu veel prettiger 
dragende sportstoffen.”

Tenslotte de vraag: Wat staat jullie het meeste 
bij van de Roparunroute? Piet en Jeroen samen: 
“Toen we nog naar Parijs gingen, het feest in de 
tent. Maar zeker ook onderweg. Dan kom je bij 
plaatsjes waar je je afvraagt: Leeft hier eigenlijk 
wel iemand? En dan was daar ineens het Daniel-, 
later het Sophiasteunpunt. Wat een feest, wat een 
sfeer… En natuurlijk het passeren van de Daniel den 
Hoed. Tranen, zelfs bij begeleidende politiemensen. 
Dat is toch Roparun: tranen en heel veel plezier? 
Prachtig!”

Piet, Jeanne en Jeroen Bouman. Tijdens de finish 
hebben ze een plekje op de VIP-tribune. En verdiend!

De eerste Roparuns. Van Rotterdam naar Parijs. Het was toen nog een wedstrijd: 

tegelijk vertrekken uit Rotterdam en het team dat als eerste de grote tent in Parijs 

binnenrende (of –strompelde) was de winnaar. Er werd dus gelopen ‘voor de tijd’.  En 

die tijd werd aangegeven door een ‘klokkenwagen’, die voor het eerste team uitreed. 

Op het dak een grote, digitale klok waarop af te lezen was hoeveel uur, minuten, 

seconden een team onderweg was. Aan de zijkanten van die wagen de naam ‘Bouman 

Sportprijzen’ en achter het stuur Piet of Jeroen Bouman (zoon van Piet). Diezelfde 

Boumannen zijn nog steeds betrokken bij de Roparun!

VAN  KLOKKEN 
EN MEDAILLES



Kilometers ben je al aan het lopen, fietsen of aan 
het ondersteunen. Eigenlijk zit je er wel een beetje 
doorheen en vraag je je af waar je aan begonnen 
bent. Het liefst stop je er nu direct mee. Hoe hebben 
ze jou ooit zo gek gekregen om deel te nemen aan 
de Roparun…

Maar dan, na die ene bocht, op het moment dat je 
het echt niet meer ziet zitten, staat een heel plein 
vol met mensen. Ze moedigen je aan. Juichen hard 
wanneer je voorbij komt. Mensen die roepen dat ze 
trots op je zijn en wat een ongelofelijke prestatie jij 
aan het leveren bent. Je krijgt vleugels. Opgeven? 
Dat is geen optie! Je voelt je bij ieder applaus 

Tijdens de Roparun zijn er momenten waarop de deelnemers het echt even moeilijk 

hebben. Wanneer er dan toeschouwers langs de route staan, is dat vaak net dat 

steuntje in de rug dat zij nodig hebben.

R O P A T O E S C H O U W E R S

Z O N D E R 
T O E S C H O U W E R S

G E E N  R O P A R U N !

sterker en sterker worden. Dit had je echt  nodig. 
Laat die kilometers maar komen. Jij kan alles aan!

Toeschouwers, zij zijn zo belangrijk tijdens de 
Roparun. Een plein vol met mensen of dat ene 
oude echtpaar dat ergens voor hun boerderij de 
klapstoeltjes buiten heeft gezet. Een hart onder de 
riem steken, daar gaat het om.

Wil jij de Roparunners tijdens de Roparun een hart 
onder de riem steken, maar heb je geen idee waar 
je moet gaan staan langs de route. Neem dan snel 
eens een kijkje op: 
www.roparun.nl/onderweg-op-de-route/

WWW.ROPARUN.NL12

De buurtvereniging van de Hassebergerweg in 
Sellingen zorgt op Eerste Pinksterdag voor een 
ontzettend warm onthaal voor alle teams en 
vrijwilligers op de Duitse route. Wat begon met 
zes tuinstoelen is nu uitgegroeid tot een spontaan 
buurtfeest. Werkelijk alles wordt deze dag uit de kast 
gehaald. Kinderen spelen op een luchtkussen en de 
rest danst mee op de deunen van de DJ onder het 
genot van een hapje en drankje. Het aanmoedigen 
gaat hier heel de dag door. En laten we vooral de 
barbecue niet vergeten. Weer of geen weer! 

Zien lopen, doet lopen?
In 2017 gaat voor het eerst een team uit Groningen 
deelnemen aan de Roparun. De teamcaptain, Sjak 
Kwak, stond voorgaande jaren langs de route in 
Sellingen en was meteen enthousiast. Het team 
bestaat volledig uit inwoners uit de provincie 
Groningen en heet dan ook niet voor niets team 
298 - Runners-oet-Grunnen. Sjak hoopt dat het 
bedrijfsleven uit de hele provincie het nieuwe team 
wil sponsoren om zo nog meer geld op te halen voor 
de Roparun!

We wensen team 298 heel veel succes en plezier en 
we zien jullie aan de start in Hamburg! 
En de bewoners van Sellingen…Wij kunnen niet 
wachten jullie weer te zien in jullie prachtige dorp.

De laatste kilometers in Duitsland. Je hebt de Sellingersluis in het vizier. Nog een paar 

stappen en je bent weer terug op Nederlandse bodem. En dan… Feest! 

A L T I J D  E E N 
W A R M  W E L K O M 

I N  S E L L I N G E N
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R O P A D O O R K O M S T

Sjak Kwak



Toen een groep vanuit de organisatie vorig jaar in het 
kader van de 25ste editie van de Roparun van Parijs 
naar Rotterdam liep, stonden Sjaak en Anita bij de 
Daniel den Hoed om deze lopers binnen te halen. 
Daar vertelde Sjaak mij van zijn ziekte. Daar vertelde 
Sjaak van de laffe tegenstander die zijn lichaam was 
binnengeslopen. Maar Sjaak zou niet opgeven: hij ging 
het gevecht aan, zei hij. En hij was optimistisch.

Het niet kunnen opgeven en het optimisme bleven. 
Lang zelfs. Maar in zijn lijf woekerde in het geniep 
die laffe tegenstander. Sjaak, sportief, bescheiden, 
goedlachs, vocht met open vizier tegen een vijand 
met gesloten vizier. En daarvan viel niet te winnen. Hij 
knokte tot het niet meer ging tegen die tegenstander 
die hem van binnenuit opvrat. En de man die niet kon 
opgeven, moest nu wel capituleren.

Hij wilde de marathon van Rotterdam lopen, maar een blessure zat hem in de 

weg. En Sjaak móest opgeven. Iedereen die de Roparun kent, weet wat daarna 

gebeurde: de weddenschap met Peter van der Noord, die de marathon kleineerde 

en beweerde dat het pas echt werd als je naar Parijs liep. Uit die weddenschap 

ontstond die Roparun. Door een man dus die niet kon opgeven, maar wel moest.
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R O P A C O L U M N

Maar ik moet bekennen dat ik niet meer of minder verliefd 
ben dan anders. Laten we het er maar op houden dat ik 
het hele jaar verliefd ben. Verliefd op heel veel overigens…  
Alvorens ik echter teveel ga prijsgeven, stel ik voor maar 
weer terug te gaan naar die natuur. Ik geniet ervan. Ik heb 
grote bewondering voor de vogeltjes die na een lange reis 
uit het warme zuiden weer terug zijn en het hoogste lied 
zingen. Ik ben blij als ik de hommels weer hoor zoemen, 
weer vlinders zie, de knoppen in de bomen op barsten 
zie staan en ik kan zelfs ontroerd worden als eenvoudige 
plantjes als speenkruid weer pogingen doen onze tuin te 
bedekken.
Leuk eigenlijk dat al die vogeltjes, al die andere dieren, die 
bomen, struiken en planten een naam hebben. Zelfs twee: 
een Nederlandse en een wetenschappelijke. Die laatste 
bevat vaak ook de naam van de ontdekker. Dat maakt me 
soms wel een beetje jaloers: je wordt immers onsterfelijk 
als er iets naar je vernoemd is. Een ster of een ander 
hemellichaam, een boom, een plant, een bloem. Ik zou 
naast m’n schoenen gaan lopen als ik naar de bloemist 
kon gaan en de klant die voor mij aan de beurt is (toevallig 
best een leuke vrouw….) zou horen vragen: “geeft u mij 
maar een mooie bos Arie Wezemers!”.  Tja, fantasie is 
mooi. En misschien komt deze mooie mijmerij toch ook 
een beetje door het voorjaar.

Wat heeft dat nou met de Roparun te maken, vraagt u 
zich af. Niets. Een column moet immers persoonlijk zijn. 
Of toch wel: weet iedereen bij de Roparun wel dat er een 
prachtige bloem naar ons mooie evenement is vernoemd: 
de Gerbera Roparun. En dat die gerbera over enige tijd ook 
gewoon in de bloemenwinkels te koop is? Geweldig toch?! 
Iedere Roparunner krijgt die gerbera op de finishlocatie: 
de Coolsingel in Rotterdam.

Tijdens de avond waarop wij onze vrijwilligers bijpraatten, 
eind maart, zou er zelfs een filmpje over die gerbera 
vertoond worden. Maar die avond liet de techniek ons in de 
steek en konden we dat filmpje niet laten zien. Dat hebben 

we goedgemaakt door de link op onze site te zetten en zo 
kreeg deze mooie bloem veel meer aandacht dan alleen 
door de bezoekers van de vrijwilligersavond. 

Het zal je maar gebeuren dat er een bloem naar je 
vernoemd wordt. Dan is het toch altijd lente? Dan sta je 
toch misschien bij iedereen op de schoorsteen, de tafel 
of op de kast?
De Gerbera Roparun heeft alle belangrijke eigenschappen 
van Roparun: sterk, mooi, onvergetelijk en passend bij 
iedereen. Wie wil dat nou niet?

Geniet allemaal van een mooie voorbereiding op de 
Roparun-2017! Ennuh… wees verliefd. Neem eens een 
bloemetje mee. Een Gerbera Roparun bijvoorbeeld.

Arie Wezemer
Voorlichter Roparun

Arie Wezemer, persvoorlichter

V A N  B L O E M E T J E S 
E N  B I J T J E S

WWW.ROPARUN.NL14

P O R T R E T

S J A A K  B R I L

Dit jaar is de 26ste Roparun. Vorig jaar stond Sjaak nog 
op de finish om zijn team, de Ahoyrunners, binnen te 
halen. Het werd een heel emotioneel treffen. Op het 
spandoek stond: Volgend jaar ben je er weer bij. En dat 
geloof ik ook. Want Sjaak zal voor altijd aan de Roparun 
verbonden zijn. Sjaak is een van de veroorzakers van de 
Roparun. 

Ik zal Sjaak niet meer kunnen vragen of hij even een 
momentje heeft. Voor een krant, een omroep. Om zijn 
verhaal te doen. Maar het verhaal van Sjaak blijft. Want 
zolang je aan iemand denkt, zolang je over iemand 
praat, zolang is die iemand er nog. Sjaak blijft dus! Want 
wie kan hem nou vergeten?

Arie Wezemer
Voorlichter Roparun

Het voorjaar heeft de naam een periode te zijn waarin we verliefd moeten worden. 

Dat klopt absoluut wat  de natuur betreft: niet alleen de vogeltjes zijn hard bezig 

elkaar te versieren, te verleiden en te paren, ook andere dieren hebben de zomer 

in het hoofd en lijken slechts aan nageslacht te denken. 

H I J  K O N  N I E T  O P G E V E N . . .
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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!

Schinkelse Baan 6 • Capelle aan den IJssel • T: 010 - 76 00 122 • www.welzijnswarenhuis.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Meer dan 25 jaar ervaring • 400m2 showroom • 
Meer dan 600 producten • Ruime voorraad •  
Gratis parkeren voor de deur • Invalidentoilet • 
Privacy en rust • Uitgebreid advies met lekker kopje koffi e.

Wij leveren:
• Rolstoelen
• Scootmobielen
• Rollators
• Sta-op relaxfauteuils
• Bad-, douche- en toilethulpmiddelen
• Zorgledikanten
• Matrassen

Nieuw, gebruikt en 
demo-modellen met 
hoge kortingen

Blijf mobiel 
en 

zelfstandig!

Zijn onze doelen ook jouw doelen? Wil jij Stichting Roparun ondersteunen zodat er nog meer zaken 

kunnen worden gerealiseerd? Doe een donatie, laat je voorlichten over onze sponsormogelijkheden 

of word lid van ‘Roparun Friends’!

Stichting Roparun • Jan van Galenstraat 40, 3115 JG Schiedam
Tel: 010 - 434 11 65 • Fax: 010 - 434 86 22 • info@roparun.nl • www.roparun.nl
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De Ropareader is een uitgave 
van Stichting Roparun

jan van galenstraat 40
3115 jg  schiedam
telefoon: 010 – 434 11 65
Fax:  010 – 434 86 22
E-mail:  info@roparun.nl
web:  www.roparun.nl
Bank: 46.62.78.330
iBan: nl36aBna0466278330
Bic: aBnanl2a

 www.facebook.com/Roparun
 www.twitter.com/stg_Roparun
 www.instagram.com/Roparun     
 www.pinterest.com/stgroparun
  www.linkedin.com/ 
stichting-roparun

  www.youtube.com/ 
stichtingroparun

SPONSORACqUISITIE 
vERRICHT DOOR NORTHSIDE 
CONSULT Bv:

telefoon: 0187 – 642979
mobiel: 06 – 53142432
E-mail: w.noordzij@roparun.nl 

 www.twitter.com/sponsorbroker
 www.linkedin.com/in/northside

HUISSTIJL EN vORMGEvING: 
immits, Rotterdam

OPMAAK EN DRUK: 
mediacenter Rotterdam

AFWERKING: 
mediacenter Rotterdam

OPLAGE:
25.000 exemplaren

niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen, op welke manier dan 
ook, zonder toestemming van de 
Roparun-organisatie.

ROPARUN EN 
HET CBF-KEUR

sinds 1996 verleent het cBF een 
keurmerk aan fondsenwervende 
instellingen. Elk fonds dat 
in aanmerking wil komen 
voor een cBF-Keur moet aan 
dezelfde criteria voldoen en 
dezelfde procedure doorlopen. 
Fondsenwervende instellingen 
moeten minimaal drie jaar als 
zodanig actief zijn in nederland. het 
keurmerk wordt afgegeven voor een 
periode van 3 jaar, waarbij jaarlijks 
wordt getoetst of de organisatie nog 
aan de gestelde criteria voldoet. 
het cBF heeft een licentie van de 
Raad voor accreditatie voor het 
verstrekken van het  
cBF-Keur.

mEER wEtEn OvER 
hEt cBF-KEuR?
Kijk op www.cbf.nl

COLOFON

Ja! Ik wil Stichting Roparun steunen!
Zijn onze doelen ook jouw doelen? Wil jij Stichting Roparun ondersteunen zodat er nog meer 
zaken kunnen worden gerealiseerd? Schenk een donatie, laat je voorlichten over onze 
 sponsormogelijkheden of word lid van “Roparun Friends”! 

  Ik word lid van “Roparun Friends” tot wederopzegging en 

ontvang jaarlijks automatisch een factuur van 60,50 euro. 

(Indien je geen lid meer wil zijn, kun je dit kenbaar maken 

door een e-mail te sturen naar info@roparun.nl. Wij halen 

je dan uit ons “Roparun Friends” bestand.)*

  Ik word éénmalig lid van “Roparun Friends” en ontvang  

een factuur voor 60,50 euro*

  Ik wil een donatie doen van euro en ontvang  

daarvoor graag een betalingsbevestiging.*

  Ik wil meer informatie over sponsormogelijkheden.*

*s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Dit formulier s.v.p. per post retourneren of mailen naar 
info@roparun.nl.

Naam: dhr. / mevr.**

Bedrijf: 

Adres: 

Postcode/Plaats:

Telefoon: 

E-mail:  

Datum:  Handtekening:  

Stichting Roparun • Jan van Galenstraat 40, 3115 JG Schiedam
Tel: 010 - 434 11 65 • Fax: 010 - 434 86 22 • info@roparun.nl • www.roparun.nl
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Roparunners over de Wereld
Deze keer brengen we in de rubriek ‘Roparunners over de Wereld’ een bezoek aan 

Sydney en Spitsbergen. 

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!

In juni verschijnt team 53 voor het eerst aan 

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!

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!.

Uiteraard mocht het Roparun T-shirt niet 

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

**s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

 
Ik  wil  St ichting Roparun steunen!

*a.u.b. aankruisen wat van toepassing is

Ik word lid van ‘Roparun Friends’ tot wederop-
zegging en ontvang jaarlijks automatisch een 
factuur van 60,50 euro. (Indien je geen lid meer 
wil zijn, kun je dit kenbaar maken door een 
e-mail te sturen naar info@roparun.nl. Wij ha-
len je dan uit ons ‘Roparun Friends’ bestand.)*

Ik word éénmalig lid van ‘Roparun Friends’ en 
ontvang een factuur van 60,50 euro.*

Ik wil een donatie doen van ................ euro en 
ontvang daarvoor graag een betalingsbevesti-
ging.*

Ik wil meer informatie over sponsormogelijk-
heden.*

a.u.b.

a.u.b.

COLOFON
De Ropareader is een uitgave van 
Stichting Roparun

Jan van Galenstraat 40 
3115 JG Schiedam
Telefoon:  010 – 434 11 65
Fax:  010 – 434 86 22
E-mail: info@roparun.nl 
Web:  www.roparun.nl
Bank: 46.62.78.330
IBAN: NL36ABNA0466278330 
Bic:  ABNANL2A

 www.facebook.com/
 Roparun
 www.twitter.com/
 Stg_Roparun 
 www.instagram.com/ 
 Roparun 
 www.pinterest.com/
 stgroparun 
 www.linkedin.com/
 stichting-roparun 
 www.youtube.com/ 
 stichtingroparun

REDACTIE
Roparun kantoor en vrijwilligers

ART DIRECTION & OPMAAK
Job Hugenholtz
Qliq Media Group

FOTO’S: 
Roparun fototeam, www.photoos.net

AFWERKING:
Qliq Media Group

OPLAGE: 
15.000 exemplaren

Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen, op welke manier 
dan ook, zonder toestemming van 
de Roparun-organisatie.

ROPARUN EN HET CBF-KEUR

sinds 1996 verleent het CBF een 
keurmerk aan fondsenwervende 
instellingen. Elk fonds dat
in aanmerking wil komen voor 
een CBF-Keur moet aan dezelfde 
criteria voldoen en
dezelfde procedure doorlopen. 
Fondsenwervende instellingen 
moeten minimaal drie jaar als 
zodanig actief zijn in nederland. 
het keurmerk wordt afgegeven 
voor een periode van 3 jaar, waar-
bij jaarlijks wordt getoetst of de 
organisatie nog aan de gestel-
de criteria voldoet.
het CBF heeft een licentie van de 
Raad voor accreditatie voor het 
verstrekken van het CBF-Keur.

MEER WETEN OVER 
HET CBF-KEUR? 
Kijk op www.cbf.nl

Ja!


