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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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EEN
Ben jij er al klaar voor?
NIEUWE
ROPARUN
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

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.

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.

Arie Wezemer, nu nog voorlichter, maakte hem. Vanaf het

We maken ons op voor de zevenentwintigste Roparun. Pinksteren
lijkt
tweede exemplaar 2018
echter, in (19-21
hetzelfde jaarmei)
dus, werd
de nog
Meer in deze Ropareader…….

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

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.

ver
weg,
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en er moet nog heel veel gebeuren. Teams worden gevormd
Je maakt
kennis maar
met Cariende
Aling.tijd
Zij is de
nieuwesnel
coördinator
van de finishlocatie Coolsingel en stelt zich graag aan je voor.

Ook vind je in deze reader verschillende ingestuurde teksten van
of
gewijzigd, er moet getraind worden en natuurlijk geld opgehaald voor het goede doel. Ieder
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,zo
uitgelicht.
mochtenperikelen.
een ochtend
team
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zijn We
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Bij de een gaat het om de kleding, de fietsen, de auto’s of de
meelopen met dit mooie doel.

bus.
BijRopareader
de ander
de invullingen van de taken: wie loopt en wie fietst, wie wordt teamcaptain
Kortom: een
gerichtom
op de voorbereidingsfase
leuke weetjes!

en wie bestuurt een busje, wie zorgt voor het eten en wie masseert? Een nieuwe Roparun,
maar niets nieuws onder de zon.

ROPaRUN
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Allemaal zaken die opnieuw georganiseerd moeten
worden en die ook bij de eerste Roparun punten
van aandacht waren. Die eerste Roparun, ontstaan
uit een geintje, moesten de dertien deelnemende
teams ook door al die vragen en oplossingen heen.
Dat waren de pioniers. Nu is er zoveel ervaring
dat teams bij elkaar te rade kunnen gaan en van
elkaar kunnen leren.

ROPAREADER

De eerste Ropareader verscheen in 1997
voor de zesde Roparun.

Die eerste Roparun voerde van de Euromast in
Rotterdam naar de Eiffeltoren in Parijs. En dat
zal voor eeuwig in de naam besloten blijven:
ROtterdamPArijsRUN. Het eerste logo beschreef
die start en finishplaats en drukte ook goed uit wat
een Roparun inhield: heel hard lopen.

E E N

Die Roparun groeide en het starten onder de
Euromast en finishen onder de Eiffeltoren ging
met het grote aantal deelnemers echt niet meer.
Ondanks het feit dat de aankomst op de nieuwe
locatie, het Parc La Courneuve in Parijs, geweldig
was met ’s avonds een groot feest in een tent met
de huisband Shaky Ground, moest er toch worden
besloten de Roparun om te gooien: van Parijs
naar Rotterdam. Later kwam zelfs een tweede
startlocatie bij: vanuit Hamburg naar Rotterdam,
maar wel tegelijkertijd met de Parijseditie.
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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

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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Meer in deze Ropareader…….

En zo komen we aan in 2018, veel ervaring rijker
maar met weer een nieuwe Roparun. Er is volop
ruimte voor nieuwe teams én nieuwe doelen.
Lees bijvoorbeeld op pagina 6 over een nieuw
Roparundoel: het We Love Mariefonds, wat zich
inzet voor zieke kinderen. Op pagina 8 vind je een
dagboekje van een nieuw team. Hoe verliep hun
eerste deelname aan de Roparun?

A V O N T U U R

R O TTER DAM

PARI JS

EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN

3

VRIJWILLIGERS

ROPARUN V RI J W I L L I GE R
U ITG ELICH T
In de rubriek vrijwilliger uitgelicht zetten we bij elke editie één vrijwilliger centraal.
Voor deze editie is dat Rien Lindsen: voor veel Roparunners geen vreemde.
Rien is nu al een aantal jaren actief op startlocatie Parijs en daarnaast is hij bijna
dagelijks op het kantoor van Roparun te vinden.

Wanneer kwam je in aanraking met de
Roparun?

Na 16 jaar deelname ben je vrijwilliger
geworden. Hoe ben je hier ingerold?
Door mijn deelname aan de Roparun heb ik Jan de
Vuijst (huidig bestuurslid) leren kennen, hij deed toen
al erg veel op de locatie in Parijs. Na mijn pensioen
in 2000 ben ik Jan een keer gaan helpen klussen op
het kantoor van de Roparun. Tot op heden ben ik hier
nog veel te vinden om de medewerkers op kantoor te
ondersteunen met allerlei klusjes.
Sinds het jaar 2000 ga ik ook mee om te assisteren op de
locatie Parijs. Met de jaren is de taakverdeling vanzelf
gegroeid. Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor
de materialen die we nodig hebben op de startlocatie.
Wanneer er iets kapot is gaat Jan aan de slag: hij last de
hele boel weer aan elkaar. Ik zorg dat alle materialen
binnen ons beheer op orde zijn.

Bij dit onderdeel kijken we altijd vooruit
naar de komende editie met de vraag “Ben
je er weer bij?”. Maar jij bent er eigenlijk
al elke dag bij!
Klopt! Zolang ik het lichamelijk allemaal nog vol kan
houden ben ik er gewoon bij, Roparun is een soort
tweede familie voor me geworden.

1994

Opbouw in Parijs

Ik deed voor het eerst mee met een team tijdens de derde
editie van de Roparun in 1994. Ik was eigenlijk reservelid
van team EZH (Elektriciteitsbedrijf Zuid Holland), een
team wat opgezet was door collega’s (later ging dit team
verder als team E.ON). Tijdens deze Roparun viel er een
fietser uit en heb ik geheel onvoorbereid moeten fietsen
afgewisseld met chauffeuren.
Ik had voor die tijd een aantal grote herniaoperaties
achter de rug, en stond te trappelen om weer te
presteren. Het gaf toen veel voldoening om aan mezelf
te laten zien dat ik dat allemaal nog kon!

In die beginjaren was de Roparun
voornamelijk nog een race en ging het om
snelheid, weet je nog hoe jullie het toen
gedaan hebben?
We zijn dat jaar derde geworden! Ons team had dan
ook erg goede lopers. Die editie was echt een avontuur
voor ons.

2001

Wat maakte het zo avontuurlijk?
Als ik het me goed herinner deden er toen 35 teams mee,
dus je kon uren lopen zonder iemand tegen te komen op
de route. Ook hadden we natuurlijk nog geen telefoons,
alleen portofoons met een bereik van een aantal
kilometer. Het was niet moeilijk om je teamgenoten kwijt
te raken. Je vraagt je eigenlijk de hele tijd af “lopen we nog
goed?”. Door deze spanning was het toch ook wel één van
de mooiste lopen als ik erop terugkijk.

Hoe vaak heb je daarna nog meegedaan in
het team?
Na mijn eerste Roparun ben ik al snel in de rol van
teamcaptain gerold, door taken van onze destijds
drukbezette teamcaptain over te nemen. Uiteindelijk
heb ik 16 keer met het EZH team de Roparun voltooid,
hierna ben ik overgestapt naar de vrijwilligerskant. Het
E.ON-team is nog tot 2 jaar terug actief geweest.

4
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Rien Lindsen

Als je kijkt naar het verschil tussen de
Roparun toen en nu, wat valt jou dan het
meest op?
Het aantal deelnemende teams is natuurlijk heel erg
gegroeid sinds het begin. Tijdens de laatste jaren dat
ik als teamcaptain meeging zag ik veel minder van
de route omdat we met de bus natuurlijk niet op de
route mochten komen. In de eerste jaren hebben we
zelfs onze touringcar nog wel eens als wisselvoertuig
gebruikt! We waren onze teamgenoten met de kleine
busjes kwijt en op dat moment was dit de enige
oplossing. Met het aantal teams dat tegenwoordig op
de route is, is dit natuurlijk ondenkbaar.
EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN
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ROPADOEL

DE

ROPADOEL

S TER R ENWAC HTE R S:

EEN MOOI, KLEIN,
VLAAMS DOEL
Marie, een prachtige prinses van 3 jaar, krijgt in juli
2011 een zeldzame vorm van kanker. Na een zware
maar hoopvolle strijd van 7 maanden, sterft Marie
op 8 februari 2012. Na het overlijden van Marie is
het We love Mariefonds ontstaan.
Julie de Keersmaecker, de moeder van Marie,
stond aan de basis van het We love Mariefonds. Zij
vertelt: “Als ik het over het Mariefonds heb, heb ik
het moeilijk om dit in een paar zinnen te doen. Ik
kan blijven praten over Marie en over wat er vanuit
deze verschrikkelijke leegte, gevoelens van pijn en
verdriet is ontstaan. Maar wat ik het mooist vind?
Dat het Mariefonds staat voor hoop, inspiratie
en verbondenheid, ook al is het ontstaan vanuit
onmacht en verdriet.”.
Het Mariefonds wil kinderen met kanker steunen door
middel van “Sterrenwachters”. Sterrenwachters
zijn troostpopjes die ziekenhuizen kunnen uitdelen
aan kinderen die bij hen onder behandeling zijn. Het
verhaal achter de Sterrenwachters?

De Sterrenwachters zijn elfjes die hoog in de hemel
in een wolkenpaleis wonen. Als ze verdrietige kindjes
zien, duiken ze ter hulp. Ze luisteren, troosten en
nemen de helft van je traantjes
mee. Voor elk verdrietje is er een
sterrenwachter.

6
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Op dit moment is het Mariefonds een boekje aan
het maken over de sterrenwachters. Een boekje dat
kinderen wil stimuleren om hun verdriet, angst of pijn
te delen zodat het dragelijker wordt. Sterrenwachters
geven troost, hoop en magie. Met steun van de
Roparun kan het Mariefonds het boekje uitbrengen
en nieuwe Sterrenwachterspakketten uitdelen!

“Lieve kleine grote Marie,
Je hebt op je jonge leeftijd mensen bewogen,
Mensen doen stilstaan.
Nog steeds vloeien er vanuit die pure, echte,
onvoorwaardelijke liefde prachtige projecten
voort.
De reden waarom wij dit “We love Marie
fonds” hebben opgericht is
dat wij ons zoveel rijker voelen als we delen.
Lieve Marie, je bent voor altijd in ons hart.
Ik zie je graag tot aan de maan en terug…
Je mama”

EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN
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NIEUWS & SPONSORS

ROPATEAMS

MIJN ROPARUN
TEAM 172

Wist je dat...

Sanquin

In 2017 is een nieuw team van start gegaan, Team 172 Sanquin. Een team wat bestaat
uit sportieve en enthousiaste collega’s werkzaam bij Sanquin Bloedbank. We zijn
benieuwd: hoe hebben zij een eerste deelname aan de Roparun ervaren?

•

Het overgrote deel van de teams die in 2017 hebben
deelgenomen zich hebben ingeschreven voor de Roparun
2018?

•

De inschrijvingen nog heel even zijn geopend? Tot uiterlijk
31 december 2017 kunnen teams zich nog aanmelden!

Vrijdag 2 juni:
Team 172 Sanquin verzamelt vroeg in de morgen in
Rotterdam en wordt door een aantal collega’s hartelijk
ontvangen met koffie en wat lekkers. De voorzitter van
de Raad van Bestuur van Sanquin, Dirk Jan van den
Berg, spreekt ons toe met bemoedigende woorden
en dan vertrekken we naar Hamburg! Na een lange
rit met files komen we rond 17.00 uur aan bij een
jeugdherberg in de buurt van de startlocatie. In de
avond eten we gezellig met zijn allen en gaan op tijd
naar bed, want dit is voorlopig onze laatste nacht om
echt te slapen, in echte bedden.

• Er Roparunners in allerlei functies beschikbaar zijn die
zich graag aansluiten bij een team? Deze kun je vinden op
roparun.nl/teams.
•

Zaterdag 3 juni:

Zondag 4 juni:

Het startsein willen wij niet missen en we zijn dan ook
ruim voor 12.00 uur op het startterrein. Wat geweldig
om daar te zijn en de bedrijvigheid van ieder team
mee te maken. De officiële start met Sylvie Meis om
12.00 uur is mooi, gezellig maar ook emotioneel. Voor
Sanquin begint het grote avontuur om 14.54 uur. Na
een laatste ‘rondedans’ met muziek: “You’ll never
walk alone” gaat team A onder de aanmoediging van
het voltallige team van start. Daarna vertrekt team B
met de campers naar de eerste rustplaats, camping
Sonnekamp. Hier wordt eten verzorgd en wanneer
nodig kunnen de teamleden een sportmassage krijgen
van de sportmasseurs: Daniëlle, een bloeddonor, en
Ingrid, onze collega van locaties Delft/Zoetermeer.

In veel doorkomstplaatsen is het feest voor de lopers en
fietsers. Het geeft energie als mensen langs de weg zo
enthousiast zijn. Bij de grens staat een medewerkster
van Sanquin uit Groningen ons aan te moedigen met
de Sanquin vlag, dat is toch geweldig! In Almelo en
Ede worden we op een bloedbank afnamelocatie van
Sanquin ontvangen waar we kunnen eten en slapen.
Een aantal collega’s van deze locaties helpt het
ondersteunende team: dag of nacht, het maakt niets
uit. Wat een geweldige collega’s!

De organisatie een animatie heeft gemaakt om nieuwe
deelnemers of geïnteresseerden kort te informeren over de
Roparun? Deze kun je vinden op roparun.nl/het-evenement.

ROPAREAD
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Roparun 2018 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij:

Maandag 5 juni:
Dan ineens zijn we in Alblasserdam, de laatste etappe
begint. Een geweldig laatste stuk met veel publiek,
aanmoedigingen en muziek. Uiteindelijk de officiële
aankomst in Rotterdam: we hebben het gehaald! Op de
Coolsingel komt het complete team bij elkaar. Wat een
mooie ervaring, met het hele team over de Coolsingel.
We ontvangen knuffels van familie en vrienden en worden
feestelijk onthaald door Sanquin-collega’s.

Hoofdsponsor

‘Trots en blij maar ook stiekem toch wel
jammer dat we al in Rotterdam zijn’

Sponsor

Maar ja, aan alles komt eind en gelukkig hebben we de
foto`s nog! Wat een geweldige, fantastische, prachtige,
ongelooflijk mooie ervaring! Maar vooral trots, trots om
met zo`n geweldig team dit te mogen doen, trots op het
bedrag dat is opgehaald, ook van collega’s, voor dit mooie
doel 38.325,66 euro en trots om Sanquiner te zijn!
www.roparunteam172sanquin.nl

•

Hot ITem

Sponsor Plus
•
•
•

•
•
•
•

Advanced Track & Trace
Faber Audiovisuals
Het Welzijnswarenhuis

ANWB Wegenwacht
Buko Infrasupport
Contec BV
Rogam B.V.

Basis Sponsor
•
•
•
•
•
•
•

BCC Elektro-speciaalzaken B.V.
Ben
jij er al
Bouman Sportprijzen
en RelaTex
Fiscalliade
Octopus Promotions
Sanquin
Studio New Media
Tinke Assurantiën B.V.
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

Supporter
•
•
•
•
•
•
•

klaar voor?

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

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 we
tot een groot succes te maken.

Al 17 jaar een R
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 tijd
vijfde Roparun. Gedurende d
het idee om een eigen tijdsc
mededelingenblad.

De eerste Ropare
voor de zesde Rop

Arie Wezemer, nu nog voorli
tweede exemplaar echter, in
redactie uitgebreid met Gert
RTV-Rijnmond, tegenwoordi
tweede nummer had Gert ee
tot het novembernummer va
terecht kwam bij het Roparu
nog steeds Gert en Arie.
De Roparun had in die tijd ec
Roparun-magazine. Dit blad
1996 tot 1999. Bij de zestiend
en 2008, verscheen er ook ee
gedrukt op krantenpapier en
nieuwsblad voor het publiek

Avantage
Defibtech Lifeline AED
Ondernemingsvereniging
Vijfsluizen
ROPaRUN
ROPARUN
EEn avOntuuR vOOR hEt lEvEn
Quinton Brandveiligheid B.V.
Reisburo Kijne
Safety-Fire Brandbeveiliging B.V.
Uniper
Kortom: een Ropareader gericht op de voorbereidingsfase en
leuke weetjes!

TEKST & FOTO’S Namens team 172, Wilma Veen - loper, Franka Olijhoek fietser, Edward Sprokholt - chauffeur en Mariëtte van Zijl - ondersteuner
8
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ROPARUN DOELENAVOND

ROPARUN
DOELENAVOND
Op vrijdagavond 6 oktober organiseerde de Roparun haar jaarlijkse Doelenavond in
Hal 4.1 in Rotterdam. Op deze feestelijke avond werden een aantal goede doelen van de
Roparun extra in het zonnetje gezet. Daarnaast vond op deze avond de bekendmaking
van de Roparunnersteden 2017 plaats. Na de Roparun 2017 hebben de deelnemende

Diner

teams punten mogen verdelen onder de gemeentes die in hun ogen de leukste
doorkomsten hadden georganiseerd.

Roparunnersteden
Een spannende avond voor de uitgenodigde
gemeentes en doorkomstcomités, het zou zomaar
kunnen dat zij op het podium worden geroepen
als Roparunnerstad 2017. Maar al tijdens het
diner kregen een aantal mensen een wel heel
opmerkelijke gang voorgeschoteld. Bij het optillen
van de cloche verscheen er voor de neus van de
burgemeester van Oud-Beijerland en de voorzitter
van het doorkomstcomité van Ede een mooie cheque
voor de derde prijs.
Later op de avond was er een huldiging voor de tweede
prijswinnaars: Ossendrecht ging er vandoor met de
tweede plaats op de Franse route en Almelo pakte
deze plaats op de Duitse route. Na het toetje volgde het
afsluitende dankwoord van de presentator en keken de
gasten elkaar toch wat verbaasd aan: ‘Wanneer wordt
de eerste plaats bekend gemaakt?”. Gelukkig kwam
daar de blauwe Roparunvogel de zaal in rennen met
twee gouden enveloppen om het verlossende woord
te brengen. Het Belgische Zele kreeg de eerste prijs
Roparunnerstad 2017 op de Franse route, Zutphen
ontving de eerste prijs voor de Duitse route!
Aan de verkiezing van Roparunnerstad is een
geldbedrag gekoppeld. De winnende gemeente
ontvangt 50.000 euro om te besteden aan plaatselijke
initiatieven die passen bij de doelstellingen van de
Roparun, steun aan palliatieve zorg voor mensen

10
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met kanker. De nummer twee ontvangt 25.000 euro
en de nummer drie 12.500 euro.

Bedankt
Een speciaal dankwoord werd deze avond gericht
aan het doorkomstcomité van Bergen op Zoom.
Ieder jaar weer hebben zij zich ingezet om een feest
te bouwen voor de voorbijkomende deelnemers.
Helaas blijkt dit voor 2018 niet meer haalbaar en
houdt het vrijwilligerscomité dat het jaarlijkse feest
organiseert op te bestaan. Natuurlijk verdienen zij
voor de jarenlange inzet wel een bloemetje!
Ook een ander doorkomstcomité werd even in
het zonnetje gezet. En wel van het Franse dorpje
Bertry. Op het Franse platteland zijn er niet veel
doorkomstfeesten, maar wanneer de deelnemers
zondag vroeg in de ochtend langs het dorpje
Bertry komen is het groot feest. De heer Olivier,
burgemeester van Bertry en Alban Caffiaux,
teamcaptain van team 59 uit Bertry en samen met zijn
familie organisator van het doorkomstfeest, mogen
een cadeau in ontvangst nemen. Een verkeersbord
wat bij binnenkomst van het dorp geplaatst kan
worden ‘Bertry: Roparunstad’.

goede doelen werden op deze avond verrast met een
mooie toezegging van Stichting Roparun. Als eerst
ontving Stichting Nationaal AYA een cheque voor
3.000 euro voor het organiseren van een ‘Crazy88weekend’ voor jongvolwassenen met kanker. Ook
mocht Wensenambulance Amsterdam op het podium
komen om een cheque in ontvangst te nemen. De
cheque toonde 116.000 euro ter besteding aan een
ambulance om laatste wensen te vervullen. Later op
de avond werd bekend gemaakt dat er ook een doel
uit België in het zonnetje gezet zou worden: CODA
vzw uit Wuustwezel. Zij ontvingen een toezegging
van 355.000 euro! Dit mooie bedrag gaan zij besteden
aan inventaris voor het vernieuwde dagcentrum en
inloophuis.

Zutphen ontving de eerste prijs voor de Duitse route

Het goede doel
De avond had niet alleen verrassingen in petto voor
de gemeentes en doorkomstcomités. Ook een aantal

Het Vlaamse CODA vzw
ontvangt een cheque
van 355.000 euro!

Wensenambulance
Amsterdam ontvangt een
cheque van 116.000 euro

Het Belgische Zele kreeg de eerste
prijs Roparunnerstad 2017

EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN

11

TEAM UITGELICHT
TEAM UITGELICHT

TEAM 187 COMMO N G O AL
Op een verjaardagfeestje binnen de familie Snoeck deed iemand een gewaagde
uitspraak “Ik zou ooit wel de Roparun willen doen”. Het idee kreeg onverwacht
veel bijval en binnen een mum van tijd had een compleet team hun deelname al
mondeling overeengestemd. Maar we weten ook allemaal hoe het kan lopen met
zulke plannen: ze verwateren en er haken steeds meer mensen af.
Bij de finish
In dit geval zou Patrick
Snoeck er een stokje
voor steken, hij was
vastbesloten om dit plan
niet te laten verwateren.
Hij schreef een team in
voor de Roparun van 2014.
Daarna verzamelde hij
telefoonnummers van alle
personen die op de bewuste
avond hadden toegezegd
dat zij met hem mee zouden
doen. Een ‘groepsapp’
werd aangemaakt en daar
volgde een mededeling van
Patrick: “We staan ingeschreven voor de Roparun en
mogen starten in Parijs!”. Een storm van verbaasde
maar vooral enthousiaste reacties vulde de groep chat
en zo was team ‘Common Goal’ een feit!

Common Goal
Het team is begonnen met een club vrienden en
familie, maar met de jaren is de samenstelling wel
wat veranderd. Het gezamenlijke doel is daarentegen
altijd gelijk gebleven. De Roparun is een geweldige
sportieve prestatie en het evenement is een mooie
belevenis, maar geld op halen voor de palliatieve zorg
voor mensen met kanker blijft het belangrijkst.

Terugblik
De afgelopen Roparun is voor het team een van de
beste geweest volgens teamcaptain Patrick. “Het team
heeft een hoop geld opgehaald en de sfeer was perfect!
Het weer tijdens deze editie was wat minder maar dat
maakte de sportieve prestatie des te groter”.
Of het team nog iets geks heeft meegemaakt?
Afgelopen jaar liep de distributiesnaar van een van de
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busjes. Deze is in de nacht
nog vervangen zodat ze de
volgende dag toch met het
hele team konden starten.
Gekker was het een aantal
jaar geleden toen het team
twee lopers en een fietser
kwijt raakte tijdens een runbike-run, gelukkig kwamen
ze
deze
12
kilometer
verderop weer tegen.
Toch zijn deze tegenslagen
tijdens de Roparun voor team
Common Goal in verhouding
maar kleinigheidjes. Het team heeft namelijk twee
keer een bijzonder emotionele startdatum getroffen.
Eens viel de startdatum gelijk met de sterfdag van de
vader en eens met de sterfdag van een zoon van een
teamlid. Ook denkt het team terug aan het jaar dat een
teamlid meeging als masseuse, bij haar werd kanker
geconstateerd en een jaar later is ze overleden. Deze
gebeurtenissen zorgen voor een sterke teamband en
natuurlijk versterkt het hun common goal.

Doorkomst

Onderweg...

Roparun 2018
In 2018 start het team met een nieuwe uitdaging.
Na vier keer vanuit Parijs te hebben gelopen
starten zij aankomend jaar in Hamburg. De eerste
teamvergadering is al achter de rug en er zijn onder
andere nieuwe plannen gemaakt voor het binnenhalen
van sponsors. Op dit moment is het hele team dan ook
al enthousiast bezig met het inzamelen van goederen
en materiaal en natuurlijk het inzamelen van geld voor
het goede doel. Team Common Goal gaat er vanuit dat
ook 2018 weer een mooi Roparunjaar zal worden.

Team Common Goal in 2015

Common Goal-tip voor nieuwe teams
Houd de sfeer goed binnen het team!

EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN
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ROPARUN KINDERDAG

ROPARUN

K i n d erd a g

ROPACOLUMN

VOORLICHTER
IN ACTIE
Als Roparun-voorlichter heb ik contacten met de pers, doe ik interviews en
beantwoord ik allerlei vragen. Ook ga ik naar doelen en teams om te vertellen wat
Roparun is en waarvoor wij staan. Dat is niet alleen heel afwisselend “werk”, maar

Zondag 3 september was het weer zover, de jaarlijkse Roparun Kinderdag. Op deze
dag mochten jonge patiënten vanuit het Sophia Kinderziekenhuis en het Prinses

Roparun inhoudt, hoe alles werkt, een beetje geschiedenis en wat wij verwachten
van de teams, tegenover wat de teams mogen verwachten van ons. Daarnaast ben

Máxima Centrum naar Schiedam komen om samen met hun familie te genieten

ik soms bij acties van teams, waar vooral het verhaal over onze doelen belangrijk

van een dagje uit.

is. Heel dankbaar werk dus.

EVEN NIET
ZIEK ZIJN
MAAR GEWOON
KIND, DAAR
GAAT HET OM!

Een mooie dag op een grote
boot waardoor de patiënten
even niet denken aan het
ziekenhuis of de behandelingen.
In totaal waren er 145 mensen
op de boot aanwezig om te
genieten van het weer en het
mooie uitzicht. En dat mooie
uitzicht was er! De Kinderdag
viel namelijk tegelijkertijd met de beroemde
Wereldhavendagen in Rotterdam. Dit zorgde ervoor
dat er naast het entertainment op de boot zelf, ook
daarbuiten voldoende te zien was. Van jetski’s en
speedboten tot grote jachten en zelfs spectaculaire
demonstraties van de Koninklijke Marine.

Niet alleen zieke kinderen waren uitgenodigd voor
deze feestelijke dag, ook hun broertjes of zusjes
waren van harte welkom. Ook zij genoten van een
dagje onbezorgd spelletjes doen met de familie!
Kinderen
glimlachten
trots
met
hun
geschminkte prinsessen- en tijgersnoetjes.
Even giechelen tijdens de goochelshow. Een
potje sjoelen met een lieve vrijwilligster en
in een deuk om die gekke blauwe vogel. Toen
iedereen genoeg gedanst en gespeeld had,
maakte de dansvloer plaats voor het buffet:
“wie lust er patatjes?!”.
Stichting Roparun dankt, ook namens de
aanwezige kids en hun familie, alle deelnemende
teams, de betrokken vrijwilligers en sponsors
voor het mogelijk maken van deze topdag!
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Bij doelen krijg ik vaak een presentatie van dat doel: wat is
er gedaan met het geld. Het doel geeft daarbij als het ware
zijn visitekaartje af, en ik vertel wat Roparun is en geef ook
hier een beetje Ropageschiedenis. De komst van iemand
van de Roparun wordt bij die doelen erg op prijs gesteld.
Kort geleden was ik op een dag bij zowel een doel als
een team. ’s Middags bij Hair4Her in Arnhem. Twee jaar
geleden was ik bij de opening van dit project nu werd in
Arnhem gevierd dat Hair4her twee jaar bestaat en kan
beschikken over meer ruimte op een nieuwe locatie.
Hair4her zamelt pruiken en haarstukjes in en stelt deze
kosteloos ter beschikking aan mensen met kanker.
Het is een initiatief van Esther Hogeweg (team 54) en
wordt gesteund door Roparun. Dat er behoefte is aan
deze stichting is wel duidelijk te zien aan de groei die
Hair4her in deze twee jaar doormaakte. Esther neemt
niet alleen haarwerken graag in ontvangst, zij verzorgt
ze ook, waardoor ze er weer uitzien als nieuw als er een
ander blij mee kan worden gemaakt. De druk bezochte
receptie werd beëindigd met het loslaten van vele kleurige
ballonnen.

De loopgroep Voorthuizen stond de volgende dag,
zaterdag, alweer met duidelijke Roparunpromotie bij het
bloemenfestival in Voorthuizen: Floralia.
Het is en blijft mooi om ervan getuige te zijn dat doelen
en teams zo keihard bezig zijn voor de Roparun, allemaal
onder ons mooie motto “Proberen leven toe te voegen
aan dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven.”

Arie Wezemer
Persvoorlichter Roparun

Die avond was er een optreden van Lisanne Spaander
in de Ichtuskerk in Voorthuizen, georganiseerd door
Roparunteam Continental Loopgroep Voorthuizen. De
kerk was niet helemaal uitverkocht, maar zij die er niet
waren weten helaas ook niet wat zij gemist hebben.
Lisanne (haar naam hoeft bij Roparunners geen verdere
uitleg) vertelde over haar ziekte en de strijd hiertegen
en wisselde haar woorden af met loepzuiver gezongen
liedjes. En uiteraard begon zij met “Vechtersbaas”, tijdens
de eerste teambijeenkomst van Roparun-2017 genoeg
voor veel emoties. Het Roparunteam had deze avond
uitstekend verzorgd en zelfs de loterij was niet vergeten.
Het publiek, waaronder de burgemeester dr. J.W.A. van
Dijk van Voorthuizen, heeft absoluut genoten. Hopelijk is
er weer veel geld bijeengebracht voor dit Roparunteam.
EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN
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Roparunners over de Wereld

R
COLOFON
De Ropareader is een uitgave
van Stichting Roparun

EEn

COLOFON

Deze keer brengen we in de rubriek ‘Roparunners over de Wereld’ een bezoek aan

jan van galenstraat 40
3115 jg schiedam
telefoon: 010 – 434 11 65
De 010
Ropareader
is een uitgave van
Fax:
– 434 86 22
Roparun
E-mail: Stichting
info@roparun.nl
web:
www.roparun.nl
van Galenstraat 40
Bank: Jan46.62.78.330
JG Schiedam
iBan: 3115
nl36aBna0466278330
Telefoon:
010 – 434 11 65
Bic:
aBnanl2a
www.facebook.com/Roparun
Fax:		
010 – 434 86 22
www.twitter.com/stg_Roparun
E-mail: info@roparun.nl
www.instagram.com/Roparun
Web:		
www.roparun.nl
www.pinterest.com/stgroparun
Bank:
46.62.78.330
www.linkedin.com/
IBAN:
NL36ABNA0466278330
stichting-roparun
Bic:		 ABNANL2A
www.youtube.com/
stichtingroparun

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

Ik w il S t icht ing Rop arun st eunen!

doelen ook jouw doelen? Wil jij Stichting Roparun ondersteunen zodat er nog meer zaken
Ja!ZijnIkonzewil
Stichting Roparun steunen!
kunnen worden gerealiseerd? Doe een donatie, laat je voorlichten over onze sponsormogelijkheden

Zijn onze doelen ook jouw doelen? Wil jij Stichting Roparun ondersteunen zodat er nog meer
of word lid van ‘Roparun Friends’!
zaken kunnen worden gerealiseerd? Schenk een donatie, laat je voorlichten
over onze
*a.u.b. aankruisen wat van toepassing is
sponsormogelijkheden of word lid van “Roparun Friends”!
word
lid van ‘Roparun
Friends’
tot wederopIk word lidIkvan
“Roparun
Friends” tot
wederopzegging
en
zeggingautomatisch
en ontvang een
jaarlijks
automatisch
een
ontvang jaarlijks
factuur
van 60,50 euro.

60,50
(Indien
geen lid maken
meer
(Indien je factuur
geen lidvan
meer
wil euro.
zijn, kun
je ditjekenbaar
wil zijn, kun je dit kenbaar maken door een
e-mail te sturen naar info@roparun.nl. Wij haje dan uit ons “Roparun Friends” bestand.)*
len je dan uit ons ‘Roparun Friends’ bestand.)*

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

Ik word éénmalig lid van “Roparun Friends” en ontvang

Ik word éénmalig lid van ‘Roparun Friends’ en
een factuur
voor 60,50
euro* van 60,50 euro.*
ontvang
een factuur
Ik wil eenIk
donatie
doen
van doen van
euro
en ontvang
wil een
donatie
................
euro en

ontvang
daarvoor
graag een betalingsbevestidaarvoor graag
een
betalingsbevestiging.*
ging.*
Ik wil meer informatie over sponsormogelijkheden.*

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

Naam:

dhr. / mevr.**

a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is
**s.v.p.

Bedrijf:
Adres:

Telefoon:
E-mail:

Handtekening:

Stichting Roparun • Jan van Galenstraat 40, 3115 JG Schiedam

Stichting
Roparun
• Jan
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