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1 Inleiding. 
 
Super dat je met ons meedoet aan de Roparun! Voor je ligt het draaiboek. Dit draaiboek moet ons 
helpen om als team goed door de voorbereiding en Roparun zelf heen te komen en een ieder inzicht 
te geven in de te volgen stappen en werkzaamheden die noodzakelijk zijn. Ook geeft het inzage in 
ieders verantwoordelijkheden en kunnen we geen dingen vergeten. Tenslotte staat er nog duidelijk 
in wat er moet gebeuren bij een kleine of grote calamiteit. Het hele team is afhankelijk van alle 
individuele teamleden dus je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je weet wat er wanneer moet 
gebeuren. Dus graag dit draaiboek goed lezen. Het zou immers kunnen dat je op een moment iets 
moet overnemen en dan is er geen/beperkt tijd voor instructie! 
 
Het draaiboek is gebaseerd op de deelname in 2016 en 2017 en zal al redelijk compleet zijn. Maar 
het blijft belangrijk dat iedereen meedenkt en niets is perfect, dus aan- en toevoegingen zijn van 
iedereen van harte welkom! 
 
NB In alle gevallen is “hij” m/v…!  
 
Belangrijk: 
Iedereen dient het Regelement te kennen en hiernaar te handelen. Als we het Roparun reglement 
namelijk niet volgen, kunnen er straffen worden uitgedeeld door de organisatie. Deze variëren van 2 
minuten stop en go (waarbij de loper 2 minuten moet wachten – dit lijkt minder erg dan het is!) tot 
uitsluiting van het hele team. Bij een aantal keren stop en go volgt automatisch uitsluiting van het 
team. We hebben hier met zijn allen lang hard aan gewerkt, dus dit wil je in alle gevallen voorkomen. 
Ga ook niet in discussie als je het niet eens bent met een straf, maar zorg dat het je niet (nogmaals) 
overkomt. Bedenk altijd dat jij met jouw acties verantwoordelijk bent voor de gevolgen voor het hele 
team!  
 
Straffen van de Roparun zijn vervelend, maar overtredingen van verkeersregels kunnen nog 
vervelender zijn. Denk aan niet door rood rijden/lopen maar ook aan handsfree telefoneren – ook als 
fietser. Ook naast elkaar fietsen mag niet zomaar overal – in Frankrijk bijvoorbeeld niet wanneer 
iemand je in wil halen en helemaal niet na zonsondergang.  
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2 De Roparun 
De Roparun is een estafette hardloop evenement vanuit Parijs (en Hamburg) naar Rotterdam. Doel is 
om naast de sportieve prestatie, zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. En daarnaast 
uiteraard ook niet minder belangrijk met het gehele team een hoop lol te hebben voor, tijdens en na 
het evenement.  
 
Voor zover het algemene en bij ieder bekende deel. Het is immers ons team draaiboek en maken het 
dus ook specifiek toegespitst op ons team. 
 
We hebben de volgende uitgangspunten: 

• Team wordt opgedeeld in subteam 302-A en subteam 302-B (hierna Team A  / Team B). 

• We lopen minimaal 11 km/h (op te geven minimaal snelheid). In praktijk betekent dit dat het 
doel is om te proberen effectief  12 km/h te lopen (5.00 per km).  

• Dit zal betekenen dat we onderweg nog extra kunnen genieten van lokale evenementen en 
rust geven in geval van een calamiteit (lekke band, verdwalen etc). 

• Ook betekent dit dat we in praktijk mogelijk een keer  verplicht rust zullen moeten houden 
op een wisselpunt tussen team A en B (of ergens anders) om niet tegen een nog gesloten 
checkpoint aan te lopen. Ervaring is dat dit zeer goed te plannen is en we dit lang van te 
voren zien aankomen. Maar te snel gaan is beter dan stress krijgen da we het mogelijk niet 
gaan halen. Ook zullen we nog veel tijd “verliezen” in de feesten van Vlaanderen en 
Nederland. Het is natuurlijk zonde daar zomaar voorbij te lopen… 

• Beide Teams hebben een eigen 9 persoons Transporterbusje (Bus A en Bus B) 

• We hebben een basiskamp van 1 camper  en een vrachtwagentje/bakwagen (hierna 
vrachtwagen).  

• We hebben de totale Roparun opgedeeld in 12 etappes.  

• Team A en B lopen om en om een etappe en er is rust voor de niet-lopende ploeg 

• Voor de mensen in het basiskamp (de camper + vrachtwagen) geldt het omgekeerde. Er is 
rust als het ‘eigen team’ aan het lopen is en dienst als het ‘eigen team’ rust heeft. 

• De etappes zijn niet allemaal even lang. Deels veroorzaakt door het parcours en beschikbare 
wisselpunten, maar ook bewust om bijvoorbeeld een locatie met douche te kunnen 
bereiken. De nacht etappes zijn met 5 uur de langste. Dit is gedaan om de rustende ploeg 
voldoende tijd te geven om de benodigde 2,5-3 uur slaap te pakken. De overige etappes zijn 
iets korter (3-4 uur) om op 12 etappes te komen. 

 
Om een ieder zo goed mogelijk voor te bereiden hebben we sommige personen een extra taak 
gegeven. Deze is noodzakelijk om het evenement te laten slagen en kan bij bijvoorbeeld een 
calamiteit ook weer gevolgen hebben voor de taak van een ander. Op deze manier kan een ieder zich 
optimaal voorbereiden. Echter uitgangspunt blijft nog steeds dat een ieder eerlijk blijft aangeven als 
het niet meer gaat en er op dat moment geïmproviseerd zal dienen te worden. Verzoek is dan wel 
om een ieder zo dicht mogelijk bij zijn rol te laten blijven. Dus een geblesseerde fietser wordt door 
een andere fietser vervangen en de reserve chauffeur neemt de chauffeur die moe is over.   
 
Verderop zullen we de rollen verder bespreken. 
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3 Het Team: 
 

  Team A   Team B 

Loper A1   B1  

Loper A2   B2  

Loper A3   B3  

Loper A4   B4  

      

Fietser/reserve loper A5   B5  

Fietser/navigatie A6   B6  

Fietser/navigatie  A7   B7  

      

Chauffeur/navigator A8   B8  

Chauffeur/navigator A9   B9  

      

Basiskamp      

Verzorger basiskamp  A10   B10  

Verzorger basiskamp  A11   B11  

      

Masseur A12   B12  

 
Groen = Captain (1 voor Bus A, Bus B en Basiskamp) 
Captain is verantwoordelijk voor het team/basiskamp, vraagbaak en beslisser wanneer nodig. 
 
Een team heeft 4 lopers, waarvan er altijd 1 actief is en 3 rust hebben. 
 
Een team heeft 3 fietsers, waarvan er dus altijd 2 actief zijn en 1 rust heeft.  
 
NB: In geval van Run-Bike-Run (zie verder op) zijn er meer lopers en minder fietsers actief. 
Bovenstaande is de “standaard formatie”. 
 
Een team heeft 2 chauffeurs/navigators die onderling wisselen, waarbij navigeren “pauze” is. Indien 
de navigator een power nap wil doen, navigeert de chauffeur zelf of neemt een ander niet actief 
teamlid dit over. 
 
De 2 basiskampers en masseur zijn toegewezen aan een team. Indien dit “eigen team” op het 
parcours is, hebben zij recht op rust. Men kan zelf besluiten of ze de andere basiskamper/masseur 
helpen (bijvoorbeeld even het eerste uurtje) en men de pauze anders neemt. Dit naar eigen inzicht. 
Maar ook hier moet rust gepakt worden om de 48 uur door te komen! 
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4 Hoe ziet een dubbele etappe er globaal uit voor: 
 
Een Loper 
Naar het wisselpunt. Nog snel een beetje rekken en in het busje aan de kant van de weg wachten op 
het andere team. Loper 1 staat een beetje ongeduldig buiten het busje te drentelen en maakt een 
flauw grapje. Daar komt de laatste loper van het andere team. We hebben haast, dus een korte 
omhelzing en weg zijn we. Heerlijk weer een stukje lopen. Au, die spierpijn is dus nog niet weg.  
 
Achter de fietser aan, in het tempo komen. Busje rijdt toeterend langs en iedereen is vrolijk. Na een 
minuut of 10 zie je het busje staan en nadat je in de buurt komt, stapt loper 2 uit. Pfff, tikkie jij bent 
hem. Snel het busje in. Over een half uurtje ben ik weer de pisang. Nog maar ff wat eten en drinken 
en misschien een power napje. Oh, ben ik alweer. Snel het busje uit. Daar komt loper 4. Tikkie, shit 
nu ben ik weer 10 minuten de Sjaak. 
 
Zonder verdere calamiteiten gaan we zo 3-4-5 uur door en dan tikken we op het afgesproken 
wisselpunt  loper 1 van het volgende team aan en hebben we 1 van de 6 actieve etappes gehad.  
 
Hierbij is bovenstaande op basis van een beurt van 2 km. Deze kan ook 1 of 1,5 zijn en het is zeker 
raadzaam om deze naar het einde toe (2e dag) te verkorten. De lopers van het team bepalen dit 
onderling. Meer dan 2 km per beurt is echt af te raden (en veel minder dan 1 is ook niet handig).  
 
Echter helaas is het verhaal iets ingewikkelder en zitten er tussendoor ook stukken waar het busje 
niet mag stoppen of zelfs niet mag rijden. Zijn het korte stukken van 1 -2km, dan is het gewoon de 
wissel goed plannen. Loopt de loper een stukje extra of doen we de wissel juist iets eerder en komen 
we zo dat punt door. Dat moet de navigator op de bijrijdersstoel van het busje goed vooruit kijken en 
communiceren.  
 
Indien het stuk langer is dan 2,5 km, zullen we het principe run-bike-run (RBR) moeten toepassen:  

- Bij 4-5 km ruilt de achterste fietser met een loper en gaat die loper fietsen. Na een beurt 
wisselen beide lopers met lopen en fietsen (dus fietser stapt af en gaat lopen en loper stapt 
op en gaan fietsen). Eventueel 2x achter elkaar. 

- Is het echter een stuk van 10 km zetten we misschien wel fiets 3 of zelfs fiets 4 in. Fiets 1 
blijft altijd bezet door de fietser/navigator en de lopers wisselen telkens met lopen en 
fietsen. Dus bij de maximale 4 fietsen loop je ¼ en fiets je ¾) van de RBR. 

 
Aan het einde van de RBR gaan we in elk geval zsm weer (in 2 stappen) terug naar de formatie voor 
de RBR (met 2 fietsers op de fietsen en wisselen van lopers vanuit het busje): Bij het busje 
aangekomen doen we nog 1 wissel van een loper die aan de beurt is en fietst de fietser die de RBR 
gedaan heeft door (als eerste fietser). De overige lopers stopen, een verse fietser gaat als fiets 2 
fungeren en fiets 3 en 4 gaan weer terug het busje in. Vervolgens wisselen fiets 1 en 2 van plek en 
wordt bij de volgende reguliere loperswissel ook de 2e fietser gewisseld.  
 
Rust/pauze zie verderop, is voor gehele busje (lid 1-9 hetzelfde). 
 
Voor etappe 11 en 12 geldt dat deze geheel in RBR dient te worden uitgevoerd met 1 fietsende 
navigator voor de gehele etappe. In etappe 12 fietsen zelfs ook nog de lopers van het andere team 
helemaal mee (dan zijn we met totaal 10 fietsen en 1 loper).  
 
Een Fietser   
Samen met de eerste loper staan de voorste en de achterste fietser klaar. Daar komt het andere 
team. De voorste fietser/navigator heeft zijn telefoon al op de kaart met de route gezet en weet 
exact waar we zijn. Na het tikken voor de wisseling gaat hij voorop fietsen. Een paar meter voor de 
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loper uit en ongeveer in het tempo van de loper (de loper bepaalt het tempo!). Met 1 oog kijken naar 
de route en met het andere naar de loper. De 2e fietser  gaat achter de loper fietsen en heeft de 
portofoon. Bij aanwijzingen vanuit het busje (naderende controlepost , RBR, wisseling fietser etc) 
communiceert hij luid en duidelijk de boodschap naar de andere fietser en de loper en die geven 
duidelijk aan het gehoord te hebben. Bij de wisseling van lopers houden de beiden fietsers even in, 
maar gaan ze beiden gewoon door. De achterste fietser heeft ook een navigatie telefoon om de 
voorste fietser te controleren en het navigeren over te kunnen nemen indien nodig. 
 
Na 20 minuten (of andere afgesproken tijd) is het tijd voor de fietsers wissel. Deze laten we gewoon 
samen vallen met een lopers wissel. Er wordt door gewisseld en je fietst dus steeds 2 beurten en 
hebt er dan 1 rust.  
 
Een fietserswissel wordt altijd 1 lopers wissel van te voren afgesproken (en eventueel al iets eerder 
aangekondigd). Dat kan op initiatief van de nieuwe fietser (duidelijk door de nieuwe loper laten 
vertellen tegen de oude fietser), maar ook door de oude fietser worden aangegeven (duidelijk 
aangeven aan de stoppende loper).  Zaak is om dit duidelijk en gestructureerd te communiceren. 
 
Wordt de voorste fietser gewisseld, wisselen beide fietsers na de aankondiging zsm van positie. We 
wisselen namelijk altijd de achterste fietser zodat de loper gewoon achter de voorste fietser aan kan 
blijven lopen. Er rijdt dan heel kort even geen fietser achter de loper, maar de nieuwe fietser zal snel 
weer kunnen aansluiten. Eventueel wisselen de fietsers daarna direct van positie als dat gewenst is 
omdat bijvoorbeeld iemand niet als eerste wil rijden en navigeren.  
 
Een niet fietsende fietser heeft ook echt rust en kan even 20 minuten (of ander schema als dat is 
afgesproken) in het busje bijkomen, slapen, eten etc.  
 
Als we bij het andere team zijn, dragen we de fietsen over aan de andere fietsers (deze blijven dus op 
het parcours) en begint de rust/pauze. Zie verderop. Rust is voor gehele busje (lid 1-9 hetzelfde). 
 
De Chauffeur 
We staan klaar op het wisselpunt. De dagteller staat weer op 0, want het routeboek moet wel 
kloppen! Gedurende de hele etappe van 3-4-5 uur rijdt hij het busje en luistert hij goed naar de 
navigator naast hem. Na het wisselen van loper wacht hij rustig tot iedereen in het busje zit. Hij rijdt 
verder en zoekt een veilige plek om te wisselen zo’n 1-2 km verderop (bij elke etappe onderling af te 
spreken). Daar wacht hij op de loper en zo gaat het de gehele etappe door. Dit klinkt makkelijk, maar 
is in praktijk vaak best lastig. De stopplaats mag namelijk geen berm zijn en ook niet midden op de 
weg en er zijn ook veel andere teams met busjes op zoek naar plekken. Dus de van te voren 
afgesproken 2 km kan ook 1700 meter of zelfs 2300 meter worden.  
 
De Navigator 
Hij zit op de voorstoel en weet precies waar we zijn en wat de etappe gaat brengen. Hij volgt de 
route op de mobiele telefoon, geeft de chauffeur aanwijzingen en kijkt mee naar geschikte plekken 
om te stoppen.  
 
Tussendoor maak je bij een omleiding ivm een RBR duidelijke afspraken met de fietser (eventueel via 
portofoon)  waar ze weer worden opgewacht en hou je goed de stopverboden in de gaten. Ook stap 
je uit om bij een lange RBR de extra fiets(en) van het rek te halen en er weer op te zetten. Ook bel je 
op 6 km voor het einde van een etappe met het basiskamp om aan te geven dat we er in zo’n 30 
minuten zijn en geef je aan of er nog afwijkingen zijn op de plannen (bijvoorbeeld eerst eten oid). Jij 
bent het contact met het basiskamp.  
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De chauffeur en navigator wisselen (meerdere keren) onderling van functie tijdens een etappe en 
zorgen er zelf voor dat er altijd 1 fit genoeg is om te rijden. Zeker het stuk na de etappe naar het 
volgende basiskamp is soms zwaar en dient door degene gedaan te worden die daarvoor even rust 
heeft gehad. Jullie dienen dat onderling samen af te stemmen. 
 
 
Rust/pauze   
In principe is de standaard afspraak dat we na een etappe direct door rijden naar het basiskamp bij 
het volgende wisselpunt. Dit om vertraging en het noodzakelijk incalculeren van uitloopreistijd te 
voorkomen. Dit uiteraard tenzij op het moment van wissel anders overeengekomen en kortgesloten 
met het basiskamp. De beslissing ligt in dit geval bij het team en het kamp gaat hierin mee. Eea moet 
wel tijdig (uiterlijk bij de 30 minuten call voor de wisseling) zijn gecommuniceerd.  
 
Tijdens de rit naar het basiskamp kan uiteraard al door de rest in het busje heerlijk een power nap 
worden gedaan (de eerste 45 minuten winst). Verplicht  is het wel om minimaal 1 persoon mede 
wakker te laten blijven om met de chauffeur te kunnen praten en in slaap vallen te laten voorkomen. 
 
Zodra we in het basiskamp zijn, maakt iedereen aan de verzorgers en masseur duidelijk kenbaar wat 
de wensen zijn. Advies is om eerst wat te eten en te drinken en daarna te gaan rusten, maar 
uiteraard moet een ieder dat zelf weten en is oa de capaciteit van de masseur beperkt. 
 
30 minuten voor de wissel wordt iedereen uit bed getrommeld door de verzorgers op basis van het 6 
km seintje van de chauffeur van het andere team (en we weten van te voren ook globaal wanneer 
dat belletje zal komen obv afstand van de etappe en de snelheid). Iedereen staat vervolgens ruim van 
te voren weer klaar voor de wissel (5-10 min). 
 
Verzorgers en masseur: 
Nadat de ploeg het kamp heeft verlaten voor de wissel, wordt alles ingeklapt en opgeruimd en 
vertrekken jullie naar de volgende locatie. In principe is dit al de shift van de nieuwe ploeg (dus van 
het arriverende team), maar uiteraard verdient de voorkeur dit even snel met zijn zessen te doen. De 
2 verzorgers van de nieuwe shift rijden de camper/vrachtwagen naar de nieuwe locatie en zoeken 
een geschikte locatie voor het basiskamp. We hebben hiervoor al de plekken bepaald (dicht bij het 
wisselpunt), met in alle gevallen enkele alternatieven in de buurt als die bezet zijn of we juist 
behoefte hebben aan meer rust of leven. In de regel staan we in de nacht rustig voor een goede 
nachtrust.  
 
Aangekomen op de nieuwe locatie wordt het kamp neergezet. Probeer het een beetje ruim op te 
zetten als het kan (mocht er nog een team bijkomen) en hou er rekening mee dat er nog een busje bij 
komt. Zet het aggregaat liefst niet pal bij de camper ivm geluid. Ook hier geldt weer dat het de taak 
van het actieve team (2 verzorgers + masseur) is om alles neer te zetten, maar steun van de andere 3 
wel erg fijn is (maar die mogen formeel ook al direct gaan slapen als daar echt behoefte aan is).  
 
Bij binnenkomst van het team wordt er door de masseur in overleg met het team een schema 
opgesteld voor behandelingen en hierbij geldt dat dit ook echt zijn primaire taak is. Indien er ruimte 
voor is, kan hij ook de verzorgers meehelpen met andere taken. De verzorgers faciliteren eerst het 
eten en drinken en zorgen er voor dat iedereen zsm kan gaan slapen (als men dat wil).  
 
De spullen van het team uit het busje liggen in 2 rolcontainers in de vrachtwagen (slaapzak, kussen, 
luchtbed, tentjes en tas) en  men heeft zelf een kleine tas met persoonlijke spullen en onderweg 
benodigde spullen in de bus.  De spullen van de verzorgers en masseurs liggen in de camper.  
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Nadat de ergste drukte over is zorgen de verzorgers voor aanvulling van het eten en drinken van het 
busje.  Ook zorgt men dat de teamleden weer op tijd hun nest uit zijn voor de volgende etappe. Ten 
alle tijden blijft er 1 verzorger wakker ivm de veiligheid (brand, diefstal etc) en die heeft ook de 
(opgeladen) “diensttelefoon” altijd bij zich.  
 
Bij de nachtelijke stops zal er veel geslapen worden, maar midden op de dag is er uiteraard ook 
gewoon tijd voor ontspanning met een tijdschrift/spelletje etc. Dan is het mogelijk ook wel leuk 
direct aan het parcours te staan (of juist niet). Ook hier geldt dat de verzorgers hun ontspanning 
mogen nemen als er geen andere taken zijn. En jullie zijn geen bedienden! Overdag kan een teamlid 
ook rustig zelf een colaatje pakken. Nadat het team weer is vertrokken beginnen we weer bovenaan 
en zit de dienst er op. 
 
Slaapplekken zijn als volgt: 
6-7 slaapplaatsen in de camper (primair voor verzorgers en masseurs) 
12 slaapplekken in de 2 persoons-werptentjes (6 stuks) 
 
In de laatste nacht (gehele etappes Run-Bike-Run) zijn er nog 4 extra slaapplekken op de 
achterbanken van beide busjes. Kortom iedereen die wil, kan ook slapen.   
 
Mocht het koud zijn, kan de verzorger met wacht dienst ook warm op de bijrijdersstoel van de 
camper/busje gaan zitten en hoeft hij niet de hele tijd buiten te zijn (mits er wel overzicht is en de 
spullen binnen in de vrachtwagen staan).   
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5 Handig om te weten: 

 

Iedereen denkt aan 

• Veiligheid staat altijd voorop. Daarom het uitdrukkelijke verzoek om je aan de verkeersregels te 

houden. Stop bij rood verkeerslicht! Wacht tot je veilig kunt oversteken! De Franse en Nederlandse 

autoriteiten kunnen erg streng zijn en de organisatie deelt hier stop en go penalty’s voor uit • Let op 

elkaars veiligheid – drink genoeg water en spreek hier ook anderen op aan • Ondersteun elkaar in 

elke situatie! Zeker in noodsituaties is het van belang dat er meerdere mensen aanwezig zijn • In de 

avond en in de nacht (20.00 – 08.00 uur), maar ook bij slecht weer overdag (regen, mist) is het voor 

iedereen verplicht een hesje te dragen – lopers en fietsers een hesje met verlichting, de andere 

teamleden een reflecterend hesje • Neem je rust zodra het kan. Dit is erg belangrijk als je de finish 

wilt halen en dit bewust wilt meemaken • Gebruik om te slapen eventueel oordopjes • Leg tijdens 

het slapen je benen eventueel iets hoger dan de rest van je lichaam • Bekijk voor vertrek de etappe 

die afgelegd moet worden. Het is prettig als je van tevoren weet wat je te wachten staat. Het maakt 

natuurlijk wel wat uit of je met een vlakke of een heuvelachtige weg te maken krijgt. Daarnaast 

scheelt het nogal wat of je dwars door een drukke stad moet of je een eindeloos lijkende weg moet 

volgen • Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van de mobiele toiletten die o.a. bij de 

checkpoints en langs de route staan. De navigators kunnen op de kaart zien hoe ver die punten nog 

zijn. Mocht dat niet lukken, maak dan gebruik van de toiletten in de camper of in het uiterste geval 

de bosjes (let wel op dat de organisatie dat niet ziet ivm penalty’s)  • Gooi geen rotzooi op straat of in 

de natuur. We hebben vuilniszakken in ieder voertuig. Controleer bij ieder vertrek of er iets is 

achtergebleven.  Dit is een regel waar de Roparun streng op let en de straf is directe diskwalificatie! • 

Rook niet in de auto’s • Neem opmerkingen van de wedstrijdleiding serieus. Die van je teamleden 

natuurlijk ook  • Mochten er zich op straat problemen voordoen, dan is er een Franstalige Roparun 

brief in dit draaiboek opgenomen waarin wordt uitgelegd waar wij mee bezig zijn. Er zit ook een 

Nederlandse vertaling bij • We worden allemaal moe, en dat zijn de momenten waarop irritaties 

kunnen voorkomen. Hou rekening met elkaar en accepteer dingen van elkaar, maak geen problemen 

die er niet zijn en mocht je echt onenigheid hebben met iemand, bespreek dit direct met de 

teamcaptain en zet je onenigheid zo snel mogelijk aan de kant, je zult na de Roparun zien dat er 

wellicht toch wat minder aan de hand was dan gedacht • Richt je niet te veel op de afstanden. Het 

kan namelijk voorkomen dat de wisseling - door omstandigheden - iets verder ligt dan tevoren 

gepland was. De chauffeur regelt dit en kan niet altijd op de juiste afstand stoppen. Ook het 

teamwisselpunt kan - door omstandigheden – op een iets andere plaats zijn • Als het lopende team 

bij het teamwisselpunt aankomt en het nieuwe team is er nog niet, wordt ter plekke overlegd hoe dit 

op te lossen. Overlegd wordt in principe door de beide chauffeurs en eventueel de contactpersoon 

van het basiskamp, eventueel in samenspraak met beide aanvoerders • Je bent altijd zelf 

verantwoordelijk voor je eigen spullen, vooral bij aankomst in de basiskampen en bij vertrek – de 

basiskampers zijn er niet om andermans spullen op te ruimen en bovendien raak je dan je spullen 

kwijt. • Denk aan naamlabel – niet voor jezelf maar voor als iemand anders jouw tas zoekt of vindt • 

Voor team A en B is er in de vrachtwagen ruimte voor je slaapzak, kussen en tas en voor de 

basiskampers liggen die opgeborgen in de camper. In het eigen busje kan je nog een klein tasje 

meenemen met dingen die je (mogelijk) nodig hebt voor onderweg • Denk aan voldoende plastic 

tassen of vuilniszakken om bijvoorbeeld je natte kleding in te doen (denk aan stank). Laat je natte 

kleding eventueel op een wisselpunt tijdens de rust, drogen. Let op: gebruik GEEN Albert Heijn 
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tassen. In de praktijk doet iedereen dit, en wordt het dus erg onoverzichtelijk. • De slaapplekken zijn 

verdeeld over 1 camper en 7 tentjes. Bij goed weer zijn de tentjes zeer geschikt om te slapen. Bij 

stortregen kunnen we uitwijken naar de bus en bakwagen of een zeil spannen.  • Tijdens de gehele 

Roparun snappen we goed dat je af en toe contact wil hebben met het thuisfront. Tijdens de etappes 

wordt er zo min mogelijk gebruik gemaakt van mobiele telefoons. We zijn dan bezig met een 

teamprestatie waarbij eenieder volledig geconcentreerd dient te zijn. Daarnaast maak je veel meer 

mee als je je bewust bent van je omgeving en waar je mee bezig ben. Ook buiten de etappes geldt: 

beperk het gebruik, eet en rust met elkaar en geniet • Zorg als je de energie hebt altijd voor een 

beetje extra teamgeest en doorzettingsvermogen – als jij nu je collega teamlid helpt, helpt die jou 

weer op een ander moment. We gaan als team op weg vanuit Parijs en we komen als team aan in 

Rotterdam! •  

De loper denkt aan  

• De voorste fietser bepaalt de route. Hij/zij is hier verantwoordelijk voor. Maar ga als loper niet mee 

in het tempo van de voorste fietser, maar bepaal echt je eigen tempo. Je zal zien dat de fietsers zich 

aan jou zullen aanpassen • Loop niet te hard, zeker niet in het begin. De tweede dag wordt erg 

zwaar. Het is dan prettig als je fysiek nog wat over hebt • Wees er op voorbereid dat er in de nacht 

verval optreedt. Dat is niet zo gek want ons bioritme zit zo in elkaar • Tijdens de Roparun eet je niet 

voor je lol. Het beste moment om te eten is een half uur nadat je gelopen hebt. Goed kauwen ontziet 

de maag, en kan fysieke ongemakken voorkomen • Drink op tijd. Voor, tijdens en na de loop moet je 

voortdurend op je vochthuishouding letten. In het busje is water en ook de fietsers hebben water bij 

zich. Als je dorst krijgt dan ben je te laat. Bij een temperatuur van 20 graden of hoger, is het gevaar 

van uitdroging zeer groot. Drink dus regelmatig en zet een pet op. Kijk uit dat je niet teveel 

sportdranken drinkt, water is veelal ideaal • Let op je urine, die moet ze helder mogelijk blijven. 

Daaraan kun je zien of je genoeg drinkt • Warm je op tijd op, maar ook niet te fanatiek. Loop het 

eerste stuk rustig en versnel eventueel daarna • Mocht je teveel of te weinig kleding aan hebben dan 

is er altijd nog de fietser die wat voor je mee kan nemen • Trek regelmatig droge sokken aan. Alles 

wat nat is gaat schuren en dat is niet prettig. Ook loopschoenen hebben hersteltijd nodig, trek ze 

daarom bij een pauze uit en trek wat anders aan. Neem eventueel een tweede paar mee, maar 

alleen als je die hebt ingelopen • Loop goed aan de kant van de weg en indien mogelijk op de stoep 

of op fietspaden. Houd er rekening mee dat snelverkeer in het buitenland ook echt snelverkeer is • 

Laat je waar dat kan, door de voorste fietser uit de wind houden • Maak tijdens de rustperiode in het 

basiskamp, voordat je weer het volgende traject moet afleggen, eerst even je eigen spullen klaar die 

je de volgende etappe nodig hebt • Zorg voor geknipte teennagels om blessures te voorkomen • Het 

borst- en rugnummer dient de gehele route gedragen te worden (startnummerband is ideaal). Als je 

een checkpoint passeert, moet je borst- en rugnummer goed zichtbaar zijn. Let er op dat de mensen 

van de organisatie je zien en herkennen. De fietsers zorgen wel voor het afmelden en de stempel. • 

Geef blessures op tijd aan, bespreek deze met de fysiotherapeut. Ook lichte pijntjes altijd melden – 

het gaat om het hele team • vergeet niet bij de wissel ALTIJD de volgende loper aan te tikken •  

De fietser denkt aan  

• De loper geeft het tempo aan. Overleg en zorg dat je jouw fietstempo aanpast aan die van de loper 

• De voorste fietser is verantwoordelijk voor en bepaalt de route  • Het zichtbaar dragen van het 

teamnummer (vlaggetjes) is verplicht • Bij wegwerkzaamheden kun je normaal gesproken gewoon 

doorrijden. Indien dit echt niet kan worden door de Roparun duidelijk herkenbare rode 
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omleidingsbordjes geplaatst • Elke loper wordt altijd begeleid door twee fietsers. De voorste fietser 

heeft de taak van routeverkenner en de achterste van beveiliger. De routeverkenner zorgt voor de 

juiste route en fietst op moeilijke punten iets vooruit om de route te verkennen. De beveiliger zorgt 

er voor dat de loper goed gezien wordt en dat de loper bijvoorbeeld veilig kan oversteken • Het kan 

zijn dat de loper eerder en makkelijker over een bepaalde kruising komt dan de fietser. Laat de loper 

dan gewoon lopen, je haalt snel genoeg weer in • Zorg dat je voldoende water bij je hebt. Er is 

voldoende water in de busjes aanwezig • Geef alleen informatie over de snelheid en afgelegde 

afstand aan de lopers als deze er om vraagt. Neem opmerkingen van de lopers serieus • Neem bij 

pech de taak van de andere fietser over en ga gewoon door. De rest probeert het probleem wel op te 

lossen • Heb je zelf pech laat dit aan de chauffeur en navigator weten • Mocht een loper geblesseerd 

raken laat de andere fietser dan snel doorrijden naar het busje of gebruik de portofoon, zodat een 

nieuwe loper opgehaald kan worden. Deze moet officieel eerst de vorige loper aantikken voordat hij 

weer kan starten • Bij een checkpoint tekent de achterste fietser het registratieformulier en maakt 

hij het korte praatje. Laat de loper gewoon doorlopen met de voorste fietser • Handel in onvoorziene 

situaties naar eigen inzicht en in het belang van het team. Uitgangspunt is dat de loper doorloopt • 

Neem voldoende warme kleding mee. Het kan ’s nachts namelijk flink koud zijn en van het 

fietstempo zal je niet warm worden • Zorg er voor dat in je fietstas extra eten en kleding zit. • De 

achterste fietser heeft een portofoon om met het busje te praten en ook de lopers kunnen 

boodschappen overdragen (en die wisselen immers elke 5-10 minuten). • Deel altijd de nodige info 

met de loper en de andere fietser • Let op: De fietsenstalling op de Coolsingel sluit om 19.15 uur. 

Voor die tijd fietsen ophalen  

Chauffeurs/navigators denken aan 

• Pas op de tas met paspoorten en identiteitskaarten van het team en hou die zoveel mogelijk bij je • 

Zorg ervoor dat alle noodzakelijke goederen, voeding en water in het busje aanwezig zijn, voordat je 

weer van het kamp naar een wisselpunt vertrekt – de basiskampers zorgen hiervoor, maar overleg 

wat je nodig hebt en check alles nog even • Zorg ervoor dat je steeds na ongeveer dezelfde afstand 

stopt, zodat daar de loperswissel plaats kan vinden. Uiteraard op een veilige plek en volgens het voor 

de etappe onderling afgesproken schema (afstand) • Het busje altijd zo veilig mogelijk parkeren. Zorg 

dat je duidelijk zichtbaar bent voor de loper en voor het overige verkeer. In de nacht hebben we een 

herkenbare verlichting op/in de bus • De berm is verboden om te stoppen • Het is de bedoeling dat 

je de gehele route foutloos rijdt en dat is best een hele opgave • De navigator kijkt samen met je mee 

of je de route goed rijdt • Neem rust zodra het kan. Zeker voor de chauffeur is het belangrijk fris en 

helder te zijn, want je bent verantwoordelijk voor het busje en de inzittenden. • de navigator kan als 

ie moe is even rusten en kan de chauffeur ook navigeren (zeker buiten de stad) of de hulp van de niet 

fietsende fietser of niet lopende lopers inschakelen • Zorg dat de chauffeur die na de etappe naar het 

basiskamp rijdt vooraf even voldoende rust pakt)• Mochten zich problemen voordoen, overleg dan 

met de navigator. Zoek samen naar een oplossing • Zorg ervoor dat de benzinetank zo vol mogelijk 

zit. Het is namelijk niet mogelijk om overal te tanken. Zeker ’s nachts niet en met Pinksteren, dus 

wacht zeker niet tot een laat moment en tank bij voorkeur niet tijdens een etappe • Let op: In de 

route zijn blauwe lijnen aangegeven. Het is op die route verboden om te stoppen. Dit geldt ook voor 

de zijwegen • Let op: In de route zijn rode lijnen aangegeven. Het is verboden om je hier met het 

voertuig te begeven. Inrijverbod geldt niet voor de directe zijwegen aan dit deel van de route. Hier 

volg je de omleiding die je vanzelf weer op de route brengt • Bel 6 km van te voren met het 
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basiskamp om de actuele tijd van wisselen aan te geven (je bent er dan in 30-35 minuten), zodat vlot 

gewisseld kan worden • Je bent contactpersoon van je team, zorg dus dat je altijd de groeps mobiele 

telefoon bij je hebt en deze opgeladen is. • Via sms/app geef je tijdens de Roparun regelmatig de 

locatie van het team door aan de organisatie (instructies in bijlage). Je neemt in noodgevallen 

contact op met het ACT • Bekijk samen met de navigator de route voor ieder vertrek en bespreek de 

lastige punten met het team • Zorg ervoor dat de chauffeur tijdig weet waar hij heen moet, zodat hij 

zijn aandacht bij het verkeer kan houden. Bekijk ver van tevoren waar lopers eventueel op de fiets 

moeten (RBR) 

Fysio’s denken aan 

• Je verhelpt en voorkomt blessures, zonder jou kunnen we de Roparun nooit tot een goed einde 

brengen • In het basiskamp behandel je blessures en masseer je de lopers en fietsers • In geval van 

nood ga je naar de locatie waar iets is gebeurd met een teamlid • Je moedigt iedereen aan 

voldoende te drinken en te eten, hou hier een beetje een oogje op • Je bent verantwoordelijk voor 

de medische gesteldheid van je hele team, dus zeg er iets van als je denkt dat mensen zich teveel 

inspannen of een te groot risico op blessures lopen • Alles gebeurt in dienst van het team dus 

mensen moeten ook gewoon naar jou luisteren, ook als ze het misschien niet leuk vinden om te 

horen. Iedereen weet dit, ook al kan het bij moeheid of in de nacht soms wat anders overkomen  

Basiskampers denken aan 

• Je bent het baken van rust in de woeste zee die Roparun heet (heel poëtisch!). Dankzij jou komen 

alle andere teamleden toe aan hun broodnodige ontspanning. Maak er ook een beetje een feest van, 

ook voor jezelf – moedig aan waar je kunt en zorg dat de sfeer goed is en blijft • Zorg dat je weet wat 

er aan eten en drinken is en maak een plan wanneer de groep de maaltijden krijgt, uiteraard in 

overleg met het team. • Zorg ervoor dat de rustende groep voldoende verzorgd wordt en dat zij op 

tijd kunnen eten. Het liefst direct of vlak na aankomst. Ze moeten ruim voor het volgende vertrek 

gegeten hebben • Stem met de chauffeur af of het zinvol is om direct naar een nieuwe plaats vlakbij 

het volgende wisselstation te rijden (dit is het uitgangspunt) of dat men graag nog op de huidige 

locatie wil eten Dit kan afhankelijk zijn van factoren als weer/blessures/tijdstip en douches. De 30 

minuten call is hiervoor in principe de laatste mogelijkheid • Probeer goede slaapgelegenheid te 

creëren • Probeer ook zelf je rust te pakken als de andere verzorgers actief zijn • Zorg er voor dat het 

busje van de vertrekkende groep weer tijdig is aangevuld • Let erop dat er geen troep achterblijft op 

de basiskampplaatsen • Je bent contactpersoon van je team, zorg dus dat je de groeps mobiele 

telefoon altijd bij je hebt en deze opgeladen is. • Ongeveer een half uur voor een wissel wordt je 

gebeld door de chauffeur van het lopende team om het rustende team wakker te maken en voor te 

bereiden op de wissel. Dit is zoals gezegd ook het laatste moment om te beslissen of het kamp 

doorgaat of de aankomende ploeg opwacht. Stem dit dan ook nog ff duidelijk af. 

De teamcaptain denkt aan 

• De teamcaptain zorgt voor de goede gang van zaken, vanaf het moment van de start tot en met de 

finish in Rotterdam. Zorg dat hij van belangrijke zaken op de hoogte is • De teamcaptain is goed op 

de hoogte van het wedstrijdreglement • Na afloop van de Roparun haalt hij de medailles op met de 

medaille-tegoedbon • Hij is algemeen aanspreekpunt en hij beslist bij onverwacht te nemen 

besluiten tijdens de loop • Luister naar de captains. Overleg mag, maar ga niet in discussie. 
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De laatste loodjes 

Omdat de lopers van etappe 11 ook meefietsen in etappe 12, is voor hen de laatste wissel zonder in 
het basiskamp te zijn. Dus denk aan alles wat je nodig hebt voor etappe 11 en 12 vóór etappe 11. 
Neem de extra zaken mee of geef dat aan iemand uit het andere team die het voor je meeneemt. 
Denk bijvoorbeeld aan fototoestel, geld, ov-chip, telefoon enz. Vanwege drukte aan de finish is het 
handig als je contact op kunt nemen met vrienden of familie.  
 
Net voor de finish in Rotterdam voegen de overige teamleden, basiskampers, chauffeurs, navigators, 
verzorgers en de teamcaptain zich bij de lopers en de fietsers. Gezamenlijk loopt/fietst (de 10 fietsen 
zijn voor de mensen die dan het minste kunnen lopen)  het hele team de laatste kilometer naar de 
officieuze finish nabij de Blaak om daar gezamenlijk te finishen en te worden opgevangen door 
vrienden en familie. 
 
Net voor de finish moeten de fietsen worden neergezet in de fietsenstalling en kunnen die personen 
zich iets verderop weer bij het team voegen om zo gezamenlijk als 1 team te finishen op de Binnen 
Rotte. Bewaar het fietsbonnetje en geef dit met de sleutels aan de persoon die de fiets terug naar 
Vijfsluizen gaat brengen! Zorg dat de fietsen dicht bij elkaar staan en/of goed herkenbaar zijn zodat 
mensen niet hoeven te gaan zoeken. 
 
Op de Binnen Rotte is het druk, het zal dus even duren voor ons team over de finish komt. Na de 
feestelijke finish, het biertje in de zon en het in ontvangst nemen van felicitaties van familie en 
vrienden, gaat iedereen naar de bussen/campers in Schiedam, Vijfsluizen. We bespreken bij het 
terug gaan wie er met de metro en wie er met de fiets (ongeveer 8,5km)terug naar Vijfsluizen gaan. 
Degene die de fiets heeft weggezet, haalt deze ook op. Mocht die persoon zelf niet fietsen, draagt hij 
de fiets buiten de stalling over aan degene die wel gaat fietsen. 
 
Laat je maandag bij voorkeur ophalen en stap niet zelf de auto in. Je bent moe en moet nog wel veilig 
thuis komen!  Maar er moeten wel mensen zijn om de busjes, vrachtwagen en camper weer netjes 
terug te brengen naar de opstaplocatie/verhuurder. Adviseer supporters per OV te komen. De 
binnenstad is afgesloten voor autoverkeer! 

 

Belangrijk 

Als chauffeur is het van belang veilig te parkeren. Op het parcours mag je alleen BUITEN de rijbaan 
parkeren, dus niet op de weg zelf. In bermen parkeren is ook nergens toegestaan. In avond en nacht 
bij stilstand alleen stadslicht voeren, GEEN DIM of GROOT licht i.v.m. verblinding van andere 
verkeersdeelnemers. Tankstations kunnen op zondag gesloten zijn. 
 
De wegen zijn niet afgesloten voor ander verkeer en niet iedereen verwacht lopers of fietsers – zorg 
dus altijd voor zichtbaarheid. De loper loopt nooit zonder fietsers. De lopers moeten er rekening mee 
houden dat zij ook af en toe stukken zullen moeten fietsen (run-bike-run), wanneer de 
personenbusjes niet op de route mogen rijden of niet mogen stoppen. Deze punten zijn bekend bij 
de navigators, overleg voor en tijdens een etappe zodat je weet wat je kunt verwachten.  
 
Spreek met elkaar af wat je wel en niet wil en waar mensen rekening mee kunnen houden. Ben hier 
direct in! Neem opmerkingen van andere teamleden serieus, de meeste mensen zeggen wat ze 
bedoelen en hebben geen behoefte om grappen te maken. Geef als fietser alleen informatie over de 
snelheid en de afgelegde afstand aan de loper als hij daarom vraagt of als het nodig is. De één vindt 
dergelijke informatie prettig, maar de ander juist niet. 
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Let altijd op veiligheid, stap in en uit aan de rechterzijde van de weg, gebruik voet- en fietspaden als 
loper en volg altijd de verkeersregels. De meeste wegen lopen iets rond. Ga daarom eens aan de 
andere kant van de weg lopen om blessures te voorkomen of midden op de weg (als het verkeer het 
toelaat uiteraard, dit steeds in overleg met de fietsers). De veiligheid mag daarbij uiteraard niet in 
het geding komen. Als je een heuvel op loopt, verklein dan je pas en accepteer een lager tempo. Als 
je weer naar beneden loopt, probeer dan niet de "verloren" tijd in te halen, maar loop ontspannen 
en probeer te herstellen. Binnenbochten kunnen over deze afstand honderden meters schelen. 
Fietsers kunnen dit aangeven. Houd er rekening mee dat snelverkeer in het buitenland ook vaak echt 
snelverkeer is. Daarnaast zijn de wegen niet altijd zo ingedeeld als in Nederland. 
 
Neem de tijd om dingen over te dragen. We gaan continu door maar bij stress is niemand gebaat. Die 
extra minuut gaat het succes van ons team in de Roparun echt niet beïnvloeden en kan je altijd 
pakken! 
 
Zorg ervoor dat je eerst de dingen doet die je moet doen (eten, spullen inpakken voor de volgende 

shift, e.d.) voordat je gaat rusten.  

Wees er op voorbereid dat er in de nachten verval optreedt. Niet zo gek, zo zit ons bioritme nu 
eenmaal in elkaar. 
 
Laad je GSM op indien het kan – het is erg handig bereikbaar te zijn. In de camper hebben we soms 
middels het aggregaat stroom en in de busjes zijn extra oplaadpunten beschikbaar. Echter deze zijn 
primair voor de navigatie, groepstelefoon en fiets navigatie telefoon. Neem je eigen oplader mee en  
voorzie deze duidelijk van je naam.  
 
Het is verboden, binnen 200 meter voorafgaand, en 200 meter ná het passeren van een checkpoint 
of RR-organisatiepunt te wisselen. Dit staat met borden (zone checkpoit oid) aangegeven  
 
In de camper hebben we een toilet. Probeer deze zo min mogelijk te gebruiken en maak waar 
mogelijk gebruik van de toiletten langs de route. Een chemisch toilet zit met 24 gebruikers namelijk 
zo vol en is niet overal te legen.  We proberen op de weg van de wissel naar het basiskamp een toilet 
op te nemen (tankstation, Mc Donalds etc).  
 
Bel bij ernstige medische situaties direct met 112, zowel in Frankrijk, België als Nederland! Neem 
vervolgens direct contact op met het basiskamp. Elk voertuig heeft een lijst met alle 
telefoonnummers van de teamleden, het ACT, overige Roparun hulpverleners en familieleden die in 
nood gebeld moeten worden. Laat nooit iemand alleen achter, zorg dat er altijd iemand bij de 
betreffende persoon aanwezig is. De masseurs hebben EHBO spullen bij zich en kunnen te allen tijde 
geraadpleegd worden voor alle teamleden bij blessures en noodsituaties. Roparun kan ook EHBO 
ondersteuning geven indien noodzakelijk. Contact verloopt via de teamcaptain/basiskamp 
 
Het telefoonnummer van het Roparun Algemeen Coördinatie Team (ACT) is 010- 4341165. 

Mochten er zich problemen voordoen, zoek dan in overleg met de teamcaptain naar een oplossing. 

De teamcaptain heeft altijd het beslissende woord. Overleg mag, maar ga niet in discussie!  
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6 Wat regelen we centraal? 
We hebben vanuit het team voor alle leden een jasje. Dit is vooral een windjack en geen echte warm 
houder. Daarnaast regelen wij de shirts voor de etappes.  
 
De verzorgers, masseurs en chauffeurs krijgen een shirt voor de eerste dag en een shirt voor de 2e 
dag. Dat shirt moet je ook dragen bij de binnenkomst in Rotterdam. 
 
De fietsers en de lopers krijgen elke etappe een nieuw shirt. De shirts hebben korte mouwen dus 
iedereen verzorgt zelf de onderkleding. In de 4 nachtelijke etappes (2 per team) loopt iedereen 
verder geheel in eigen kleding (en een LED hesje). Hiervoor is geen team kleding!  
 
Verder zorgen we centraal voor het eten en drinken, wc papier, zonnebrand, de noodzakelijke 
medicijnen en gereedschappen ter reparatie. Individuele zaken dient een ieder zelf mee te nemen. 
 
7 Wat moet iedereen meenemen? 
 
Kleding tas (max 1 pp): 
Sokken 
Ondergoed 
Handdoek 
Slippers 
Broeken 
Shirts met lange mouwen 
Schoenen (+ reserve) 
Pauze kleding 
Toilet artikelen 
Regen kleding (regenpak fietsers) 
Kleding nacht etappes (kan koud zijn!) 
Onderkleding 
Spul om te ontspannen (boek, tijdschrift, spelletje, Ipad etc) 
Iedereen een normaal veiligheidshesje (verplicht bij autopech)  
LED hesje (verplicht voor alle lopers en fietsers) 
Zonnebril 
Petje 
Zweetdoek (bijvoorbeeld hydrofiel doek) 
Telefoonband 
Startnummer band / drinkriem (om je startnummer aan te maken ipv elke keer steeds opspelden 

voor en achter. Voor lopers noodzakelijk!) 
 
Slaap tas (max 1 pp): 
Slaapzak en kussen (samen in één tas!) 
Pyjama en teddybeer  
 
Rugzak (handbagage, 1 pp): 
Paspoort, zorgverzekeringspas, rijbewijs (indien chauffeur) en pinpas/creditcard/geld 
Telefoon + lader 
En de benodigdheden voor de betreffende etappe uit de basiskamptas  
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8 Eten en drinken (boodschappenlijstje achterin)  
 
In de busjes tijdens een etappe (wordt telkens bijgevuld tot onderstaande max): 
9 energy drink (mix) 
12 flesjes water 
3 flesjes fris  
7 bananen 
7 appels 
2 pakjes Tuc 
1 zakje winegums 
6 candy repen (mix) 
 
Etappe 11 en 12 in fietstassen en in overleg. 
 
Basiskamp in de rustpauze: 
Koffie  
Thee  
Suiker  
Melk 
Chips en Tuc (gemiddeld 1 van beide per break) 
Water flesjes  
Frisdrank grote flessen/pakken 
watertank camper  voor koffie en thee 
 
Ontbijt zaterdag 
Te regelen bij boulangerie of Leclerc 
Beleg: 4 kaas (2xoud en 2xjong), rest van ontbijt zondag en maandag 
4,5 liter Jus d’orange  
 
Lunch zaterdag 
24x Roparun pasta maaltijd + frisdrank 
 
Avondeten zaterdag: 
Pastamaaltijd (pre-made en in porties bevroren) voor magnetron (12 x 2 pax) + geraspte kaas 
 
Ontbijt zondag (per team van 12, dus 2x): 
2 broden 
12 krentenbollen 
beschuit 
ontbijtkoek 
margarine 
pindakaas 
chocopasta 
jam 
2 kaas (1xoud en 1xjong) 
1,5 liter jus d’orange  
 
Lunch zondag (per team van 12, dus 2x): 
2l soep 
1 brood 
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Avondeten zondag: 
Pastamaaltijd (pre-made en in porties bevroren) voor magnetron (12 x 2 pax) + geraspte kaas 
 
Ontbijt maandag: 
Idem als ontbijt zondag 
 
Lunch maandag: 
Te regelen in Rotterdam. Suggestie: Vette Durum Dönner met dubbel knoflook en sambal. 
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9 Uitrusting: 
 

Vervoer Nodig Wie Wie Wie 

     

Camper  Draaiboek    

 Spanbandjes fietsenrek    

Basiskamp A10 2 Fietsen    

Basiskamp B11 Sloten voor fiets    

Masseur A12 Navigatiesysteem    

Masseur B12 Portemonnee    

 Vaste mobiele telefoon + 
lader 12V 

Navi:  Bellen:   

 Sigaretten aansluiter 
verdeeldoos 

   

 Koelbox eten     

 3 boodschappen kratten    

 10 koel elementen    

 EHBO set masseurs    

 Droogrekje    

 Verbandtrommeltje    

 2 alcoholtesters    

 4 theedoeken    

 2 handdoeken    

 Tie wraps    

 Ducktape    

 Touw    

 Plastic zeil    

 Oude kranten (drogen 
schoenen) 

   

 Zonnebrand + aftersun     

 Gereedschapskist    

     

Vrachtwagen Draaiboek    

 Rolcontainers    

Basiskamp B10 Tafels    

Basiskamp A11 Stoelen    

 2x Magnetron    

 6 werptenten (2 pers) 1  
2 

3  
4  

5  
6  

 12 Luchtbedden/matjes 1  
2  
3  
4  

5  
6  
7  
8  

9  
10  
11 
12  

 6x isolatiedeken grond 
voor tent 

   

 Pomp luchtbed    

 Partytent (klap)    

 Aggregaat     

 Jerrycan (Diesel)    

 2 haspels    
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 2x Massagebank    

 Sjorbanden    

 2 hondjes    

 4 Fietsen 1  
2  

3  
4  

2x 15 versn 

 Sloten voor fiets    

 Navigatiesysteem    

 Portemonnee    

 Vaste mobiele telefoon + 
lader 12V 

Navi:  Bellen:   

 2 alcoholtesters    

 Verbandtrommeltje    

     

Busje A Etappe sets    

 Routeboek    

 Draaiboek    

 AED    

 2 alcoholtesters    

 Rugzak + portemonnee    

 Navigatiesysteem    

 2 Fietsen 1 2 1x 15 versn 

 Sloten voor fiets    

 Spanband voor fietsen    

 Koelbox fruit en drank    

 Verbandtrommel    

 Portofoon set    

 Navibeugel telefoon    

 Vaste mobiele telefoon + 
lader 12V 

Navi Bellen:   

 Sigaretten aansluiter 
verdeeldoos 

   

 EHBO set sport    

 Spiegelreflex     

 Boodschappenkrat    

 Rol vuilniszakken    

 Zonnebrand    

 Fietspomp    

 1x Fietsen plakset    

 2x Dekentje wissel    

 2x Lakens voor banken    

 Mandjes voor aan 
hoofdsteunen 

   

 Gereedschapskistje    

 Versiering + 
nachtverlichting busje 

   

     

Busje B Etappe sets    

 Routeboek    

 Draaiboek    

 AED    
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 2 alcoholtesters    

 Rugzak + portemonnee    

 Navigatiesysteem    

 2 Fietsen 1 2 1x 15 versn 

 Sloten voor fiets    

 Spanband voor fietsen    

 Koelbox fruit en drank    

 Verbandtrommel    

 Portofoon set    

 Navibeugel telefoon    

 Vaste mobiele telefoon + 
lader 12V 

Bellen:  Navi:   

 Sigaretten aansluiter 
verdeeldoos 

   

 EHBO set sport    

 Spiegelreflex    

 Boodschappenkrat    

 Rol vuilniszakken    

 Zonnebrand    

 Fietspomp    

 1x Fietsen plakset    

 2x Dekentje wissel    

 2x Lakens voor banken    

 Mandjes voor aan 
hoofdsteunen 

   

 Gereedschapskistje    

 Versiering + 
nachtverlichting busje 

   

     

Fietsen 2 navigatiebeugel op 
stuur 

   

 10 Power banks     

 2 fietstassen    

 2 fietsvlaggen    

 2 gelhoesjes    

 Fietspomp    

 2x Fietsen plakset    

 Nachtverlichting    

     

Algemeen Stickers auto’s    

 Etappe 12 pakket 2 Power packs Bonnen 
medailles 

 

  Drinken Eten   

  Voor lopers B Geld, pasje, OV 
chip 
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10 Tijdsplanning  
 
Logistiek van te voren en erna 
 

Wanneer Wat Wie Waar 

    

Uiterlijk maand voor 
Roparun 

Doorgeven deelnemers 
en type voertuigen 

  

 Regelen verzekering 
dekking eigen risico 

  

 Draaiboek en 
documenten compleet 

  

 Doorgeven SMS nummers   

    

Week voor Roparun    

Wegbrengen spullen  10 fietsen Iedereen Opstartplaats 

Wegbrengen spullen Alle spullen van lijst (of 
vrijdag zelf meenemen) 

Iedereen Opstapplaats 

    

 Regelen kasgeld  busjes 
en campers 

  

 Boodschappen doen    

 Betalen borg voertuigen   

    

Woensdag voor Roparun Avond ophalen eten    

    

Donderdag voor 
Roparun 

Aanleveren kentekens via 
database 

  

 Fruit en laatste 
boodschappen halen 

  

    

Vrijdag voor Roparun    

uur Ophalen Bakwagen   

uur Ophalen Camper   

uur Ophalen Bussen    

uur Ophalen rolcontainers   

uur Ophalen Brood    

    

uur Inladen Camper  
Inladen vrachtwagen  

  

uur Lunch   

uur Paspoortentas maken en 
per voertuig een kas 

  

uur Vertrek naar Parijs   

    

uur Aankomst en inchecken  
hotel 

 Adres zie Bijlage 9 

uur Eten (of onderweg)  

uur Teambespreking  Kort, rest zaterdag 

uur Veel bier drinken   
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Zaterdag 19 mei    

uur Ontbijt   

uur Vertrek naar start   

uur Aankomst startterrein Gaat om 09.00 uur 
open! 

 

 Team bespreking   

 Klaarleggen en maken 
alles voor Roparun 

  

 Foto’s maken   

 Genieten van de sfeer   

    

Minimaal 2 uur voor start Aanmelden team    

 Pasta lunch   

30 min voor start! Verzamelen startvak (30 
min voor start) 

En melden bij 
checkpoint 1 

 

Exacte tijd volgt nog Start   

    

    

Maandag 21 mei Finish Rotterdam Allen  

 Samen terug naar 
Schiedam Vijfsluizen 

Allen, verdelen 
spullen over 
voertuigen 

 

    

 Schoonmaken en 
Inleveren bussen 
Na afleveren fietsen en 
spullen 

  

 Schoonmaken en 
Inleveren Camper 
Na afleveren fietsen en 
spullen 

   

 Schoonmaken en 
Inleveren Bakwagen 
Na afleveren fietsen en 
spullen 

Rolcontainers terug  

 
11 Wat te doen bij……  
 
Een lekke band van een fiets 
De loper loopt door met de andere fietser. Er wordt geprobeerd om het busje terug te roepen met 
de portofoon of een mobiele telefoon. De gestrande fietser krijgt een nieuwe fiets en voegt zich snel 
weer bij de loper en andere fietser. De originele formatie wordt weer ingenomen. De lekke fiets gaat 
achterop het fietsenrek. 
 
Krijg je het busje niet te pakken, lopen we door tot de volgende lopers wissel. Dan wordt zsm een 
nieuwe fiets van het rek afgehaald en een loper als 2e fietser. Deze lopers gaan RBR doen omdat de 
volgende wissel wat langer kan duren. De andere fietser wordt opgehaald en de lekke fiets  gaat 
achterop het fietsenrek. Bij de volgende lopers wissel gaat de gestrande fietser weer fietsen, wordt 
de originele formatie weer ingenomen en eindigt de RBR weer. 
 
Tijdens de eerste pauze wordt de fietsband indien mogelijk in het basiskamp geplakt. 
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Gebeurt de lekke band tijdens een Run-Bike-Run, dan kan de bus er niet bij komen. Dus dan gaat de 
gestrande fietser bij de andere fiets achterop zitten en gaan we zo door tot we weer bij het busje zijn 
om de fiets te wisselen.  
 
Is het tijdens  etappe 11 of 12, zal ter plekke de band geplakt moeten worden met het plaksetje dat 
we bij ons hebben.  
 
Een lekke band van het busje 
Er wordt een veilige plek gezocht om de band te verwisselen. De lopers gaan in Run-Bike-Run verder 
met alle lopers + 1 navigerende fietser. Denk aan het meenemen van de mobiele telefoons voor 
contact.  Nadat de band gewisseld is, wordt er gebeld en zodra men elkaar heeft gevonden, weer in 
standaard formatie verder gegaan. 
 
Is de band niet te wisselen bellen we de wegenwacht (of hetgeen de busjes bij zijn aangesloten) en 
wordt met het basiskamp kortgesloten hoe het andere busje dubbele dienst kan gaan draaien totdat 
de band weer gemaakt is. 
 
Een lekke band van de camper/vrachtwagen. 
Er wordt een veilige plek gezocht om de band te verwisselen. De andere camper zoekt een veilige 
plek zo dicht mogelijk in de buurt om het alternatieve basiskamp op te zetten en het arriverende 
team wordt van deze afwijking op de hoogte gebracht.  
 
Na reparatie wordt gekeken wat de beste procedure is om naar de volgende wissel locatie te gaan. In 
principe verdient de voorkeur dit zsm weer te doen, maar behoefte aan nachtrust kan anders doen 
besluiten. Uiteraard dient er dan wel met de extra reistijd en tijdig opstaan gerekend te worden. Na 
de volgende wissel loopt alles weer volgens het geplande schema.  
 
Een blessure 
Een blessure is altijd direct stoppen en wisselen. Door de masseur zal in de volgende pauze worden 
gekeken of het weer meedoen in de volgende etappe haalbaar is, of dat het permanente uitval is. Bel 
meteen naar het basiskamp om te zorgen dat men niet vertrekt, maar blijft wachten (ivm verzorging, 
extra moeheid omdat het zwaarder wordt etc). 
 
Geblesseerde loper. Afhankelijk van het moment (begin of einde van de etappe) wordt er 
doorgelopen met 3 lopers of gaat de reserve loper meedraaien.  Zijn/haar taken worden dan 
eventueel ook weer overgenomen door de vervanger. 
 
Geblesseerde fietser. Het fietsen en navigeren wordt door de overige 2 fietsers overgenomen.  
 
Geblesseerde chauffeur. De reserve chauffeur neemt over en navigeren wordt door de geblesseerde 
chauffeur overgenomen (of door  andere mensen in het busje als het de chauffeur niet lukt).  
 
Is de blessure dusdanig ernstig dat er acute medische behandeling noodzakelijk is, wordt de etappe 
gestaakt en wordt er rustig overleg gevoerd. Een uur vertraging zal de gehele missie echt niet in 
gevaar brengen! Ter plekke wordt gekeken hoe en of we weer verder kunnen. Uitgangspunt is dat 
een teamlid NOOIT alleen blijft en er altijd iemand mee zal gaan naar bijvoorbeeld een ziekenhuis. 
Schakel dan ook zsm met het basiskamp. Die zijn nooit veel meer dan een half uur weg en de 
masseur kan mogelijk een belangrijke rol betekenen als medisch expert. 
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Een ongeval 
Met een busje of een teamlid. Ook hierbij geldt dat dit reden is om de etappe te staken en rustig 
overleg te hebben. Is het allemaal niet ernstig en een klein deukje/schrammetje, gaan we zsm weer 
door, eventueel middels Run-Bike-Run als de formaliteiten lang duren. Is het ernstiger, dan kijken we 
in onderling overleg wat de beste oplossing is. Ook hier geldt, een uurtje vertraging  is peanuts op de 
hele Roparun van 48 uur.  
 
Met een camper/vrachtwagen. De andere camper/vrachtwagen blijft ook wachten en er wordt ter 
plekke overleg gevoerd over het vervolg. Bij een kleine schade worden rustig de formaliteiten 
afgehandeld en gaan we weer door. Bij een hele grote schade moeten we kijken hoe we met 1 
camper/vrachtwagen de reis kunnen afmaken. Ook hier geldt dat een teamlid NOOIT alleen 
achtergelaten wordt.   
 
Elkaar kwijtraken 
Het kan voorkomen dat we elkaar kwijtraken. Probeer te communiceren en te kijken hoe iedereen 
elkaar zsm weer kan terugvinden. Waarschijnlijk zit 1 vd 2 verkeerd. Zoek uit wie het is.  
 
Zit de loper verkeerd, wordt er dezelfde weg weer terug gelopen totdat men weer op de route zit. 
Het busje zal proberen jullie daar op te wachten voor een wissel. Maximaal moet je terug lopen naar 
het laatste lopers wisselpunt. 
 
Zit het busje verkeerd, blijft de loper rustig door lopen en probeert de bus weer terug op het 
parcours te komen, door terug te rijden naar de laatste lopers-wissel en de route nogmaals te volgen 
(obv de routerol).  
 
Het niet klaarstaan van het andere tem bij een wissel tussen A en B 
De chauffeurs bellen met elkaar en proberen uit te zoeken wat er mis is gegaan. Is men er over 
enkele minuten, wordt er gewacht. Duurt het langer dan  blijft het actieve team gewoon in estafette 
vorm doorlopen, als ware de etappe nog niet klaar. De chauffeurs bepalen dan samen in overleg een 
nieuw wisselpunt, uiteraard zo snel als mogelijk.  
 
Een straf 
Probeer deze te vermijden, maar een Stop & Go Penalty kan altijd voorkomen. Blijf rustig en leg 1x 
duidelijk uit wat de reden was van de overtreding en waarom je de straf eventueel onterecht vindt. 
Stop hierna de discussie en onderga de straf rustig en gelaten. Let hierna nog scherper op om niet 
weer een straf op te lopen en laat je niet gek maken. 
 
Laat de chauffeur de straf delen met het basiskamp en het andere team zodat we er geen 2e keer 
zullen intrappen en we mogelijk nog braver en voorzichtiger moeten acteren. We willen immers geen 
diskwalificatie oplopen.  
 
Maak geen grappen over straffen. Het kan ons namelijk echt letterlijk de deelname kosten en 
daarvoor zijn alle geleverde inspanningen van iedereen net even iets te groot.  
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Bijlage 1, Etappes: (aanname start ..:.. uur en tempo ..,. km/h) 
 

Etappe KM  
Duur etappe Tijd  

Van  Naar Team 
Sponsor 

shirt p/u van - tot 

1  uur  Parijs  B Ja 

2  uur    A Ja 

3  uur    B Nacht 

4  uur    A Nacht 

5  uur    B Ja 

6  uur    A Ja 

7  uur    B Ja 

8  uur    A Ja 

9  uur    B Nacht 

10  uur    A Nacht 

11  uur    B Ja 

12  uur   Rotterdam A Ja 

Totaal  uur      

 

NB Coolesingel is open van 11.00 uur tot 19.00 uur. 
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Etappe 1: Parijs – ……, ..,. km ( .,.. uur) 
Team B 
 
0 - 8 km is Run – Bike – Run (4 renners) 
 
22.6 Roparuntoilet Villeron 
 
32.2 – 32.5 (Plailly) 300m niet stoppen/wisselen  
 
43.7 – 44.4 (Fontaine Chaalis) 600m niet stoppen/wisselen  
 
44.2 Checkpoint Fontaine Chaalis 
 
Etcetera, etcetera, etcetera tot einde etappe. 
 
 
XX,x Wisselpunt : 
 
 
Kamp in X:  
1  
 
Alternatieven: 
2.  
3.  
 
En dan nog 11 etappes als bovenstaand. 
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Bijlage 2, Boodschappenlijstje 
 

 Hoeveel Wat Kosten 
ongeveer 

Sponsor 

Heenweg 3 trays 
20 * 500ml 
30* 500ml 
Enkele zakken 

Bier vrijdag 
Fris vrijdag 
Water vrijdag 
Snacks Vrijdag 

  

     

Etappes 90 Sportdrank   

 150 Water 500ml   

 24 Fris 0,5 liter   

 70 Bananen    

 70 Appels    

 12 * 250 gr Winegums   

 72 Candybars (Mars etc)   

 20 TUC   

     

Ontbijt Zat 3* 1,5 liter Jus d’orange   

 4x Kaas (oud en Jong)   

     

Basiskamp     

 15 liter frisdrank (groot)   

 100 water 500ml  
+ volle watertank 

  

 2 Aanmaak limo   

 10 chips   

 10 tuc   

 1 pot koffiemelk poeder   

 1 doos suikerzakjes   

 180x Koffie  Koffie apparaat ?? 

 2-3 doosjes theezakjes   

     

Diner 8 zakjes Geraspte kaas   

 24 personen Pasta maaltijd   Ingevroren per 2 porties 

     

lunch 4 blikken Soep    

     

Ontbijt 10 Brood (licht volkoren)   

 48 Krentebollen   

 3 ontbijtkoek   

 2 beschuit   

 2 margarine   

 Grote pot Pindakaas   

 Grote pot Chocopasta   

 Grote pot Jam   

 4 Kaas Oud plakken   

 4 Kaas Jong plakken   

 4* 1,5 liter Jus d’orange   

 24 rollen WC papier   



29 
 

Algemeen 24 soepkom (wegwerp)   

 100 bord (wegwerp   

 200 bekers (wegwerp)   

 100 Bestek (wegwerp)   

 4 rollen rol vuilniszak   

 1 Pakje vaatdoeken 
viscose 

  

 1 pak Servetten   

 2 * 24 Vochtige washandjes    

 1 afwasmiddel   

 1 afwaskwast   

     

 4 flessen Zonnebrand 200ml   

 2 flessen Aftersun   
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Bijlage 3 Hoe en wat in het Frans bij calamiteit 
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Bijlage 4 Franstalige Roparun Brief 

 

Madame, Monsieur, 
 
Comme nous n’arrivons pas à nous exprimer dans un français impeccable, voici une petite lettre pour 
vous expliquer ce que nous sommes en train de faire ici. Nous vous demandons de la compréhension 
et nous essayons de vous déranger le moins possible. 
 
Nous venons des Pays-Bas et nous sommes une équipe qui participe au « Roparun », une course de 
relais de 520 km de Paris à Rotterdam en à peu près 48 heures. 
Cette année, environ 350 équipes participent et, tous ensembles, nous essayons de collecter des 
dons pour la lutte contre le cancer. La devise de la course est: « Ajouter de la vie aux jours lorsqu’on 
ne peut plus ajouter de jours à la vie ». 
Les 26 dernières années plus de 78 millions d’euros ont été récoltés. 
 
Notre équipe a divisé la course de relais en 12 étapes et l’équipe même a été divisée en deux. A 
toute heure de la journée et de la nuit, la moitié de l’équipe fait la course, les autres se reposent 
dans  les deux camping-cars qui servent de camp de base. 
Nous ne restons jamais plus que 4 heures sur place et nous essayons de tenir compte de l’entourage 
le plus que possible. Bien entendu nous allons faire place nette et on va faire doucement,  on essaie 
de parler à voix basse surtout quand la nuit tombe et, de toute évidence, au cours de la nuit. 
 
Peut-être vous trouvez la situation inhabituelle ou embarrassante, nous voulons d’avance présenter 
nos excuses. Nous faisons vraiment de notre mieux pour tenir compte de tout le monde le plus que 
possible et nous espérons que vous comprenez que nous avons besoin de faire du camping sauvage 
pendant quelques heures. 
Chaque année cela nous fait très plaisir de recevoir l’hospitalité des spectateurs belges et français !  
 
En cas de problèmes, nous sommes prêts à parler pour trouver une solution. Ainsi nous pouvons 
éteindre le groupe électrogène si il est possible d’ avoir de l’électricité par une rallonge d’une 
maison. 
 
Cordialement, 
 
Roparun Team 302 Samen Sterk (Équipe 302) 
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Beste meneer/mevrouw, 
 
Omdat we niet allemaal perfect Frans spreken hebben we even kort op papier gezet wat we hier 
doen. We hopen op uw begrip en proberen zo min mogelijk overlast voor een ieder te veroorzaken. 
 
Wij zijn een Nederlands team dat mee doet aan de Roparun, een estafette loop van 520 km van 
Parijs naar Rotterdam in ongeveer 48 uur. Wij zijn 1 van de 350 deelnemende teams dit jaar en we 
proberen met zijn allen geld op te halen voor mensen met kanker. Het motto van het goede doel is: 
“Leven toevoegen aan de dagen, wanneer geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het 
leven”. In de afgelopen 26 jaar zijn is er met de Roparun al meer dan 78 miljoen euro opgehaald.  
 
We hebben als team de estafette opgedeeld in 12 etappes en het team is in 2-en verdeeld. Op elk 
moment is er 1 half team aan het lopen en heeft het andere halve team rust in het basiskamp van de 
2 campers. We blijven nergens langer dan 4 uur en proberen zoveel mogelijk rekening te houden met 
onze omgeving. Uiteraard ruimen we netjes onze plek weer op en zullen we vooral in de donkere 
uren proberen zo zacht mogelijk te doen. 
 
Mogelijk vindt u het een ongewone situatie of heeft u toch een beetje last van ons. Hiervoor bieden 
we bij voorbaat onze excuses aan. We proberen echt zo veel mogelijk rekening met iedereen te 
houden en hopen dat u het wildkamperen voor die paar uur zult begrijpen. We zijn doorgaans erg blij 
met de gastvrijheid die we elk jaar weer mogen ervaren van de Franse en Belgische omstanders!  
 
Mochten we in overleg met een ieder een eventueel probleem kunnen oplossen, zijn we hier 
uiteraard toe bereid. Zo kunnen we bijvoorbeeld met een stroomsnoer vanuit een huis, het 
aggregaat uitzetten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Roparun Team 302 Samen Sterk 
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Bijlage 5 Calamiteitenkaart 
 

 Ambulance Politie Brandweer 

Frankrijk 112 112 112 

België 112 101 112 

Nederland 112 112 112 

    

Roparun ACT 
Alg Coordinatie Team 

+31 10 434 11 65   

 

 Mobiel nummer Navigatie telefoon 

Camper  Naam +31 6  Naam 

Vrachtwagentje Naam +31 6  Naam 

Busje Team A Naam + 31 6  Naam 

Busje Team B Naam +31 6  Naam 

 
 

Teamlid:   

Geboortedatum:   

Mobiele nummer:   

Ziektekosten verzekering:   

Bijzonderheden:   

   

ICE 1   

ICE 2   

ICE 3   

   

 

En dat 24x op alfabet  
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Bijlage 6 Openingstijden Checkpoints   

 
In te voegen zodra het bekend is. Tip, geef hierbij de gemiddelde snelheid aan die je MAG en MOET 

lopen om niet tegen een gesloten checkpoint aan te lopen. Dan kan je van te voren aan zien komen 

of je moet versnellen of vertragen.  
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Bijlage 7 Instructie versturen positie via een sms bericht  
 
Volgt nog via website Roparun. Het is belangrijk elk uur een keer de positie 
door te geven ivm overzicht. 
 
Tip: maak een what’s app groep voor alle thuisblijvers en deel daar ook de 
nodige dingen. Roparun Live wil nog wel eens gek gaan doen met 
doorrekenen van de snelheid na een versnelling of juist lange stop. Op deze 
manier kan je het thuisfront beter op de hoogte houden. 
 


