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ROPAREADER

EEn avOntuuR vOOR hEt lEvEnROPaRUN

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

Iedereen is druk in de weer 
tijdens deze voorbereidings fase 
van Roparun 2014. Dat geldt 
voor zowel de teams als voor de 
organisatie. We doen allemaal 
ons uiterste best ook dit jaar 
weer een mooi bedrag op te 
halen voor het goede doel. Wat 
doet jouw team tijdens deze 
voorbereidings fase? 

Dagelijks krijgen wij de vraag 
van teams of wij hun acties op 
onze website willen plaatsen. 
Van een zwemmarathon tot 
nieuwslezen bij de NOS en van 
een spinningmarathon tot een 
heuse Pasta-Party. Het is leuk 

om al die verschillende soorten 
acties voorbij te zien komen en 
het enthousiasme van de teams 
te zien. Iedere keer wordt weer 
duidelijk dat teams zich enorm 
betrokken voelen bij de 
Roparun en dat zij er alles aan 
doen om het gezamenlijke doel 
te bereiken: zoveel mogelijk 
geld ophalen voor palliatieve 
zorg voor mensen met kanker 
om het leven, voor zover 
mogelijk, te veraangenamen. 
Dat blijkt ook wel uit de vele 
reserveringen van 
collectebussen. Dagelijks 
komen teams langs op het 
Roparun kantoor om 

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

De creativiteit en 
inventiviteit worden enorm 
op de proef gesteld om 
maar zoveel mogelijk 
middelen te bedenken om 
geld binnen te halen voor 
het goede doel.

Ook de organisatie zit midden in 
de voorbereidingsfase. Zo 
werken we hard om alle 
vergunningen op tijd binnen te 
hebben, vrijwilligers op de 
juiste plaatsen te krijgen en te 
inventariseren wat er allemaal 
besteld moet worden. Er zijn 
immers nog maar een kleine 
drie maanden te gaan. Het is 
een drukke, maar zeker ook 
een fantastische periode. 
Deze editie van de Ropareader 

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

Veel plezier met de 
voorbereidingen en tot aan de 
start in Hamburg of Parijs!

Ben jij er al klaar voor?

Al 17 jaar een Roparunblad
De Ropareader ontstond tijdens de voorbereidingen voor de 
vijfde Roparun. Gedurende de vergaderingen kwam steeds vaker 
het idee om een eigen tijdschrift te hebben, een 
mededelingenblad.

De eerste Ropareader verscheen in 1997 
voor de zesde Roparun.

Arie Wezemer, nu nog voorlichter, maakte hem. Vanaf het 
tweede exemplaar echter, in hetzelfde jaar dus, werd de 
redactie uitgebreid met Gert van ’t Hof, toen nog werkzaam bij 
RTV-Rijnmond, tegenwoordig bij NOS Studio Sport. Vanaf dat 
tweede nummer had Gert een column in de reader. Dat bleef zo 
tot het novembernummer van 1998, toen de redactie meer 
terecht kwam bij het Roparunkantoor, maar met in de redactie 
nog steeds Gert en Arie.
De Roparun had in die tijd echter nog een ander tijdschrift: het 
Roparun-magazine. Dit blad, echt een tijdschrift, verscheen van 
1996 tot 1999. Bij de zestiende en zeventiende Roparun, in 2007 
en 2008, verscheen er ook een Roparunkrant. Deze werd 
gedrukt op krantenpapier en was eigenlijk meer een soort 
nieuwsblad voor het publiek.

Meer in deze Ropareader……. 
Je maakt kennis met Carien Aling. Zij is de nieuwe coördinator 
van de finishlocatie Coolsingel en stelt zich graag aan je voor.
Ook vind je in deze reader verschillende ingestuurde teksten van 
teams. Zij houden je graag op de hoogte van waar zij op dit 
moment mee bezig zijn. In deze editie wordt een van onze 
doelen, Stichting TIK, uitgelicht. We mochten een ochtend 
meelopen met dit mooie doel.  

Kortom: een Ropareader gericht op de voorbereidingsfase en 
leuke weetjes!
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SAMEN VOOR ONDERSTEUNENDE ZORG VOOR 
MENSEN MET KANKER. SUPPORT JIJ OOK?

CONTRIBUTING TO SUPPORTIVE CARE FOR 
PEOPLE WITH CANCER. WILL YOU SUPPORT US TOO?

GEMEINSAM FÜR UNTERSTÜTZENDE BETREUUNG 
VON MENSCHEN MIT KREBS. HELFEN SIE AUCH MIT?

ENSEMBLE, SOUTENONS LES SOINS DISPENSÉS AUX 
PATIENTS CANCÉREUX ! SEREZ-VOUS DES NÔTRES ?
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E E N  A V O N T U U R  V O O R  H E T  L E V E N
A N  A D V E N T U R E  F O R  L I F E

E I N  A B E N T E U E R  F Ü R S  L E B E N
U N E  A V E N T U R E  P O U R  L A  V I E

EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN
AN ADVENTURE FOR LIFE
EIN ABENTEUER FÜRS LEBEN
UNE AVENTURE POUR LA VIE



R O P A R U N

ROPARUN UNE AVENTURE POUR LA VIE 

Aus einer Wette, bei der es darum ging, von Rotterdam nach Paris zu laufen, entstand 1992 

der Rotterdam-Paris-Run. Nach diesem erfolgreichen Staffellauf wurde das verbleibende 

Sponsorgeld an das Erasmus MC Kanker Instituut Standort Daniel den Hoed in Rotterdam 

gespendet. Der Betrag wurde verwendet, um Menschen mit Krebs ihren Krankenhausaufenthalt 

etwas angenehmer zu machen. Mit dem ersten Staffellauf wurde dann auch das Ziel der Stichting 

Roparun definiert: unterstützende Betreuung für Menschen mit Krebs.

ROPARUN AN ADVENTURE FOR LIFE ROPARUN EIN ABENTEUER FÜRS LEBEN

In 1992, the Rotterdam-Paris Run resulted from a bet to run from Rotterdam to Paris. After 

this successful relay race, the remaining sponsor money was donated to Erasmus MC Cancer 

Institute, Daniel den Hoed site in Rotterdam. The money was used to make hospital stays a 

bit more enjoyable for cancer patients. The first relay race thus established the goal of Stichting 

Roparun: supportive care for people with cancer.

Since then, the Roparun has become a huge 
event. Logistic amendments have been 
made, such as reversing the route from 
Paris to Rotterdam and adding an extra 
start location in Hamburg. The Roparun now 
attracts hundreds of teams and thousands 
of participants. Every year, these teams run 
in support of Roparun’s motto:
‘Adding life to days where often no more 
days can be added to life’

The charities
The money raised during the event goes 
to organisations, charities or projects 
which contribute to Roparun’s motto. That 
might include organising a day out for sick 
children or a holiday for people with cancer 
and their family, for example. Stichting 
Roparun also supports projects which 
provide wigs for children who lose their hair 
due to treatment. Other examples are the 
founding of a meeting centre for (ex) cancer 
patients or the establishment of a hospice 
to provide a pleasant environment where 
people can spend the last stage of their 
life. The Roparun charities are distributed 
throughout the Netherlands, Belgium, 
France and Germany.

The event
The Roparun is a non-stop relay race with 
start locations in Paris and Hamburg and 
a joint finish 500 kilometres up the road in 
Rotterdam. The Roparun takes place every 
year during Whit weekend. A Roparun team 
consists of a maximum of eight runners who 
each run an average of 65 kilometres, which 
is equivalent to more than one and a half 
marathons (!). A team usually has around 25 
members. Besides the runners, there are 
the accompanying cyclists, (bus) drivers, 
navigators, masseurs and caterers. Apart 
from the practical preparations for Whit 
weekend, the participants often spend the 
rest of the year actively collecting donations 
for Stichting Roparun. Besides teams from 
the Netherlands, Belgian, German and 
French teams also take part in the run.

Want to support Roparun?
You can support Stichting Roparun in many 
ways! Register your own team or sponsor 
a team near you. You can also support 
Stichting Roparun by donating directly 
via the website or by registering with the 
organisation as a volunteer.

C’est suite à un simple pari de rallier Rotterdam à Paris en courant qu’est né, en 1992, le 

Roparun (Rotterdam-Paris-Run). À l’issue de cette course de relais, qui avait alors remporté un 

franc succès, les montants récoltés par parrainage avaient été versés à l’Erasmus MC Kanker 

Instituut (site Daniel den Hoed) à Rotterdam. Le montant avait été utilisé pour rendre le séjour des 

patients cancéreux à l’hôpital plus agréable. C’est aussi à l’issue de cette première course de relais 

que le but de la fondation Roparun a été fixé : soutenir les soins dispensés aux patients cancéreux.

Seither hat der Roparun starken Zulauf erfahren. 
Es wurden einige logistische Anpassungen 
vorgenommen. Zum Beispiel wurde die Strecke 
von Paris nach Rotterdam umgedreht und ein 
weiterer Start in Hamburg hinzugefügt. Derzeit 
ist der Roparun ein Event mit Hunderten von 
Teams und Tausenden von Teilnehmern. Diese 
Teams setzen sich jedes Jahr erneut für das 
Motto ein, unter dem der Roparun steht:
„Den Tagen Leben hinzufügen, wenn dem 
Leben oft keine Tage mehr hinzugefügt werden 
können“

Die guten Zwecke
Der bei dem Event erzielte Erlös kommt 
Einrichtungen, guten Zwecken oder Projekten 
zugute, die das Motto von Roparun unterstützen, 
zum Beispiel durch Tagesausflüge für kranke 
Kinder oder einen Urlaub für Krebspatienten und 
ihre Familie. Außerdem unterstützt die Stichting 
Roparun Projekte, die Perücken für Kinder 
beschaffen, denen infolge der Behandlungen das 
Haar ausgeht. Weitere Beispiele: Die Einrichtung 
einer Anlaufstelle, bei der (ehemalige) 
Krebspatienten einander begegnen können, oder 
eines Hospizes, in dem Menschen ihre letzte 
Lebensphase in einer angenehmen Umgebung 
verbringen. Roparun unterstützt gute Zwecke 
in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und 
Deutschland.

Das Event
Der Roparun ist ein Non-Stop-Stafettenlauf, der 
in Paris und Hamburg startet. Das gemeinsame 
Ziel ist das über 500 km weit entfernte 
Rotterdam. Der Roparun findet jedes Jahr am 
Pfingstwochenende statt. Ein Roparun-Team 
besteht aus maximal acht Läufern, von denen 
jeder im Durchschnitt 65 Kilometer läuft - also 
mehr als die anderthalbfache Marathonstrecke 
(!). Ein Team besteht im Durchschnitt aus 
etwa 25 Mitgliedern. Neben den Läufern 
umfasst ein Team auch Begleitradfahrer, 
(Bus)fahrer, Navigatoren, Masseure und 
Caterer. Die Teilnehmer sind aber nicht nur 
am Pfingstwochenende mit den praktischen 
Vorbereitungen beschäftigt, sondern häufig 
das ganze Jahr über aktiv, um Spenden für 
die Stichting Roparun zu sammeln. Die Teams 
kommen aus den Niederlanden, Belgien, 
Deutschland und Frankreich.

Roparun unterstützen
Sie können die Stichting Roparun auf viele 
verschiedene Arten unterstützen. Melden Sie 
sich bei einem Team an oder sponsorn Sie ein 
Team in Ihrer Nähe. Sie können über die Website 
auch direkt an die Stichting Roparun spenden 
oder sich als Freiwilliger für die Organisation 
registrieren lassen.

Depuis lors, le Roparun a considérablement 
évolué. Des adaptations logistiques ont été 
apportées, comme l’inversion du sens de la 
course, de Paris vers Rotterdam, et l’ajout d’une 
ligne de départ supplémentaire à Hambourg. 
Aujourd’hui, chaque édition du Roparun accueille 
des centaines d’équipes et des milliers de 
participants. Chaque année, ces équipes se 
mobilisent pour mettre en pratique le slogan de la 
course de relais :
« Ajouter de la vie aux jours lorsqu’il n’est souvent 
plus possible d’ajouter des jours à la vie. »

Servir la bonne cause
L’argent récolté durant l’événement est octroyé 
à des institutions, des œuvres caritatives ou des 
projets en phase avec le slogan de Roparun. Nous 
songeons par exemple à une excursion pour des 
enfants malades, ou à des vacances pour des 
patients cancéreux et leurs familles. La fondation 
Roparun soutient également des projets offrant 
des perruques aux enfants qui perdent leurs 
cheveux suite au traitement. Citons également 
l’aménagement d’un foyer où les (ex-)patients 
cancéreux peuvent se rencontrer, ou la création 
d’un établissement de soins palliatifs où les 
personnes en phase terminale peuvent séjourner 
dans un environnement agréable. Les actions 
financées par Roparun sont basées aux Pays-
Bas, en Belgique, en France et en Allemagne.

L’événement
Le Roparun est une course de relais continu 
de plus de 500 km dont les lignes de départ 
se trouvent à Paris et à Hambourg, et la ligne 
d’arrivée commune à Rotterdam. Le Roparun 
se tient chaque année durant le week-end 
de Pentecôte. Chaque équipe se compose 
de maximum 8 coureurs qui devront donc 
en moyenne chacun à parcourir 65 km, soit 
l’équivalent d’un marathon et demi. Une équipe se 
compose en moyenne de 25 membres car outre 
les coureurs, il y a les cyclistes accompagnateurs, 
les chauffeurs (de car), les navigateurs, les 
masseurs et les services d’intendance. En dehors 
des préparations pratiques pour le week-end de 
Pentecôte, les participants sont généralement 
actifs toute l’année afin de collecter des dons 
pour la fondation Roparun.  Des équipes 
néerlandaises, mais aussi belges, allemandes et 
françaises prennent part à la course.  

Vous souhaitez soutenir Roparun ?
C’est possible de nombreuses façons différentes 
! Vous pouvez inscrire une équipe ou sponsoriser 
une équipe de votre région. Il est également 
possible de faire un don directement à la 
fondation Roparun via le site web ou de vous 
inscrire en tant que bénévole pour l’organisation.

ROPARUN EEN AVONTUUR VOOR HET LEVEN

In 1992 ontstond uit een weddenschap om van Rotterdam naar Parijs te lopen de Rotterdam-

Parijs-Run. Na deze succesvolle estafetteloop werd het overgebleven sponsorgeld gedoneerd 

aan het Erasmus MC Kanker Instituut locatie Daniel den Hoed in Rotterdam. Het bedrag werd 

besteed om het ziekenhuisverblijf voor mensen met kanker een beetje aangenamer te maken. 

Met de eerste estafetteloop is dan ook het doel van Stichting Roparun ontstaan: ondersteunende 

zorg voor mensen met kanker.

De Roparun is sindsdien flink gegroeid. 
Er zijn logistieke aanpassingen gedaan 
zoals de route omdraaien van Parijs naar 
Rotterdam en het toevoegen van een extra 
startlocatie in Hamburg. Sinds 1992 is de 
Roparun uitgegroeid naar een evenement 
met honderden teams en duizenden 
deelnemers. Deze teams zetten zich ieder 
jaar weer in voor het motto van Roparun:
 ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar 
vaak geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven”

De goede doelen
Het geld dat wordt opgehaald tijdens het 
evenement wordt toegekend aan instellingen, 
goede doelen of projecten die bijdragen aan het 
motto van Roparun. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een dagje uit voor zieke kinderen of 
een vakantie voor mensen met kanker en 
hun familie. Ook steunt Stichting Roparun 
projecten die pruiken verzorgen voor kinderen 
die hun haar verliezen door behandelingen. 
Andere voorbeelden zijn de inrichting van een 
inloophuis, waar (ex-)kankerpatiënten elkaar 
kunnen ontmoeten of de inrichting van een 
hospice waar mensen in hun laatste levensfase 
in een prettige omgeving kunnen verblijven. 
De doelen van Roparun zijn verspreid door 
Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.

Het evenement
De Roparun is een non-stop estafetteloop 
met startlocaties in Parijs en Hamburg en 
een gezamenlijke finish ruim 500 kilometer 
verderop in Rotterdam. De Roparun vindt 
jaarlijks plaats tijdens het pinksterweekend. 
Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht 
lopers die dus ieder gemiddeld 65 kilometer 
lopen oftewel meer dan anderhalve 
marathon(!). Gemiddeld bestaat een team 
uit zo’n 25 leden, naast de lopers zijn er 
begeleidende fietsers en (bus)chauffeurs, 
navigators, masseurs en cateraars. Naast 
de praktische voorbereidingen voor het 
pinksterweekend, zijn de deelnemers 
vaak het jaar rond actief om donaties in 
te zamelen voor Stichting Roparun. Naast 
Nederlandse teams, doen er ook Belgische, 
Duitse en Franse teams mee.

Roparun steunen?
Stichting Roparun steunen kan op vele 
manieren! Schrijf je in met een team of 
sponsor een team bij jou in de buurt. Ook is 
het mogelijk om rechtstreeks aan Stichting 
Roparun door te doneren via de website 
of je in te schrijven als vrijwilliger van de 
organisatie.

roparun.comroparun.nl roparun.de roparun.fr
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