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TEAM TREF & CO AAN DE
LAATSTE VOORBEREIDINGEN

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

Voorwoord

De Ropareader is een uitgave van
Stichting Roparun

Onze vertrouwde Ropareader, maar dan in een nieuw jasje. De 28e Roparun staat voor de deur.
Na zoveel jaar kunnen we ook wel zeggen dat we een vertrouwd evenement zijn. Natuurlijk
blijven we als organisatie ook steeds werken aan vernieuwing. Klaar voor de toekomst.
28 jaar is mooi, maar Roparun wil meer. Meer betekenen voor de medemens met kanker.
In deze Ropareader vind je een kleine selectie van onze mooie goede doelen. Wist je dat Stichting
Roparun meer dan 300 projecten per jaar ondersteunt?

Vooraf had ik niet in kunnen
schatten hoeveel werk er in een
jaar tijd wordt verzet om ons
evenement mogelijk te maken
Inmiddels mag ik een jaar directeur zijn van deze mooie organisatie. Vooraf had ik niet in kunnen

ROPARUN EN HET CBF-KEUR
Sinds 1996 verleent het CBF een keurmerk
aan fondswervende instellingen. Elk fonds
dat in aanmerking wil komen voor een CBFKeur moet aan dezelfde criteria voldoen en
dezelfde procedure doorlopen. Fondswervende
instellingen moeten minimaal als zodanig
actief zijn in Nederland. Het keurmerk wordt
afgegeven voor een periode van 3 jaar, waarbij
jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog
aan de gestelde criteria voldoet.
Het CBF heeft een licentie van de Raad voor
accreditatie voor het verstrekken van het
CBF-Keur.
MEER WETEN OVER HET
CBF-KEUR?
Kijk op www.cbf.nl

schatten hoeveel werk er in een jaar tijd wordt verzet om ons evenement mogelijk te maken.
Het uitstippelen van de route, het aanvragen van bijbehorende vergunningen in binnen- en
buitenland, een volledig inschrijvingsproces, de teambijeenkomsten, de loterij en nog veel meer.
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Voor het 15e
jaar door Zele

Gelukkig zijn er ook dit jaar weer honderden vrijwilligers bereid om zich in te zetten voor deze

15
VRIJWILLIGER
CARIEN

editie.
Klaar voor de toekomst betekent ook dat we al aan het plannen zijn voor Roparun 2020 en zelfs
al ideeën verzamelen voor de dertigste editie in 2021. Een jaar aan voorbereiding is eigenlijk te
kort. Om deze reden kijk ik ook met veel bewondering naar onze teams en wat zij in een jaar tijd
weer klaar weten te spelen. Ik hoop dat we tijdens ons slotfeest op 28 juni weer een fantastische
opbrengst bekend mogen maken!
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HOMETRAINERS
Op de Hematologische Intensive Care afdeling van het Erasmus MC staan
sinds 2 weken in alle 48 kamers nieuwe hometrainers. Door een toezegging
van Stichting Roparun van 81.000 euro was het voor de afdeling mogelijk
deze fietsen aan te schaffen. De fietsen vervullen de wens om patiënten te
stimuleren om te gaan of te blijven bewegen.
De patiënten op deze IC-afdeling liggen geïsoleerd en ondergaan intensieve
chemotherapie. Hierdoor neemt de weerstand van de patiënt sterk af
waardoor bacteriën van buitenaf schadelijk voor hen zijn. Gebruik maken
van de gemeenschappelijke ruimte voor beweging is daarom ook geen optie
voor mensen die deze behandelingen ondergaan.

Op de afdeling zijn twee fysiotherapeuten werkzaam die de patiënten
ondersteunen. Zij zijn erg blij met de toevoeging van de fietsen en zullen
(waar de gezondheid het toelaat) de fietsen meenemen in de behandeling.
Op de foto is Martijn (23) te zien, patiënt op de afdeling. Hij kon als een van
de eerste gebruik maken van de hometrainers.

Onderzoek heeft uitgewezen dat bewegen een positief effect heeft op het
herstelproces, aldus Mieke Molendijk, Sectormanager Kliniek Hematologie.
Ze vertelt: “Het beeld verschuift nu van ‘Iemand moet me beter maken’ naar
‘Ik heb hier zelf ook een rol in’. Door gebruik te maken van de fiets op de
kamer kan de patiënt nu die rol pakken”.
“Het is niet zo dat patiënten zich hier voorbereiden op de Tour de France,
het gaat ze om het lichaam actief te houden en kleine beetjes bewegen“ legt
Heleen Vermeiden uit. “De fiets is het eerste wat de patiënt zelf kan doen. Zo
hebben zij zelf een stukje regie”.

ROPAREADER

4

ROPADOEL

TEAM
UITGELICHT

TEAM
UITGELICHT

Tip

VAN
HET TEAM

Team
182
247

TREF & CO

TEAM TREF & CO IS OPGERICHT DOOR STACEY OUWERKERK. HAAR VADER JIM WAS
VANAF HET PRILLE BEGIN BETROKKEN BIJ DE ORGANISATIE VAN DE ROPARUN EN IS
IN HET JAAR 2000 ZELF MET EEN TEAM VAN START GEGAAN. ALS SPORTIEF KIND WERD
STACEY AL SNEL AANGESTOKEN DOOR HET ‘ROPARUNVIRUS’. STACEY: ‘VELE JAREN
HEB IK MET MIJN VADER OF MET MIJN OPA EN OMA DE ROUTE OPGEZOCHT EN MET
KIPPENVEL DE TEAMS TOEGEJUICHT. IK WAS TOEN AL VASTBESLOTEN OM OOIT ZELF
EEN TEAM OP TE RICHTEN. IN 2007 WAS HET DAN ZO VER’

Zoek met je team naar je eigen manier om het
Roparun-weekend en de weg ernaar toe vorm te
geven. Luister naar de tips van andere teams maar
maak er je eigen Roparun van. Zorg dat je het als
een team doet en je zal merken dat je vrienden
maakt voor het leven, deze unieke ervaring deel je
voor altijd met de personen uit je team!

Na 11 keer Roparun heeft Stacey er in 2018 een punt achter gezet, maar
dat betekende zeker niet het einde van Tref & Co. Het Roparunvirus heeft
ze weten over te dragen aan een aantal ‘TREFFIES’, met het teammotto
‘We doen het samen!’. En zo gaat Team Tref & Co dit jaar, met vertrouwde
en met nieuwe teamleden, alweer voor de dertiende keer op rij van
Parijs naar Rotterdam. Teamcaptain Mario Wesdorp vertelt over zijn
ervaringen met team Tref & Co.

elkaar af te stemmen. Binnenkort zal de laatste training voor de run van
2019 plaatsvinden. In de maanden voor de Roparun gaan onze lopers ook
regelmatig langs onze fysiotherapeut om te zorgen dat ze fit aan de start
staan. Ondanks alle organisatie, blijft de laatste week altijd hectisch. Het
ophalen en opbouwen van alle spullen en dan op zaterdagochtend richting
Parijs.
Ronde van Park 16Hoven
Onze belangrijkste teamactie om geld op te halen voor Stichting
Roparun is de jaarlijks terugkerende Ronde van Park 16Hoven.
Dit hardloopevenement, een week voor de Marathon van Rotterdam, is
ondertussen een begrip geworden in Rotterdam en omstreken.
Hier halen we elk jaar een mooi bedrag mee op.
Daarnaast hebben we dit jaar een wijnproeverij en spareribs-avond
georganiseerd.

Vrienden en vrienden van vrienden
“Team Tref & Co heeft zijn oorsprong bij sportclub Neptunus. Van daaruit
zijn anderen betrokken geraakt, die vervolgens ook weer vrienden hebben
meegebracht en zo door. De naam “Tref & Co” was onze werknaam (Team
Renners En Fietsers en alle anderen). We hoopten namelijk dat een grote
sponsor onze teamnaam zou kopen, maar dat is nooit gebeurd.
Cheerzone
Ondanks dat het voor ons team al de twaalfde keer was dat we aan de start
stonden, was afgelopen editie toch een hele uitdaging. Het team had een
nieuw bestuur en voor een groot deel nieuwe teamleden. Onder andere
nieuwe lopers die ervoor zorgden dat de gemiddelde snelheid hoger lag
dan de afgelopen jaren. Dit bracht vooral logistiek een fikse uitdaging met
zich mee, maar dat maakt het ook weer leuk. De afgelopen editie hebben
we een cheerzone geïntroduceerd, bij ons eerste kamp op ongeveer
75 kilometer na de start. Met muziek, licht en fakkels gaven we alle
passerende teams een extra impuls. Ondanks een aantal blessures wisten
we ook in 2018 de eindstreep in Rotterdam weer te bereiken én konden we
een mooi bedrag overmaken naar Stichting Roparun!

Mooie momenten
Voor iedereen is er een persoonlijke reden om mee te doen aan de
Roparun. Daardoor zijn er elk jaar veel emotionele momenten die je voor
altijd bij zullen blijven. Elk jaar is het stuk van Daniel den Hoed tot de finish
vol met emotie. Daar zijn al heel wat tranen gelaten en gevoelens met
elkaar gedeeld.
Foutje
We denken dat er geen team is waar altijd alles goed gaat, dus ook bij ons
gaat er altijd wel iets mis. Blessures, verkeerd lopen of fietsen, spullen die
vergeten worden, fietssleutels in het verkeerde busje, verkeerde brandstof
tanken, lekke fietsbanden, kapot busje en ga zo maar door.
Maar tot nu toe hebben we altijd alles op kunnen lossen, dus met die
instelling gaan we ook komend jaar weer van start.”

Georganiseerde hectiek
Het team organiseert elke maand een teammeeting om dingen met
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NA 27 JAAR EINDELIJK ZELF
VAN START
Bij de eerste editie van de Roparun in 1992, ging haar man mee om het

Maar het bleef kriebelen om een keer zelf de route op te gaan en zelf

evenement vast te leggen op film. Jolanda was aanwezig bij de start,

te ervaren hoe het is om na 532 kilometer over de finish te komen.

toen nog onder de Euromast, om de dertien teams uit te zwaaien.

In 2018 namen we afscheid van Theo Quaijtaal als tijdelijk directeur

Onderweg belde haar man geregeld over hoe het ging en hoe gaaf

van de Roparun. Voor hem was het duidelijk dat hij een team ging

het was om erbij te zijn. Bij terugkomst zei Jolanda dan ook direct

opzetten om deel te nemen aan het evenement waar hij zoveel mooie

“volgend jaar ben ik erbij!”.

herinneringen aan heeft. Als een van zijn laatste acties stuurde hij
een brief aan de nieuwe directeur Wiljan Vloet, met daarin het verzoek

Sinds 1993 is Jolanda deel van de Roparun. In eerste instantie bij de

Jolanda vrij te geven tijdens de run van 2019, zodat zij voor het eerst

checkpoints waar zij (toen nog met krijtbord) de tijden van de teams in

deel kan nemen aan de Roparun! Dat verzoek werd zonder discussie

de gaten hield en later als een van de vaste krachten op het Roparun

gehonoreerd en zo staat Jolanda op 8 juni - na 27 jaar betrokkenheid

kantoor. “Dat ging van enkele dagen vrijwilliger, naar vaste kracht

bij de Roparun – dan eindelijk zelf in Parijs aan de start met team 286,

voor twee dagen in 1999, naar fulltime nu.” Anno 2019 is het bijna niet

Ut loopt op rollekus.

meer voor te stellen dat Jolanda niet bij de inschrijfbalie staat op het
startterrein in Parijs om de teams welkom te heten.

Jolanda van der Velde, Medewerker Roparun
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DIGITAAL
EDUCATIEPROGRAMMA

“KIND MET KANKER
IN DE KLAS”
– VOKK

ROPADOEL

Jaarlijks krijgen zo’n zeshonderd kinderen de diagnose kanker, een deel
hiervan gaat al naar school en voor hen heeft de school een zorgplicht. De
Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) stelt onder meer leskoffers
beschikbaar voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Naar school blijven gaan is erg belangrijk voor kinderen om hun leerproces
niet te verstoren en voor de sociale contacten.

school is geweest, om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de
behoeften van school en leerling. Een van de uitkomsten was dat de
‘analoge’ leskoffers die tot nu toe gebruikt werden, niet meer aansluiten bij
de wens vanuit school. Scholen hebben de afgelopen jaren de stap gezet
naar digitaal werken met tablets en een digibord.
De VOKK wil het educatieprogramma daarom naar niveau 2.0 krijgen
en een digitale variant ontwikkelen. Er is een projectplan opgesteld en
een aanvraag verstuurd naar de Stichting Roparun. Stichting Roparun
heeft een bedrag van ruim 38.000 euro beschikbaar gesteld om het
educatieprogramma te digitaliseren.
Het voordeel van een digitaal lesprogramma is dat een school direct aan de
slag kan en er niet eerst fysiek een koffer met spullen naar toe moet. De
digitale omgeving houdt rekening met de verschillende leeftijdsgroepen.
Zo zijn er lesmaterialen beschikbaar voor de onder- en bovenbouw van de
basisschool, maar ook voor het voortgezet onderwijs.

De school kan leskoffers aanvragen op het moment dat er een kind in de
klas is met de diagnose kanker. Voor leraren en scholen is het vaak een
uitdaging om de leerling zo goed mogelijk te blijven begeleiden, zodat de
achterstand niet te groot wordt. Maar ook de overige leerlingen in de klas
reageren op zo’n diagnose of hebben vragen. De leskoffers zorgen ervoor
dat het onderwerp bespreekbaar is in de klas.
Over gaan
De koffers bevatten achtergrondinformatie voor de leraar en lessuggesties
die de leraar ondersteunen in het opzetten van lessen en het informeren
van de medeleerlingen en hun ouders. De inhoud van de koffers is gemaakt
door de Werkgroep Onderwijs (ervaringsdeskundige ouders die in het
basisonderwijs en voortgezet onderwijs werkzaam zijn) in samenwerking
met onder andere de afdeling Educatieve Voorzieningen van het Prinses
Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. De afdeling Educatieve
Voorzieningen bestaat uit consulenten Onderwijsondersteuning Zieke
Leerlingen die in samenwerking met de school van het zieke kind ervoor
zorgen dat de achterstanden van kinderen minimaal blijven, waardoor zij
met hun vriendjes en vriendinnetjes gewoon over kunnen naar de volgende
klas.

Voortgezet onderwijs
Bij het voortgezet onderwijs bleek dat door het wisselen van lokalen en
leraren een fysieke koffer niet handig was. Ook was er vraag naar meer
interactief lesmateriaal. Voor deze doelgroep wordt onder andere gewerkt
aan een educatieve game die met de klas gespeeld kan worden. De game
is door een vrijwilliger van het VOKK ontwikkeld, in samenspraak met
kinderen die uiteindelijk de game gaan spelen.
Al ongeveer vijftien jaar gaan er jaarlijks vijftig koffers de deur uit. Door de
komst van het door Stichting Roparun mogelijk gemaakte digitale pakket,
hoopt het VOKK sneller een groter bereik te creëren om zo meer scholen te
kunnen ondersteunen.

Digitaal
De VOKK plant bewust evaluaties nadat een van de leskoffers bij een

Over de VOKK
De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
(VOKK) steunt gezinnen met een kind met
kanker en mensen die als kind kanker gehad
hebben en komt op voor hun belangen. De
VOKK werkt aan optimale zorg en nazorg en is
mede-initiatiefnemer en aandeelhouder van het
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.
Meer informatie: www.vokk.nl
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“De Roparun voelt als een
echte familie”

“Die sfeer, het samenbrengen van mensen, dat
aanmoedigen. Ik kan me
zo goed voorstellen dat dat
een enorme steun geeft
om de finish te halen”

“De Roparun is een van de
meest unieke
evenementen die ik ken”

Sinds 1995 ben ik aanwezig bij de Roparun. Na die eerste keer het
startschot geven wilde ik niet meer weg. De Roparun voelt als een echte
familie! Die sfeer onder vrijwilligers en deelnemers is zo mooi. Ik kan nog
steeds tranen in mijn ogen krijgen als ik al die mensen zo bezig zie voor
het goede doel. Het is aan buitenstaanders soms moeilijk uit te leggen
wat dat het toch precies is, maar al die Roparunners hebben volgens mij
hetzelfde gevoel. Er altijd met de volle 100% voor gaan, voor dat ene doel.
Na al deze jaren Roparun ben ik nog steeds ontzettend trots op dat ik deel
uit mag maken van dit mooie evenement.

Ik vind het verschrikkelijk te zien hoeveel mensen geconfronteerd worden
met kanker. Op de dag voordat ik debuteerde bij het Nederlands team
kreeg ik een lang bericht van mijn beste vriendinnetje dat haar moeder
heel plotseling aan kanker was overleden. Dat was schokkend. Haar
moeder heeft geen gebruik kunnen maken van de zorg en de projecten
die Roparun steunt. Maar het is belangrijk werk, dat Roparun juist dan het
leven van mensen aangenamer wil maken.
Het is mooi dat duizenden deelnemers zich voor deze doelen willen
inzetten door een enorme sportieve prestatie te leveren. Wat ik tot nu toe
van Roparun heb gezien, lijkt bijna feestelijk. Die sfeer, het samenbrengen
van mensen, dat aanmoedigen. Ik kan me zo goed voorstellen dat dat een
enorme steun geeft om de finish te halen!

Ik ben gek op hardloopevenementen. Groot, klein, meedoen of zelf
organiseren, alles eigenlijk! De Roparun is een van de meest unieke
evenementen die ik ken. De combinatie van de lange afstand, het estafette
onderdeel, het non-stop doorlopen in de nacht en daarboven natuurlijk
wat het allemaal met elkaar verbindt, het goede doel.

Nelli Cooman
Voormalig topatleet

Maartje Krekelaar
Hockey-international

Bram Som
Voormalig topatleet

Er is geen evenement te vinden waar dit allemaal zo mooi samen komt als
bij de Roparun. Ik denk dat de voorbereiding al een unieke ervaring moet
zijn en meedoen aan het evenement zelf is de kers op de taart. Dat is ook
precies hoe ik zelf mijn carrière in de topsport probeerde te beleven; een
goede voorbereiding, met de uiteindelijke prestatie als kers op de taart.
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“Als je echt iets wilt of doen
moet, dan heb je bijna
altijd een team nodig“

“Supermooi dat je op zo’n
moment iets kunt geven
voor een ander”

Ik kende Roparun van horen zeggen, maar pas toen ik gevraagd werd als
ambassadeur heb ik me er in verdiept. Op social media zie je hoe intens
mensen het beleven. En je ziet wat een team allemaal moet doen om goed
voorbereid aan de start te komen. Het sprak me meteen aan, hoe mensen
met elkaar zo’n zware tocht volbrengen.

Als mensen me vragen waar ik vandaan kom, zeg ik altijd ‘Rotterdam’. Ik
wist in de verte wel iets van de Roparun, maar kende de achtergronden
niet. Ik vind Roparun wel heel goed bij mij passen. Natuurlijk geldt dat voor
de sportieve kant, maar ook dat zoveel mensen zich inzetten om goed te
doen voor een ander spreekt me enorm aan. Ik ben er echt trots op dat ik
me nu ambassadeur van Roparun mag noemen.

Roparun is voor mij vooral het teamwerk. Als je echt iets wilt of doen
moet, dan heb je bijna altijd een team nodig. Iedereen is daarin een
schakel. Dat geldt ook als ik op het veld sta. Daar heb ik assistenten, een
vierde man en tegenwoordig ook een VAR. Sámen maken we het resultaat
en dat zie ik ook bij Roparun, het team boekt samen het resultaat!

Het is erg mooi dat we als Roparunners samen iets kunnen doen
om kwaliteit van leven toe te voegen voor mensen die met kanker
geconfronteerd worden of te helpen hun laatste wens te vervullen.
Natuurlijk moet er onderzoek zijn, maar de insteek van Roparun is
supermooi. Dat je op zo’n moment iets kunt geven voor een ander.

Bas Nijhuis
Voetbalscheidsrechter en ondernemer

ROPAREADER

Marten de Roon
Voetbal-international
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MIJN MOOISTE ROPARUN
MOMENT? DE ONTLADING NA EEN
HEEL GESLAAGDE EERSTE FINISH OP DE
BINNENROTTE.
Sinds 2014 ben ik vrijwilliger bij Roparun. Eerst als coördinator
en nu al weer voor het vijfde jaar als projectleider voor
de finishlocatie.
Tijdens mijn studententijd heb ik altijd verschillende projecten
georganiseerd en na mijn afstuderen kriebelde het om weer iets op
te pakken. Via een bijbaantje in de Daniel den Hoed hoorde ik over de
Roparun. De combinatie van een groot, sportief evenement en het
goede doel waar je het met z’n allen voor doet sprak me erg aan,
dus heb ik me aangemeld als vrijwilliger. Het is geweldig om met een
team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers een prachtige finish te
organiseren voor alle deelnemende teams.

Mijn mooiste Roparun moment?
De ontlading na een heel geslaagde eerste finish op de Binnenrotte.
Er kwam vorig jaar veel kijken bij de verhuizing van de finish van de
Coolsingel naar de Binnenrotte. Een jaar lang was ik dag in dag uit bezig
geweest met de voorbereidingen: vergunningen, draaiboeken, afstemmen
met leveranciers en contact met ons team van ruim zestig vrijwilligers die
tijdens de finish helpen. Zo’n grote verandering is altijd spannend, maar
uiteindelijk werd het een zonovergoten dag die vrijwel vlekkeloos verliep.
Toen het laatste team gefinisht was en ik mijn vriend, die ook vrijwilliger is
bij Roparun, zag volgde de ontlading. Het was gelukt!
Carien Alingh, Projectleider finishlocatie
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DELOITTE DIGITAL

OP TWEEDE PINKSTERDAG 2018 WAS ANNA IN HET CENTRUM VAN ROTTERDAM EN
ZAG HOE DE STOET AAN ROPARUN TEAMS DE FINISH PASSEERDE. DE SFEER WAS
FANTASTISCH. HET DOEL DAT DE ROPARUN STEUNT EN DE FYSIEKE TEAM UITDAGING
MAAKTE HAAR ENTHOUSIAST OM OOK EEN TEAM OP TE ZETTEN VOOR DE EDITIE VAN
2019. ZE STARTTE HAAR ZOEKTOCHT BIJ HAAR DIRECTE COLLEGA’S OP KANTOOR EN AL
SNEL WAS DE BASIS GELEGD. IN HET AFGELOPEN HALF JAAR VOEGDEN STEEDS MEER
MENSEN ZICH TOE AAN HET TEAM. NU IS TEAM DELOITTE DIGITAL EEN VOLTALLIG TEAM
DAT HARD AAN HET WERK IS OM TE TRAINEN EN ALLES TE ORGANISEREN VOOR DE
EERSTE ROPARUN.

JE KUNT HET TEAM VOLGEN:
Deloitte Roparun
@RoparunDeloitteDigital

Taakverdeling
Teamlid Anna: ‘In ons team hebben we meerdere sub-teams voor
sponsoring, catering, voertuigen, communicatie en ook training. Ons doel
is om niet alleen zo veel mogelijk geld op te halen, maar ook om met de
Roparun een gezonde leefstijl aan te moedigen op kantoor en daarbuiten. Zo
schrijven Nicky en Sophie een wekelijkse nieuwsbrief met iedere week een
ander thema, zoals training, voeding, herstel en mentale voorbereiding. Op
onze Instagram @RoparunDeloitteDigital deelt Sanne zo veel mogelijk van
onze Roparun reis om onze omgeving te inspireren met ons mee te doen.’

goede motivatie om fit te worden en te blijven. Sommige renners hebben
een halve marathon gepland als extra doel, zodat ze zich op en top fit voelen
wanneer de Roparun start. Om elkaar te motiveren delen we foto’s van onze
work-outs en persoonlijke milestones in onze WhatsApp groep.
De positieve reacties van alle teamleden zijn een enorme boost om door te
gaan met onze persoonlijke doelen.’
Doelstelling
Het sponsoring sub-team heeft een aantal leuke activiteiten bedacht, zoals
de rozenactie en de pubquiz, maar ook een veiling en natuurlijk de verkoop
van Roparun loten. Op kantoor krijgt het team al veel financiële steun, maar
ze proberen nu vooral ook daarbuiten aandacht voor de Roparun te vragen
via bijvoorbeeld Instagram en Facebook.
‘Op Koningsdag zullen we ook weer spullen gaan verkopen om geld op te
halen. We hebben nu iets meer dan de helft van ons doelbedrag van 12.000
euro binnen waar we enorm trots op zijn, maar we gaan natuurlijk nog even
door!’

Trainen, trainen, trainen
Iedere week heeft het team een speciale training. Zo hebben ze onder
andere een interval training, een ‘slow long distance’ training en een
heuvel training gedaan. De meest speciale training komt binnenkort: met
alle renners en fietsers op trainingsweekend in Duitsland en 2 dagen lang
voorbereiden op de echte run.
Rozen en teamgevoel
De voorbereidingen en trainingen met het hele team zorgen voor een
goede sfeer en vooral een hecht teamgevoel tussen de collega’s. ‘Een
mooi moment was toen we met ons hele team een aantal uur rozen
hebben ingepakt om te verkopen tijdens Valentijnsdag, wat uiteindelijk
3.105 euro heeft opgeleverd.’, aldus teamlid Anna. Voor vrienden en familie
heeft het team een pubquiz georganiseerd. ‘Het leukste vinden wij om
inzamelingsacties te combineren met een hoop gezelligheid.’

We hebben er zin in!
‘We kijken het meest uit naar de gezelligheid met het team en de route die
we door alle prachtige Franse, Belgische en Nederlandse dorpen lopen!
We hebben gehoord dat de juichende dorpelingen voor een onvergetelijke
ervaring en daverende motivatie zorgen.
Samen met 324 andere teams hebben we één en hetzelfde doel, geld
ophalen voor mensen met kanker. En tot slot, als groep van 24 collega’s
zullen we elkaar op een bijzondere manier nóg beter leren kennen tijdens
deze intensieve doch fantastische 48 uur!’

Motivatie
‘Voor iedereen in ons team is de steeds dichterbij komende Roparun een

ROPAREADER
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SOCIAL MEDIA

@roparun_team_stirlings

#ROPARUN
SOCIAL MEDIA

Ik ben Bas Korrel, samenwonend met mijn lieve
vriendin Caroline, en trotse vader van Mick en
Jake.
Dagelijks zie en voel ik het verdriet van mijn
kind die zijn moeder verloor aan kanker.
Herinneringen en waardevolle momenten zoals
zijn verjaardag, het afzwemmen en met de kerst
is het gemis verschrikkelijk groot.
Hoe mooi is het dat wij die speciale en kostbare
momenten kunnen toevoegen door iemand die
aan het vechten is in de hoop op herstel. De
glimlach van het kind die weer even zichzelf mag
zijn, zonder na te denken aan de gevolgen van
morgen.

Jouw favoriete sportkleding vind je op www.masita.com

Ik ben super trots dat we samen met dit
geweldige team gaan strijden van Parijs naar
Rotterdam. #team341

@d3nni51969

Wij wensen alle deelnemers aan de roparun veel succes

In 2015 werd ik gegrepen door het
Roparunvirus en daarna liep ik samen met
het Roparunteam 170 Politie Midden NL
nog 2 keer de afstand van 560km binnen 48
uur vanuit Hamburg naar Rotterdam.
Afgelopen jaar heb ik deze afstand gefietst
en ook dit jaar zal ik deze estafette run
weer gaan volbrengen. Ik doe dit niet alleen
vanwege de sportieve prestatie maar om
zoveel mogelijk geld op te halen voor
mensen met kanker die palliatieve zorg zo
hard nodig hebben. Wil jij mij of ons team
daarin steunen en strijd jij op die manier
mee? Volg dan deze link https://www.
roparun.nl/nl/teams/alle-teams/?team_
id=301 of onder de link onder mijn profiel
en doneer op naam van het team of
teamlid. De gehele opbrengst komt volledig
ten goede aan Stichting Roparun.

Verlaag uw operationele kosten
Modulaire opbouw: u betaalt alleen voor de modules die u gebruikt
Planning, communicatie en emballageregistratie in één omgeving
Snelle en efficiënte communicatie met uw chauffeurs

Neem vrijblijvend contact op: 036-5382880
info@gps-buddy.com - www.gps-buddy.com

De Roparun is een avontuur voor het leven
#politie #waakzaam #dienstbaar
#betrokken #roparunteam170 #roparun

@bramsom
Wat een schitterend sportweekend. Ik geniet
er nog steeds van na!
Naast die fantastische marathon prestaties
in Rotterdam zelf een hele inspirerende
clinic gegeven aan team movares en
aansluitend als ambassadeur voor de
@roparun de prijzen uit mogen rijken bij het
#hertlopen georganiseerd door
@arnhem.run! Wat een prestaties daar!
@roparunteamhollander mocht weer een
heel mooi bedrag bijschrijven! #klasse
@chiel_1976 succes met de voorbereiding!
#sportweekend #genoten #inspiratie
#trainen #clinic #hardlopenisleuk

21

@michaelkoedam
Ook dit jaar doe ik weer mee (als loper) aan
de #roparun, om zoveel mogelijk geld op
te halen.
Dit geld is bedoeld om projecten te
financieren die het leven van mensen met
kanker, voor zover mogelijk, veraangenamen. “Leven toevoegen aan de dagen, waar
vaak geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven”. Voor iedereen
die wil doneren, klik op de link in mijn bio
���
#roparun #runningforcancer #hardlopen
#running

ROPAREADER

AGENDA

MUSTHAVES

ROPARUN AGENDA

Stroparunwafel

ZATERDAG

8
JUNI
2019

ZONDAG

9
JUNI

Start Roparun in Parijs en Hamburg
Dit jaar gaan er in Parijs 222 teams
van start, in Hamburg vertrekken er
100 teams.

2019

www.opstroopwafel.nl

Start halve Roparun in Almelo
De halve Roparun vindt dit jaar voor het eerst
plaats, met 2 teams aan de start in Almelo.

Must
HAVES

ZATERDAG

22
JUNI

MAANDAG

Finish Roparun in Rotterdam
De finish is voor het tweede jaar
op rij op de Binnenrotte in Rotterdam.

10
JUNI

2019

Bekendmaking trekking Roparunloterij
Op www.roparun.nl is vanaf 15:00 uur te zien op welke
lotnummers de prijzen zijn gevallen.

2019

ROPARUN
VOGEL

Op zoek naar een lekkere en originele
teamactie? Kijk eens op de site van
Opstroopwafel voor meer informatie over de
enige echte Strooparunwafel!

Elk team heeft een mascotte nodig om het team te
begeleiden! Nu ook in grotere variant verkrijgbaar.

De prachtige, warme en sterke Gerbera
Roparun! De speciale Roparun bloem.

ROPARUN
SHIRT ‘19
DONDERDAG

VRIJDAG

28
JUNI
2019
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Te koop op de start- en finishlocatie
Het perfecte aandenken van de Roparun!
Laat zien dat jij hebt meegedaan met het officiële
deelnemersshirt van 2019.

1
AUGUSTUS

Slotfeest Roparun 2019
Op deze avond is de bekendmaking
van de totale opbrengst van
Roparun 2019.

22

Zonnebril
Opening inschrijving Roparun 2020
Op 1 augustus om 12:00 uur openen de
inschrijvingen op www.roparun.nl.

De officiële Roparun zonnebril. Perfect voor de actieve lopers en fietsers, maar ook erg fijn voor op het strand!
Te koop via sportprijs.nl/roparun
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Jullie zijn nu ongeveer een jaar open, hoe zijn de reacties vanuit
de omgeving?
Hartverwarmend, enthousiast en ontroerend. Door de goede sfeer, betrokken
medewerkers en het mooi ingerichte pand voelt het hospice als een warm en
welkom huis voor de gasten en hun naasten. In de laatste fase van het leven
bieden we intensieve begeleiding, professionele zorg en oprechte aandacht,
zoveel mogelijk aansluitend bij de wensen van de gast en de mensen die er
omheen staan.
Hoeveel kamers heeft hospice Huizen?
We hebben vier gastenkamers met badkamer, twee logeerkamers, een
huiskamer met open keuken, een stiltekamer en een trainingsruimte.
Hoeveel vrijwilligers zijn er actief voor het hospice?
Bijna honderd mensen zetten zich vrijwillig in voor Hospice Huizen. In allerlei
verschillende functies, zoals zorgmedewerker, gastheer/-vrouw, tuinman,
klusjesman, huismeester, bestuur, Raad van Toezicht en de ‘Vrienden van
Hospice Huizen’.
Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met de Stichting Roparun?
Dat ging via de Stichting Vrienden van Hospice Huizen. Met name door de
contacten die zij hadden in de startfase met al bestaande hospices in de
omliggende gemeenten, kwamen zij in contact met Roparun.
Wat hebben jullie kunnen doen met de ondersteuning van Stichting Roparun?
Door de financiële ondersteuning van Roparun hebben we de gastenkamers
kunnen inrichten zoals wij dat in gedachte hadden. Voornaamste doelstelling
was en is nog steeds, het realiseren van een kwalitatieve en functionele
inrichting voor met name onze gasten, maar ook voor betrokken familie,
verzorgers en vrijwilligers. De inrichting die is gerealiseerd draagt bij aan de
kwalitatieve zorg die het Hospice Huizen wil bieden aan mensen in hun laatste
levensfase.
Wat zijn de toekomstplannen voor het hospice?
In het eerste jaar hebben wij vijftig gasten mogen verzorgen in het hospice.
Dit laat zien dat er een grote behoefte is aan deze vorm van persoonlijke,
warme zorg op maat. Voor de toekomst willen wij de kwaliteit van onze zorg
waarborgen. Door de ervaringen die we opdoen leren wij hoe we de zorg
steeds weer kunnen verbeteren. We gaan onder andere trainingen geven om
de kennis van de medewerkers te verdiepen en door complementaire zorg toe
te gaan passen zullen we het aanbod van zorg kunnen verbreden. Dit alles
met als doel om onze mooie organisatie te versterken, zodat wij hier blijvend
voor zieke mensen in de laatste levensfase een warme en veilige plaats
kunnen bieden.

IN 2018 KREEG HET GLOEDNIEUWE HOSPICE IN HUIZEN EEN BIJDRAGE VAN 245.000
EURO VOOR DE VOLLEDIGE INRICHTING. INMIDDELS DRAAIT HET ÉÉN JAAR. REDEN OM
TE VRAGEN HOE HET HOSPICE ER NU VOOR STAAT.

ROPAREADER
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ROPARUN HEEFT IN
2018 MAAR LIEFST 28
HOSPICES FINANCIËLE
ONDERSTEUNING
GEGEVEN.

Anja Voerman, Coördinator Hospice Huizen
Sjaak Spanjersberg, Voorzitter Vrienden van Hospice Huizen
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Team
182
182
DE KLODDELOPERS
HARDLOOPSTER KARINE VAN HECKE HAD GEHOORD OVER DE ROPARUN. OP EEN FEEST VAN HAAR
ATLETIEKCLUB IN ZELE, VERTELDE ZE HIEROVER AAN ANDERE ATLETEN. HAAR ENTHOUSIASME
SLOEG AL SNEL OVER EN NA DE RECEPTIE EN FEESTMAALTIJD WAS ER EEN HALF TEAM BIJEEN. DE
DAGEN NA HET FEEST WERD DE GROEP AANGEVULD MET FAMILIELEDEN EN VRIENDEN EN ZO WAS
HET TEAM AL SNEL COMPLEET.
Team de Kloddelopers uit Zele vertrokken voor het eerst in 2005 vanuit
Parijs naar Rotterdam. Dit was tevens het eerste jaar dat de route gedraaid
was, dus de startlocatie was dit jaar voor alle teams nieuw. Als nieuw team
aan de start was toch wel heel spannend. Dit bleek nergens voor nodig,
en dit jaar viert het team alweer de vijftiende deelname. De thuisbasis
Zele heeft daarom dit jaar ook een toepasselijk thema: Zele, 15 jaar vurig
voor Roparun! We stellen een aantal vragen aan Steven De Ridder, de
teamkapitein van team 182 De Kloddelopers.

Daarnaast doen we een wafelverkoop, een kwis en ook organiseren we de
Ronde van Zele. Op dit evenement kunnen Zeelse sportievelingen een mini
Roparun lopen en achteraf gezellig gezamenlijk spaghetti eten.
Hoe leeft Roparun bij jullie in de regio?
De Kloddelopers waren het eerste Belgische team dat zich inschreef. Het
heeft zeker drie of vier jaar geduurd tot de Zelenaars wisten hoe de Roparun
in elkaar zat. In de loop van de jaren werd de Roparun meer en meer
bekend in Zele, maar ook in de omringende gemeenten en steden. Iedereen
die ten tijde van de Roparun in Zele is geweest, weet dat Roparun inmiddels
is uitgegroeid tot een heus volksfeest.
Met de Kloddelopers door Zele lopen beleven wij dan ook als pure waanzin.
We worden door alle Zelenaars begroet begroet en als echte helden
ontvangen!

Hoe gaat het met de voorbereidingen voor de Roparun?
We werken met werkgroepen, zodat de werkdruk wordt verdeeld over
alle teamleden. De Roparun wordt voorbereid door gemeenschappelijke
trainingen te organiseren, waaronder ook een avond- en ochtendtraining
met begeleiding van fietsers en wagens. Een andere werkgroep zet zich
in om de doortocht vlot te laten verlopen. Er wordt een thema gekozen,
animatie rond het parcours georganiseerd, eten en drank geregeld etc.
Jaarlijks kunnen we ook rekenen op de bereidwilligheid van onze Zeelse
brandweermensen, die iedereen telkens weer verrassen met een gigantisch
pronkstuk aan het gemeentehuis.

Wat is de meest bijzondere herinnering die jullie team heeft aan Roparun?
We zijn een groep vrienden die zich inzetten voor dit goede doel, niets is
teveel, we gaan er samen voor en als je de microbe te pakken hebt dan luidt
onze leuze: samenwerken voor het goede doel, geeft een goed gevoel!

Welke acties organiseren jullie om geld in te zamelen voor Roparun?
We organiseren jaarlijks een eetfestijn waarop het nieuwe thema bekend
wordt gemaakt. Ook op de Kerstmarkt hebben we ons vaste plaatsje.

Dit willen we dan ook aan alle Roparunners meegeven, aan iedereen die
met kanker te maken gehad heeft. Laat dit een inspiratie zijn om jullie te
blijven motiveren.
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Nog geen veertig is ze. Ze zal het ook niet worden. Dat is wat de neuroloog haar heeft
verteld op deze prachtige lentemorgen, nadat hij de scan van haar hoofd had laten zien.
Ze had het zelf gezien, met grote ogen. De tumor was ‘ontploft’, zei ze, hij was zeker drie
keer zo groot geworden, ondanks alle behandelingen die ze gehad had: chemotherapie
en bestralingen. Ze was geschrokken, maar niet verbaasd, want de laatste weken was
het snel achteruit gegaan: ze was veel afgevallen omdat ze steeds zo misselijk was. De
hoofdpijn had haar wakker gehouden. Haar conditie, dat was misschien wel het meest
verschrikkelijke: haar conditie zorgt ervoor dat ze de trap niet meer op kan komen.
Daarom heeft haar man, samen met de ingeschakelde thuiszorgverpleegkundige het bed
in de kamer geplaatst. Een eenpersoonsbed.
In de auto terug naar huis, denkt ze aan haar kinderen. Ze wachten thuis op haar. 9 en 11
jaar oud, maar een ding stond voor haar al die tijd voorop: ze zijn in het hele ziekteproces
meegenomen. Ook dit nieuws zal ze hen direct vertellen, zonder geheimen, zonder
onduidelijkheid.

Non-stop meer dan 500 kilometer afleggen, lopend, fietsend of in de auto, maakt het
lastig om aan je nachtrust te komen. Een echte Roparunner laat zich nergens door uit
het veld slaan en pakt zijn moment wanneer het kan.

Geen bed, geen probleem.

In de weken erna raken we vanuit de palliatieve zorg van het ziekenhuis bij haar
betrokken. Een van de grootste problemen die we zien, is dat zij niet meer uit bed kan
komen. Hierdoor mist ze het echte contact met haar kinderen. Even lekker met zijn allen
op de bank liggen is er niet meer bij. Maar dan komt de thuiszorgorganisatie ineens
met een lumineuze innovatie: een koppelbed. Geleverd door Roparun. Ineens kan ze
weer samen met haar kinderen in bed liggen. Ineens is er weer die intimiteit die ze al
die tijd zo gemist heeft. Ineens voelt ze weer de warmte van haar kinderen. Letterlijk en
figuurlijk.

Binnen al het verdriet
is dit magie
Beste mensen, het laatste stuk van het leven van deze vrouw is echt gered door uw
sportieve inspanningen. Ook de herinneringen van haar kinderen zijn gered door het
koppelbed. Binnen al het verdriet is dit magie. Zowel het middel als het doel van alles
wat u doet is heilig. Daarom, en zonder voorbehoud, verdient iedereen die bij Roparun
betrokken is een standbeeld. Dit zijn allemaal helden. Niets minder.

Sander de Hosson
Longarts
Comité van Aanbeveling Stichting Roparun
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SPONSORS

ROPARUN 2019 WORDT MEDE
MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
AKD Advocaten
ANWB
Audisi
Avantage
Bouman Sportprijzen
Brink Verkeer
Broadcast Partners
BUKO Infrasupport
Capital of Media
CBIZZ
Damen Motorkleding
De Omleiding
De Persgroep
Dordtse Bazaar
DRV Accounts & Adviseurs

Faber Audio Visuals
Ferwerda
GPS-Buddy
Het Welzijnswarenhuis
HZ Logistics
Jan Zijderhand Expeditie
Kloosterman Advocatuur
Leesmap
LENN
Livetime
Luminis
Mammoet
Masita
Mateco
Office Centre

Ondernemingsvereniging Vijfsluizen
Party Rent
Reisburo Kijne
Rogam/Van Mossel
Sanquin
Semtrade
Simon Post Transport
Studio NewMedia
The Zoo
Theater het Kruispunt
Tinke Assurantiën
Uniper
Unlimited Sound en Vision

DE RUN OP
HET LEVEN.

Worldwide
Worldwide audiovisual
audiovisual productions
productions
and
and creative
creative LED
LED screen
screen solutions
solutions

Corporate events / Exhibitions / Live Events / Music / Television / Sports
Corporate events / Exhibitions / Live Events / Music / Television / Sports
www.faber-av.com
www.faber-av.com

Foto: Chris Kalkman
Foto: Chris Kalkman
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