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Terwijl de inschrijvingen voor Roparun 2020 al grotendeels binnen zijn, kijk ik graag nog even terug op de
afsluiting van de editie 2019. Tijdens de jaarlijkse Slotavond mochten we een recordopbrengst van
5.626.988,79 euro bekendmaken. Niet eerder werd er door de Roparunteams zo’n groot bedrag opgehaald.
Daar bovenop maakte ook Maarten van der Weijden nog eens 600.000 euro over naar onze stichting voor de
aanschaf van extra koppelbedden. Stichting Roparun is tot op heden nog bezig met het toekennen van meer
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dan 600 koppelbedden door heel Nederland (en België).
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SCHAAR IN HET HAAR VOOR
STICHTING HAARWENSEN

draaiboeken te maken en om teamacties op te zetten. Ook onze honderden vrijwilligers zijn al druk in de
weer. Het ontzorgen van de teams staat hierbij centraal. Vrijwilligers zetten zich het hele jaar door, met als
hoogtepunt natuurlijk het Pinksterweekend, in om te zorgen dat iedere deelnemer een topprestatie kan
leveren. De finish behalen én zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. Uiteindelijk wil Stichting
Roparun zo onmisbaar worden in de palliatieve zorg voor mensen met kanker.
Dit jaar is een nieuwe startlocatie gevonden voor de route vanuit Duitsland. In een voorstad van Bremen

Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen, op welke manier dan ook, zonder
toestemming van de Roparun-organisatie.
ROPARUN EN HET CBF-KEUR
Sinds 1996 verleent het CBF een keurmerk
aan 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.

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor Roparun 2020 in volle gang. Teams komen bijeen om te trainen,

zal in 2020 het startsein klinken. Omdat deze locatie dichterbij de Nederlandse grens is, is het mogelijk om
een groter gedeelte van de route door Nederland te laten lopen. Zo kunnen we de provincies Groningen en
Friesland aandoen, om vervolgens weer aan te sluiten op de vertrouwde route vanaf de doorkomst in Sleen.
We hopen op deze manier meer bekendheid voor Roparun in het noorden van Nederland te krijgen.
Met als gevolg ook meer inschrijvingen uit deze regio en uiteindelijk meer opbrengsten voor het goede doel.

18
NIEUWE
BEDDEN VOOR
HOSPICE

20
Feestelijke
doorkomsten

We hopen dat deze nieuwe route ook nieuwe doorkomstplaatsen zal opleveren. Tijdens de Roparun 2019 waren
op de routes maar liefst 27 doorkomstplaatsen actief. Zij zorgen voor een steuntje in de rug voor
iedere deelnemer door te juichen, muziek te maken, eten uit te delen of een warme douche aan te bieden.
Elk gebaar, hoe klein soms ook, is van grote waarde.
Voor deze 29e editie mogen we weer veel nieuwe Roparunners verwelkomen, zowel deelnemers en
vrijwilligers als doorkomstcomités. In het afgelopen jaar zijn er een aantal zaken veranderd binnen de
organisatie, maar gelukkig kunnen we ook blijven rekenen op de Roparunners van het eerste uur.
Het DNA van de Roparun is tenslotte onveranderd en alle Roparunners hebben maar 1 doel voor ogen:
zo veel mogelijk geld ophalen voor de goede doelen van Stichting Roparun!
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“SCHAAR IN HET
HAAR VOOR
STICHTING
HAARWENSEN ”
Fotografie: Leander Varekamp

LISA DEKKER IS ACTIEF ALS VRIJWILLIGER
VOOR ROPARUN. ALS PRESENTATRICE VOOR
HET VIDEOTEAM VAN ROPARUN ZET ZIJ ZICH
SINDS EEN AANTAL JAAR IN OM TE ZORGEN
DAT HET VERHAAL VAN ROPARUN ZO GOED
MOGELIJK NAAR BUITEN WORDT GEBRACHT.
DEZE KEER IS ZIJ ZELF ONDERDEEL VAN
DIT VERHAAL. LISA HEEFT DE AFGELOPEN
JAREN NAMELIJK HAAR HAREN LANG LATEN
GROEIEN OM DEZE TE KUNNEN DONEREN
AAN STICHTING HAARWENSEN, EEN VAN DE
GOEDE DOELEN VAN ROPARUN. STICHTING
HAARWENSEN SCHENKT HAARWERKEN AAN
KINDEREN TOT EN MET 18 JAAR DIE HUN EIGEN
HAAR VERLIEZEN.
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ROPADOEL

Foto: Jurre Bosman

Stichting Haarwensen regelde voor Lisa een ontmoeting met Veerle.
Een sportieve 17-jarige meid die graag ging winkelen en stappen met
vriendinnen. Veerle kreeg in februari 2019 de diagnose kanker. ,,Ik was
ook wel een meisje wat altijd met haar haar bezig was, ik had altijd
een kam in mijn tas om mijn haar bij te werken als het buiten waaide.
Het was dan ook wel zwaar toen bleek dat mijn haar er af moest.”
Aan de hand van haar Kanjerketting vertelt Veerle aan Lisa hoe de
behandeling is verlopen. Iedere kraal staat voor een operatie, prik,
therapie of ander moment in het traject. Zo ook staat er een kraal voor
de dag dat ze haar haar verloor.
,,De kapster knipte eerst een vlecht af, die wilde mijn moeder bewaren.
Daarna hield ze haar hand voor mijn voorhoofd en begon mijn haar
naar voren af te scheren. Daardoor zag ik niet tussendoor plukken
naar beneden vallen, wat wel fijn was. Toen ze haar hand weghaalde
was ik ineens helemaal kaal. Ik moest huilen, maar toen ik mijn pruik
op had vond ik mezelf wel mooi. Het was goed zo.”

ROPAHITS

Ropa
HITS

Natuurlijk is het verhaal van Lisa en Veerle ook
vastgelegd op video. Deze is te bekijken op roparun.nl
of op het Youtubekanaal van Roparun:
youtube.com/stichtingroparun of bekijk hem direct door
deze code te scannen met je mobiel.

ELK TEAM HEEFT ER WEL ÉÉN, EEN ROPARUN DJ!
IEMAND DIE VOOR ELK MOMENT HET JUISTE NUMMER
HEEFT. HIERONDER EEN KLEINE GREEP UIT DE
VERSCHILLENDE PLAYLISTS VAN DE ROPARUN TEAMS.
EEN GOEDE MIX TUSSEN FEESTMUZIEK EN MUZIEK DIE
HET ROPARUNGEVOEL ONDERSTEUNT.

ROPARUNHITS
Leef – André Hazes
I’m Gonna Be (500 Miles) – The Proclaimers
This Is What It Feels Like Always On The Run -

Armin van Buuren

Lenny Kravitz

Parijs – Kenny B
Conquest Of Paradise – Vangelis
Links, Rechts – Snollebollekes
You’ll Never Walk Alone – Lee Towers
Rollercoaster – Danny Vera
Atje Voor De Sfeer – René Karst
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Foto: Huck Sim

Stichting Roparun heeft vorig jaar met een bedrag van 46.000 euro
de inrichting van de Haarwensensalon in het Prinses Maxima Centrum
gerealiseerd.

Foto: Jurre Bosman

Donatie Lisa
De lange haren van Lisa worden in meerdere vlechtjes gedaan en
vervolgens netjes afgeknipt. De haren zullen door Haarwensen worden
verwerkt tot een haarwerk. Dit haarwerk zal gratis ter beschikking
worden gesteld aan iemand zoals Veerle.

TEAM
UITGELICHT

Team Steinweg-lid Alex Rodrigues:
,,Ook ik ben iemand verloren aan de
vreselijke ziekte waar we dit voor doen.
Tijdens de Roparun beleef je alles dan ook
met een lach en een traan. Daarbij speelt op
de finishdag vermoeidheid nog een rol, maar
toen ik mijn vrouw en kind bij de finishlijn
zag was ik dat meteen vergeten. Haar
lachend in mijn armen sluiten en samen
over de eindstreep lopen maakte mijn
verhaal compleet. Op naar volgend jaar!”

STEINWEG

IN 2013 STOND TEAM STEINWEG VOOR HET EERST AAN DE START VAN DE
ROPARUN. TEAMCAPTAIN STEPHAN ’T HART VERTELT: ,,WE WAREN NOG ECHTE
ROPARUNSMURFEN EN GINGEN MET VEEL TE VEEL SPULLEN ONDERWEG.
WE SLIEPEN IN TENTJES EN ALLEEN MAAR REGEN, REGEN EN REGEN. MAAR
ONDANKS DEZE NATTE EDITIE HEBBEN WE HET TOCH VOOR ELKAAR GEKREGEN! EN
NATUURLIJK OOK VEEL GELEERD VOOR DE KOMENDE EDITIES.’’
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Foto: eigen foto team 123

Team
182
123

Foto: Huck Sim

Foto: Sander Duijm

Foto: Marco de Swart

TEAM
UITGELICHT

Het team werd zo’n acht jaar geleden opgericht door een groep collega’s.
Stephan: ,,We hebben helaas meerdere collega’s verloren aan deze ziekte.
We kunnen dit niet voorkomen, maar we kunnen wel een steentje bijdragen
voor al die mensen die keihard vechten. Door mee te doen aan Roparun
kunnen we hen in middelen voorzien en het net wat dragelijker te maken.
We kunnen zelfs de laatste momenten die mensen samen met hun partner
of gezin hebben, waar mogelijk, fijner maken.

Naast trainen voor de Roparun is het team ook erg actief om geld op te
halen voor het goede doel. Sinds 2013 haalt het team ieder jaar minimaal
50.000 euro op. Alle jaren opgeteld betekent dit dat Team Steinweg al
bijna 400.000 euro heeft opgehaald voor Stichting Roparun. Met veel
enthousiasme organiseren de teamleden allerlei activiteiten zoals bingoen quizavonden, collectes en zelfs een 80’s-90’s party. Ze bundelen ook
regelmatig de krachten met Team Estron Runners. Zo werken ze samen om
collectes en acties op scholen in de gemeente Brielle op te zetten.

Acht jaar lang een Roparunteam leiden betekent niet dat het ieder jaar
hetzelfde is. Zo waren er ieder jaar wel wisselingen in het team. Stephan:
,,Zo denk je het hele jaar compleet te zijn, en zo verlies je een week van te
voren drie teamleden door blessures.” Het meeste verloop zit in de lopers,
dat heeft de ervaring door de jaren heen ook wel geleerd. Een aantal jaren
terug dacht een fitte loper een week voor de start van de Roparun nog even
aan een Mud Run mee te doen. Hij raakte geblesseerd en op het laatste
moment moest een nieuwe loper gezocht worden. Zulke uitdagingen worden
dus door leden van Team 123 niet meer aangegaan zo kort voor de Roparun.
Daarbij dienen lopers minimaal 11 a 12 kilometer per uur te kunnen lopen
en een halve marathon in de benen te hebben. Stephan: ,,Dat geeft mij het
vertrouwen dat een loper ook de Roparun aan kan’.

Na zeven edities te zijn gestart in Parijs, gaat het team in 2020 de uitdaging
aan op de nieuwe startlocatie in Bremen. Stephan: ,,Het klinkt een beetje
gek, maar ik merkte dat de sleur in het team kwam.” En dus besloot het
team voor komende editie de inschrijving aan te passen. Volgens Stephan
voelt het wel alsof ze weer als ‘Smurfenteam’ aan de slag gaan. Een nieuwe
route verkennen, plaatsen zoeken voor het kampement en een compleet
nieuw draaiboek opstellen. Het team heeft er alle vertrouwen in dat dit
goed gaat komen. ,,Het mooie aan de Roparun is dat iedereen gelijk is, of
we nu vertrekken uit Parijs of Bremen, iedereen heeft hetzelfde doel!’ aldus
Stephan.
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AMBASSADEURS

AMBASSADEURS

Maartje Krekelaar
( 24) HOCKEYS T ER BIJ HOCKEYCLUB ’ S HER TOG EN BOS CH
EN S PEELDE AL 43 INT ER LAN DS VOOR DE N AT IONALE
VR OUWEN PLOEG • S IN DS 2018 AMBASS ADEUR VAN R OPAR UN

TOPTIPS

Studie ,,Ik combineer mijn hockeycarrière met mijn studie aan de Johan Cruyff
University in Tilburg. Hockey heeft voor mij topprioriteit en school komt op de
tweede plek. Daarna komt vrije tijd om leuke dingen te doen.
Op dagen dat ik moe ben, kijk ik het liefst series. Favoriet is Vis a Vis, een serie
over een vrouwengevangenis. Het zit vol spanning en sensatie. Daar houd ik
van! Om alles met elkaar te kunnen combineren maak ik iedere week een
planning. Ik hoef nooit naar school, maar een coach vanuit school zorgt ervoor
dat ik niks mis. Ook mijn stage doe ik nu vanuit huis.”

OM MAANDENLANG DOOR WEER EN WIND
TE TRAINEN VOOR EEN DOEL, IS EEN
BEPAALDE MINDSET NODIG, ZO WETEN ONZE
Foto: Marco de Swart

AMBASSADEURS. ZIJ VERTELLEN ER VANUIT
HUN (SPORT)CARRIÈRE OVER EN GEVEN JE

Foto: Marco de Swart

GRAAG TIPS.

Nelli“De
Cooman
Roparun voelt als een

Foto: Leander Varekamp

Emotioneel ,,Ik ben een emotioneel persoon en trek me snel dingen aan.
Bij hockey gebeurt heel veel, soms loopt mijn hoofd over. Vanuit de club krijg
ik mentale begeleiding. Meestal ga ik een keer per maand naar iemand toe.
Na zo’n sessie merk ik verlichting en pieker ik minder. Voor iedereen zou een
mental coach fijn zijn. In mijn hockeyteam heeft iedereen er eentje. In het begin
van mijn carrière had ik nog geen coach, maar toen mijn ouders scheidden,
ontdekte ik al hoe fijn het is om met iemand te praten.”
Feestjes ,,Rond mijn achttiende gingen mijn vriendinnen veel uit en naar
feestjes. Ik ging niet mee vanwege de hockey. In die tijd ben ik veel vriendinnen
verloren. Ze vonden mij maar saai. Die sociale druk vond ik lastig, Soms pakte
ik een feestje mee, maar dat had direct invloed op hoe ik tijdens een wedstrijd
presteerde. Echte vriendinnen begrijpen me. Nu doen we op zaterdagavond een
theetje en lig ik om elf uur in mijn bed. Iedereen heeft daar vrede mee.”

echte familie”

( 5 5 ) VO O RM A LI G TO PAT LE E T O P D E S P RI N T , LI E P T W EE KEER EEN
W E RE LD RE C O RD • VO LGE N D JA A R 2 5 JA A R A M B A SS ADEUR VAN R OPAR UN
Beste ,,Ik trainde als topsporter meestal alleen. In het buitenland had ik mijn
(mannelijke) trainingsmaatjes, maar in Nederland was ik samen met mijn trainer. Best
wel saai. Mijn motivatie was puur: ik wil gewoon de beste worden.
Slecht weer demotiveerde me niet. In tegendeel. Ik vond het altijd geweldig om in de
regen te trainen. Niet voor niets liep ik een nationaal record in Stuttgard met 15 graden
Celsius en regen.”
Ontspanning ,,Ik ben altijd heel ontspannen geweest. Sliep op een dag twaalf uur en in
mijn vrije tijd waren de boeken niet aan te slepen, vooral detectives. Ook werd ik iedere
dag gemasseerd, heerlijk!”

GOUDENTIP
, ,VA AK ZIE IK BIJ DE R O PAR U N DAT
LOPE RS EN FIETS ERS LO S VAN EL K AAR
T R AI NEN. MAAR OM GEM OTI V EER D TE
BLI JV EN, IS HET BEL A N G R I J K O M H ET
ALS T EAM S AMEN TE D O EN . N ATU U R L I J K
HEBBEN ZE TEAMB IJ E EN KO M STEN , M AAR
LA AT DE VERZORGING O O K EEN S M EE
GA AN O P DE FIETS OM N O G M EER D E
T E A MS PIRIT TE K RIJ G EN . ”

Einzelgänger
Sinds
,,Als
1995
topsporter
ben ik aanwezig
heb je wel
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sfeer
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vrijwilligers
voor etentjes
en deelnemers
en zo.
is zo mooi. Ik kan nog
Terug in Nederland
steeds tranen
was ikineigenlijk
mijn ogen
best
krijgen
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als einzelgänger.
ik al die mensen
Hetzo
liefst
bezig
zatzie
ik voor
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schoonmaken. Mijn
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man
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eten
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maar
maar
daar
al die
doeRoparunners
je mij geen plezier
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volgens
Overigens:
mij
als ik ergens
hetzelfde
aanwezig
gevoel.
ben, dan
Er altijd
ben ik
met
ook
dewel
volle
echt
100%
aanwezig!”
voor gaan, voor dat ene doel.
Na al deze jaren Roparun ben ik nog steeds ontzettend trots op dat ik deel
Liefde ,,Hetuit
ambassadeurschap
mag maken van ditvan
mooie
Roparun
evenement.
geeft me veel energie. Als ik in Rotterdam
ben, kom ik altijd wel iemand tegen die iets met Roparun heeft. Vanuit mijn rol krijg ik
veel liefde en vriendschappen.”

Nelli Cooman
Voormalig topatleet
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GOUDENTIP
,,P L E ZIE R! NIE T AL L E S GAAT SOMS ZOAL S
JE ZOU WIL L E N. HE T WE E R ZIT NIE T ME E , JE
LOOP T B L E SSURE S OP … HE T B E L ANGRIJKSTE IS
DAN OM LOL ME T E L KAAR TE HE B B E N. E N ZORG
GOE D VOOR JE ZE L F. NE E M NA DE TRAINING DE
TIJD OM TE HE RSTE L L E N, GA OP TIJD NAAR
B E D, E E T GE ZOND E N SKIP AF E N TOE E E N
FE E STJE .”

GOUDENTIP

GOUDENTIP
, , HELP ELKAAR ALS T EAMG EN OT EN.
S AMENWER KING KAN TOT MAX IMALE
PR ES TAT IES LEIDEN ! ”

Bram Som

Marten de Roon

( 3 9 ) VO O RM A LI G TO PAT LE E T O P D E 8 0 0 M E T E R, D E E D T WEE KEER MEE AAN
D E O LYM P I S C HE S P E LE N • S I N D S 2 0 1 8 A M B A SS A D E U R VAN R OPAR UN

( 28) PR OFVOET BALL E R B IJ ATAL ANTA B E RGAMO E N DE B UTE E RDE IN 2016
IN HET N EDER LANDS E L FTAL • SINDS 2018 AMB ASSADE UR VAN ROPARUN

Heftig ,,Veel mensen denken dat hardlopen een hele simpele sport is. Maar velen
kunnen nog zoveel leren. Er worden duizenden beginnersfouten gemaakt. Een daarvan
is het altijd maar langer en nog langer willen lopen. Het kan wel, maar de basis moet
dan goed zijn. De juiste techniek wordt vaak vergeten. Terwijl hardlopen een heftige
sport is; met iedere stap die je zet, draag je vijf keer je lichaamsgewicht.”

Trainingsweek ,,Ik zit nu in een drukke periode, waarin ik om de drie, vier dagen een
wedstrijd speel. Een normale trainingsweek ziet er anders uit. Ik speel dan op zondag
een wedstrijd en maandag is een hersteldag. Dinsdag starten we weer rustig op en
doen we een wat langere warming-up om alle spieren los te maken. Op woensdag is er
een krachttraining voor de benen. We doen dan oefeningen zoals squatten. De training
van donderdag duurt 2,5 uur en is gericht op het maken van kilometers. We lopen dan
zo’n acht, negen kilometer. Vrijdag is een gewone voetbaltraining, op zaterdag houden
we ons bezig met de wedstrijdvoorbereiding en op zondag moeten we zo fit mogelijk
zijn om 90 minuten volle bak te spelen. Als middenvelder loop ik het meeste van alle
spelers: zo’n twaalf kilometer.”

Mentaal ,,Ik ben ervan overtuigd dat de manier van je mentale denken je kan
maken of breken. Dat spelletje is als sporter enorm belangrijk. Aan Eliud Kipchoge
(wereldrecordhouder marathon, red.) werd vlak voor zijn race in Wenen door een
journalist gevraagd of hij er klaar voor was. ‘My mind is ready’, antwoordde hij.
In topsport weten veel mensen dat het daar uiteindelijk om draait. Dat kun je ook
doortrekken naar recreanten. Als je stress hebt, kost dat veel energie en uiteindelijk
raken sporters dan vaak geblesseerd.”

,,MAAK EEN PRIORITE I TEN L I J ST ZO DAT
JE RUST IN J E HOOFD CR EËER T. TR AI N
JE D RIE K EER IN DE W EEK , BED EN K
DAN OO K WAT DAAR A AN O N TSPAN N I N G
T E G ENOVER S TAAT. H ET GAAT O M
BA LA NS . ”

Pijnvrij ,,Ik ben twaalf jaar topsporter geweest, waarvan ik in totaal drie jaar
geblesseerd ben geweest. Dat hoort bij topsport. Met een blessure zette ik mijn lange
termijn doel altijd even aan de kant. Wat kan ik doen om weer blessurevrij te zijn, was
altijd de vraag waar ik me op focuste. De eerste stap was om pijnvrij te lopen.”

Foto: Barbara Kerkhof

AMBASSADEURS

Foto: ANP/ VI Images/ Maurice van Steen

Foto: Leander Varekamp

AMBASSADEURS

Feestje ,,Ik probeerde van mijn leven als topsporter altijd een feestje te maken. De
trainingen zag ik als een taart en een topprestatie was de kers op die taart. Dat heb
ik wel moeten leren. Ik kan momenten herinneren dat ik na een slechte prestatie nog
door de mixed zone moest en ik alleen nog maar kon janken. ‘Ik kap ermee!’, riep ik
dan. Vervolgens had ik wekenlang burn-out achtige klachten. Ik lag hele dagen in mijn
hotelkamer naar het plafond te staren. Netflix of Instagram was er toen tenslotte nog
niet, haha!”
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Moe ,,Een GPS in ons hesje houdt bij hoeveel kilometers we hebben gemaakt en wat je
hartslag daarbij was. De volgende dag worden de resultaten op een bord getoond. Als je
iedere keer de kantjes er vanaf loopt, word je er wel door de trainer op aangesproken.
Maar er wordt vooral gekeken hoe het met je gaat. Ben je moe? Hoe komt dat? Kwam
het door het soort training dat je waarden niet goed waren?”
Motivatie ,,Als het echt koud is, is het even shit om naar buiten te gaan. Maar ja, hier in
Italië, waar ik woon, is het 99 procent van de tijd goed weer. Als het dan een keer slecht
weer is, moet je niet zeuren. Het kan niet alleen hosanna zijn.”
Kinderen ,,Ik geniet van de momenten dat ik met mijn vrouw en drie kinderen ben.
Dat is voor mij ontspanning. Naar het park, een spelletje spelen, mijn oudste (7) met
huiswerk helpen… Of gewoon naar mijn dochters kijken als ze met hun poppen en
barbies spelen.”
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Foto: Leander Varekamp

Foto: ANP SPORT / Cor Lasker

AMBASSADEURS

Bas Nijhuis

Bestel jouw
Pluche Roparunner!

( 4 2 ) VO E T B A LS C HE I D S RE C HT E R I N D E E RE D I VI SIE
S I N D S 2 0 1 8 A M B A SS A D E U R VA N RO PA RU N
Teamwork ,,Ik werk met een team van zes man om me heen. Als er iemand is die niet
meewerkt, ga je het doel niet bereiken. Het kan niet zo zijn dat een ander twee keer
zoveel doet. Je gaat er echt met elkaar voor. Dat is bij de Roparun natuurlijk ook!”

,,NEEM J E VERANTWO O R D EL I J K H EI D
ALS T EAML ID EN WER K SAM EN N AAR
HET D OEL TOE! ”

Discipline ,,In mijn eentje trainen is super saai. Er is heel veel discipline voor nodig.
Vooral als ik ’s avonds laat nog in de regen moet trainen.
Ik was vijftien jaar toen ik begon en een jaar of 23, 24 toen ik in het betaald voetbal
terecht kwam. Ik heb die discipline jarenlang opgebouwd. Daarbij weet je ook waarvoor
je het doet: ik ga heel Europa door en ben bij de mooiste wedstrijden! Het heeft me
verrijkt. Vroeger was ik heel verlegen en introvert. Scheidsrechter zijn heeft dat
veranderd. Je moet je mannetje wel staan.”

OFFICIËLE ROPARUN-MERCHANDISING
VERKOOP VIA BOUMAN SPORTPRIJZEN & RELATEX

Boer ,,Ik vind het heerlijk om op mijn trekker in de wei van mijn boerderij te rijden. Ik
heb onder andere paarden, ezels, geiten en kippen en probeer zoveel mogelijk zelf voor
ze te zorgen. Als ik er niet ben, nemen mijn vriendin en ouders de zorg over.
Iedere woensdag doe ik ook nog vrijwilligerswerk op een kinderboerderij in Enschede.
De beheerder is die dag vrij en ik werk dan samen met een team dat bestaat uit
mensen met een verstandelijke handicap. Allemaal heel gaaf om te doen!”

SPORTPRIJS.NL/ROPARUN
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FOTO ROPARUN | JURRE BOSMAN

GOUDENTIP

Remi ,,Al mijn trainingen doe ik alleen. Vroeger trainden we nog met elkaar, maar dat
kostte te veel reistijd. Nu krijgen we op dinsdag een aanstelling (een verzoek om een
wedstrijd te fluiten, red.), ontvang ik een trainingsschema van mijn trainer en worden
de gegevens van mijn Polar hartslagmeter doorgestuurd naar hem.”

Foto: Jurre Bosman
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HOSPICE
Francinus de Wind
Foto’s: eigen materiaal Hospice

HOSPICE FRANCINUS DE WIND ONTVING BIJNA 24.000
EURO VOOR DE AANSCHAF VAN ACHT PROMATT AD
MATRASSEN. VOORZITTER DICK SCHONIS OVER DE
OPRICHTER EN ZIJN BIJZONDERE VERHAAL.

ROPAREADER
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Team Rockstars IT overhandigde de matrassen aan Hospice Francinus de
Wind. Dit team doet komende editie voor de allereerste keer mee aan de
Roparun, zo vertelt teamlid Robin Gordijn. ,,Ik krijg een heel warm gevoel van
het feit dat we onderdeel zijn van iets groters dat goed doet. Ook dat we op
deze manier de kans krijgen om op de eerste rij te zitten van waar het geld
terecht komt. Dat geeft alleen maar meer energie om mee te doen aan de
Roparun.” Binnen het team heeft iedereen een persoonlijk doel. Ook Robin.
Hij deed zelf al eens op 16-jarige leeftijd mee aan de Roparun. ,,Destijds was
mijn opa terminaal verklaard. Hij vertelde tegen iedereen dat ik de Roparun
voor hem deed. Tijdens het evenement zat mijn opa de hele dag op een
strandstoel in Barendrecht voor die twee seconden dat ik voorbij kwam.”
,,Toen ik dit jaar bij de finish stond, werd ik weer erg emotioneel en moest
ik terugdenken aan mijn opa. En aan alle mensen die ik nu om me heen heb
en dezelfde vervelende ziekte hebben.” Daar begon het weer te kriebelen
om mee te doen aan de Roparun. ,,Diezelfde avond sprak ik een collega en
besloten we een collega/vrienden team op te zetten voor de Roparun 2020!”

Het verhaal over de oprichting van hospice Francinus de Wind is even
bijzonder als tragisch. De oprichter -doopnaam Francinus, roepnaam
Cini- had jarenlang een succesvol bedrijf in airconditioning installaties.
Hij leverde aan grote ziekenhuizen en bedrijven als Schiphol. Een zware
hartaanval resulteerde in de verkoop van zijn bedrijf. ,,Hij kon fysiek niet
meer”, vertelt Dick Schonis, voorzitter van het hospice.
Schonis kende Cini sinds 1990 in de rol van executeur testamentair. ,,Cini
was getrouwd, maar had geen kinderen. Alleen een stiefdochter. Al in 1976
had hij verschillende goede doelen in zijn testament opgenomen.” Toen
een van de eerste hospices in Nederland werd opgericht en De Wind een
reportage op televisie zag, was hij overtuigd van het belang ervan. ,,Hij
wilde hier in de buurt (Waalwijk red.) zelf een hospice opzetten.
Vanaf 1995 zijn we samen de voorbereidingen gaan treffen.”
Er was tegenwerking. Gemeenten vonden het maar een gek idee dat een
particulier met een zak geld een hospice op ging zetten. Jaren gingen er
overheen voordat er uiteindelijk groen licht kwam. Twee weken voor dat

licht, overleed Cini aan een hartstilstand.
,,Het was een hele verantwoordelijkheid om dit samen met de andere
bestuursleden tot stand te brengen. Je weet niet precies hoe een hospice
werkt, er was nog weinig over bekend. De nalatenschap van Cini is naar de
stichting gegaan en die is begonnen met de uitvoering.”
In de jaren ’90 had niet iedereen verwacht dat er veel gebruik gemaakt zou
worden van het hospice. Uit marktonderzoek bleek dat drie bedden in het
hospice voldoende zou zijn. Later zou dat nog uitgebreid kunnen worden
naar vier bedden. Cini besloot acht kamers te maken. Verstandig, bleek
later. ,,Het einde van het leven is niet makkelijk, wist Cini. De beste plek
om dood te gaan, is thuis. Doordat dag- en nachtzorg niet meer mogelijk
is, omdat families niet meer samen in een groot huis wonen en omdat het
huis soms niet geschikt is, is thuis doodgaan niet altijd vanzelfsprekend.’’
Van de acht bedden zijn er meestal zeven in gebruik. ,,Cini was absoluut
heel trots geweest.”
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DOORKOMSTEN

DOORKOMSTEN

DE ROLLEN OMGEDRAAID:

Foto: Chris Kalkman

ROPARUN ZINGT
DOORKOMSTSTEDEN TOE
Roparun, maak het waar
ren je rot voor elkaar
Rasse schreden, doorkomst-steden
voor elkaar, Roparun

Foto: Kimo Grashuis

Veel muziek en bellenblaasmachines
Ja hier komt ie, ga mee op Ropareis
Antwerpen en Lienden, de aanmoedigingsprijs

Foto: Leander Varekamp

Blauwe bogen, ambulances

Strandtafrelen, zeemeerminnen
veel waxinelichtjes
Foto: Leander Varekamp

haalden de renners binnen

Bijna 30 doorkomststeden zorgen iedere Roparun voor
een groot feest voor de teams. Lokale vrijwilligerscomités
versieren, maken muziek en pakken op allerlei andere
creatieve manieren uit om er een geweldige beleving van
te maken. Om de doorkomststeden te bedanken, stemmen
deelnemers en jury per route op de leukste doorkomst voor de
prijs ‘Roparunnerstad van het Jaar’. De winnende gemeente
ontvangt 45.000 euro om de besteden aan een doel wat binnen
de doelstelling van de Roparun valt. De tweede en derde prijs
ontvangen 22.500 euro en 12.500 euro. Ook vergeven we een
aanmoedigingsprijs van 7.500 euro.

't leek een droom maar het was levensecht
de derde prijs krijgt Zutphen samen met Ossendrecht
Oude rotten, van de Ropa
doen al langer mee nog dan mijn opa
met gezang en bezinning hand in hand
de tweede prijs voor Almelo en Oud-Beijerland

Bekijk het filmpje van de bekendmaking op roparun.nl/
doorkomsten of scan de QR code met je mobiel.

Met veel vuurwerk en met blussen
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kwamen beiden er heel goed van tussen

DIT JAAR WERDEN DOOR MIDDEL VAN EEN

fabeltastisch grandioos onwijs

LIED (OP DE MELODIE VAN COUNTRY ROADS) DE

Voor Ede en voor Zele is de eerste prijs

DOORKOMSTSTEDEN VAN 2019 BEKEND GEMAAKT.
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Foto: Leander Varekamp

VRIJWILLIGER
TEAM
UITGELICHT

LET´S

RUN

BESTEL NU JULLIE TEAMWEAR!
MOGELIJK MET BEDRUKKING!
WWW.ROPARUN.MASITA.COM

WIJ ZIJN ER VOOR ALLE ONDERNEMERS EN ONDERNEMENDE MENSEN IN NEDERLAND
Een ongekend assortiment:
Van kantoorartikelen tot elektronica
en van papier tot kantoorinrichting
 Slimme computerhulp
 Professioneel print- en drukwerk
 En altijd een goed idee


officecentre.nl

39 vestigingen

Volg ons op

,,IK WOON IN HOEKSCHE WAARD EN MET DE
ROPARUN FIETSTE IK ALTIJD DOOR DAG EN
DAUW DOOR HET DORP OMDAT IK HET ZO
GEWELDIG VIND WAT AL DIE MENSEN DOEN.”
,,Ik woon in Hoeksche Waard en met de Roparun fietste ik altijd door dag
en dauw door het dorp, omdat ik het zo geweldig vind wat al die mensen
doen. Ik heb bij veel teams ‘gebedeld’ om met hen mee te mogen; ik kon
niet lopen of fietsen, maar wel lekker koken! Uiteindelijk heb ik me via
de website van Roparun aangemeld als vrijwilliger. Ik word ingezet op de
controleposten op de route vanuit Duitsland. Eerst vond ik het jammer; ik
wilde zo graag door de Hoeksche Waard. Maar Roparun blijft de Roparun.
Bij de controleposten worden de passerende teams geregistreerd. Ook
kunnen vrijwilligers die actief zijn op de route bij een controlepost even

een pauze nemen. Ik vind het heerlijk om voor hen te koken en te bakken.
Iedere controlepost heeft een eigen specialiteit, maar de mijne zijn cakes
en cupcakes. Fijn om iedereen zo te kunnen verwennen!
Ook tijdens de trainingen van de teams ben ik actief.
Er komen zoveel teams langs mijn huis, dat ik ervoor zorg dat ik altijd
koffie en thee voor hen heb. Een kleine moeite. Ik vind het juist heel wat,
wat al die teams doen!”

IRMA NIJSEN
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Foto: eigen foto team 40

Foto: Leander Varekamp

ROPADOEL

FAMILIEHUIS
DANIEL DEN HOED
ONTVANGT
1,5 MILJOEN EURO
TIJDENS
DOELENAVOND
24

NOG 1,5 MILJOEN EURO HAD HET FAMILIEHUIS DANIEL DEN HOED NODIG OM DE IN
TOTAAL 9,6 MILJOEN EURO KOSTENDE BOUW VAN HET NIEUWE FAMILIEHUIS TE KUNNEN
REALISEREN. STICHTING ROPARUN HEEFT OP DE DOELENAVOND BEKEND GEMAAKT DAT
ZE HET RESTERENDE BEDRAG AAN HET FAMILIEHUIS SCHENKT!
Bijna anderhalf jaar geleden verhuisde de voormalige Daniel den
Hoedkliniek van Rotterdam-Zuid naar het Erasmus MC, waar sindsdien
kankerpatiënten op een centrale locatie worden behandeld. Om mensen
met kanker en hun familie dicht bij elkaar te laten zijn, heeft het Familiehuis
een gedeelte van een gebouw aangekocht in de nieuwe wijk Little C, direct
tegenover het Erasmus MC. De eerste families kunnen vanaf eind 2020 in
het nieuwe en grotere logeerhuis terecht.

Omdat De Koning moeilijk over gevoelens praat, stopte hij het verdriet weg
en heeft hij het idee nooit echt een steun te zijn geweest voor iedereen die
dicht bij Bep stond. Haar zeer jonge kinderen bijvoorbeeld. ,,Voor hen heb
ik nooit wat kunnen doen, maar dat kan ik nog wel voor andere kinderen
die met kanker worden geconfronteerd.” Toen de hardlopende ondernemer
twee jaar geleden voor Roparunteam 40 Daniel den Hoed werd gevraagd,
kwam dan ook een volmondig ja.

Directeur Rachel Maréchal is enorm dankbaar voor de nieuwe toezegging
van de Roparun. ,,Het is fantastisch dat we dankzij alle inspanningen van
de deelnemers aan de Roparun het nieuwe Familiehuis kunnen realiseren.
Ook na de opening van het nieuwe huis zal onze stichting voor de exploitatie
afhankelijk blijven van de financiële steun van derden maar hiermee is een
belangrijke stap gezet.”

Tijdens de run heeft De Koning steevast een ketting met een foto van zijn zus
bij zich. Die ketting hangt of in de memorialhoek van de trailer of draagt De
Koning bij zich tijdens het lopen. ,,Iedere keer als ik het onderweg moeilijk
heb, denk ik aan Bep. Terug in het busje kan ik veel klagen. Ik ben dan zo
kapot, dat ik mezelf hardop afvraag ‘Waarom doe ik dit?’. ‘Voor je zus’, is dan
het antwoord dat ik van de anderen krijg. Dan is de focus er meteen weer.
Onderweg komen de tranen, maar uiteindelijk kom je lachend over de finish.
Feest omdat we het weer hebben gedaan!”

Hoe belangrijk zo’n Familiehuis is, weet ook Mario de Koning, loper van
Roparunteam 40 Daniel den Hoed. ,,Mijn zus Bep is tien jaar lang ziek
geweest. Jarenlang liep zij de kliniek van Daniel den Hoed in en uit.
Uiteindelijk is ze in 2004 overleden aan kanker. Ze was toen net 40.”
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SOCIAL MEDIA

#ROPARUN
SOCIAL MEDIA

@estronrunners
Komt u ook even langs? We staan er
weer, De Plantenhal in Rhoon. En als het
kleingeld op is, kan er zelfs gepind
worden
. Volledige opbrengst gaat
natuurlijk naar de @Roparun.

Foto: eigen foto team 40

#goededoelenactie #Estronrunners
#roparun #collecteren

FAMILIEHUIS BEDANKT
ROPARUNNERS

@GemeenteAlmelo

@annika_de_buhr_moderatorin

En wéér wint Almelo zo’n prachtige prijs
van de Stichting Roparun. Dank aan
alle vrijwilligers en deelnemers die van
Almelo zo’n geweldige, bruisende Roparun
Doorkomst Almelo stad maken. Alle tijd
en energie is beloond met een prachtig
bedrag, bovenop alle sponsorgeld dat de
Almeloopers jaarlijks ophalen. Op naar
editie 2020!

Wie schön, beim Dreamball2019 einen
solchen Scheck vorzeigen zu können! Beim
Spendenlauf Roparun waren in diesem
Jahr 183.260 Euro für das Programm
#lookgoodfeelbetter von DKMSlife
zusammengekommen. Wir sind unendlich
dankbar!
#LIFEsupporter @roparun @dkmslife
#charity #dankbarkeit

,,Roparun is een onmisbare sponsor voor het Familiehuis.
Dankzij jullie kunnen wij iets heel wezenlijks betekenen
voor kankerpatiënten. Met de essentiële nabijheid en
steun van familieleden kunnen ze samen dat zware proces
rondom ziekte en behandeling doorstaan. Zij staan er
niet alleen voor. Niet alleen de patiënten, maar ook hun
naasten, die net zo goed lijden.

ROPARUNTEAM 40 DANIEL
DEN HOED DOET IN 2020 VOOR
DE 26E KEER MEE AAN DE
ROPARUN.
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In het Familiehuis kunnen ook zij hun angsten en zorgen
kwijt bij meelevende lotgenoten en vrijwilligers. Samen
staan ze sterk en dat is precies waar Roparun over gaat.
Wij beseffen heel goed dat deze geweldige gift van 1,5
miljoen euro tot stand kon komen dankzij duizenden
Roparunners die zich letterlijk met bloed, zweet en tranen
en heel veel sponsoracties voor het goede doel hebben
ingezet. Samen hebben jullie ervoor gezorgd dat we ook in
de toekomst dóór kunnen gaan met onze missie. Namens
iedereen van het Familiehuis; heel hartelijk dank daarvoor.
We nemen onze hoed diep voor jullie af!”

@samenvoorpalliatief
@Team065
Stichting Roparun en ons team steunt
o.a. het project Voeding en Beleving van
Hospice de Duinsche Hoeve. De banner
is geplaatst en de eeste actie voor de
inzameling voor de verbouwing is een feit.
Steun dit goed doel en doneer via
roparun.nl

Vandaag de officiële opening van de
BuitensteBinnenTuin bij VieCuri Medisch
Centrum in Venlo door burgemeester
Scholten. Een prachtige plek om te zijn,
voelen en beleven. Mooi en bijzonder om
de realisatie van dichtbij te mogen volgen
en samen met alle Roparun teams een
bijdrage te mogen leveren.

De voorbereidingen voor de Roparun 2020
zijn alweer in volle gang, of eigenlijk,
het stopt nooit
Ook ik ben er als
vrijwilliger weer bij in Parijs!
Wie ga ik
dit keer allemaal zien?

#trots #samenvoorpalliatief #Roparun
#team133 #teamwork

#roparun2020 #derunophetleven
#roparunner
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@daniellejvi

️

COLUMN

Foto: Huck Sim

Foto: Chris Kalkman

ROPAFEEST
ROPADOEL

Als hoogleraar onderzoek ik onder andere kankergeneesmiddelen en nieuwe
behandelingen. Daarnaast vind ik het geven van palliatieve zorg aan patiënten die
uitbehandeld zijn of levensverlengende behandelingen krijgen van groot belang. Ook
wanneer mensen genezen zijn verklaard, is er zorg nodig. Psychosociale zorg kan
bijvoorbeeld helpen om terug te keren naar het werk door te leren omgaan met zaken als
concentratieproblemen en vermoeidheid. Je bent dan wel genezen, maar je bent er nog
niet.
Het is prachtig om te zien dat ieder jaar duizenden Roparunners zich inzetten om
projecten mogelijk te maken met betrekking tot ondersteunende zorg voor mensen met
kanker. Om mijn steentje te kunnen bijdragen, ben ik actief als loper in team 186 Ligthart
Oud-Beijerland. Ik vind dit een mooie combinatie met mijn onderzoekswerk. Zo mocht
ik vanuit mijn functie onlangs in Nieuwsuur vertellen over de komst van het Amsterdam
UMC Imaging Center.

ROPAFEEST

We weten niet altijd wat medicatie doet of waar in het lichaam het terecht komt. Meer dan
de helft van de medicijnen is niet effectief, hiermee bedoelen we dat de geneesmiddelen
niet doen waar we op hoopten. Een voorbeeld hiervan is medicijnen voor prostaatkanker.
Uit onderzoek van het Imaging Center bleek dat deze soms niet terecht kwamen in de
prostaat, maar in de hersenen. Door het toedienen van de juiste medicijnen zullen de
overlevingskansen toenemen en verwachten we dat de bijwerkingen minder zijn. Vooral
voor mensen die kanker hebben in een gevorderd stadium is dat goed nieuws.

Foto: Jurre Bosman

Foto: Chris Kalkman

Foto: Johan Verbeek

Foto: Chris Kalkman

EEN MOOIE AFWISSELING VAN EMOTIES, OOK DAT IS DE ROPARUN!
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In Nederland is kanker op dit moment doodsoorzaak nummer één. Door de welvaart is
onze levensverwachting hoger geworden, waardoor we meer kans hebben om kanker
te ontwikkelen. Ook onze levensstijl heeft invloed op de ontwikkeling van kanker. Zo is
roken de belangrijkste oorzaak van longkanker. Rokers vertellen vaak een verhaal van
een 90-jarige die zijn hele leven had gerookt en geen kanker kreeg, maar dit zijn echt
uitzonderingen. Goede genen spelen ook een rol. Het is zo’n geval van puur geluk hebben
en dat hebben veel mensen niet. We hopen dat met behulp van onderzoek in het Imaging
Center, we patiënten steeds beter kunnen behandelen. Daarnaast kunnen ook komend
jaar weer veel mensen die onder behandeling zijn (geweest) op Roparun rekenen voor
diverse vormen van ondersteunende zorg. Dat maakt mij trots op mijn werk én op mijn
mede-Roparunners!

Foto: Nadine van den Berg

Op de start, bij een doorkomst of gewoon met je eigen team. Af en toe is het nodig om op te laden
met een feest moment.

Carin Uyl – de Groot
Hoogleraar Evaluatie van de Gezondheidszorg,
Erasmus Universiteit Rotterdam
Raad van Advies Stichting Roparun
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SPONSORS

ROPARUN 2020 WORDT MEDE
MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
AKD Advocaten
ANWB
Audisi
Auto Hoogenboom
Bouman Sportprijzen
Brink Verkeer
Broadcast Partners
BUKO Infrasupport
Capital of Media
CBIZZ
Center Parcs
Damen Motorkleding
De Doelen Rotterdam
De Omleiding
Dordtse Bazaar

DRV Accounts & Adviseurs
Euromobil Nederland
Faber Audio Visuals
GPS-Buddy
Het Welzijnswarenhuis
HZ Logistics
Jan Zijderhand Expeditie
Kloosterman Advocatuur
Leesmap
LENN
Unlimited Productions (Livetime)
Luminis
Mammoet
Masita
Mateco

Office Centre
Ondernemingsvereniging Vijfsluizen
Party Rent
RDM Events
Reisburo Kijne
Rotterdam Ahoy
Royal Flora Holland
Simon Post Transport
StreetMonkey
Studio NewMedia
The Zoo
Theater het Kruispunt
Tinke Assurantiën
Uniper
Unlimited Vision & Sound

Foto: Jurre Bosman

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

DE RUN OP
HET LEVEN.

