
Verslag 2007 
Het was weer een mooie loop dit jaar. Een team met vele oude gezichten en ook enkele nieuwe deelnemers 
welke zich direct thuisvoelden. 
Na het verzamelen bij het Diakonessenhuis in Zeist waar we weggewuift werden door vrienden en geliefden zijn 
we met de campers op pad gegaan naar Parijs. Dit keer zijn we met de 2 campers naar de start gegaan zodat 
we nog enkele uurtjes gezellig bij elkaar waren voordat we in 2 teams gesplitst werden. 
Helaas regent het regelmatig maar bij de start is het droog en al snel zijn we Parijs uit. Vele nachtelijke 
kilometers volgen voor de teams maar het weer valt mee. 
De dagen erna regent het af en toe wel en is er niet zo veel zon maar over het algemeen houden we het 
redelijk droog. 
De route is voor velen al bekend en herinneringen worden opgehaald van voorgaande jaren. De sfeer blijft goed 
en iedeen is fanatiek bezig om de tijd van 2006 te verbeteren. 
Toch komen we iets later dan verwacht op de Coolsingel 
aan waar velen op ons staan te wachten. 
Als 38e team (van de 209) komen we binnen met een 
tijd van 40 uur en 38 minuten. Gemiddeld liepen we 
13,13 km/u. 
Na de champagne en de bloemen halen we met ons 
team nog de andere deelnemers in die nog 
binnenkomen. Het is een waar feest. Dan weer snel 
terug naar Ahoy waar onze campers en bus staan. 
Helaas is het weer gaan regenen en de fietsers komen 
kletsnat en koud terug. 
In Zeist eten we gezamelijk nog een pizza en nemen we 
weer tijdelijk afscheid van elkaar! 
  
In 2007 hebben we voor het eerst via SMS ons 
thuisfront op de hoogte gehouden. De berichten die we 
tijdens onze loop zijn hier te lezen. 
Ook is er tijdens de loop weer het nodige beeldmateriaal 
geschoten. Een selectie hieruit is te zien in ons fotoalbum. 
  
 

SMS log 
 
25-05-2007 / 21:53:12 
Nog 1 nachtje goed slapen en we gaan van start! 
 
26-05-2007 / 12:38:42 
We zijn onderweg! De sfeer zit er in camper B al helemaal in, muziekje en rijden maar! Tot snel! Frank 
 
26-05-2007 / 21:49:54 
Na een pastamaaltijd, een hevige stortbui zijn we ons nu klaar aan het maken voor de start. Lampjes monteren 
en startnmrs opspelden. Dan rustig wachten... 
 
26-05-2007 / 22:06:49 
Lieve mensen, al liggend in de camper ontving ik jullie berichten! Geweldig dat jullie zo meeleven! Het duurt 
nog heel even...en dan... Gaan we!! Rebe 
 
27-05-2007 / 07:43:38 
Yrsa, je mama heeft lekker gelopen! Kus voor jou, bart en papa! Het is prima loopweer...en de tweede etappe 
begint om 8 uur, rebecca 
 
27-05-2007 / 12:31:17 
Goed niews uit la France. Heerlijk zonnetje! Net weer gewisseld en gegeten en we liggen voor op schema. Zo 
weer rusten en op naar het volgende wisselp. Frank 
 
27-05-2007 / 12:36:47 
We zyn om 12 uur by checkpoint 4 gewisseld en team b is nu by 164 km het is mooi weer en het uitzicht 
schitterend. 
 
27-05-2007 / 19:54:34 
we hebben vanavond belgische friet gegeten met de nietslapers.stroom tappen we illegaal van de 
gemeente.slapen gaat goed en geen blessures:-D.800.wissel 
 
27-05-2007 / 21:07:41 
Zo team a is weer terug van een wat regenachtige tocht. Gelukkig viel het wel wat mee. Net weer lekker 



gegeten en iedereen verzorgd. Zo weer opbreken. Frank  
 
27-05-2007 / 21:10:18 
Oh ja, we zijn ondertussen Back in Belgium! Verder van iedereen bedankt voor alle leuk berichtjes in het 
gastenboek! Ga zo door! 
 
28-05-2007 / 09:02:30 
Hallo roparunners laatste etappe wanneer de sfeer met zo goed blijft als vanacht hebben ze weer een 
geslaagde run gehad veel plezier allemaal in rotterdam verzorgers bedankt voor de goede ondersteuning 
zonder jullie inzet was het niet gelukt gerard vp 
 
28-05-2007 / 09:07:45 
De laatste etappe van team a begin snel. Team b verwachten wij rond 9.30u. Dus op naar de feestdorpen in 
Nederland. Gelukkig is het weer weer mooi. Frank  
 
28-05-2007 / 19:26:15 
Na een schitterende binnenkomst op de Coolsingel en een feestelijke binnenkomst van het laatste team ed 
vrijwilligers nu naar Zeist voor een pizza! Frank  
 

 


