
De activiteiten van 2008 
Ook in de voorbereiding voor 2008 gaan wij een aantal activiteiten organiseren om geld in te zamelen voor het 
goede doel. 
  

Panbosloop 
1e zondag van April. 
  

Loopbandestafette 
Onze 1e loopbandestafette zal opnieuw worden georganiseerd in samenwerking met Broertjes Sport & Health.  
Foto's van het evenement van 2008 zijn hier te bekijken. 

 
 
SMS log 2008 
09-05-2008 / 10:05:32 
Zo, nog 1 nachtje slapen en we gaan op pad. Helaas kan niet ons hele oorspronkelijke team mee omdat Gerard 
met griep moet achterblijven. Beterschap! 
  
10-05-2008 / 07:56:25 
Zo, alles is ingepakt, incl. Zonnebrand. Nu nog het laatste ontbijt zonder pasta en ik ga op weg naar Zeist. 
Groetjes, Frank 
  
10-05-2008 / 10:52:34 
we zijn op weg. We gaan er een prachtig weekend van maken. Iedereen veel dank voor de steun en het begrip 
in de afgelopen tijd. Gr. Koen 
  
10-05-2008 / 16:41:52 
We zijn in Paris. Alles is goed gegaan onderweg en nu zitten we heerlijk in het zonnetje. Straks eten en 
om19.28 gaan we op pad! Groetjes, Frank 
  
10-05-2008 / 18:39:12 
de eerste pasta achter de kiezen. Prachtig weer en goede sfeer. Over 1uur de start. Gr. Koen 
  
10-05-2008 / 18:43:20 
het is bijna zover....de nummers worden opgespeld. Het weer is mooi. Stuur je bericht en wij lezen je 
aanmoediging hier ter plekke. Tot later! Rebecca 
  
10-05-2008 / 19:38:19 
zo de kop is er af 
  
10-05-2008 / 23:39:52 
Team a is net aangekomen op cp 1. Nu dus maseren, eten, opbreken, slapen. Alles is op de 1e etappe goed 
gegaan. Groetjes, Frank 
  
11-05-2008 / 00:26:37 
Mark, daar fiets ik dan in t pikkedonker muziekje en naast twee kale bezwete kerels. Had je dat geweten had je 
me nooit laten gaan..:-). kus rebecca 
  
11-05-2008 / 04:07:27 
Etappe 2 zit er op. Loopchef jos is tevreden. De rest van team b ook. Lekkere pasta en rijst op. Nu op pad naar 
het volgende wisselpunt. Alle moeders een fijne moederdag. Gr. Koen 
  
11-05-2008 / 07:50:04 
Team b staat by vadancourt in het zonnetje op onze loper te wachten.het is kwart voor 8.1e etappe ging lekker 
snel.hobbelig geslapen.tot later.team b 
  
11-05-2008 / 07:59:09 
Net weer gewisseld, vanochtend mooie zonsopkomst gehad. Nu begint het al weer warmer te worden. Effe 
lekker dutten en weer verder. Groetjes, Frank 
  
11-05-2008 / 08:57:53 
het lopen gaat naar wens. Temperatuur loopt nu snel op. Ga effe tukkie doen. FRED 
  



11-05-2008 / 11:07:09 
we staan klaar voor de 3e etappe. Nu in de volle zon, wel met lekker muziekje! Yrsa, mark, luus, bedankt voor 
jullie berichten! Kus van rebecca 
  
11-05-2008 / 12:35:03 
marco en piet hebben heerlijk gekookt. Marco eet zelf gedraaide dixyballetjes de rest houdt het op pasta's en 
rijst uit piet's keuken. Chantal ligt heerlijk op de tafel van maaike. Verder hebben ze nog koen's tukkies ook erg 
lekker en goed voor het zout. Gr. Koen 
  
11-05-2008 / 21:39:54 
kan iemand ff een taxi bellen? Nee dat is onzin, maar het was een stevige etappe. Iedereen heeft het goed 
gedaan en wordt nu verzorgd. Eten en dan naar de togende wissel om 1 uur. Gr. Koen 
  
12-05-2008 / 01:39:29 
Team A is weer terug van hun etappe. Schitterend weer en weer velen ingehaald. Nu lekker slapen en straks de 
laatste loodjes. Groetjes, Frank 
  
12-05-2008 / 09:39:17 
De laatste etappe voor team A zit er bijna op. Wij zijn al met dus bus bij het wisselpunt. Nu wachten op de 
lopers, groetjes Frank 
  
12-05-2008 / 12:04:16 
kanjers, we hebben het weer geflikt. Super 
  
12-05-2008 / 16:52:25 
We hebben een geweldige aankomst in rotterdam gehad. Iedereen gezond en tevreden. Het biertje was weer 
hemels. Nu op weg maar zeist ff opruimen en gezellig eten. Het was een prachtige roparun. Gr. Koen 
  
 

Gastenboek 2008 

19-05-
2008 
om 
09:35:53 

    Hoi allemaal! 
 
Ik sluit me graag aan bij al het ondervermelde! 
Wat een bijzondere gebeurtenis die Roparun! Bedankt dat ik dit met 
jullie heb mogen ervaren!!  
 
Helaas kan ik niet bij de aankomende feestjes zijn, maar wens jullie wel 
alvast enorm veel plezier (en smakelijk eten)!  
 
Groetjes Judith 
Afzender: Judith 

  

15-05-
2008 
om 
22:22:59 

    Hallo allemaal, 
 
Ik vond de ROPARUN echt helemaal geweldig! Zo leuk om met iedereen 
&eacute;en heel weekend naar de finish toe te werken! 
 
Ik droom zo \'s nachts nog de hele route van de ROPARUN opnieuw, 
waarbij gelukkig het stuk van Antwerpen inmiddels een stuk sneller 
gaat;-). 
 
Heel veel plezier bij de BBQ. Dan ben ik helaas aan het werk in het 
buitenland. Het lijkt mij wel gaaf om naar het feest te gaan. Ik heb 
echter nog geen kaarten. Dus als iemand nog kaarten heeft...mail mij 
dan! 
 
Iedereen wil ik dus bedanken voor een geweldig weekend! 
 
Groet, 



 
Hanke 
Afzender: Hanke 

  

15-05-
2008 
om 
09:22:49 

    hallo teamgenoten, 
ik heb weer een geweldig weekend gehad met een super team. ik kijk 
al uit naar volgend jaar. 
Afzender: Jan van Nimwegen 

  

14-05-
2008 
om 
13:00:01 

    Hallo Team 19, 
Veel bewondering heb ik voor jullie, niet alleen de loop zelf, maar 
zonder goede voorbereidingen en begeleiding kom je niet ver. Van 
harte met het behalen van de finish. De site ziet er leuk uit. De foto's 
geven een goed beeld van de strijd die jullie hebben moeten leveren. 
Jullie zijn allemaal TOPPERS. 
Afzender: Gerda Weltevreden 

  

13-05-
2008 
om 
22:21:47 

    teamgenoten, 
een heerlijk weekend was het! wat een fijne mensen bij elkaar: dit is 
teambuilding! Na de pizza heb ik niet iedereen gedag gezegd, dat doe 
ik nu; lieve mensen volgend jaar ga ik graag weer mee! Het blijft een 
bijzondere gebeurtenis om bij te wonen. 
Groeten, Rebecca 
Afzender: rebecca 

  

13-05-
2008 
om 
16:30:32 

    Beste teamgenoten, 
 
Ik heb best geslapen vannacht na eerst nog even een palmpje hebben 
gedronken, wat smaakt dat heerlijk. Ik heb weer ontzettend genoten 
van jullie allemaal. Vandaag heb ik het Roparungevoel nog even 
vastgehouden, de campers schoongemaakt en teruggebracht. Gisteren 
bij de Daniel de Hoedkliniek had ik het even te zwaar(hebben jullie 
waarschijnlijk niet gemerkt), op zo'n moment weet ik weer even 
waarvoor ik het allemaal uiteindelijk voor doe. Het gezamelijk 
schoonmaken van de campers vond ik ook erg leuk en gezellig. Daarna 
nog door Gerard VP nog een rondleiding gehad bij SWZ, ik ben zeer 
onder de indruk wat daar allemaal gedaan wordt en hoe het allemaal 
geregeld wordt. Hoe daar met mensen gewerkt en omgegaan wordt en 
wat er uiteidelijk voor kwaliteit geleverd wordt, met een woord, 
geweldig! 
Nou, ik weet het wel weer, op naar de 10e keer!! 
Nogmaals bedankt allemaal voor de steun, verzorging, massage en het 
vervoer. Tot de 24e of 330e. 
 
Groetjes, 
Jos Karstanje 
Afzender: Jos Karstanje 

  

13-05-
2008 

    Hi teamgenoten en supporters, 
 



om 
15:14:50 

Iedereen bedankt voor alle steun die wij allen gekregen hebben (in het 
team, maar ook van de mensen die ons vanaf het thuisfront af hebben 
gesteund). 
De benen voelen zwaar en vermoeid aan, maar dat mag alle pret van 
de afgelopen dagen niet drukken en als je dan eenmaal op de 
Coolsingel loopt, tusesn alle mensen die speciaal voor ons staan(en alle 
andere mensen, die zo'n geweldige superprestatie geleverd hebben), 
dan ineens zijn alle vermoeide en pijnlijke benen verdwenen. 
Wat gaat zo'n estafette eigenlijk snel voorbij. Op het moment dat je er 
mee bezig bent lijkt het eind nog zo ver weg en nu is het alweer ruim 
24 uur geleden dat wij over de finish zijn gekomen. 
Iedereen succes met de benen en handen (masseurs ;-)) en tot de 24e 
of 30e. 
 
Groetjes Joyce 
Afzender: Joyce 

  

13-05-
2008 
om 
12:59:30 

    Beste deelnemers, 
 
Gefeliciteerd dat het Diak-team de Roparun ook dit jaar weer heeft 
uitgelopen. 
Ik hoop dat iedereeen redelijk fit is gebleven en succes met het herstel 
van de pijntjes. 
Afzender: Gert 

  

13-05-
2008 
om 
11:34:41 

    Hallo allemaal, 
 
Het valt niet mee om de gedachten erbij te houden deze ochtend. Met 
mijn hoofd zit ik nog ergens bij de laatste etappe en de Coolsingel.  
Het was weer een hele mooie run! Iedereen: bedankt voor alles en tot 
de 24e! 
 
Groet, 
 
Chantal 
Afzender: Chantal 

  

13-05-
2008 
om 
11:11:30 

    Beste belangstellenden en morele ondersteuners 
 
Het was zwaar maar geweldig! Een mooie ervaring om op terug te zien, 
voor omdat je het als team doet. Hulde ook vooral aan degenen die 
ervoor gezorgd hebben dat wij alleen maar hoefden te lopen, eten en 
slapen. 
 
Dank voor alle steun vanuit het thuisfront. 

Afzender: Maurice Giezeman 

  

12-05-
2008 

    Jullie zijn goed over de finish gekomen. Via internet was het het goed 
te volgen. Van harte gefeliciteerd met volbrengen van deze roparun. 
Afzender: henk henzen 



om 
14:26:56 

  

12-05-
2008 
om 
14:10:25 

    Hoi 19, 
 
zal zwaar zijn geweest met dit weer. Donders goed dat jullie het toch 
maar weer hebben gedaan. Fantastisch hoor! 
 
Met Texelse groet 
 
Ron 
Afzender: Ron ten hoven 

  

12-05-
2008 
om 
11:10:44 

    Hoi team 19, 
 
Vandaag ben ik de hele dag "aan het werk" in het Diak en kan dus 
heerlijk alles bijhouden via internet. In gedachten zie ik jullie lopen! 
Geniet van de laatste dag, het mooie weer en de adrenaline bij de 
finish! 
liefs, Saskia 
Afzender: Anoniem 

  

12-05-
2008 
om 
08:59:38 

    Ha Hanke en Chantal, 
 
Ik zie dat jullie gaan finishen nog voordat ik moet starten vanmiddag in 
Woerden, dus bij jullie finish zal ik dus niet aanwezig zijn... :-( 
 
Ga zo door! 
 
Groet, 
 
Bram Verbout 
Afzender: Bram Verbout 
www.singlespeedheroes.nl 

  

12-05-
2008 
om 
08:48:33 

    Hoi team 19, 
Hierbij wens ik jullie veel succes in de laatste kilometers en geniet van 
het ontvangst in Nederland maar vooral van de geleverde prestatie. 
Afzender: Piet Schaap 

  

12-05-
2008 
om 
08:48:28 

    Hallo team 19, 
Het gaat geweldig! De Nederlandse grens is al weer even een stukje 
terug dus het einde komt in zicht. Geniet van de feestvierende dorpen 
en steden waar jullie nog doorheen komen en die het voor jullie een 
feestje maken om doorheen te lopen/fietsen/rijden/slapen?? (en 
vervolgens weer wakker te worden). De geplande finischtijd ligt 
inmiddels weer rond 14.30 uur.En dat met deze warmte! 
Gerard, heeft je knie zich netjes gedragen met al dat tape eromheen? 
Hoop dat het met blessures van iedereen erg meevalt. Nog 6 uurtjes 
volhouden en dan genieten van de aankomst op de Coolsingel. 



Afzender: Carline, Lisanne en Andrea 

  

12-05-
2008 
om 
08:23:41 

    Bijna bij de finish, nog even doorbijten papa en de rest. 
 
xxxxxxx 
Afzender: Roel en Louise 

  

12-05-
2008 
om 
08:20:24 

    Hallo team ROPADIAK, 
 
Ik zie op de site dat jullie goed gaan en als het goed is op de 
geprognotiseerde tijd van 14:30 op de Coolsingel gaan finishen. 
Vergeet niet te genieten van dat prachtige moment! Nog even een 
bericht voor Fred ik vind je een kanjer dat je dit in een relatief korte 
tijd voor elkaar hebt gekregen!! Die gezamelijke Marathon is hiermee 
stukken dichter bij gekomen! Zal ik ons vast inschrijven ;-). Groeten 
Rob 
Afzender: Rob van Dijen 

  

12-05-
2008 
om 
06:37:26 

    Beste mensen, 
 
Nog 'even' volhouden!! 
 
Groetjes, 
Marleen 
Afzender: Marleen Schot 

  

12-05-
2008 
om 
00:02:39 

    Willem, gaat ie lekker op de fiets? Kun je het allemaal een beetje bij 
houden. Hopelijk ben je niet lek gereden. Al loop je dit jaar niet zelf, je 
draagt toch je steentje bij. Hou vol, wellicht kun je volgend jaar weer 
zelf lopen. 
Afzender: FRANK.FIXED. 

  

11-05-
2008 
om 
23:17:26 

    De tweede en waarschijnlijk moeilijkste nacht. We leven met jullie mee! 
Nog "even" heel veel succes! Voorlopig gaat alles voorspoedig voor 
zover we hier kunnen zien! 
Groetjes van ons allemaal. 
Afzender: Roel, Bas, Louise en Gerda 

  

11-05-
2008 
om 
22:46:24 

    Het loopt als een trein, team 19. De verzorging zal heel goed zijn, 
anders trek je dit niet.  
Elk nadeel hep ook een voordeel: je hoeft voor de nacht niet te 
twijffelen over de kleding die je moet dragen. Kom op en succes 
allemaal. 
 
groetjes, Ben Aben 
Afzender: ben aben 

  



11-05-
2008 
om 
22:39:00 

    Hallo Maurice, Fred en Joyce en de rest natuurlijk. Zie op de 
roaprunlive dat jullie prima gaan en dat het tempo er nog goed in zit! 
Heel veel respect vor deze prestatie! Hoop dat de nacht een beetje 
koelte biedt, succes met de rest ( laatste stukje zou een beetje al te 
prematuur zijn nu ;-)! 
Groeten, Ellis 
Afzender: Ellis Vegt 

  

11-05-
2008 
om 
22:37:04 

    zet hem op allemaal de laatste nacht het zal bst zwaar worden maar 
met het lekkere weer moet het goed komen.En marcel de groetjes van 
paul en de rest tot morgen op de coolsingel kussssssssss as en de kids 
Afzender: astrid 

  

11-05-
2008 
om 
22:20:33 

    Hallo Frank en teamgenoten, 
 
Net nog even naar Rijnmond tv gekeken naar alle lopers! Zijn jullie ook 
nog geinterviewd?? Succes voor komende nacht! 
Afzender: Marjan van Etten 

  

11-05-
2008 
om 
21:56:22 

    Ha Fred Wat een hitte zeg, en dan ook nog hardlopen. We zijn heel 
trots op jou. 
Als troost. langs de route in nederland staan alle brandweerkorpsen 
paraat voor enige verkoeling.  
Ook voor het laatste deel veel succes. 
Groeten O en O 
Afzender: Anoniem 

  

11-05-
2008 
om 
21:01:13 

    marcel wij zijn trots op jou  
de familie meijer 
Afzender: michel 

  

11-05-
2008 
om 
20:45:24 

    Hoi Marcel en de rest van team 19 
veel succes, en marcel gaat het nog 
een beetje met de beentjes? 
 
groetjes Emiel Jeroen Ingrid en Wim 
Afzender: Anoniem 

  

11-05-
2008 
om 
20:42:19 

    hoi mama. gaat het nog steets goet? 
ik vint leuk dat ik en jij elkaar weerin de koolsingel. 
veel liefs Bart Yrsa mark aagje en knaagje. 
Afzender: Yrsa 

  

11-05-
2008 

    Jullie stijgen boven jezelf uit. Al een uur sneller dan volgens het plan. 
Groots! Blijf goed drinken met deze warmte. Hoop dat het bij jullie iets 
koeler is dan hier. We zijn trots op jullie en jaloers op de 



om 
16:30:12 

ondersteuning: wij moeten het zonder de ondersteuning van Janny 
doen. Eerlijk is eerlijk: de ondersteuning is bij jullie veel harder nodig. 
Ga zo door. 
Afzender: Hans, Corné en Florens 

  

11-05-
2008 
om 
15:35:33 

    Lieve Gerard, Willem en alle andere Roparunners, 
Wat veel beter weer dan vorig jaar. Wel goed drinken allemaal, erg 
belangrijk.Julloe zijn bijna op de helft. De eerste nacht zit erop en een 
groot gedeelte van de dag ook alweer. Hou vol, heb het gezellig en doe 
allemaal je best. Ik reken op een warm weerzien op de Coolsingel en 
misschien al in Barendrecht. 
Gerard, denk om je knie! Je knie en jij moeten nog langer mee dan 
vandaag. 
Dikke kus van Lisanne, Carline en Andrea 
Afzender: Andrea, Lisanne, Carline Vonk 

  

11-05-
2008 
om 
14:52:56 

    Groeten voor Frank en het hele team, vanuit Moskou, veel succes nog. 
Ook hier schijnt de zon. 
Afzender: Annemarie en Annie 

  

11-05-
2008 
om 
14:04:28 

    hoi fred, hoe gaat het? De kop is er al een heel end af. We zijn van 
morgen vroeg al op pad gegaan. Om 10.00 zaten we op het strand om 
de grote horde voor te zijn. Om half twee zijn we naar opa en oma 
gegaan. Ik zit bij hun nu op de computer en beneden is Arie net binnen 
gekomen.Ik ben vermorgen verwend met een boterham klaar gemaakt 
door Lex en gebracht door Carmen; om half 8. Lex vroeg nog, of ik het 
niet erg vond dat er een gat in zat!! Succes nog even.....doorzweten xx 
Afzender: Diana 

  

11-05-
2008 
om 
13:16:25 

    HALO MARCEL WY ZYN TROTS OP JE GOED DRINKEN WANT HET IS 
ERG WARM GROETJES VAN PA EN MA UPPELSCHOTEN 
Afzender: Anoniem 

  

11-05-
2008 
om 
12:07:51 

    Op Google map is goed te volgen hoe/waar jullie lopen. Geinig Frank! 
 
groetjes en zet em op. 
Afzender: Corrie en Albert 

  

11-05-
2008 
om 
11:30:56 

    Hoi team leden 
 
Het gaat goed 
Jullie aankomst tijd staat scherp 
Ga zo door dan gaat het ver boven verwachting 
Hopelijk gaan jullie deze warme dag goed doorkomen maar met de 
lieftallige verzorging die jullie mee hebben moet het lukken 
Drink goed en hou de moet er in 



Voor alle moeders in het team een goede moederdag toe gewenst Laat 
zien dat ook op deze dag jullie uitblinken in verzorgen 
Tot in 010 
 
GerardVP 
Afzender: GerardVP 

  

11-05-
2008 
om 
10:44:01 

    heeey Rebecca&team! 
Goede start gehad? Vanacht vele dorpen wakker gehouden met 
loeiharde muziek?? Succes, have fun, en weer super goed dat je dit 
doet voor het goede doel. Petje af! Liefs Luus, adrie, sam, kim, lars. 
Afzender: Luus 

  

11-05-
2008 
om 
10:24:16 

    Chantal & Hanke, jullie telefoon staat uit, de SMS-jes die ik jullie stuur 
komen zo niet aan hé! Dan maar zo: goed de nacht doorgekomen? Tot 
gauw! 
 
Groet, 
 
Bram Verbout 
Afzender: Bram Verbout 
www.singlespeedheroes.nl 

  

11-05-
2008 
om 
10:24:03 

    Gelukkig, het ziet er prima uit. Nu het ritme vasthouden, net als de 
bidons. Heel veel sterkte in de komende uurtjes. 
Afzender: ben aben 

  

11-05-
2008 
om 
09:39:46 

    Lieve mama, Hoe gaat het met je?  
Ik mis je heeeeeeel erg.  
Ik hoop dat je een fijne moederdag hebt. 
Ik hou van je xxx Yrsa  

Afzender: Yrsa 

  

11-05-
2008 
om 
08:09:01 

    Zet hem op papa!!! Ik ben trots op je! 
 
louise 
Afzender: Anoniem 

  

11-05-
2008 
om 
08:07:43 

    HOI PAPA HEBBEN JULIE DE NACHT GOED DOORGEBRACHT EN LEUKE 
MOEDERDAGKADOOTJES MAMA IS ER BLIJ MEE KUSJES BOBBY EN 
DANNY 
Afzender: DANNY 

  

11-05-
2008 

    Gaat goed alemaal!! Ook hier wordt weinig geslapen om de boel te 
kunnen volgen. 



om 
08:07:37 

 
Zet 'm op!! 
Groet, Gerda + kinderen 
Afzender: Anoniem 

  

11-05-
2008 
om 
06:35:24 

    Goodmorning! 
Fijn jullie zo'n goede start/nacht hebben gehad! Als ik op de planning 
kijk naar jullie tempo, gaat 't als een speer daar. Volhouden, prima 
prestatie!! 
 
Groetjes, 
Marleen 
Afzender: Marleen Schot 

  

11-05-
2008 
om 
00:44:02 

    Ik heb net jullie eerste aankomsttijd gezien. Gaat goed, zeg! Ga zo 
door. Ik ben nu al trots op het hele team! Zet 'm op, Groetjes Hermine 
(speciaal voor Samuel Quartey) Heel leuk trouwens om jullie zo via 
Google Earth te kunnen volgen! 
Afzender: Hermine Aarnink 

  

10-05-
2008 
om 
23:54:41 

    Hoi Rebecca, 
 
Veel plezier op het harde zadel. Met jou erbij zal het voor de lopers een 
stuk makkelijker gaan. Groetjes, 
 
Mark, Bart, Yrsa, Aagje en Knaagje. 
Afzender: Mark 

  

10-05-
2008 
om 
23:38:30 

    Hoi Fred,  
 
Aan die kale gladde benen kan het niet liggen. Aan je leeftijd overigens 
ook niet. Daarnaast wilde ik onze squashafspraak alleen voor deze keer 
verplaatsen van dinsdag naar maandag. Zag toch dat de geplande 
finish rond 14.30 uur is. Kun je in ieder geval nog een paar uurtjes 
uitrusten. Zet hem op en veel succes. 
Afzender: Rob van Rietschoten 

  

10-05-
2008 
om 
22:08:10 

    Hallo broertje, (Fred) 
 
Van Harte Gefeliciteerd met je verjaardag. Dit is wel een hele 
bijzondere manier om je verjaardag te vieren. Veel suc6 en loop ze. 
Misschiel lopen we samen nog wel een keer de Marathon.  
 
Groet, 
 
Rob en Claudia en de kids 
Afzender: Rob van Dijen 

  



10-05-
2008 
om 
21:34:13 

    hoi allemaal heel veel succes met de lange tocht maar het is mooi weer 
dus we gan er voor groetjes van de uppeltjes en kusjes voor marcel 
van bobby danny en astrid 
Afzender: bobby 

  

10-05-
2008 
om 
21:18:50 

    Ook dit keer weer veel succes toegewenst. 
Over het weer valt niet te klagen (of toch wel) 
We volgen jullie op de voet via google earth. 
Charlotte mist de camper, wil er graag mee op vakantie. 
 
Groeten uit Wijk bij Duurstede 
Charlotte, Tobias en Jannine 
Afzender: Jannine 

  

10-05-
2008 
om 
17:36:31 

    3 hoi fred, gaatie goed met mij gaatie goed en ben je al in paarijs hep 
je al je taart al uit gedeelt. wij heben een kaadootje maar ik vertel nog 
niet wat.kusjes van carmen en lex. 
Afzender: Anoniem 

  

10-05-
2008 
om 
14:12:38 

    Hé Fredje! 
 
Zoals gisteren beloofd een berichtje... 
De zenuwen zullen inmiddels behoorlijk door je lijf gieren, nog een paar 
uurtjes voor de start, spannend hoor! Veel drinken en genieten van de 
massages, dan komt het vast goed. 
 
Heel veel sterkte de komende dagen! 
 
Groetjes, 
Linda 
Afzender: Linda Reitz 
www.runningzeist.nl 

  

10-05-
2008 
om 
13:28:22 

    Hallo Runners, 
 
Ik heb de campers het ziekenhuisterrein weer zien verlaten en de 
kriebels waren er weer.  
Ik wens jullie een hele goede run toe! 
Ik volg jullie! 
liefs, Saskia Wakelkamp-Sanders 
Afzender: Saskia 

  

10-05-
2008 
om 
11:18:12 

    Hallo team 19, wij wensen jullie enorm veel succes toe!!! We hopen dat 
jullie niet te veel last van de warmte zullen hebben. En nog een 
speciaal berichtje voor Fred, GEFELICITEERD met je verjaardag!!! 
Groetjes Peter, Karin, Jeroen & Luna 
uit Vlaardingen. 
Afzender: Karin de Schepper 

  



10-05-
2008 
om 
09:18:32 

    Veel succes dit weekend, de hoeksche waard staat klaar om jullie te 
ontvangen!! In Klaaswaal is het 500km punt, nou en dan ben je zo op 
de Coolsingel!! 
We komen naar Numansdorp/Klaaswaal maar Frank we zullen je dit 
jaar dan waarschijnlijk niet zien nu je chauffeur bent! 
 
Groetjes Valerie, Elbert en Marjan van Etten 
Afzender: Marjan van Etten 

  

10-05-
2008 
om 
00:03:51 

    Runners van team 19, de 10e mei is dan eindelijk begonnen. 
Ik zag jullie vorige week nog bij Broertjes, maar dit wordt het echte 
werk, asfalt vreten moeten jullie.  
 
En Mitch (beter bekent als Willem, "de man van staal") zal er zijn om 
jullie bij te schijnen vanaf zijn fiets. Hij kent het parcours dus dat moet 
goed komen ... toch? 
 
Ik weet niet hoe laat het start shot valt, maar allemaal veel suc6. 
Afzender: FRANK.FIXED. 

  

09-05-
2008 
om 
21:43:01 

    Hallo team 19-ers, 
Ik wens jullie een goede/leuke trip en sterkte voor de moeilijke 
momenten! Via internet ga ik jullie team volgen en maandag zie ik jullie 
op de Coolsingel! 
 
Groetjes, 
Marleen 
Afzender: Marleen Schot 

  

09-05-
2008 
om 
16:46:45 

    Heel veel succes en plezier Team 19. Het beloofd een mooie tocht te 
worden, koud zullen het niet krijgen. 
 
Groeten 
Annie en Annemarie Pietersen 
Afzender: Annemarie 

  

09-05-
2008 
om 
14:25:58 

    kanjers! Ik wens jullie heel veel plezier, teamgeest en de kracht om 
met de warmte om te kunnen gaan. Maak er wederom een suc6 van. 
Afzender: ben aben 

  

09-05-
2008 
om 
12:42:53 

    Teamgenoten, 
 
Ik ben vandaag nog even bezig voor de patienten waar wij het 
uiteindelijk allemaal voor doen, ik doe het wel zo rustig mogelijk. 
Gerard, jammer dat je niet met ons mee kan, maar in ons hart ben je 
bij ons. Gisteravond nog even een tochtje gefietst ipv lopen, ik kon het 
toch niet laten. En Marcel, ik zuip me nu te pletter(geen bier hoor). Yes, 
het gaat weer fantastisch worden!!!!!!!!en uiteraard heel gezellig!!!! 
 



Groetjes en tot morgen,  
Jos 
Afzender: Jos Karstanje 

 

 


