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Vertrek Roparun team vanuit Zeist 
Na de laatste inpak acties en het stickeren van de campers en de materiaalwagen is het 
team in het restaurant aan de koffie gegaan. Hier werd Marco Franchimont in het 
zonnetje gezet voor zijn 10e deelname aan de Roparun. Hem werd door de voorzitter van 
de Raad van Bestuur, Rob Florijn, de bronzen Roparunner overhandigd. 
 

 

 

 
 
Na de mooie woorden van Rob Florijn en teamcaptain Gerard Vrij Peerdeman is de 
teamfoto gemaakt en vertrokken we om 9.00 uur naar Parijs. Onderweg werd er nog 
gestopt voor het traditionele taartmoment. 
Na het aftanken vlak voor Parijs werd op het startterrein 'Parc La Villenueve' van de 
Roparun een plek gezocht. Hier vertrekken zaterdag al vanaf begin van de middag de 
eerste teams richting Rotterdam. 



Sonja en Lizetta als fietsers en de lopers Gerard, Wilter, Anja en Petra gingen als eerste 
van start. Later zou het volgbusje zich bij hun voegen aangezien er het eerste stuk van 
de route (door de voorsteden van Parijs) geen busje bij mag. 

 

  
 

  

Zaterdagavond 19.02 uur Team 19 vertrekt uit Parijs 
Ja, en daar gingen ze. Na het aftellen 10, 9, 8, 7... 3, 2, 1 waren de lopers /fietsers 
onderweg voor hun tocht via Frankrijk, België naar Nederland. Het team was via de vele 
sociale media, zoals de Roparun App en Facebook te volgen. Facebook werd door Rob, 
indien mogelijk, zo goed mogelijk live bijgehouden. Team B werd ondertussen verplaatst 
van de start in Parijs naar de omgeving van Rully (Fr) voor het eerste wisselpunt. 

 

  
 

  

Team 19 onderweg 



Team A had de eerste etappe goed doorstaan. Team B heeft daarna één bui gehad en is 
in het donkere bos iets van de route afgeraakt, maar dit werd snel gecorrigeerd. 
Ondertussen werd er een goed tempo gelopen. 
Nadat we die nacht even de camper moesten aanduwen, omdat alle sociale media 
apparatuur de accu’s leeg hadden getrokken, konden we onze reis gelukkig weer 
voortzetten. 
 

 
De Belgische grens werd op zondag bereikt.  
 

 



 

  
 
 
Bij het Sophia steunpunt (de plek waar ieder team door het Sophia ziekenhuis in de 
watten wordt gelegd met verse croissantjes en broodjes worst met soep) werd er even 
tijd genomen om de innerlijke mens te versterken. De lekkerste patat van België (zeggen 
ze), werd gelaten voor wat het was! We hebben in ieder geval even van de gezellige 
sfeer geproefd. 

 

  
 
In Antwerpen hebben we gelukkig het noodweer ontlopen. Zo'n 2 à 3 uur na het 
noodweer liepen wij door Antwerpen en lagen er hagelstenen zo groot als duiveneieren, 
het blad was van de bomen geslagen en auto's stonden tot halverwege de wielen in het 
water op sommige plekken. En niet verdwaald dit jaar, dus we hadden geluk dit keer. 



 

  
 
Bij het passeren van de grens met Nederland was het één groot feest van het begin tot 
het einde. Vele dorpjes liepen uit . Overal werd je als team enthousiast welkom geheten. 



 

  
 

De Finish is gehaald 
De beloning is toch ieder jaar weer het zicht op “de Zwaan” (Erasmusbrug Rotterdam). 
Hier ligt ieder jaar weer de officiële finish. Met een tijd van 45 uur, 17 minuten en 9 
seconden zijn we als 88ste gefinisht van de in totaal 230 teams die uit Parijs vertrokken. 



 

  
 
Daarna is het genieten van een welverdiende huldiging op de Coolsingel. En dan na het 
knallen van de champagne, eindelijk het welverdiende biertje, proost allemaal! 
 

 

 



 

 


