
 

Geslaagde 16e deelname Team 19 Diakonessenhuis 
Roparun 2015 

 

 
In het pinksterweekend heeft Team 19 van het Diakonessenhuis een sportieve  
prestatie van formaat geleverd. Zij hebben samen met 314 andere teams de  

Roparun 2015 gelopen en als team € 29.330,- ingezameld  voor de zorg  
van mensen met kanker om zo hun leven iets dragelijker te maken. 

 
 
De Roparun is een non-stop estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Acht hardlopers 
hebben in estafettevorm vanaf Hamburg 564 kilometer afgelegd. De afstand Hamburg-Rotterdam is 
verdeeld in 12 etappes. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat als Team A (met 4 lopers) bezig is 
met het afleggen van hun etappe, Team B (ook met 4 lopers) ongeveer 4-4½ uur rust heeft voor eten, 
massage, rust en transport naar het volgende wisselpunt.   
Ons team had ervoor gekozen om iedere 2 kilometer te wisselen van loper. Na iedere 2 kilometer 
stapt er een loper uit het busje die de lopende loper aantikt om vervolgens op zijn/haar beurt 2 
kilometer af te leggen. De loper wordt begeleidt door 2 fietsers die ervoor zorgen dat de loper 
beschermd wordt voor overig verkeer en aanwijzingen krijgt hoe hij/zij moet lopen d.m.v. GPS. De 
loper die 2 kilometer heeft afgelegd springt in het busje waarop het busje zich 2 kilometer verplaatst 
voor de volgende wissel. Na ongeveer 4-4½ uur is Team B aan de beurt voor de volgende etappe. Het 
is gedurende de run een ware uitputtingsslag. Vooral het feit dat je zelden aan slapen toe komt 
maakt de 2e nacht extra zwaar. De rol van de chauffeurs/masseurs aan het einde van iedere etappe 
op het wisselpunt is van groot belang om ervoor te zorgen dat het team verder kan. Bij aankomst op 
het wisselpunt zorgen zij er namelijk voor dat de vermoeide ledematen weer soepel worden, de 
voeding klaar staat, de campers naar het volgende wisselpunt kunnen en het logistiek allemaal  
soepel verloopt. De Roparun is een echte teamprestatie! 

 
Verslag Roparun Team 19 Diakonessenhuis 

 
Het Roparun avontuur gaat eindelijk beginnen na een jaar van voorbereiding, organisatie en training. 
Met twee nieuwe teamcaptains (Fred en Mariska) een spannend begin van een veelbelovend 
weekend!  
 
Vrijdagochtend 22 mei om 7.00 uur verzamelen we in Zeist bij het Diakonessenhuis voor de laatste 
acties en het inpakken van de spullen. In Zeist staan collega’s, familieleden, vrienden en oud 
teamleden klaar om ons uit te zwaaien. Vervolgens vertrekken we met twee campers, een 
materiaalwagen en de lopersbus naar het Diakonessenhuis in Utrecht.  
 

         



De sfeer zit er goed in en voor velen is de spanning merkbaar, omdat het hun eerste deelname aan 
de Roparun wordt. 
Om 9.15 uur hadden veel collega's zich verzameld in de nieuwe entreehal en na een kort woordje 
van Esther van der Heeft (manager Zorg en Bedrijfsvoering) ontving het team een toepasselijk 
polszweetbandje met de tekst: Dynamisch Diak. Janny (fysiotherapeut) werd in het zonnetje gezet 
voor haar 10e deelname en ontving de bronzen Roparunner. 
Na de mooie woorden van Fred  werd de teamfoto gemaakt en werden we uitgezwaaid door diverse 
collega's en vertrokken we met veel getoeter om 10.00 uur naar Hamburg.  
 

 
 
Onderweg hebben we nog een stop gemaakt voor het beroemde taartmomentje, om te vieren dat 
Bouke (chauffeur) in oktober zijn 50ste verjaardag viert. En aangezien de voetbal nooit ontbreekt 
was er bij de volgende stop ook een ontspannen moment balletje trappen. 
 

         
 
Om 18.30 uur arriveerden we met het team bij het hostel in Hamburg. 's Avonds hebben we samen 
gezellig een hapje en drankje gedaan bij de Block House. Iedereen heeft er zin in en de sfeer is top! 
Na een leuke eerste dag gaat iedereen op tijd zijn/haar bed in om de volgende dag fris aan de start te 
verschijnen.   
 
Tijdens het gezamenlijke ontbijt worden in de teams de loopvolgordes al bepaald en kan iedereen 
zich klaarmaken voor de start. Om 11.30 uur arriveren we op het startterrein. Na het gereedmaken 
van alle fietsen is er de bekende pastamaaltijd met daarna de opzwepende muziek om in de 
stemming te komen. Dat gaat ons team erg goed af. 
 



        
 
Om 13.08 uur klinkt dan echt het startschot voor Team 19 en gaat Team A met Hein als loper  
van start en begint de zon te schijnen. Team B vertrekt na de start naar het eerste wisselpunt  
44 kilometer verderop de route bij een boer op het erf. Daar verblijven  
we tussen de hooibalen en kalfjes. De route voert door het zacht 
glooiende landschap, tussen de fel gele koolzaad heuvels en de witte 
berken bomen. Al met al een heerlijke eerste etappe. 

 
Team B vertrok vanaf de 
boerderij voor hun eerste 
etappe richting Zeven, waar  
we iets van de route af 
raakten en hierdoor het feestje op  
de atletiekbaan mistten. We zijn in de auto teruggegaan 
naar dat punt en wat bleek: er was helemaal geen feestje, 
maar waren alleen wedstrijden gaande. Een kleine 
tegenvaller, maar we lieten ons niet kennen en liepen 

hetzelfde stuk van de route nog een keer om onze weg te vervolgen. 
 
Om 1.00 uur ’s nachts komt Team A door het gezellige Dingstede. Het dorp was versierd met kaarsjes 
in potten op de grond en lampjes in de bomen en er stonden toeschouwers langs de kant.  
 
De eerste nachtelijke etappe voor Team B begint niet goed, omdat onze fietser Rogier demarreert in 
het donker en we hem even kwijt zijn. Otto, de lopersbus-chauffeur, laat zijn parkeerkunsten ook in 
het donker zien. Zo komen we als team de nacht door en beginnen de vogeltjes te fluiten bij de 
zonsopkomst. Eén van de mooie momenten tijdens de Roparun waar iedereen van geniet! 
 

 



Ondertussen wordt Team A gewekt voor hun volgende etappe. Zij doen hun wissels tijdens de etappe 
keurig, maar volgens de Roparun vrijwilligers op de motor kan dit soms net iets strakker in de berm. 
Dit om te voorkomen dat we als team een stop & go krijgen. Gelukkig komt het zover niet. 
 

        
 
"Wally's tunnel" is een gezellige doorkomst, georganiseerd door Nederlanders die hier wonen. Het is 
een lange partytent die oranje is versierd. 
 
Vervolgens arriveert Team A bij het Steunpunt Kluse 
(georganiseerd door de Roparun), waar zij zorgen 
voor een gezellig muzikaal onthaal met Hema worst, 
koffie en croissants.  
 
Team B passeert tijdens de route plaatsen als Sleen 
en Emmen waar de sfeer er ook goed in zit. We 
hebben ons hier erg welkom gevoeld en door de 
aanmoedigingen van al die mensen gaat het lopen 
vanzelf en loop je met kippenvel door zo'n dorpje 
heen. In Emmen was het zelfs bijzonder omdat de rode loper dwars door de Media Markt liep, 
hilarisch!  
 
Bij Almelo en voor Zutphen hadden ze langs de route waxinelichtjes in potjes neergezet, wat 's 
avonds voor een mooi effect zorgde. In het centrum was een grote mensenmassa op de been op de 
terrassen, geweldig! 

Het weer is ons nog steeds goed gezind en de zon schijnt volop 
en de route is nog steeds prachtig. Op het basiskamp genieten 
de chauffeurs van hun verzorgende rol en bakken op de gekste 
tijdstippen eitjes voor het team.  
Twee keer hebben we een wisselpunt gehad bij de brandweer 
en waren we even van alle gemakken voorzien, zoals koffie, 
thee, soep, pannenkoeken, toiletten en douches. Wat een 
gastvrijheid onderweg! 
 

In de buurt van Beesd was een bewoner op weg naar zijn brievenbus voor zijn krantje, maar die lag 
er natuurlijk niet op 2e Pinksterdag. Vervolgens sponsorde hij het team voor 10 euro, terwijl hij nog 
nooit van de Roparun had gehoord. Volgend jaar staat de koffie daar klaar! 
In Leerdam wordt één van de lopers vergeten door het busje, maar gelukkig kon zij door familie met 
de scooter weer bij het busje gebracht worden. 
 
Brandwijk (het laatste wisselpunt) hadden we ingericht als 
Diak Steunpunt waar familie, vrienden en collega's Team A 
konden zien finishen en waar Team B vertrok voor de 



laatste etappe naar Rotterdam. Een gezellig en mooi punt, onder het genot van zelfgebakken 
appeltaart hebben we hier even de tijd genomen om te genieten van dit moment! 
 

In de plaatsen Ridderkerk en Barendrecht krijg je 
als loper ook de nodige adrenaline om de laatste 
kilometers te volbrengen. Wat een sfeer en groot 
feest! De emoties en pijntjes zijn te voelen, maar 
we gaan door en het einde is in zicht. De lopers 
van Team A sloten zich op het laatste stuk van de 
route aan bij Team B, en liepen de teamcaptains 
Fred en Mariska voorop om om 15.06 uur samen 
over de finish te gaan bij “de Zwaan” 
(Erasmusbrug Rotterdam). Hier ligt ieder jaar  de 
officiële finish en hebben we er samen 49 uur, 58 
minuten en 18 seconden over gedaan met een 
gemiddelde snelheid van 11,25 km/uur. 

 
Daarna is het genieten van een welverdiende huldiging op de Coolsingel, waar we ons moment echt 
even gepakt hebben. En dan na het knallen van de champagne, eindelijk het welverdiende biertje, 
proost allemaal! 
 
Wat zijn wij trots op dit geweldige team en avontuur! 
 

 
 

Zorg voor mensen met kanker 
 
Onder het motto “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer toegevoegd kunnen 
worden aan het leven” wordt geld opgehaald voor de zorg van kankerpatiënten.  
 
Het team van het Diakonessenhuis mocht dit jaar rekenen op de steun van het Diakonessenhuis als 
organisatie, maar zeker ook van vele medewerkers die dit goede doel een warm hart toedragen. 
Daarnaast zijn we ondersteund door verschillende relaties van het ziekenhuis en andere bedrijven.  
Om extra geld op te halen heeft het team een aantal acties georganiseerd, zoals het verkopen van 
wijnen, het ophalen van statiegeldbonnen bij de Albert Heijn, het verkopen van stroopwafels en men 
kon een gok doen op onze eindtijd via het eindtijdenspel en mooie prijzen winnen.  



Het team heeft zich bij diverse gelegenheden gepresenteerd zoals bij voetbalvereniging FC de Bilt, 
Maarsenloop, Panbosloop en de Avondvierdaagse in Houten.  
Als team hebben we dit jaar op uitnodiging de afdeling dagbehandeling Oncologie bezocht van het 
Diakonessenhuis in Utrecht. 
Hiernaast was er natuurlijk weer de jaarlijkse lotenverkoop, waren er veel particuliere giften en heeft 
het team een sponsorloop georganiseerd op de Zeister Vrije School (Zeist) en STIPVSO (Utrecht).  
De opbrengst van alle teams, dit jaar: € 5.006.417,- euro!, wordt door de Stichting Roparun besteed 
aan verschillende projecten. Het Diakonessenhuis heeft door deze financiële steun bijvoorbeeld een 
aantal hoofdhuidkoelers kunnen aanschaffen en een aantal workshops ‘Look good, feel beter’ 
kunnen organiseren. Daarnaast wordt steun geboden aan hospices, vakantiehuizen, Kinderdagen en 
voorlichtingsprojecten voor patiënten.  

 
Met een totale opbrengst van € 29.330,- kunnen we spreken van een zeer 
geslaagde Roparun.  
 
Het team wil iedereen die bijgedragen heeft dit mogelijk te maken hiervoor 
hartelijk bedanken! 
 
Wij hopen en vertrouwen volgend jaar opnieuw op uw steun!  
 

 
Voor meer informatie: 
  www.roparun-diak.nl  

https://www.facebook.com/RoParunTeam19Diakonessenhuis?fref=ts  
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