Geslaagde 18e deelname Team 19 Diakonessenhuis
Roparun 2017

In het pinksterweekend heeft Team 19 van het Diakonessenhuis een sportieve
prestatie van formaat geleverd. Zij hebben samen met 322 andere teams de
Roparun 2017 gelopen en als team € 30.555,- gedoneerd 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 570 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 4½-5 uur (ca. 40-50 km) rust
heeft voor eten, massage en transport naar het volgende wisselpunt.
Ons team heeft 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 begeleid 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 tikt de volgende loper aan en springt in het busje waarop het
busje zich 2 kilometer verplaatst voor de volgende wissel. Na ongeveer 4½-5 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 chauffeurs en ondersteunende teamleden op het basiskamp zorgen iedere
keer weer dat de voeding klaar staat, de campers naar het volgende wisselpunt kunnen en het
logistiek allemaal volgens plan 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.
Vrijdag 2 juni om 7.00 uur verzamelen we in
Zeist bij het Diakonessenhuis voor de laatste
acties en het inpakken van de spullen. Maar
gelukkig hebben we donderdag al heel veel
gedaan zodat alles heel soepel verliep en we
voor op schema liggen. Om 8.00 uur met z’n
allen aan de koffie met heerlijke kruidkoek
van Marlouke.
In Zeist staan collega’s, familieleden, vrienden
en oud-teamleden klaar om ons uit te zwaaien
en vertrekken we om 8.30 uur met twee
campers, een materiaalwagen en de volgbus
naar het Diakonessenhuis in Utrecht.

Eerst nog even langs de achterkant van het Diak om het gesponsorde eten van Vermaat in te laden.
Binnen 10 minuten was echt alles ingeladen en ingedeeld op de goede plekken. Wat een top team!
De sfeer zit er goed in en de zon schijnt uitbundig. Om 9.15 uur hebben veel collega's zich buiten
voor de entree verzameld.
Na de speech van Mariska Starrenburg (teamcaptain) spreekt Esther van der Heeft (manager Zorg en
bedrijfsvoering) ons namens de Raad van Bestuur toe. Mooie woorden voor ons team waar we trots
op mogen zijn!

Na de groepsfoto worden we uitgezwaaid door veel collega’s en vertrekken we met getoeter om 9.45
uur met de hele karavaan naar Hamburg.
Na een toeristische route door Duitsland hebben we een stop gemaakt voor het beroemde
taartmomentje. Anita verzorgde deze taart en uiteraard was voor het vermaak de bal er weer bij. Dit
keer geen voetbal, maar een beachvolleybal. Niet te lang blijven hangen daar, want het verkeer staat
vast rond Bremen, door een ongeluk, dus een alternatieve route gezocht. De file viel uiteindelijk
mee, maar wel op dit stuk veel wegwerkzaamheden. Vlak bij Hamburg raakte we door een snelle
move van Jurgen in de volgbus onze campers kwijt, waar de
materiaalwagen nog net kon volgen. Maar wat toevallig om dan
midden in Hamburg wel te tanken bij hetzelfde tankstation. Dus de
karavaan is weer compleet voor het laatste kleine stukje naar de
jeugdherberg.
Om 16.45 uur komen we aan op de Rennbahnstrasse waar iedereen
even de tijd heeft om de jeugdherberg te betrekken. Er wordt
afgesproken om om 18.45 uur te verzamelen zodat we rustig kunnen
lopen naar het Block House Steak restaurant. Wat een heerlijk weer
is het, zonnig en 27 graden. In het restaurant hadden we de
vertrouwde eigen zaal (2 jaar geleden hebben we hier ook gegeten),
waar we in een U-vorm gezellig met elkaar kunnen kletsen en eten.
Na een zwoele wandeling terug naar de jeugdherberg lekker gaan slapen voor een goede nachtrust.

Vanmorgen met bewolking en af en toe wat buien opgestaan. Iedereen heeft zich rond 8.30 uur
verzameld in de ontbijtruimte van de jeugdherberg. Na een goed ontbijt en uitchecken vertrekken
we om 9.30 uur richting het startterrein. Met een flinke bui onderweg ziet het weer er totaal anders
uit dan gisteren, maar gelukkig valt het op het
startterrein qua regen mee.
Hier wordt alles in gereedheid gebracht, de
fietsen opgetuigd met van alles en nog wat
(verlichting, muziek, startnummers), de
aggregaten voorzien van brandstof en de
lopers gaan om 11.30 uur naar de tent voor de
befaamde pastamaaltijd verzorgd door de
organisatie.
Om 12.15 uur als iedereen klaar is met zijn
persoonlijke voorbereiding, gaan we met z’n
allen naar de start. De sfeer zit er hier al goed in en iedereen danst mee op de muziek. Voor ons
starten er diverse andere teams en die worden met veel kabaal aangemoedigd. Om 13.18 uur is het
voor ons team dan zover. Het is gelukkig droog geworden en 18 graden is een prima temperatuur. De
muziek zweept de sfeer aardig op, en
we tellen af. Willem start als eerste
loper, en als dan eindelijk het
startschot klinkt is team A weg.
Met team B rijden we naar het eerste
wisselpunt bij de boer op het erf.
Gelukkig konden we daar weer
terecht. Een mooi plekje onder de
bomen aan het gras en langs het
parcours. Na alles te hebben opgezet
konden we even lekker in het
zonnetje relaxen. De gastvrijheid van
de boer was weer hartverwarmend. Het team mocht gebruik maken van de toiletruimte, terwijl
Bouke in de schuur zijn befaamde variaties van eieren klaarmaakte. De andere teamleden liepen,
nadat alles voor hun start was klaargezet, rond en lieten het jonge vee (er stonden veel jonge
kalveren) op hun vingers sabbelen.
Team A was mooi op tijd en kon genieten van een welverdiende
massage en een hapje eten. Team B vertrekt om 17.15 uur voor hun
eerste etappe.
Om 18.30 uur werd het basiskamp opgebroken om verder te rijden
naar het 2e wisselpunt bij de Lidl in Ahlerstedt. Onderweg komen we
team B nog voorbij rijden zodat we uitbundig kunnen zwaaien.
Om 19.15 uur bereikt de karavaan de 2e wisselplek
en wordt de wc-tent met daarin de “Boels
Poepdoos” snel opgezet. De teamwissel verloopt
voorspoedig. Team A gaat voor etappe 2 de 1e
avond etappe afleggen. Helaas gaat dit gepaard
met een flinke bui onderweg. Het basiskamp wordt
opgebroken en de karavaan vertrekt naar de volgende wisselplek.

Het Gasthaus Bruers te Hatten biedt hier een mooie plek op de parkeerplaats waar we gebruik
mogen maken van de elektriciteit. Even tijd voor team C om wat slaap te pakken. Team A zal
ongeveer rond 2.00 uur hier aankomen. Om 1.00 uur gaat de telefoon. De teams bellen 10 km voor
aankomst door wat ze willen eten, dus hup, team C weer uit bed en zorgen dat de maaltijden worden
klaargemaakt. De andere teamleden maken zich weer klaar voor hun volgende etappe. Het circus
draait weer.
Als team B de voor hun 2e etappe inzet is het fris en regent het nog steeds. Deze etappe blijkt zwaar
door de regen en het feit dat het fris is in de nacht.
Marco rijdt onderweg nog een lekke fietsband,
maar met een reservefiets kan de etappe
afgemaakt worden. Het volgende wisselpunt is
een plek achter de plaatselijke voetbalvereniging
van Neuscharrel aan het Pastorenpad. Bij het
gloren van de dag trekt de bewolking met regen
weg en breekt voorzichtig de zon door. Hoe mooi
kan het zijn om in alle rust de landerijen te
doorkruisen met steeds weer wisselende
vergezichten. Team B komt bij het ochtendgloren
aan en mag gaan genieten van wat rust.

Team A gaat op weg naar het steunpunt in Klüse. Een
door de organisatie opgezet steunpunt waar alle
deelnemers verwend worden met soep, broodjes
HEMA worst, croissantjes, muziek en vertier. Aan het
eind van deze etappe wacht de grensovergang
Duitsland Nederland.
De wissel bij het gemeentehuis in Sellingen op
Nederlandse grond is op zondagmorgen. Bouke kan
zich hier helemaal uitleven op zijn befaamde
omeletten voor zowel team B die daar ontwaakt als
team A die om iets over 11.00 uur aankomt voor de
wissel. De zon schijnt uitbundig.

Team B zet koers richting Emmen. Ieder jaar zou dit een geweldige doorkomst zijn. Het ene jaar gaat
de hele groep door de dierentuin, een jaar later over een rode loper dwars door de Media Markt.
Dit jaar: HELEMAAL NIETS. Zelfs de organisatie haalt op het laatste moment de route door het
centrum eruit en worden we met een boog om het centrum heen geleid. Geen mensen op straat,
geen gezellige kroegjes. Gewoon een doodstil Emmen. Gelukkig weet Fred nog een oud-collega te
mobiliseren die team B opwacht in Sleen. Jolanda
Jacobs is als anesthesiemedewerker enkele jaren
geleden van het Diak verhuisd naar Emmen en
woont nu bijna langs het parcours. Toch gezellig
om zelfs in deze uithoek collega’s te ontmoeten.

In Coevorden heeft de plaatselijke brandweer achter de kazerne een prachtige plek ingericht waar de
teams hun kamp kunnen opslaan en waar gebruik mag worden gemaakt van de
doucheruimte/toiletten. Het is intussen 13.00 uur en team B gaat hier finishen rond 15.00 uur.
Alie, de vrouw van Bouke, komt hier nog even langs voor extra support. Terwijl de zon achter de
wolken verdwijnt wordt ook op deze fijne wisselplek het kamp opgebroken en wordt koers gezet
richting Almelo.
In Almelo wordt op zondag aan het eind van de middag het kamp op
een andere plek opgezet dan we gepland hadden. Die plek was helaas
bezet en vergde van team C wat strak stuurwerk op een te kleine en
volle parkeerplaats. Na overleg met de plaatselijke verkeersregelaar
wordt al snel een andere plek gevonden aan het kanaal.
Om 19.45 uur tikt team A de 1e loper van team B aan voor hun etappe
richting Zutphen.
Team A maakt zich op voor een
momentje rust tijdens de
ondergaande zon, een heerlijk
bereide maaltijd en de telkens terugkerende massage voor de
lopers. Daarna vertrekken we naar station Voorst-Empe nabij
Zutphen. Dat team B een onstuimige etappe voor de kiezen zou
krijgen kon niemand nog vermoeden.
Op het prachtige bospad in Exel lijkt het helemaal fout te gaan
voor ons team. Zoals keurig afgesproken wordt de loper
begeleidt door een fietser voor en achter de loper. Het is intussen zo donker dat dit bospad met
extra verlichting naast de fietslamp moet worden beschenen. Fred fietst achter de loper terwijl hij de
voorhoofdlamp hoog in de lucht houdt om het schelpenpad voor de loper te belichten. Marco moet
even het pad verlaten voor een sanitaire stop, maar sluit via het naastgelegen auto zandpad aan en
gaat voor de loper door de berm het schelpenpad weer op.
Nogmaals, het is heel donker en het gras in de middenberm staat hoog. Hierdoor ziet hij het
betonblok volledig over het hoofd en gaat in een sierlijke boog volledig over de kop/zijn stuur en
smakt op het schelpenpad voor de loper. Ons hart staat even stil. Gek genoeg zag de val er sierlijk uit,
maar de bezorgdheid is er niet minder om. Hoe gaat het met Marco? Wat blijkt: Marco staat direct
op en roept: ‘nee, het gaat goed, kom we moeten verder’. Na wat overtuigende opmerkingen toch
maar even gekeken wat de schade is, maar Marco blijft roepen dat hij niets heeft. Oké, hoe zit het
met de fiets? Nog veel merkwaardiger, die mankeert ook helemaal niets. Geen schade, iets wat
eigenlijk een wonder mag worden genoemd. Het hele incident neemt nog geen 2 minuten in beslag,
maar het ongeloof heeft de hele etappe ons bezig gehouden. Hoe is dit mogelijk? Achteraf blijkt de
schade aan Marco toch aanwezig te zijn aangezien hij de uren na de klap steeds meer last krijgt van
zijn borstkast die op het stuur is geklapt.
Zonder noemenswaardig oponthoud wordt koers gezet naar Warnsveld waar Dr. Schuitemaker
(gynaecoloog) en zijn familie ons zeer hartelijk verwelkomen. Ja, we moeten echt even met de
familie op de foto. Dus hup, een snelle foto en door. Zutphen heeft er in ieder geval wel een
fantastische doorkomst van gemaakt. Het hele traject is verlicht door potjes met waxinelichtjes wat
ervoor zorgt dat je het gevoel hebt over een landingsbaan te lopen. Het hele centrum is stampvol
met toeschouwers en de muziek dreunt je tegemoet. Wat een feest is dit!
Team C heeft intussen onderweg naar het volgende wisselpunt genoten van een prachtige
zonsondergang bij de IJssel ter hoogte van Deventer. Het opzetten van de wc-tent blijft een hilariteit,
maar er wordt telkens toch met veel plezier gebruik van gemaakt. Precies om klokslag middernacht
gaat de telefoon dat team B in aantocht is voor de wissel. Bij deze wissel is er genoeg stof om over te
praten. Team A holt dit keer de nacht tegemoet op weg naar Ede.

Aangezien het toch al donker is wordt het basiskamp snel opgebroken en rijden we om 2.00 uur
richting Ede waar we bij de brandweer mogen staan. Met Marjon voorop wordt via de kortste, dus
toeristische route, in het donker enkele jonge en grote wilde zwijnen ontweken. Gelukkig is er nog
plaats op het terrein van de brandweer. Hier hebben we een
strakke planning voor de wissel aangezien het team dwars door de
kazerne mag lopen om van de plaatselijke brandweer in folie
ingepakte pannenkoeken in ontvangst te nemen. Heel langzaam
wordt het merkbaar dat bij iedereen de vermoeidheid begint toe
te slaan. De wissel is op maandag vroeg in de morgen, dus de twee
afgelopen nachten met veel te weinig slaap hakken er stevig in.
De karavaan maakt zich op voor de volgende stop. Om 7.15 uur komen we aan in Buren waar wij
gastvrij worden ontvangen op een idyllische locatie. Bij de familie Krijger mogen we gebruik maken
van hun gastenverblijf/woning. Enkele teamleden douchen zich hier, en een gewoon toilet wordt dan
weer zeer op prijs gesteld. Aan rusten wordt nu niet meer gedacht, aangezien het daglicht ons
wakker lijkt te houden en op de wisselpunten steeds meer vrienden zich melden om ons te steunen.
Team B wordt binnengehaald met veel gejoel en
team A start aan de laatste etappe. Intussen is het
zonnetje weer gaan schijnen en krijgen Marjon en
Anita van team C de mogelijkheid om op de fiets mee
te maken hoe het is om op de route te zijn. Gewoon
lekker meefietsen door de landerijen en dorpjes om
te voelen wat er onderweg allemaal gebeurd.
Om even na 10.00 uur zijn we vertrokken naar
Brandwijk. Het Diakonessenhuis steunpunt waar
familie, vrienden en collega’s zich verzamelen. Bij
aankomst wordt de karavaan binnengehaald door de
al aanwezige fans. Om 12.30 uur halen we team A
muzikaal binnen op de intussen door ons team welbekende manier. Dansen, zingen en feesten.
Bij binnenkomst op de brug voor café Boerenklaas wordt door ons hele team een dans uitgevoerd.
Zelfs een ander team sluit zich bij ons aan. Daarna gaat team B op pad voor hun laatste etappe. Ook
bij dit team sluiten extra fietsers aan die de
laatste 36 km naar Rotterdam willen afleggen.
Totaal bestaat team B nu uit 11 personen. Het
steunpunt in Brandwijk maakt de Roparun extra
bijzonder. Familieleden die lekkere dingen
komen brengen en ons steunen. De emoties zijn
hier mooi om te zien. Mensen die trots zijn op
hun zoon/dochter, vriend/vriendin, vader of
moeder. Emoties zijn altijd veel mooier als je als
teamlid een prestatie van formaat weet neer te
zetten. Dus op naar Rotterdam.

De karavaan wordt door iedereen uitgezwaaid die op Brandwijk aanwezig was en zet koers naar
Kralingse Zoom om het wagenpark daar te parkeren en met de metro naar het centrum van
Rotterdam te gaan. Vlak bij de Erasmusbrug op het Wilhelminaplein is de finish. Hier wachten de
overige teamleden team B op die het laatste stuk aan het afleggen zijn. De laatste etappe is zonder
begeleidende volgbus en gaat op de fiets waarbij de lopers om de kilometer wisselen door van de
fiets te stappen en de loper aan te tikken voor de volgende kilometer. Dit spektakel gebeurt terwijl er
om ons heen steeds meer teams uit Hamburg en Parijs samenkomen. Gezelligheid alom.
Bij de Daniel den Hoed kliniek stappen de fietsers af en wandelen we met de loper voorop allemaal
door de door patiënten en personeel gemaakte erehaag. Het blijft bijzonder om hier te lopen tussen
mensen waar we het met z'n allen onder andere voor doen! EMOTIES wordt hier met hoofdletters
geschreven. Wat een dankbaarheid straalt men hier uit.
Willem loopt voorop als hij om 15.49 uur over de finish gaat bij “de Zwaan” (Erasmusbrug
Rotterdam). Hier ligt (ieder jaar) de officiële finish. Na 50 uur, 31 minuten en 29 seconden en met
een gemiddelde snelheid van 11,22 km/uur sluiten we de Roparun 2017 af.
De wachtende teamleden sluiten zich op het laatste stuk van de route tussen de Erasmusbrug en de
Coolsingel aan bij team B om gezamenlijk de huldetocht af te leggen tussen de in grote getale
opgekomen toeschouwers.
Nu mogen we gaan genieten van deze welverdiende huldiging op de Coolsingel waar we natuurlijk
ons moment weer even pakken. En dan na het knallen van de flessen champagne door Willem en
Sonja, eindelijk het welverdiende drankje, proost allemaal!
Wat zijn wij trots op dit geweldige team waarmee we dit mooie avontuur hebben beleefd!

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 die beschikbaar
werden gesteld door diverse bedrijven uit de regio.
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.
De opbrengst van alle teams, dit jaar: € 5.497.643,-, wordt door de Stichting Roparun besteed aan
verschillende projecten. Het Diakonessenhuis heeft door deze financiële steun bijvoorbeeld een
aantal hoofdhuidkoelers kunnen aanschaffen en organiseert jaarlijks een aantal workshops ‘Look
good, feel beter’. Daarnaast wordt steun geboden aan hospices,
vakantiehuizen, Kinderdagen en voorlichtingsprojecten voor patiënten.
Met een totale opbrengst van € 30.555,- 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

