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Van 30 september t/m 3 oktober 2021 heeft Team 19 van het Diakonessenhuis een  
mooie en sportieve prestatie geleverd. Team 19 heeft samen met 174 andere 
teams de Roparun (309 km) gelopen door Limburg en Noord-Brabant met als 
start en finish Landgraaf. Team 19 heeft vooraf nog een extra afstand afgelegd  
van 234 km van het Diakonessenhuis Utrecht naar Landgraaf om aan de “normale”  
Roparun kilometers (543 km) te komen. Als team hebben we een bedrag  
van € 26.215,- opgehaald en gedoneerd voor de zorg van mensen met kanker  
om zo hun leven iets dragelijker te maken. 

 
 
De Roparun is normaal een non-stop estafetteloop van Parijs of Bremen naar Rotterdam tijdens 
Pinksteren. Door corona is het nu vanaf het Diakonessenhuis Utrecht naar Landgraaf en vervolgens 
een rondje Limburg en Noord-Brabant met start en finish in Landgraaf. Acht hardlopers leggen in 
estafettevorm vanaf Utrecht 234 kilometer af. Het team is verdeeld in team A en team B met elk 4 
lopers. De afstand Diakonessenhuis Utrecht-Landgraaf is verdeeld in 4 etappes. Het rondje Limburg 
en Noord-Brabant van 309 km is verdeeld in 6 etappes. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat 
wanneer team A bezig is met het afleggen van hun etappe, team B ongeveer 4½-5 uur (ca. 50-60 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 de lopersbus 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 wordt 
beschermd voor het overige verkeer. Verder krijgt hij/zij aanwijzingen hoe te lopen d.m.v. GPS. De 
loper die 2 kilometer heeft afgelegd tikt vervolgens weer de volgende loper aan en springt dan weer 
in de lopersbus waarop de lopersbus zich 2 kilometer verplaatst voor de volgende wissel. Na 
ongeveer 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 laatste 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. Daarnaast zijn de teamleden op het 
basiskamp heel belangrijk (team C). De chauffeurs en ondersteunende teamleden zorgen er iedere 
keer weer voor 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 na bijna 2,5 jaar (door de corona pandemie) weer van start. We 
hebben er heel veel zin in! 
 



Donderdag 30 september om 11.00 uur verzamelen we 
bij het Diakonessenhuis in Zeist voor het inpakken van de 
spullen. We starten met de materiaalwagen, want de 
campers zijn nog onderweg van Almere naar Zeist. Alles 
verloopt vlot en soepel en we liggen mooi op schema. De 
maaltijden van Gerard en het eten en drinken wat we via 
Vermaat geleverd hebben gekregen kan ook ingeladen 
worden. Dank jullie wel Vermaat voor jullie jaarlijkse 

goede zorgen! Om 15.00 uur komen ook de andere teamleden aan en als alle spullen zijn ingepakt 
rijden we om 15.15 uur naar de hoofdingang van Zeist. Er staan enkele collega’s, vrienden en oud-
teamleden klaar om ons uit te zwaaien. Anita, onze fietser, is er ook om ons uit te zwaaien. Zij kan 
helaas door omstandigheden niet mee dit jaar. Rond 15.30 uur vertrekken we met twee campers, 
een materiaalwagen en de lopersbus naar het Diakonessenhuis in Utrecht. Om 16.00 uur komen we 
aan in Utrecht waar alweer een aantal collega’s en familieleden op ons staan te wachten. Nog 5 
teamleden sluiten in Utrecht aan en dan zijn we compleet voor het eerste deel van de Roparun. 
Onze 4e fysiotherapeut Jiri sluit bij ons aan in Valkenburg. 
 
De samba band “Sambo Sabor” van  
Hein zorgt om 16.30 uur voor een 
heerlijk muzikaal tintje. Collega’s 
komen het voorterrein op om ons 
uit te zwaaien. Na het muzikale 
intermezzo spreekt Klaas Holthuis 
(manager Zorg en bedrijfsvoering) 
ons toe namens het management. 
Mooie woorden voor ons team! 
Daarna is het de beurt aan Fred (teamcaptain) om te speechen. Een mooie speech waarom we dit 
met z’n allen doen en wat de goede doelen van de Roparun zijn. Met dank aan alle collega’s voor hun 
steun in de vorm van donaties, het kopen van wijn, loten en stroopwafels. Een hilarisch moment 
toen Fred op zijn knieën ging voor Mariska (andere teamcaptain) om te vragen of we voor het 7e jaar 

als teamcaptains dit enthousiaste team weer heel over de 
finish krijgen. ‘Ja, natuurlijk’ was het antwoord van Mariska.  
Daarna hebben we het bedrag bekend gemaakt wat we tot nu 
toe hebben opgehaald, met tromgeroffel van Samba Sabor…  
€ 25.860,-!!  
Na een voorstelrondje van lopers, fietsers, fysio’s en 
chauffeurs geeft Klaas om 17.00 uur het symbolische 
startschot en lopen de lopers van team A (Marloes, 
Annemarie, Chloë en Karianne) één voor één een rondje met 

de fietsers om de plantenbak voor het Diak. De laatste loper, Karianne, loopt het terrein af, maar 
toen bleek dat we de fietsen voor de run-bike-run niet hadden 
klaargezet, oeps! Run-bike-run houdt in dat als we op bepaalde 
stukken van de route met onze lopersbus niet bij onze lopers 
kunnen komen, de lopers dan per fiets moeten wisselen. 
Mariska belt snel met Corné op de fiets om bij het Kromme Rijn 
zwembad te wachten op ons. Eerste communicatiestoornis is 
een feit. Na iedereen in het Diak uitgezwaaid te hebben gaat 
team C ook naar het Kromme Rijn zwembad. Fietsen van de 
campers af voor team A en weer door. 
In Zeist wordt team A een stukje vergezeld door Gerda (de weduwe van Maurice Giezeman). Ze loopt 
een gezellig stukje met Annemarie mee. Verderop komt Hans Vernooij zijn vrouw Janny een zoen 
geven en ons aanmoedigen. 



Team C is onderweg met de campers en materiaalwagen naar Heelsum voor de 1e wissel. Het is een 
beschutte plek onder het viaduct van de A50. We hebben alles in gereedheid gebracht en kunnen nu 
zelf ook een hapje eten en de voorbereidingen voor team B treffen. De maaltijden van Gerard zijn 
weer heerlijk! Gerard, bij deze nogmaals hartelijk bedankt voor je heerlijke kookkunsten! 
Fred en Gerard lopen ondertussen nog even een paar kilometer om de jerrycans met extra brandstof 
te vullen voor de aggregaten. 
Om 22.15 uur arriveert team A bij het 1e wisselpunt. Na een korte stop gaat team B met de 
“Alpenzusjes” Valerie en Ilona, Joslyn en Hein van start richting Arnhem en Wanroij.  Samen zijn ze 
de “Intens Jubelende Vlotte Hardlopers”. Onderweg stoppen ze voor een egeltje, zodat deze veilig de 
straat kan oversteken. 

Met de zelfgemaakte verlichte handjes in een badmintonracket 
is het lopende team goed zichtbaar. 
Om 23.30 uur is het basiskamp weer opgeruimd en gaat team C 
naar de Hamse Molen in Wanroij. Een mooie plek, ook al is het 
donker. Daar komen we rond 0.30 uur aan. Het waait best flink, 
dus we hebben de campers tactisch neergezet. Het is fris met 
11 graden, maar het is nog steeds droog. 

Als om 3.00 uur de telefoon gaat, is het Femke die de bestelling (eten) doorgeeft aan team C. Het lijkt 
wel een restaurant, er is een menukaart waar we uit kunnen kiezen. Van pasta bolognese tot kip 
kerrie met wilde rijst. Dit betekent dat de maaltijden kunnen worden opgewarmd en dat team B nog 
ongeveer 10 kilometer moet afleggen voordat team A voor hun 2e etappe kan 
starten. De aggregaten draaien weer. Team C heeft zijn draai gevonden en het 
loopt allemaal gesmeerd. 
Om 4.00 uur komt team B aan. Tijdens de nodige massages wordt er gegeten, 
de fysio’s gevoerd met poffertjes (zodat ze door kunnen met masseren) en 
kunnen de lopers daarna hun bed in de camper weer opzoeken voor de 
nodige rust. 
Fred gaat stilletjes op onderzoek uit bij de molen waarop Femke op een 
gegeven moment denkt een vreemde halverwege in de molen te zien. Zij zegt 
dat we begluurd worden door de krankzinnige molenaar, met het was Fred maar.  
Om 5.30 uur kunnen we weer verder naar de parkeerplaats bij de AC in Weert langs de A2. Het is nog 

steeds fris, maar team A geniet van een mooie zonsopkomst. In Nederweert 
worden de wijnranken voorzien van wat extra vocht, voor een goede aromatische 
afdronk van de wijn. Om 8.30 uur ontwaken team B en C langzaamaan. Lang leve 
de oordopjes van de Samba Sabor (met al die langsrazende auto’s)! 
Team B gaat voor hun laatste etappe van het eerste deel van de route van start. 
Team C vertrekt bijna zonder Janny en Marlouke, die nog even naar een echt 
toilet waren gelopen bij La Place. Op weg naar Camping en Vakantiehuisjes 
Zonnehoeve in Valkenburg, waar de zon schijnt! Het is een hele mooie plek op de 

heuvels tussen de appelboomgaarden en met zwembad. We genieten hier van een relaxte middag in 
het zonnetje in afwachting van team B. We slapen hier in de twee campers en in een 6- en 8-
persoons vakantiehuis. Het ziet er keurig uit allemaal! 
Valerie loopt ondertussen 5 km (i.p.v. de gebruikelijke 2 km), want de weg is opgebroken en de 
lopersbus moest een heel eind omrijden om naar de andere kant te komen van Sittard. Chauffeur 
Indra en fysio Femke zijn super goed in overleggen, improviseren en creatief omgaan met auto’s, 
fietsers, telefoons, routes, muziek en lopers. Ze zijn er bijna en pakken de lekkere klimmetjes in het 
mooie glooiende landschap nog even mee. De lopers en fietsers doen het super! 



Om iets over 15.00 uur hebben we team B binnengehaald, 
zoals we dat als geen ander team kunnen. De sfeer zit er goed 
in! 
Hein heeft onderweg echte Limburgse vlaaien gekocht om zijn 
al eerder gevierde verjaardag ook met het team te vieren.  
Janny, Marlouke en Alice zijn boodschappen gaan doen voor 
de BBQ en Fred heeft als enige nog een duik in het best frisse 
zwembad genomen. Ook Hein plonst er nog even in, maar hij 
houdt het snel voor gezien. Jiri wordt afgehaald van het 
station waardoor we nu echt compleet zijn voor deel 2. 
 

Gerard en Eric staan achter de 
BBQ, het buffet is klaar, dus we 
kunnen nu met z’n allen 
proosten op een geslaagd 
eerste deel van onze Roparun.   
Na een gezellige en lekkere 

BBQ begon het ook bij ons te regenen. Dus spullen opruimen, maar toen bleek de sleutel van de 
materiaalwagen zoek te zijn. Zelfs de vuilniszak is nagekeken, maar uiteindelijk is de sleutel gelukkig 
in de lopersbus gevonden. De meeste teamleden kiezen voor hun heerlijke bed en een enkeling gaat 
nog een potje poolen. Om 21.00 uur is het stil in huis en ligt iedereen al in een diepe slaap. 
  
Om 6.15 uur is er weer volop leven in huis/op de camping. Iedereen heeft een goede nachtrust 
kunnen pakken. Opstaan, aankleden, spullen inruimen en op naar het startterrein. We bedanken 
Anita (van de Zonnehoeve) hartelijk voor de gastvrije ontvangst. Bij het gedag zeggen blijkt het te 
gaan om een gratis overnachting waarmee zij de Roparun hebben gesponsord, super bedankt Anita! 
Om precies 7.30 uur rijden we volgens planning weg. Corné belt Mariska nog om ons te 
waarschuwen dat de vlag van Team 19 nog op de fiets zit, die achter op de camper staat. Komt straks 
wel. In colonne rijden we verder tot de lopersbus stopt en omdraait in Landgraaf. De campers 
stoppen ook. Wat is er aan de hand? Fred gaat polshoogte nemen en komt terug met de door het 
lopersbusje opgehaalde vlag die van de fiets is afgewaaid. Hahaha. 
 
Het is 8.00 uur als we als één van de eerste teams arriveren op het startterrein. Na het parkeren 
eerst met het hele team langs de corona check en een groen polsbandje halen. Yes, iedereen is door. 

Het startterrein verkennen nu het nog rustig is. 
Onder de startboog kunnen we een mooie 
groepsfoto maken. Het zonnetje komt langzaam 
door. 
We gaan terug naar de campers voor ontbijt. Vlaai, 
bolletjes en gebakken eieren. Dat smaakt goed bij 
iedereen. Het team draait super en de sfeer is top! 
Team A kan zich nu klaarmaken voor de start en de 
fietsen worden in gereedheid gebracht. Het is 9.15 
uur als we naar het 
startterrein 

vertrekken. We maken nog een groepsfoto met banner bij het 
sponsorbord van de Roparun, maar we missen iemand. Waar is Indra? 
Op de laatste foto komt ze er gelukkig nog net op te staan😉. We 
gaan daarna sfeer proeven bij de start. De eerste teams vertrekken 
om 10.00 uur. We staan langs de boarding om de eerste lopers met 
een wave aan te moedigen. Ook wij zijn er nu klaar voor!  
 



Om 10.25 uur is het voor ons team dan zover. De muziek zweept de sfeer aardig op en we tellen af. 
Marloes start als eerste loper, en als dan eindelijk het startschot klinkt is team A weg. Marloes wordt 

begeleid door Corné op de fiets samen met 
de overige lopers Chloë, Karianne en 
Annemarie die voor het eerste stuk van 6 
km run-bike-run meefietsen. Het eerste 
deel van de etappe voert ons door de 
heuvels van Limburg. Na 6 kilometer sluit 
Linda aan als fietser van team A en gaan de 
extra lopers de lopersbus weer in. 
Het eerste team is geklopt (team Bayer 162) 

en daarna moet ook team 164 eraan geloven. Jurgen doet nog een poging om met de lopersbus leuk 
op de foto te komen bij de flitspaal. 
De doorkomst in Sittard was een heel klein feestje…20 mensen waarvan 10 van de organisatie. 
 
Team C rijdt met team B in de campers en de materiaalwagen het startterrein af. Daar staat Bouke 
(oud teamlid) en nu als vrijwilliger van de Roparun om ons nog persoonlijk uit te zwaaien en gedag te 
zeggen. We gaan naar het eerste wisselpunt in Echt, waar we de teams langs zullen 
zien komen. Langs de route hebben we hier ook wat gele velden, zoals we die in 
Frankrijk meestal hebben. Na alles te hebben opgezet (inclusief plastent) kunnen 
we even lekker in het af en toe doorbrekende zonnetje relaxen. Gerard en Fred 
hebben het aggregaat weer gerepareerd en de eitjes voor de lunch kunnen 
gebakken worden.  
 

Team A heeft onderweg een waarschuwing van Allard van 
de Roparun gehad dat er geen eten meer uit het raam 
aangegeven mag worden aan de teamleden. Team B 
vertrekt voor hun eerste etappe om 14.45 uur. Ook bij 
deze wissel krijgen we een waarschuwing omdat de 
lopersbus met 4 wielen van de weg af moet staan. 
Vervolgens krijgen we bezoek van Roparun radio om 
Karianne (loper) en Marlouke (fysio) te interviewen. En de 
motor van de Roparun parkeert hij: “op de weg…”. 
Team A kan genieten van een welverdiende massage en 

een hapje eten om vervolgens door team C naar het 2e wisselpunt te worden gereden. Ze zijn een 
beetje ongeduldig, maar team C geeft met troostende woorden 
aan: “Het leven is een reis, waarvan je onderweg moet 
genieten!”. Dat doen we en dus stoppen we onderweg nog bij 
het Roparun steunpunt bij stadion “De Koel” van VVV-Venlo. Er 
heerst een gezellige sfeer en wij lopen als team A en C als 
eerste team door het stadion. Daar kunnen we ook genieten 
van een croissantje, kopje soep of broodje rookworst. Na een 
praatje met Nelly Cooman (ambassadrice van de Roparun) 
gemaakt te hebben, gaan we door naar het wisselpunt op het industrieterrein van Venlo. Gerard gaat 
op pad met de watertanks op zoek naar water, maar het is hem gelukt. Of hij nou water of benzine 
moet halen, Gerard regelt het wel!  
 



Team B haalt team Jumbo al snel in, maar worden later door 4 snelle mannen van dat team weer zelf 
ingehaald. Tegelen is mooi versierd. Overal hangen slingers en ballonnen en staan mensen buiten om 
ons aan te moedigen. Voorbijkomende auto’s toeteren en midden in 

het dorp staan bij een café veel mensen buiten. 
We lopen langs een monument met ingelijste 
foto’s en kaarsen. Heel indrukwekkend!  
Team B pakt ook het Roparun steunpunt mee en 
loopt eerst het rondje met 1 loper, maar 
aangezien de rest jaloers wordt doen we nog een 
rondje met z’n allen. Daarna lekker aan de rookworst, soep en croissants. Al 

snel daarna arriveert team B bij het basiskamp. Een snelle etappe van 51 km met een gemiddelde 
snelheid van 11,8 km per uur! Zal het toch aan die rookworst hebben gelegen? 
Team A gaat voor de 2e etappe de nacht in met regenkleding. Helaas is het gaan regenen. Zodra de 
loper de nacht in loopt, is alleen de fietser voor je en de koplamp van de fietser achter je zichtbaar. 
Het is niet koud vannacht, zo’n 16 graden, maar het regent wel en het waait hard. In de lopersbus 
worden we warm gehouden met dekens. Corné kan het alleen maar hebben over de Burger King en 
friet, wat tot spuugneigingen bij de lopers leidt. 
Karianne wordt toegejuicht vanaf het terras in Sevenum. We waren er graag even bij gaan zitten. 
Op dit deel van de route komen de teams elkaar ook in tegengestelde richting tegen. Net op het 
moment dat we het lied van de Snollebollekes hebben opstaan, ‘We zien ze links, we zien ze rechts’, 
komen we de eerste teams tegen. De helft van alle Roparun teams is voor hun rondje van 309 km 
tegen de klok in vertrokken (Noord, wij als team 19) en de andere helft met de klok mee (Zuid).   

In Deurne wordt gebruik gemaakt van een toiletstop in de kroeg, wat voor 
veel gejuich zorgt voor Chloë. Chauffeur Jurgen krijgt ook even een 
momentje voor zichzelf…plassen met de wind mee. Daar willen de 5 
vrouwen niet bij zijn. 
Het wordt langzamerhand moeilijk om de ene voet voor de andere te zetten 
volgens Chloë. 

 
Het basiskamp wordt weer opgebroken en de karavaan vertrekt naar de volgende wisselplek. Het is 
echt donker. We komen aan bij een donker bos om 21.30 uur waar de volgende wissel rond 0.00 uur 
van zaterdag op zondag wordt verwacht. Even tijd voor team C om wat slaap te pakken, voor zover 
dat gaat. Om 22.00 uur worden we namelijk verrast door twee campers die uit het bos komen en die 
erdoor willen omdat wij volgens hen “de doorgaande weg” blokkeren met ons kamp. Wij hebben ons 
kamp netjes opgeslagen voor het bospad waar geen gemotoriseerd verkeer uit hoort te komen. Er 
valt helaas niet te praten met dit team en zij vallen ook nog eens verbaal uit naar Mariska. Jammer 
dat dit niet op een normale manier opgelost kan worden. Uiteindelijk hebben we team 62 (met het 
leek wel de grote boze wolf...) er door gelaten, maar we hebben hier wel melding van gemaakt bij de 
Roparun organisatie. Zo gaan we als teams niet met elkaar om. Inmiddels zijn de excuses van team 
62 een paar dagen na de Roparun gemaakt. Door deze toestand hebben we niet meer kunnen rusten 
en wachten we op team A. De andere teamleden maken zich weer klaar voor hun volgende 
nachtetappe. Het circus draait weer.  
 
Als team B rond 0.00 uur hun 2e etappe inzet is het nog steeds regenachtig en winderig. Meteen 
wordt een record gezet, omdat de eerste loper al snel 2 teams heeft ingehaald. In het centrum van 
Eindhoven was helaas niet veel te beleven.  
Indra en Femke staan al 3 minuten heel rustig na 2 km met de lopersbus te wachten. Indra, staan we 
eigenlijk wel op de route….? Uuhmm, oeps. En hup, weer snel terug naar de route. Dit pept de 
teamleden wel weer op, want iedereen snakt naar een warme maaltijd en een bed. Dan vraag je 
jezelf soms af, ‘Waarom ga ik deze uitdaging aan?’. Omdat het een ervaring voor het leven is en dit 
team echt als een familie voelt.  
 



Het volgende wisselpunt is bij “De IJzeren Man”, waar we midden in de nacht aankomen. Hier 
kunnen we wel kort rusten. Team A moet even wakker worden, maar is klaar voor hun laatste etappe 
alweer. Dit keer krijgen Gerard en Fred het aggregaat niet aan de praat. Waarschijnlijk heeft deze olie 
nodig (en nee, geen olijfolie), dus we doen het met 1 aggregaat. Het regent nog een beetje en de 
wind is nog niet gaan liggen helaas.   
 
Het basiskamp verhuist om 5.30 uur naar Berg aan de Maas. 
Het laatste wisselpunt naast een sporthal en langs het 
Julianakanaal. Een plek met veel wind die van alle kanten lijkt 
te komen. Het regent lichtjes, maar die wind… We zetten de 
campers weer tactisch neer (voor zover dat gaat). 
 
Jurgen heeft de buikinhoud van de lopers van team A nog laten tollen: 4 rondjes van de zaak op een 
parkeerplaats om op 2 km uit te komen. We lopen en fietsen tegen de harde wind langs al het water 
rond Ohé en Laak. 
In Stevensweert krijgen we 6 appels en fantaseren over heerlijke appeltaart en omdat we nog veel 
bananen over hebben komt ook een heerlijk bananenbrood in onze fantasie op.  
 

Met veel gejuich halen we team A binnen rond 9.30 uur. Wat 
hebben onze nieuwe lopers het goed gedaan, Annemarie, 
Chloë en Marloes samen met de ervaren Karianne. Daarna gaat 
team B op pad voor hun 3e en laatste etappe. Floor wordt de 
berg opgeduwd door een fietser uit een ander team en Jiri 
loopt fietser Marco eruit. Nog steeds wind en regen en tot 
overmaat van ramp de koffie vergeten, maar team B wordt 

gered door de moeder van Valerie en Ilona. Eeuwig dankbaar. 
Femke zorgt voor goed opzwepende muziek om de lopers erdoorheen te slepen. Van haar 
enthousiasme krijg je energie! 
 
Team C kan nu na het vertrek van team B rustig aan doen, want onze 
volgende stop is het finishterrein. Marlouke heeft geregeld dat we in de 
sporthal een plek hebben om te masseren en daar ook van een normaal 
toilet gebruik mogen maken. Met dank aan BIE OS!  
Terwijl er druk gemasseerd wordt krijgen we bezoek van Roparun TV en 
interviewen ze Marloes en Corné. Na weer een hoop gebakken eieren 
en poffertjes vertrekken we om 11.30 uur naar het finishterrein in 
Landgraaf. Gerard heeft daar met de gekochte olie ook het aggregaat weer aan de praat gekregen. 
Daarna vertrekken we met z’n allen naar de tent voor een drankje in afwachting van team B.  

 
Team B heeft de laatste etappe 
sterk gelopen door het 
Limburgse heuvellandschap, of 
zeg maar berglandschap. Dat zijn 
best pittige pukkels! Om ca. 
14.50 uur komt team B aan in 
Landgraaf. De rest van het team 
voegt zich bij hen om als 
compleet team onder de pijlers 

van de Madurodam versie van de Erasmusbrug door te lopen voor een 
laatste rondje op het finishterrein. Na 28 uur, 22 minuten en 43 seconden 
sluiten we de Roparun van 2021 af (gem. snelheid 10,86 km/uur). 
 



Na het finishen met het hele team bij de echte finish boog met publiek 
en muziek, knallen door Kim/Alice en Gerard, de kurken van de flessen 
champagne. Daarna volgen de felicitaties en de nodige knuffels (we 
zitten tenslotte in onze Roparun bubbel), eindelijk het welverdiende 
drankje, proost allemaal!  
We overhandigen iedereen de mooie medaille met daarop de 
afbeelding: “30 jaar Roparun”. 
 

Daarna geven Fred en Mariska nog een interview in de studio van 
Roparun TV vanwege de extra kilometers die wij als enige team 
hebben afgelegd van Utrecht naar Landgraaf. Jiri zorgt ervoor dat 
we tijdens de live uitzending ook een bakje friet aangereikt krijgen, 
top! We zorgen goed voor elkaar 😉 
 

 
Wat zijn wij trots op dit geweldige team waarmee we dit mooie avontuur weer hebben mogen 
beleven! 
 

Zorg voor mensen  
met kanker 
 
Onder het motto “Leven 
toevoegen aan de dagen, 
waar vaak geen dagen meer 
toegevoegd kunnen worden 
aan het leven” wordt geld 
opgehaald voor de zorg van 
kankerpatiënten.  
 
Het team van het 
Diakonessenhuis mocht weer 
rekenen op (financiële) 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 en Jumbo, het verkopen van 
stroopwafels en loten waarmee men mooie prijzen kon winnen die beschikbaar werden gesteld door 
de Roparun en bedrijven uit de regio.  
Hiernaast waren er natuurlijk veel particuliere giften. 
 
Alle teams hebben een bedrag opgehaald van maar liefst € 2.030.030,-! Dit wordt door de Stichting 
Roparun besteed aan verschillende projecten. Het Diakonessenhuis heeft door deze financiële steun 
bijvoorbeeld twee koppelbedden mogen ontvangen en een aantal workshops ‘Look good, feel beter’ 
kunnen organiseren. Daarnaast wordt o.a. steun geboden aan hospices, vakantiehuizen, Kinderdagen 
en voorlichtingsprojecten voor patiënten.  
 



Met een opbrengst van € 26.215,- kunnen we weer spreken van een zeer geslaagde 
en geweldige Roparun!  
 
Ons team wil iedereen die bijgedragen heeft dit mogelijk te maken hiervoor 
hartelijk bedanken! 
Alle gemaakte kosten om deel te nemen aan de Roparun zijn gesponsord door 
het Diakonessenhuis. Hierdoor komt iedere gedoneerde euro rechtstreeks ten 
goede aan het goede doel van de Roparun. 

 
Wij hopen en vertrouwen opnieuw op uw steun volgend jaar!   
 
Mariska Starrenburg en Fred van Dijen 
Teamcaptains Roparun Team 19 Diakonessenhuis 
 
 

Voor meer informatie: 
  www.roparun-diak.nl  

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


