2022
Van 4 t/m 6 juni 2022 heeft Team 19 van het Diakonessenhuis voor de 23 ste keer
een mooie en sportieve prestatie geleverd. Team 19 heeft samen met 223 andere
teams de Roparun (533 km) gelopen van Vliegveld Twenthe door de Achterhoek,
Limburg en Noord-Brabant naar Rotterdam.
Als team hebben we een bedrag van € 23.000,- 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 dat helaas nog niet mogelijk dit jaar. Daarom een Roparun door
Nederland, vanaf vliegveld Twenthe naar Rotterdam. Acht hardlopers leggen in estafettevorm 533
kilometer af. Het team is verdeeld in team A en team B met elk 4 lopers. Dit wordt gedaan om ervoor
te zorgen dat wanneer team A bezig is met het afleggen van hun etappe, team B ongeveer 4½ uur
(ca. 50-55 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 rennende 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 toekomt, 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 is eindelijk weer in het vertrouwde pinksterweekend. We hebben er heel veel
zin in!
Donderdag 2 juni aan het eind van de middag verzamelen we voor het inpakken van de spullen bij
het Diakonessenhuis in Zeist. De teamcaptains zijn naar een uitgesteld concert van Armin van Buuren
en er nu niet bij, maar kunnen dit prima overlaten aan de andere teamleden. We starten met de
materiaalwagen, want de campers zijn nog onderweg van Almere naar Zeist. De materiaalwagen
wordt vakkundig ingericht met rolcontainers waarin alles ligt wat we onderweg nodig hebben. Dit
varieert van magnetron tot aggregaat, van vork en mes tot handalcohol. In de materiaalwagen wordt
zelfs een heus stapelbed geplaatst als rustplek voor team C. Bij aankomst van de campers wordt de
normale “huisraad” verwijderd en de vloer beplakt met stucloper om de vloer te beschermen. Alles
verloopt vlot en soepel en we liggen mooi op schema.

Vrijdag 3 juni om 9.00 uur pakken we de laatste spullen in en worden
de stickers nog geplakt op campers, materiaalwagen en lopersbus.
De zon schijnt. De maaltijden van Gerard en het eten en drinken dat
we via Vermaat geleverd hebben gekregen kan ook ingeladen
worden. Dank jullie wel Vermaat voor jullie jaarlijkse goede zorgen!
Om 11.00 uur komen ook de andere teamleden aan en als alle spullen zijn ingepakt rijden we om
11.15 uur naar de hoofdingang van Diak Zeist. Er staan enkele
collega’s, vrienden en oud-teamleden klaar om ons uit te
zwaaien. Rond 11.45 uur vertrekken we met twee campers,
een materiaalwagen en de lopersbus naar het Diakonessenhuis
in Utrecht. In de lopersbus zitten 3 teamleden van team B en 5
van team A en ze doen beiden hun best om ‘aardig’ tegen
elkaar te zijn 😉. Vooral de handen van Chloë en Linda met de
blauwe nagels doen goed dienst als richtingaanwijzer. Vanuit de camper erachter zien we om de
beurt armen uit de bus komen bij het afslaan. Om 12.15 uur komen we aan bij
Diak Utrecht waar alweer een aantal collega’s en familieleden op ons staan te
wachten. Nog 7 teamleden sluiten hier aan. Twee teamleden sluiten ‘s avonds aan
vanwege familieomstandigheden. Anita, normaal onze fietser, is er ook om ons uit
te zwaaien. Zij kan helaas door omstandigheden niet mee dit jaar.
Na het maken van de groepsfoto spreekt John Taks (voorzitter
Raad van Bestuur) ons toe. Mooie woorden voor ons team en
een energiereep voor
de moeilijke
momenten! John reikt
aan Hein en Mariska de
bronzen Roparun vogel
uit voor hun 10e
deelname aan de Roparun. Corné zal deze later ook
ontvangen. Daarna is het de beurt aan Mariska (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 en loten.
De lopers van team A en B lopen twee aan twee een
rondje met de fietsers om de ‘plantenbak’ voor het
Diak. Daarna worden we uitgezwaaid en vertrekken we
om 13.00 uur naar Twente.
Bij de Mac Donald’s in Holten maken we een stop voor de brownies van Anita en appeltaart. We
genieten van het zonnetje en om 15.00 uur rijden we weer verder naar het startterrein. Bouke (oud
teamlid en vrijwilliger bij de Roparun) heet ons welkom bij de ingang van het startterrein.
We krijgen een mooie plek toegewezen met veel gras voor onze tenten voor de eerste nacht. De
campers en materiaalwagen staan op de verharde weg aan het gras.
Allereerst zetten we met z’n allen de tenten op en daarna kunnen we nog
rustig relaxen totdat we gaan eten. Er worden her en der wat nagels blauw
gelakt door de dames (en zelfs de heren moeten er aan geloven). Het team
draait super en de sfeer is top!

We hebben gereserveerd bij Royal Argentina Steakhouse voor een buffet. Na een wandeling van 20
minuten verdelen we ons over 3 tafels. Janny en Corné sluiten aan en nu zijn we echt compleet.

Het buffet ziet er goed uit en smaakt lekker. Beetje jammer van de Radlers die over de datum zijn,
maar dat mag de pret niet drukken en wordt netjes afgehandeld. De overgebleven zalmsalade krijgen
we mee.
Na het eten en de wandeling terug lopen we nog naar de Roparun tent voor de Pre-Party. Gezellig
nog even dansen en daarna ons tentje of camper in voor nog een ‘normale’ nacht.
Slapen en herrie van de aggregaten van andere teams blijft toch voor sommigen lastig om goed te
kunnen slapen.
Het is al vroeg licht. Even doen de douches het niet, maar dat is gelukkig snel gefixt. Rustig ontbijten
(met zalmsalade voor de liefhebber), en de één na de ander komt zijn of
haar bed uitrollen. Het is nog wat fris, maar de zon schijnt.
Om 11.00 uur gaan we bij de start kijken voor het eerst vertrekkende team.
Het is een mooi gezicht
zo vertrekken op de
landingsbaan. De sfeer
zit er goed in.
Om 12.00 uur lunchen we (weer met zalmsalade,
maar nu gaat deze dan echt op) nog met z’n
allen. Team A kan zich gaan klaarmaken voor de
start en de fietsen worden in gereedheid
gebracht. Het is 12.50 uur als we naar het
startterrein vertrekken. We maken nog een
groepsfoto bij het oude vliegtuig naast de
landingsbaan. Ook wij zijn er nu klaar voor!
Om 13.40 uur is het voor ons team dan zover. De muziek
zweept de sfeer aardig op en we tellen af. Chloë start als
eerste loper, en als dan eindelijk het startschot klinkt is team A
weg. Chloë wordt begeleid door Fred en Linda op de fiets
samen met de overige lopers Karianne, Carlijn en Marloes die
voor het eerste stuk van 8 km
run-bike-run meefietsen.
Samen zijn ze “Chique Meiden Kopen Chanel”. Na 8 kilometer, fietsen
Hein en Floor uit team C gezellig mee. Het eerste deel van de etappe
voert ons naar Winterswijk.
Team C rijdt met team B in de campers en de materiaalwagen het
startterrein af. Daar staat Bouke (oud teamlid) om ons nog persoonlijk uit te zwaaien en gedag te
zeggen. We gaan naar het eerste wisselpunt in Winterswijk, waar we de teams bij de rotonde langs
zullen zien komen. Na alles te hebben opgezet (inclusief plastent) kunnen we even lekker in het
zonnetje relaxen. Team B maakt zich klaar en nuttigt nog een heerlijke warme maaltijd van Gerard.
Eén van de aggregaten is ontploft, kwam aardig wat rook uit, dus we doen het nu met 1 aggregaat.

Tijdens het lopen schiet er bij Karianne een zweepslag in. Wat ontzettend balen. Carlijn loopt onder
een boog door en is er een mooi onthaal bij het ziekenhuis Beatrix in Winterswijk. Chloë mocht in
Winterswijk de medaille van de burgemeester in ontvangst nemen. Deze is daarna naar Karianne
gegaan, omdat ze helaas niet meer verder kan door haar blessure. Ze heeft zich hier zo lang op
voorbereid en op verheugd en dan is het plotseling door een blessure voorbij. We leven allemaal met
haar mee, maar moeten ook verder.
De fietsers mogen samen met Carlijn als loper een rondje over de atletiekbaan in Haaksbergen
maken.
Hein neemt de loopbeurten van Karianne tijdens deze etappe over totdat team A bij het wisselpunt
arriveert. Daar overleggen de teamcaptains met de reservelopers hoe we verder gaan deze Roparun.
Marlouke gaat de volgende etappe meelopen in team A.
Team B vertrekt voor hun eerste etappe om 18.20 uur met
Valerie, Joslyn, Ilona en Nienke als loper. Samen zijn ze “Veel
Juichen Is Normaal”. Het is prachtig weer en een mooie route.
Inloophuis De Oude IJssel staat klaar met stroopwafels en
snoepjes. Erg leuk en attent dat mensen dat doen. In Doetinchem
bij het Inloophuis krijgen we snoepjes uitgereikt, maar al fietsend
iets uit een bak pakken, is soms best lastig. Mariska stoot nog net
niet de bak uit zijn handen. De zonsondergang is mooi en we spotten nog een ooievaar. Een ander
team onderweg raakt gefrustreerd. Valerie en Ilona lijken wel een heel
lang stuk te rennen, maar ze hebben niet in de gaten dat we een tweeling
in ons team hebben. De lichtgevende veters van de fietsers doen het
goed. We zijn goed zichtbaar zo. De teams onderweg lopen na 4x warm
voor onze gezelligheid! Eerst een steelse blik, 2e keer een handje, en na 4x
wordt er meegejuicht.
Team A kan genieten van een welverdiende massage en een
hapje eten om vervolgens door team C naar het 2 e wisselpunt
te worden gereden.
De maaltijden van Gerard zijn weer heerlijk! Gerard, bij deze
nogmaals hartelijk bedankt voor je heerlijke kookkunsten!
Om 21.45 uur wordt de bestelling doorgegeven van team B. Dit betekent dat de
maaltijden kunnen worden opgewarmd en dat team B nog ongeveer 12 kilometer moet afleggen
voordat team A voor hun 2e etappe kan starten. Het aggregaat draait, team C heeft zijn draai
gevonden en het loopt allemaal gesmeerd.
Om 22.45 uur komt team B aan bij de Burger King in Zevenaar. Tijdens de nodige massages wordt er
gegeten, de fysio’s gevoerd met poffertjes (zodat ze door kunnen met masseren). De boter van de
poffertjes is nergens te vinden. Totdat we een grote witte doos met onbekende inhoud in de koelbox
vinden met …… 5 kg roomboter 😊We hadden toch maar 1 pakje besteld… De lopers kunnen daarna
hun bed in de camper weer opzoeken voor de nodige rust.
Team A gaat voor de 2e etappe de nacht in. Met de zelfgemaakte verlichte
handjes in een badmintonracket is het lopende team goed zichtbaar. De
doorkomst in Duiven is erg gezellig. We krijgen daar van alles aangereikt
(bekers, handdoekjes etc.).
Zodra de loper de nacht in rent, is alleen de fietser voor je en de koplamp van
de fietser achter je zichtbaar. Het is niet koud vannacht, zo’n 16 graden. In de
lopersbus worden we warm gehouden met dekens.

Het basiskamp wordt weer opgebroken en de karavaan vertrekt naar de
volgende wisselplek. Het is echt donker. We komen aan in Wijchen waar de
volgende wissel rond 3.30 uur van zaterdag op zondag wordt verwacht.
Even tijd voor team C om wat slaap te pakken, voor zover dat gaat. De
andere teamleden maken zich weer klaar voor hun volgende nachtetappe.
Het circus draait weer.
Als team B rond 3.45 uur aan hun 2e etappe begint is het nog donker en niet koud, maar om 4.30 uur
wordt het al licht. We worden getrakteerd op een mooie zonsopkomst. We worden in dialect
toegesproken, maar Mariska verstond het nog net: ‘Niet zo snel van de berg af’. We
hebben onze 3e olifant (ook al is het een beeld) gezien en gaan voor de Big Five. Een giraf,
“cabrio”dromedaris en de ezel tellen we ook mee. We komen door rustige dorpjes, maar
het is nog vroeg. Deze etappe ging soepel en snel. Milcah, de fysio van team B, is op het
basiskamp gebleven, omdat ze de volgende etappe met team A meeloopt.
Het volgende wisselpunt is achter het Roparun Steunpunt in Horst. Team B komt hier om 8.05 uur
aan. Er heerst hier een gezellige sfeer, er is muziek en het gebruikelijke lekkers (rookworst, soep,
croissantjes etc.). Team A is klaar voor hun 3e etappe. Ondertussen verzorgt onze fysio Marlouke
iemand van een team uit Houten, omdat zij het zonder fysio moeten doen. De Roparun doe je
samen! Als dank heeft hij nog een donatie gedaan. Fred heeft afgelopen nacht via de teamcaptains
app een oproep gedaan voor krukken voor Karianne, zodat ook zij een beetje uit de voeten kan. Hier
worden wij op onze beurt weer geholpen door team 133 “Samen voor Palliatief”. Zij hebben op hun
kantoor in Horst nog wel krukken staan die we kunnen lenen . Dus hup op de fiets en bij
teamcaptain Jessie afgehaald.
Het basiskamp verhuist om 11.00 uur naar Nuenen en
moeten het nu doen met onze 3e optie. Deze
wisselplek ligt iets van de route af, maar er staat daar
wel een schone Dixie. Floor gaat straks 2 etappes met
team B meefietsen, want Mariska loopt de 4e en 5e
etappe met team A mee. Milcah sluit weer aan bij team B. Het begint te regenen op het moment dat
de wissel nadert. Team B vertrekt om 13.00 uur in regenkleding op de fiets met
de lopers. Het gaat steeds harder regenen en het houdt niet meer op. “Nothing
can stop us 😊”. Dikke druppels, de lopers zijn helemaal doorweekt en hebben
soppende schoenen. Bij de hoofdsponsor Dela springen Ilona, Valerie en Nienke
in een rijdende bus, want je mag
er niet stoppen. In Best, ondanks
de regen, toch een klein feestje
met op 3 plekken live muziek. Ze hebben hun best
gedaan in Best!
Nienke, Joslyn en Valerie hebben 6 km gebikkeld door
een monsterbui. Perfecte timing voor Floor en Marco
om even hun fiets af te staan aan de lopers voor de
run-bike-run en droog in de bus te genieten van een
warme thee en soep. Het lijken wel triatleten; rennen, fietsen en zwemmen. Zo gaat het maar door;
wie is de volgende die mag watertrappelen? Bij aankomst op het wisselpunt zijn ze koud, doorweekt
en er even helemaal klaar mee.

Om 18.15 uur gaat team A op pad voor hun 4e etappe. Het
regent nog steeds flink. Hardlopen met een poncho aan gaat
prima en de kleding blijft nog redelijk droog. Dansen en springen
door de plassen. Marloes heeft het “in het water” zo naar haar
zin dat ze van de route afwijkt en een vreugdedansje maakt in
de plaatselijke fontein. Onder het mom van “natter gaat het niet worden”. De sfeer
in de tenten en cafés onderweg zit er goed in! Als het dan halverwege minder gaat
regenen en uiteindelijk droog wordt, gaat het waaien. Dit maakt het voor het team
even bikkelen, maar er is genoeg vertier en support in de dorpjes. De lichtgevende veters doen het
nog steeds goed. ’s Avonds is het één groot lint van lopers en fietsers met lichtjes door het donkere
Brabantse landschap.
Om 23.10 uur start team B weer vol frisse moed aan hun 4e etappe, de nacht in. Het is gelukkig weer
droog en niet koud en ze komen ook veel gezelligheid tegen onderweg. Af en toe een mentale klap
als we langs de Mac komen, die nog open is, maar ook daar word je uiteindelijk sterker van! In Breda
lopen we een ereronde over de versierde baan van AV Sprint.
Langs een hospice staan glazen potjes met kaarsjes die de route verlicht en daar worden we
getrakteerd op appeltjes en komkommer. Heerlijk! Wel (bijna) de afslag gemist, oeps.
Een mooie doorkomst in Roozendaal op het podium, waar we een handje mogen schudden met de
burgemeester. We krijgen verrassingstasjes mee en een hele mooie brief. Tot slot van deze etappe
heeft een vogel het op Nienke gemunt en laat een fraaie vlek achter. Het brengt geluk zullen we
maar zeggen.
Om 3.30 uur wordt team A wakker gemaakt voor hun laatste etappe. Hein heeft een mededeling
voor Mariska dat Joslyn in team B is uitgevallen als loper en dat ze hun laatste etappe niet mee kan
lopen. Mariska belt Femke, maar ze hebben al een oplossing bedacht. Milcah gaat de laatste etappe
van team B meelopen. Goed opgelost zo!
Het is 4.35 uur (en dus al licht aan het
worden) als team A vertrekt vanaf
Ossendrecht richting Willemstad. Het weer
ziet er goed uit en het zonnetje komt er
zelfs doorheen. In Bergen op Zoom hebben ze een ‘gele muur’ gemaakt met namen van
overleden kankerpatiënten. Indrukwekkend! Als team hebben we de naam van
Maurice Giezeman (oud-collega en loper) hier ook op laten zetten. Het neemt de pijn in
het vermoeide lijf weg om je weer even te
realiseren waarvoor we het doen.
Nog steeds veel gezellige plaatsen waar we
doorheen komen. Mariska eindigt als loper bij de
carpoolplaats in Willemstad waar familie van teamleden
en team B en C ons op staan te wachten met heel veel
enthousiasme.
Er wordt gezellig bijgepraat en Mariska moet zich snel omkleden om de laatste etappe met team B
mee te fietsen. De nodige organisatorische zaken worden nog even snel geregeld en dan kunnen we
echt gaan. Om 10.15 uur vertrekken we met team B voor de laatste etappe. Fred, Linda, Corné,
Femke en Joslyn fietsen voor de gezelligheid mee.

Het is nog droog en zonnig en we hebben de wind aardig mee, maar ineens worden we overvallen
door een enorme plensbui. Iedereen helemaal doorweekt en we rennen weer door de plassen. Het is
een hele plaatselijke bui, want in Oud-Beijerland iets verderop,
is er niks aan de hand. Hier is het weer fantastisch met al die
mensen langs de kant en gezellige muziek en aanmoedigingen.
Dit voelt weer zoals vanouds vanuit de Parijs route.
De lopers en fietsers hebben het zwaar door de natte kleding
en de wind. Je kunt je op deze manier niet meer warm
lopen/fietsen. Maar we zetten door. Plots komt er een
motorrijder van de Roparun (net voor de Heinenoord tunnel)
naast Mariska rijden. Hij heeft ons wat te zeggen: “Ik heb een
belangrijke mededeling voor jullie. Er is licht aan het einde van de tunnel.” Die opmerking hebben we
net nodig!
De ontvangst in Barendrecht is ook weer leuk en gezellig. De burgemeester staat daar altijd klaar om
iedereen hartelijk te ontvangen.
De route door Rotterdam
naar het Wilhelminaplein
(finish voor de
tijdsregistratie) is aangepast
en saaier dan voorheen. Het
begint hier weer hard te regenen helaas.
Ilona loopt om 14.52 uur over de finish, waar de andere teamleden ons staan op te wachten. We
hebben het gehaald! We knuffelen elkaar en zijn blij dat we er zijn (na 49 uur
en 12 minuten). Met een lach en een traan en een aantal verkleumde
teamleden. Er worden wat (fleece) jassen aan de teamleden gegeven die het
koud hebben en dat helpt. Samen lopen we over de Erasmusbrug naar de
Coolsingel.
Na het finishen met het hele team bij de echte finish boog met publiek
(ondanks de regen) en muziek, knallen door Fred en Mariska, de kurken van
de flessen bubbels. Eindelijk het welverdiende drankje, proost allemaal! We overhandigen iedereen
de mooie medaille! Een mooie finish van een heel pittige Roparun!
We hebben de drankjes daarna overgeslagen en zijn vrijwel meteen naar de Kralingse Zoom gegaan
waar het wagenpark staat geparkeerd. Om 17.00 uur vertrekken we naar het Diak Zeist, waar we om
17.45 uur aankomen. In een uur tijd ruimen we alles op. Dit gaat ieder jaar sneller!
In het restaurant van Diak Zeist nog de afsluitende woorden van de teamcaptains en daarna kan
iedereen op huis aan voor een warme douche en een heerlijke nacht in een lekker warm bed.
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 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 € 3.402.466,-!. 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, voorlichtingsprojecten en andere nieuwe initiatieven voor
kankerpatiënten.
Met een opbrengst van € 23.000,- voor al deze prachtige projecten 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!
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

