
Inleiding
De Roparun is inmiddels een bekend feno-
meen in Rotterdam en omgeving. Het is een
estafetteloop van Rotterdam naar Parijs van
ongeveer 520 kilometer. Deze loop wordt afge-
legd met acht lopers, fietsers en volgauto’s.
Het doel van de Roparun is om zoveel mogelijk
geld op te halen om mensen met kanker extra
verzorging te bieden, zodat zij naast hun ziek-
te, een zo aangenaam mogelijk leven kunnen
leiden. In 2004 namen zo’n 180 teams deel aan
deze estafetteloop, die dan voor het eerst in
omgekeerde volgorde wordt afgelegd: van
Parijs naar Rotterdam.
Deze estafetteloop is in 1992 gestart toen 
enkele vrienden (waaronder van dhr. en mevr.
Van Noort, de directie van de stichting) beslo-
ten een estafetteloop te organiseren om geld
op te halen voor mensen die aan de ziekte 
kanker lijden.

RA doet ook mee
Begin 1994, het was ergens in februari, kwam
Carlo Snel op een trainingsavond naar Flip
Dekkers toe met de mededeling dat hem was
gevraagd mee te doen met de Roparun, een
estafetteloop naar Parijs. Het was voor Flip en
Carlo een onbekend fenomeen. Via via was hij
gevraagd als loper mee te gaan en hij vroeg
aan Flip om ook als loper mee te gaan. De
betreffende groep kwam nog lopers te kort. De

oorspronkelijke groep was een vriendengroep,
maar er was wat onduidelijkheid of de groep
nog wel wilde gaan. Zij hadden zich wel inge-
schreven, maar hadden zich niet gerealiseerd
wat zo’n estafetteloop inhield. 
Er werd een bijeenkomst georganiseerd waar
duidelijk moest worden wat precies de bedoe-
ling was. Op deze bijeenkomst bleek dat, van
de oorspronkelijke groep, niemand nog de
interesse had voor een lange estafetteloop naar
Parijs. Kortom, Carlo en Flip waren de enigen
die het wel aardig en leuk vonden om zo’n
loop te gaan volbrengen. Toen bleek ook dat
het ging om een sponsorloop ten behoeve van
mensen met kanker. Er moest zoveel mogelijk
geld opgehaald worden om projecten te onder-
steunen om het leven van kankerpatiënten
dragelijker te maken. 

Er werd met de groep afgesproken dat wij zou-
den proberen een eigen groep/team te vormen
zodat wij de ‘fakkel’ van hen konden overne-
men. Want de oorspronkelijke groep (acht
mensen) wilde graag hun inschrijfgeld
(ƒ100,00 per persoon) terug. We zouden ons
best doen.
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Rotterdam Atletiek en de Roparun

G 1994. Rotterdam Atletiek

neemt voor het eerst deel aan

de Roparun en wordt vierde

in de wedstrijd. Hier met

Marc van Nassau als loper

(335) en Jan van der Wel als

fietsende begeleider (rechts).

F In 1994 werd na aankomst

in Parijs overnacht op een

gewone camping.



Het vervolg
Tsja, en toen begon het grote zoeken naar deel-
nemers. Carlo en Flip volgden in een groepje
wekelijks krachttraining onder leiding van
Walter Suvaal, in het krachthonk op de
Nenijto. Wij hebben daar lobbywerk verricht
om lopers en ondersteuners te vinden. Jasper
Everts en Peter Destombes, wilden wel. Toen
hebben we verder gezocht in ons trainings-
groepje. Dat viel niet mee. Niemand had van
de Roparun gehoord, laat staan dat er werke-
lijk interesse was om mee te doen. Uiteindelijk
waren ook Hans Bos, Cliff van Ooststroom,
Willem Oosterom, Marc van Nassau, Marchel
Witte bereid mee te doen. Naast Carlo Snel en
Flip Dekkers was de lopersgroep compleet. En
uiteindelijk hebben we A3 van den Berge
bereid gevonden om als teamcaptain de lei-
ding op zich te nemen. De groep werd aange-
vuld met vier fietsers: Erwin Suvaal, Marc

Brouwer, Ilona Kamps en Jan van de Wel.
Verder enkele chauffeurs en cateringmensen,
die via allerlei contacten hun steentje wilden
bijdragen. Ook was er een klein groepje die
tenten op de betreffende camping in Parijs
wilden opbouwen, waaronder Walter Suvaal
en Lex Mohr.
In de maanden voorafgaand aan de estafette-
loop probeerden we als team sponsors te zoe-
ken, materiaal te regelen en ook heel belang-
rijk: vergaderingen van de Roparunorganisatie
zelf bij te wonen. Deze vergaderingen vonden
plaats in de kantine van de brandweer in
Vlaardingen. Er waren toen 39 teams die mee-
deden. 

Sponsoring
De opbouw van het team en het zoeken naar
geld en materiaal was een avontuur op zich.
Alles moest worden geregeld: van de voertui-
gen tot de plakjes kaas. Iedereen droeg
zijn/haar steentje bij: bijzonder was dat de
broer van Jasper Everts zijn personenvoertuig
als wisselbus in alle vertrouwen ter beschik-
king stelde. 
Buiten het doel: geld ophalen voor de mede-
mens, was het ook een sportieve prestatie
waarin we wilden uitblinken, we waren ten
slotte een atletiekvereniging met atleten in het
bezit van een wedstrijdlicentie. Het bloed
kruipt waar het niet gaan kan!

De eerste keer
De dag des oordeels naderde en op de woens-
dag voor Hemelvaart in 1994 vertrokken we
naar par i j s ! Er was een eerst een rustige
loop waarin alle deelnemers in een grote groep
naar de Oldegaarde liep, naar de start.
Onderweg liep men langs de Daniël den Hoed
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H1996. Het RA-team wint de

wedstrijd.

V.l.n.r.: Cas Tiethof, Ulrich

Vreden, Marc van Nassau,

Carlo Snel, Flip Dekkers, Cliff

van Ooststroom, Eyob

Muller, Hans Bos.

E 1994. Het RA-team onder-

weg tijdens de wedstrijd in

Frankrijk.



Kliniek. Dat is een hele bijzondere ervaring!
Om kippenvel te krijgen. Het ziekenhuis was
leeggestroomd: patiënten, staand en in bed,
familie van patiënten, verpleegkundigen, art-
sen en andere medewerkers van het zieken-
huis, staan langs de weg of hangen uit de
ramen van het ziekenhuis om alle lopers en
fietsers toe te juichen (inmiddels blijkt na
jaren dat dit nog steeds een van de meest
indrukwekkende hoogtepunten is van de esta-
fetteloop zelf).  
Jan v.d. Wel, die ook trainer en fysiotherapeut
was, had een schema opgesteld waarin de
groep in twee ploegen van vier mensen werd
verdeeld. Iedere groep liep een aantal uren
met afstanden van twee kilometer. In de nach-
ten werden de ‘uurblokken’ langer. Zo dachten
we de hoogst gemiddelde snelheid te kunnen
halen. Het systeem was revolutionair, vond
Flip. Jan vertelde dat hiermee al ervaring was
opgedaan bij andere lange estafettelopen. 

Het verloop van de eerste keer
Het was prachtig weer, zomerse temperaturen
gedurende de loop. De voorgeschreven route
werd gevolgd en om de zoveel kilometer stond
er een ‘checkpoint’, waar de teamcaptain een
stempel kreeg. Een systeem zoals bij de
Elfstedentocht dus. Er werd prima gelopen.
Een enkele keer werd er verkeerd gelopen.
Eenmaal kwamen we daar pas achter toen we
al lang en breed weer op de juiste route zaten.
We liepen toen op de derde plaats en waren er
op gebrand deze plek te behouden. Helaas kre-
gen we hierdoor een straftijd aan onze broek
waardoor we onze derde plek verspeelden (de
verkeerde route leverde ons en andere teams
geen enkele tijdwinst op). 
De finish was letterlijk aan de voet van de
Eiffeltoren in Parijs. Met prachtig weer kwa-
men we 36 uur later (in de avond, het was nog
licht) aan als derde team. Dat we die straftijd
hadden, vergaten we maar. We waren heel erg
blij dit volbracht te hebben. 
Er werd overnacht op een ‘gewone’ camping,
tussen de ‘gewone’  kampeerders, die niet
wisten wat hun overkwam. Er volgde met het
team nog een barbecue, om de tocht der toch-
ten af te sluiten. Na enkele dagen werd de
terugweg ingezet, maar dan met de auto.

Enkele weken later kon de balans worden
opgemaakt: in totaal hadden alle teams 350
duizend gulden opgehaald, toen een recordbe-
drag. Ons team had met het vele sprokkelen
vijfduizend gulden overgemaakt naar de stich-
ting Roparun.

De jaren daarna
Zo’n eerste keer, dat smaakt naar meer! Dus
was het na zo’n eerste keer duidelijk dat het
jaar erop opnieuw gestart werd. De lopers-
groep en de teamcaptain (A3 v.d. Berge) ble-
ven hetzelfde, op de andere functies waren er
enkele wisselingen. Inmiddels was duidelijk
hoe e.e.a. georganiseerd moest worden. Ook
deze loop liep gesmeerd, hoewel er tijdens de
loop al een scheiding der geesten optrad. De
groep raakte enigszins verdeeld in een gedeel-
te dat zo snel mogelijk naar Parijs wilde lopen,
een record wilde neerzetten, en een gedeelte
dat dit niet wilde doen. Het leek op een atle-
tiekwedstrijd waarbij atleten met verschillen-
de intenties en verwachtingen aan meededen.
Ook in dit jaar werd er behoorlijk wat geld op
gehaald dat aan steeds meer doelen werd
besteed.
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H1996. Er werd een tweede

team gevormd door

Rotterdam Atletiek, voor wie

het doel belangrijker was dan

winnen.



Twee teams van RA
In 1996 werd de scheiding de geesten duidelijk
door de vorming van twee teams. Er werden
twee teams gevormd onder de naam
Rotterdam Atletiek. A3 v.d. Berge had aange-
geven te stoppen om als teamcaptain mee te
gaan. Er werden twee teamcaptains gezocht en
gevonden. Verder werden er lopers gevraagd
om de gaten op te vullen. 
Toen gingen ook twee teams met hun eigen
verwachtingen op pad. Het ene team ging voor
‘de winst’ in tijd en wilde als eerste aankomen
in Parijs. Dat was in 1996 voor het eerst niet
meer letterlijk onder de Eiffeltoren, maar op
het grote terrein waar ook werd gebivakkeerd.
In de twee teams was de sfeer perfect: de doe-
len tijdens de loop waren bij beiden duidelijk. 
In sportief opzicht was dit een succesvol jaar:
één team bereikte als eerste de finish. Het
andere team volgde enkele uren later vooraan
in de middenmoot. Het gaf ook publicitair de
nodige aandacht (landelijke en regionale
radio, regionale krant).
In financieel opzicht brachten beide teams ook
meer in voor het goede doel dan voorheen.
De jaren erop gingen beide Rotterdam Atletiek
teams steeds meer hun eigen weg: ook onder
andere namen. Het snelle team had twee jaar
lang als sponsor ‘Tattoo Bob Pleinweg’, in alle
opzichten een bijzondere sponsor. Je verwacht
dit niet zo snel van een tatoeëerder. Het wed-
strijdelement bleef er in zitten en de
gemiddelde snelheid werd steeds hoger. Bij de
eerste vijf aankomende teams speelde dit wed-

strijdelement mee. Bij de andere teams min-
der, of helemaal niet. Door de jaren heen heb-
ben meer atleten van Rotterdam Atletiek bij
diverse andere teams onderdak gevonden, als
loper, als fietser, als chauffeur, verzorger, of in
een andere functie.

Bijzondere RoParun
In 2000 is er nog een team met geheel RA-atle-
ten vertrokken, samen met een groep visueel
gehandicapten. Dat was een hele bijzondere
tocht, die door alle deelnemers als heel spe-
ciaal werd ervaren. Daarna is dit team waarin
Carlo en Flip nog steeds deel van uitmaakten,
ontbonden en zijn ze gestopt met het organi-
seren van een team. Ze vonden het na vijfmaal
(een jaar overgeslagen) wel genoeg. De uitda-
ging was er een beetje uit. Het was goed zo.
Het waren hele fijne tochten, waar je in enkele
dagen tijd intensief met elkaar samenleeft.
Dat was prachtig. Op naar een volgende uitda-
ging!

Groei
Door de jaren heen groeide de Roparun
gestaag; meer teams, meer geld dat werd inge-
bracht t.b.v. het goede doel. Inmiddels gaat
het om miljoenen euro’s die worden besteed
en is het een bedrijf dat werkt met enkele pro-
fessionele krachten. Maar het bestaat voor het
grootste gedeelte nog steeds uit vrijwilligers
die rond 1991 gestart zijn met een uit de hand
gelopen weddenschap om geld bij elkaar bren-
gen voor een zieke vriend. 
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E 2000. Een bijzondere

onderneming: Rotterdam

Atletiek loopt samen met een

blindenteam de Roparun.

Hier Cor Bezemer (rechts)

samen met Kempe Verwij.

E 1996. Rotterdam Atletiek

is tijdsnelste in de Roparun

en wordt gehuldigd in Parijs.




