
Voorwoord
Het aftellen is begonnen; a.s. zaterdag starten we om  
12.32 uur in Hamburg. Tweede pinksterdag komen we 
Goudriaan door. Tot slot komen we rond 15.30 uur aan 
op de Coolsingel aan. Daarna zullen we terugreizen naar 
Goudriaan en hopen daar nog op een gezellige afsluiting. Op 
de roparunsite kun je volgen waar we zijn. Geregeld sturen 
we namelijk sms-jes uit.

www.roparungoudriaan.nl

Het motto: “leven toevoegen aan dagen, 
waar vaak geen dagen meer toegevoegd 
kunnen worden aan leven” blijft stevig 
het motto van de stichting Roprarun.  Dat 
we stil staan bij het doel mag duidelijk 
zijn; sommigen worden er zelfs direct of 
indirect mee geconfronteerd. Als team 
moet je dan wel stevig in je schoenen 
staan en daarom is naast betrokkenheid 
bij het doel ook de onderlinge band van 
groot belang. Zeker ook tijdens de run, 
want dan gaan de emoties ook een rol 
spelen.  Daarom is ons motto ook wel: als 
je hard wil gaan moet je alleen gaan, als 
je ver wil komen, moet je met elkaar gaan.

Het is bijzonder dat we een team hebben 
dat zo draait zoals het nu draait. In de 
laatste weken komen er altijd nog wel een 
paar wissels aan, omdat blessures  zowel 
lichamelijk als geestelijk opduiken. Dan 
zijn we er ook voor elkaar!

Zo viel Ronald Vonk in als loper voor 
Sander Roos en is Ard Visser nu 
reserveloper geworden; hij blijft stand-by 

totdat we gestart zijn.  Cees IJzerman is 
vorige week ingeschoven als fietser voor 
Marion. En tot slot is Gerjan de Vries nog 
als PR -man aangeschoven in de laatste 
weken.

Voor mij is dit de vierde Roparun; twee 
keer gezorgd voor die catering, nu twee 
keer als teamcaptain. Blij ben ik met de 
ondersteuning van Jaap den Toom, een 
‘ouwe rot’ in de Roparun; iemand van 
het eerste uur. Hij liep de run ooit van 
Rotterdam naar Parijs. In de verdeling 
van het team leidt Jaap het team dat start. 
Na 50 km. start dan het team Adrie.

Ook zo blij zijn we met onze vaste 
steunpunt bij de vrachtwagen met Aart en 
Arie.

Maar zo heeft iedereen zij stekkie: regelt 
Conny het allemaal administratief.  Zijn 
de masseurs er klaar voor en zorgt Corrie 
voor catering.

Bedankt ook allen voor de deelname aan 
acties en sponsoring van het doel op 
welke wijze dan ook!! Er is weer een mooi 
bedrag bij elkaar gebracht. Niet zo hoog 
als anders, maar desondanks een goede 
bijdrage.

Onderweg met 25 man is prachtig. 
Emotioneel wordt het als mensen je 
langs de kant van de weg bedanken en 
er kilometers lichtjes staan bij Zutphen, 
als een burgemeester je de hand geeft, 
die er een nacht staat, en als je je familie, 
vrienden en bekenden ziet onderweg, 
in je dorp, de Alblasserwaard of aan de 
finish. Dan weet je dat je het doet -niet 
voor jezelf- maar voor dat ene doel.

Adrie Krielaart, Team Captain

“Als je hard wil gaan 
moet je alleen gaan, als 

je ver wil komen, moet je 
met elkaar gaan.”



Bericht van stichting  
Hospice-vtz Gorinchem
De stichting Hospice-vtz Gorinchem e.o. was blij verrast met de 
donatie die zij vorige maand via de Roparun mocht ontvangen voor 
de verbouwing van de badkamer in de hospice aan de Haarstraat in 
Gorinchem. In de hospice worden mensen in hun laatste levensfase 
verzorgd door vrijwilligers samen met de wijkverpleging en de huisarts. 
Naast de ondersteuning van de gasten in de hospice is ook een goede 
sfeer en het bieden van comfort belangrijk.  Wij hopen met de verbouwing 
van de badkamer aan onze gasten een plaats te bieden waar zij in een 
sfeervolle en eigentijdse omgeving kunnen worden verzorgd. De gift die 
wij ontvingen, maakt dit mede mogelijk. Wij zijn de Roparun en hun 
vrijwilligers in Goudriaan hiervoor dan ook erg dankbaar.

DOORKOMST 
  GOUDRIAAN!

Waar is het feestje?

Nog geen plannen voor tweede pinksterdag? 
Kom naar het plein voor het oude gemeentehuis. 

Daar kunt u onder het genot van een hapje en een drankje de teams aanmoedigen. 
Uiteraard is er muziek en met de speeltuin in de buurt is het voor de kinderen ook 
een feestje! Kortom, jong en oud, iedereen is welkom!

www.roparungoudriaan.nl

De Roparun 
houdt van 
Goudriaan!
Zoveel positieve reacties hebben 
wij van teams gekregen over de 
doorkomst in Goudriaan. Alle teams 
hebben en verdienen weer dezelfde 
steun! Wij van Team 135 hopen dan 
ook dat vanaf 8 uur alle teams weer 
een super ontvangst krijgen. 

Vorig jaar was Goudriaan een 
geweldige plek om doorheen te 
lopen. 

Dit leverde een mooi bedrag van 
10.000 euro op wat de gemeente 
Molenwaard en het Doorkomstcomité 
Goudriaan in onze Regio heeft 
mogen verdelen aan lokale doelen:

€ 4.100,- voor Hospice in Gorinchem
€ 5.000,- voor 2 Hospicekamers in 
Bleskensgraaf  € 900,- voor Beatrix 
Ziekenhuis 

De teams hebben ook dit jaar de 
Goudriaanse steun weer hard nodig 
voor het laatste moeilijke stuk!



LIVE VERSLAG

Team Jaap
Lopers
Arie van Meeteren
Ronald Vonk
Barbera de Bruin
Marieke de Koning

Fietsers
Kees van Elk
Renate Ouderkerk

Masseurs
Pieter Burger

Team captain / Chauffeur
Jaap den Toom 

Navigator
Diana de Haan

We zouden jullie het liefst allemaal meenemen in ons busje. Helaas heeft de 
organisatie besloten dat het team uit slechts 23 personen mag bestaan. Maar niet 
getreurd. We denken een mooie oplossing gevonden te hebben. U hoeft er niet 
eens de deur voor uit. Het volgende bieden we u aan. Gedurende de run zal ik vele 
tweets gaan zenden. Ik zal hoppen van busje 1 naar busje 2. Zelfs de vrachtwagen 
zal niet bespaard blijven. Overal waar ik kom zal ik tweets achterlaten, zodat u niks 
hoeft te missen! 

Gerjan de Vries 
de razende reporter

Team Adrie
Lopers
Corrie den Ouden
Eline den Braven
Francis vd Grijn
Laurens Vonk

Fietsers
Cees IJzerman
Maarten van Zee

Masseur
Erika Kok-Verburg

Chauffeur
Arjen Vonk

Team captain / Navigator
Adrie Krielaart

Website:
roparungoudriaan.nl

Twitter:
twitter.com/teamgoudriaan

www.roparungoudriaan.nl

School met de bijbel 
Noordeloos bedankt!
Ze zeggen weleens, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Maar dat 
dit ook op gaat voor de bedragen die binnenkomen wisten we nog 
niet... 

We denken dat de kinderen van Noordeloos behoorlijk duizelig zijn geworden van 

de rondjes die ze hebben gerend. In totaal renden ze 6000 euro bij elkaar voor het 

goede doel. Een bedrag waar het bij ons ook van gaat duizelen! Een groot applaus 

voor deze kanjers!

Ondersteuning 
Thuisbasis (de vrachtwagen)
Aart de Jong
Arie Koorevaar

Catering
Corrie Versluis

Vliegende masseur
Conny Burger-Balde 

Razende reporter
Gerjan de Vries

TEAMINDELING:



www.roparungoudriaan.nl

Aantjes Machinery 
A. den Hartog
A.D. den Braven
aannemers bedrijf A. T. v/d Werken  
Aannemersbedrijf D.W. Koorevaar 
Aannemersbedrijf Duym
Aannemersbedrijf Wallaard
AC Bikker  Glazenwasser
Administratie kantoor Pelikaan
Alara Lukagro
architectenburo Bikker
Aspect ICT
Autobedrijf Van der Wal
Bakkerij van der Grijn
Beijer transport
Biketotaal C. IJzerman
Bolex bv
Bons Service
Bouwbedrijf Kon bv.
Brandwijk en Kon
Chateau du Tets
Circuit Romeijn
CM Baars & Zn.
Dbk kraanverhuur
De Buurt
De Guirlande
De Theewagen
Debion energie-techniek
DJS Hekwerken
Domein Oosteind

Drogisterij De Wit
Elektro Aanen
Fam Bons
Fa J.H. Ouderkerk
Fa van Wijgerden
Fysio Bax
Garage Jaspers
Garage Rozendaal
Gelecon Giessenburg
GJV Diesel Service bv
Haarstudio Corrie
Hamoen LMB
HC Vink  Transport
Het Vogelhuisje
Hoefsmederij Van Zee
Hoveniersbedrijf G. Slob
Huisartsenpraktijk  Kruithof
IJB Groep
Installatie bedrijf PWK
J.A.  Cluistra beheer
Juwelier Mulder
Kaashandel Bouter
Kinderopvang klein maar dapper
Kom in de Bedstee  
Koninklijke Smals
l. Ruisbroek
Lakerveld ingeneurs & architectuur bureau bv
Lodder applicaties
Loodgietersbedrijf Plat
Loonbedrijf D vd Dool 

M. v/d Heuvel Kraanverhuur 
Marius van Driest Rietdekker
Meeuwenplaat
Melktechniek L. de With
Onderhoudsbedrijf Cornel de Koning
Optima uitzendburo
PJ Stolk Timmer/Onderhoudsbedrijf
Restaurant De Gieser Wildeman
Rijsbergen Waddinxveen
Rontrex Schijfladders
Schapekop
School met de bijbel Noordeloos
Schoorstenveger dhr. JWJ de Regt
Swijnenburg
Taxi Haars
Timmerfabriek gebr Bos
Teus kuiper transport
Transportbedrijf A. van Vuuren
vakgarage H. van ‘t Hoog  
Vakgarage Roest
Vakgarage Verhey
Van Vianen
Van Vliet infraservice
Veehandel de boer
Verloskundige praktijk Alblasserwaard oost
Zwaartransport vd Vlist

Wij bedanken al onze sponsoren!


