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Ruim 25 Soesters vormen hechte ploeg voor Roparun

Rennen voor andermans leven
Tien lopers, (voorlopig) drie fiet-
sers, circa twintig begeleiders, 
één doel: zo veel mogelijk geld 
inzamelen voor Stichting Ropa-
run die projecten voor mensen 
met kanker financiert.

Een groep Soesters doet in het pink-
sterweekeinde (26-28 mei) mee aan 
de Roparun. In estafettevorm leggen 
ze de bijna 530 kilometer tussen Pa-
rijs en Rotterdam af.
‘We hebben nu een team waar we 
trots op kunnen zijn. Het is al vol-
op bezig,’ zegt Rob Stalenhoef van 
Smurfit Kappa, de bedrijfsnaam 
waarnaar het Soester team is ver-
noemd.

Terwijl schaatsminnend Neder-
land helemaal in de ban is van 
het natuurijs laat Wesly Dijs 
de slootjes en vaarten in Soest 
en omstreken links liggen. Het 
schaatstalent uit Soest, dat ander-
halve week geleden nog tweede 
werd bij het NK allround voor 
B-junioren, wil ooit best eens de 
Elfstedentocht rijden, maar hij 
heeft een andere droom. ‘Mee-
doen aan de Olympische Spelen 
lijkt me heel gaaf.’

Dat Wesly Dijs voorbestemd was 
om te gaan schaatsen was voor zijn 
geboorte al bepaald. ‘Mijn vader 
en moeder kennen elkaar via het 
schaatsen,’ vertelt de zestienjarige 
VMBO-scholier. ‘Op mijn negende 
ben ik zelf gaan schaatsen bij SSV 
Eemland in Soest. We trainden al-
tijd op de kunstijsbaan in Utrecht.’

Steeds serieuzer
Al snel werd het schaatstalent van 
Dijs herkend. ‘Als pupil werd ik 
uitgenodigd om aan het NK mee te 
doen. De eerste keer werd ik elfde, 
het jaar erna eerste. Daarna is het 
alleen maar doorgegaan en werd het 
schaatsen steeds serieuzer. Op dit 

moment train ik doordeweeks iedere 
dag en heb ik in het weekeinde mijn 
wedstrijden.’
Komend weekeinde mag het sport-
talent van Soest uit 2011 weer vol 
aan de bak. ‘Ik kan me selecteren 
voor het NK afstanden. Daar wil ik 
graag vlammen op mijn twee favo-
riete afstanden. Dat zijn de 1000 en 
1500 meter. Die twee afstanden lig-
gen mij het beste en de 1500 meter 
is natuurlijk ook het koningsnum-
mer bij het schaatsen.’

Niet te kriebelen
De afgelopen twee weken kon er in 
Nederland overal op natuurijs ge-
schaatst worden, maar bij Dijs be-

gon het niet te kriebelen om buiten 
wat tochtjes te maken. ‘Schaatsen op 
natuurijs doe ik niet,’ zegt hij reso-
luut. ‘Het is een hele andere tech-
niek dan op kunstijs. Bovendien is 
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die kou niet goed voor je spieren. 
Ik wil daardoor niet uit vorm raken. 
Natuurlijk leeft de Elfstedentocht 
wel bij mij, maar je moet achttien 
jaar zijn om mee te doen, dus daar 
ben ik nu nog veel te jong voor. La-
ter zou ik die tocht best wel een keer 
willen rijden, dat zeker.’

Ultieme droom
Het Friese ijs is niet de ultieme 
droom van het schaatstalent. ‘Dat 
is meedoen aan de Olympische Spe-
len. Dat lijkt me gaaf.’ Dijs weet ook 
al in welk jaar dat zou moeten ge-
beuren. ‘In 2018. Waar ze dan ge-
houden worden weet ik niet eens. 
Ergens in Azië geloof ik, maar dat 

is niet zo belangrijk.’ (Pyongyang, 
Zuid-Korea - red.)
De nuchtere Soester is echter geen 
dagdromer. Hij weet dat hij nog 
maar aan het begin staat. ‘Ik wil 
graag verder in het schaatsen, maar 
ben bijvoorbeeld nog niet gevraagd 
voor Jong Oranje. Ik weet trouwens 
ook niet of ik dat nu al zou willen. 
Zij hebben Heerenveen als thuisba-
sis en ik wil graag nog thuis blijven 
wonen. Ik ga er ook vanuit dat ik 
volgend jaar gewoon weer met de 
baanselectie Utrecht train. Daar-
naast wil ik een studie volgen die 
goed te combineren valt met het 
schaatsen. Op dit moment zit ik op 
het Prisma College in Amersfoort 
en krijg ik veel medewerking van 
school. Zolang mijn cijfers goed zijn 
is dat geen probleem. Volgend jaar 
ga ik naar het MBO en wil dan een 
school vinden die mee wil werken.’

Kwalificatie
Dat is echter allemaal een zorg voor 
later. Eerst de kwalificatie voor de 
NK afstanden afronden en dan daar 
goed voor de dag komen. ‘Ik wil het 
seizoen graag goed afsluiten, want 
na dat toernooi is het alweer bijna 
afgelopen.’

Elke woensdagmorgen om half ne-
gen en maandagavond om half acht 
verzamelen de lopers zich voor hun 
trainingen. Er worden kilometers 
gemaakt, ongeacht de weersom-
standigheden. Fietsers, fysiothera-
peuten en verzorgers begeleiden de 
sportieve lopers. Op de achtergrond 
staan mensen klaar. De een bouwt 
en beheert de website of de Face-
book-pagina, een ander zorgt voor 
drukwerk, een groepje verzorgt de 
catering en/of de faciliteiten. Er zijn   
mensen die zich bezighouden met pr, 
met sponsors en zelfs met kleding.
De circa 25 Soesters, veelal actief 
als zelfstandig ondernemer en in de 
kracht van hun leven, bundelen hun 

krachten. Niet om er zelf beter van 
te worden. Ze rennen voor ander-
mans leven. Met de opbrengst van 
de Roparun worden projecten voor 
kankerpatiënten gesteund. Want 
sinds het bestaan is het motto van 
de Roparun: ‘Leven toevoegen aan 
de dagen, waar geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan het 
leven’.
De groep Soesters heeft zelf ook 
nog een slogan: ‘Proud to be (re)
member(ed)’.

24-uurstraining
De teamvergaderingen, eenmaal 
per maand, vinden plaats in Muse-
um Oud Soest, op 11 maart en 15 

 z Het volledige team van Roparun Soest, met lopers en 
begeleiders. In het pinksterweekeinde starten ze in Parijs om 
in estafettevorm de ruim 500 kilometer naar Rotterdam af 

te leggen. Projecten voor mensen met kanker profiteren van 
de sportieve prestatie die gepaard zal gaan met verschillende 
sponsoracties.
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april zijn er gezamenlijke trainin-
gen en in het weekeinde van 4 en 5 
mei vindt de eerste 24-uurstraining 
plaats. Dan vindt een ‘generale re-
petitie’ plaats, waarbij deelnemers 
en begeleiders samen een etmaal 
lang op pad gaan. De lopers om per 
toerbeurt hun conditie op te vijze-
len, de fietsers om hen op de weg te 
begeleiden, en in de slipstream het 
busje met de andere deelnemers en 
begeleiders.
‘Van makelaar tot bloemist, van 
wethouder tot fysiotherapeut. On-
dernemend Soest wil een steentje 
bijdragen aan het goede doel,’ al-
dus een woordvoerder. De site is al 
toegankelijk: www.roparunsoest.nl

Sponsoracties
‣ De lotenverkoop (mail naar 
info@roparunsoest.nl)
‣ Voor € 25,00 wordt men 
vriend van Roparun Soest.
‣ Voor € 100,00 wordt men 
vriend en krijgt men gratis toe-
gang tot het eindfeest op 2 juni.
‣ Sponsors kunnen een ‘arrange-
ment’ kopen voor 5000, 2500, 
1500 of 750 euro.
‣ In april is er een Dance en 
Dinner om geld te genereren.
‣ Er volgt ook nog een team-
prestatie.
‣ Tot afgelopen weekeinde 
stond de teller op ruim € 11.000

Het team
De lopers
Dorinda van der Fliert
Frans Davelaar
Gea van der Pol
Ilona Sluis
Jeffrey Pijl
Mandy Roeland
Manon Smeeing
Peter Spier
Titia Beumer
Wout Middelman

De fietsers
Ben de Bruin
Chris Alkema
Wout Blankestijn
(twee vacatures)

De chauffeurs
Marco van Schalkwijk
Rob Stalenhoef
Tialda Bakkum

De fysio’s en verzorgers
Fridtjof Egeler
Lex Drop
Mandy Roeland

Website en social media
Remco de Hiep
Wout Blankestijn

Drukwerk
Chris Alkema, Jeffrey Pijl, Frans 
Davelaar

Secretariaat en pr
Ilona Sluis
Manon Smeeing
Sonja Huizinga

Catering
Antonio van den Hengel, Da-
niel van de Kant, Peter Spier, 
Yvonne Kemmerling

Kleding
Gea van de Pol, Sonja Huizinga

Faciliteiten
Antonio van den Hengel
Marco van Schalkwijk
Rob Stalenhoef
Wout Middelman


