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De Roparun is een loopevenement van 520 km uit Parijs en 

560 km vanuit Hamburg, waarbij mensen, in teamverband, een 

sportieve prestatie leveren om op de manier geld op te halen 

voor mensen met kanker. Dit evenement vindt jaarlijks plaats 

tijdens het Pinksterweekend. Een team uit Soest te weten Team 

Smurfi t Kappa met allemaal ondernemende mensen  uit Soest 

doet voor de eerste keer mee aan de Roparun.

Op zaterdag 26 mei 2012 gaat in Parijs en Hamburg de 21e 

Roparun van start. De fi nish is op maandag 2e pinksterdag om 

28 mei 2012 tussen 12:00 en 18:00 uur op de Coolsingel te Rot-

terdam.

Ons team start vanuit Parijs.

Roparun Team Smurfi t Kappa

Sponsorstand

Team Smurfi t Kappa Soest

€23.135,-
April 2012 

En verder ...
• De lotenverkoop is nog steeds aan de gang. Koop een 

lot(en),  €25,- per stuk bij een teamlid, steun de Roparun en 

maak kans op bijzondere prijzen.

• 14 en 15 april een mooi sportevenement bij Auto Smeeing 

Soest met diverse activiteiten voor jong en oud.

• 25 april diner met veiling bij de Eetvilla vd Brink. Op deze 

avond kunt u genieten van een mooi diner (€100,- per 

couvert) met tussen de verschillende gangen door een 

veiling van diverse goede en ludieke items. 

• 25 mei naar Parijs! Uitzwaaien om 12.30 uur bij het 

gemeentehuis van Soest

• 28 mei komen familie en vrienden ons inhalen op de 

Coolsingel te Rotterdam.

R R

www.roparunsoest.nl   •   info@roparunsoest.nl

De trekking vindt plaats onder toeziend oog van de notaris 

tijdens het Roparun Soest eindfeest op 2 juni 2012. 

De uitslag wordt gepubliceerd op de website.

Uw lotnummer:

Namens ‘Roparun Soest - Team Smurfit Kappa’ hartelijk dank 

voor uw steun!

prijs

€25,-
per lot



Roparun loterij
Koop uw lot(en) à € 25,- bij één van de teamleden en steun de Roparun. De prijsuitreiking vindt plaats 

tijdens het Roparun Soest eindfeest op 2 juni 2012. De uitslag wordt tevens gepubliceerd op de website.

Maak kans op prachtige prijzen, zoals:

Lopers:   

Dorinda vd Fliert 

Frans Davelaar   

Gea vd Pol

Ilona Sluis

Jeffrey Pijl  

Mandy Roeland

Manon Smeeing

Peter Spier

Titia Beumer

Wout Middelman

Fietsers:

Ben de Bruin

Chris Alkema

Freddy van Keken

Ruud Stapel

Fysio/verzorging:   
Fridtjof Egeler  

Lex Drop 

Mandy Roeland

Chauffeurs busjes:

Marco van Schalkwijk

Tialda Bakkum

Teamcaptains:

Antonio vd Hengel

Rob Stalenhoef

Drukwerk:   
Chris Alkema 

Jeffrey Pijl 

Frans Davelaar 

Catering:   
Antonio vd Hengel 

Daniel vd Kant 

Peter Spier 

Yvonne Kemmerling 

Website/Sociale Media:

Remco de Hiep

Kleding:  
Gea vd Pol

Secretariaat en

Communicatie:

Ilona Sluis

Manon Smeeing

Sonja Huizinga

Sponsorcommissie: 
Dorinda vd Fliert 

Frans Davelaar 

Majo Diepman

Tialda Bakkum

Titia Beumer

Faciliteiten:

Antonio vd Hengel

Marco van Schalkwijk

Rob Stalenhoef

Wout Middelman

Financiën:

Ben de Bruin

Frans Davelaar

Roparun Team Smurfi t Kappa 

Wat gaan de 25 teamleden doen:
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Roparun bank Middelman € 1499,-

Buiten Barbecue t.w.v. € 799,-

Samsung 32 LCD TV t.w.v. € 489,-

Rabo City Bike

Weekend verzorgd Tulip Garderen

Verzorgd weekend in strandhotel Westduin Koudekerke

Dinerbon t.w.v.  € 250,- Eetcafe Centraal

Meubelcheque t.w.v. € 250,- Pronto Soest

Brother printer t.w.v. € 175,-

Cadeaubon Middelman mode t.w.v. € 150,-

Inspanningstest met spirometrie en rustmeting t.w.v. € 150,-

Cadeaubon drukwerk t.w.v. € 125,- Drukkerij ESED

Wijnbon t.w.v. € 100,- Gommers

Dinerbon € 100,-  Eetvilla van den Brink

Cadeaubon Mac Denim t.w.v. € 100,-

Menles voor 2 personen t.w.v. € 100,-

Schoonheidsbehandeling t.w.v. € 75,- Puur Balans

Cadeaubon Kapsalon Haarland t.w.v. € 50,-

Cadeaubon Zoes t.v.w. € 25,-

Cadeaubon Hoeve Ravestijn t.w.v. € 25,-

Cadeaubon Proef t.w.v.  € 15,-

5 x 1 uur ramenlappen door schoonmaak bedrijf van Veen.nl

Dinerbon 3-gangen restaurant Eemlust Baarn

Sportcompressie kousen

IJstaart 6-8 personen

Mandje oesters

Wijnpakket Mercurius (3 fl essen)

Magnum rode wijn

Cross Pen

hoofdprijsweekend Parijs



Hoe wordt je teamcaptain en 
hoofdsponsor van een Roparun 
team? Dat is de vraag die ik me-

zelf inmiddels een aantal keren 

gesteld heb. Niet dat ik er spijt van 

heb, want wij zijn met een gewel-

dig team op weg om een fantasti-

sche prestatie te gaan leveren. In 

sportief opzicht door de langste 

estafetteloop van de wereld te lo-

pen en in fi nancieel opzicht door 

een, naar wij hopen, fantastisch 

geldbedrag bijeen te brengen 

t.b.v palliatieve zorg (zorg voor 

mensen met kanker). Dat laatste 

is toch wel het belangrijkste doel 

van de Roparun en door omstan-

digheden wil ik daar graag een ac-

tieve bijdrage aan leveren. Lopers, 

fi etsers, verzorgers en chauffeurs 

waren er voldoende er ontbrak al-

leen nog een teamcaptain. Voor wat betreft het hoofdsponsor-

schap ligt het iets anders. Het bedrijf waar ik voor werk, Smurfi t 

Kappa MNL Golfkarton, heeft gemeend binnen de kaders van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen meer lokale initia-

tieven te ondersteunen die een algemeen verzorgend karakter 

hebben. Nadat ik de mogelijkheid van hoofdsponsorschap bij 

Smurfi t Kappa onder de aandacht heb gebracht hebben wij na 

een stevig gesprek, waarin wij onze doelen duidelijk hebben 

moeten presenteren, de zaak beklonken. 

De Roparun wordt gelopen in 

het Pinksterweekend, 26 - 28 mei 

2012, en zal zowel in de voorbe-

reiding als in het weekend zelf 

veel vragen van alle deelnemers. 

Volgens mij is dat ook een van de 

succesfactoren achter de Roparun 

omdat alle deelnemende teams 

(ruim 400) op die manier kunnen 

laten zien dat zij mensen in hun 

omgeving willen ondersteunen/

gedenken in een strijd die vaak 

veel zwaarder is. Vanuit dit oog-

punt hebben wij als team ons ei-

gen motto gekozen, 

"Proud to (be / re)member”.

In mijn rol als teamcaptain ben 

ik op dit moment voornamelijk 

bezig om samen met 4 commis-

sieleden de zaken rondom de organisatie van de Roparun te re-

gelen. Dit team zal er o.a. voor moeten zorgen dat alle functies 

in het team goed bezet zijn, dat het vervoer zoals minibusjes 

en een touringcar geregeld is. Dat bivak en catering tijdens de 

loop op 5 verschillende plaatsen tussen Parijs en Rotterdam 

geregeld is en het belangrijkste dat de te lopen route voor alle 

deelnemers in ons team voldoende duidelijk is. Tijdens de loop 

is het mijn rol om samen met de andere verzorgers het team 

veilig aan de eindstreep te brengen.

Rob Stalenhoef

---

49 jaar

---

Commercieel Directeur bij 

Smurfi t Kappa MNL Golfkarton

---

Teamcaptain

Roparun - Een avontuur voor het leven



Alle sponsors bedankt!

Hoofd sponsor

Smurfi t Kappa

Gouden sponsor

Drukkerij ESED

GeoCensus

Smeeing Auto

Smeeing onroerendgoed

Zilveren sponsor

Middelman Wonen

Grand Café De Lindenhof

Rabobank Soest

Best Global logistics

Reto Internetburo

Intersport Van Dam 

Bronzen sponsor

De Reclamemakers

Repro Baarn

Golden Tulip 

Royal Taste 

Lijf en Visie 

Eetvilla van den Brink

Soester Courant

Korlaar Recycling

Webo Promotion

Mac Denim 

Prescan 

SSW Woningkeur 

U ook?

www.roparunsoest.nl   •   info@roparunsoest.nl

Sponsors Roparun Team Smurfi t Kappa Soest
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fysiotherapeutische interventies en training


