
Bedankt voor je interesse in de Brandwijk Bommelerwaard Runners! Deze enthousiaste club lopers combineert al 
sinds 2000 sportieve uitdagingen met een tomeloze inzet voor het goede doel: Stichting Roparun. Ook jij kunt hier 
een steentje aan bijdragen! Wat begon als een eenmalig initiatief in het kader van het jubileum van Lionsclub De 
Bommelerwaard, is uitgegroeid tot een begrip in de Bommelerwaard. In wisselende samenstelling behaalden de 
Bommelerwaard Runners in de afgelopen jaren meerdere top 10-noteringen in de langste estafetteloop ter wereld, 
de Roparun. Maar belangrijker nog: in deze jaren brachten de Bommelerwaard Runners met hun deelname aan de 
Roparun en tal van omlijstende activiteiten meer dan 270.000 euro bijeen voor Stichting Roparun. Als het aan ons ligt 
loopt deze teller in de komende jaren verder op, want wij zijn nog lang niet uitgelopen!
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Sportiviteit
Het sportieve hoogtepunt van het jaar is voor ons De 
Roparun. Afwisselend startend in Parijs of Hamburg 
lopen we in estafettevorm met acht lopers naar de 
Coolsingel in Rotterdam. Dit doen we natuurlijk niet 
alleen. Een team van chauffeurs, fietsers, kaartlezers, 
masseurs en verzorgers zorgt ervoor dat we ieder 
jaar als team veilig de finish bereiken. De Bommeler-
waard Runners vormen echter niet alleen in het 
Pinksterweekend maar het gehele jaar een team. De 
vaste groep lopers werkt iedere zaterdagochtend 
gezamenlijk een stevige looptraining af en in aanloop 
naar de Roparun worden in teamverband de nodige 
wedstrijdkilometers gemaakt bij mooie recreatieve 
loopevenementen in de regio.

Goede doel
Niet alleen sportief, maar vooral ook charitatief 
vormen De Bommelerwaard Runners een hecht team 
en proberen we er het maximale uit te halen. Met 
een groot aantal activiteiten proberen we gedurende 

het jaar zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
Stichting Roparun. Zo openen we ieder kalenderjaar 
met het deur aan deur ophalen van kerstbomen 
in de Bommelerwaard en organiseren we in april 
jaarlijks de zeer drukbezochte Promenadeloop. Op de 
Zaltbommelse Waalkade lopen ieder jaar meer dan 600 
Bommelerwaardse basisschoolleerlingen zich in het 
zweet voor hun zieke leeftijdsgenootjes, samen met 
een groot aantal recreatieve lopers en bedrijventeams. 
Samen met de muzikale vrienden van Zwajé de la 
Mimol hebben we bovendien in de afgelopen jaren 
twee CD’s uitgebracht waarvan de opbrengst volledig 

ten goede komt aan Stichting Roparun en we proberen 
gedurende het jaar zoveel mogelijk loten te verkopen 
en sponsors aan ons te binden. Kortom: ook jij kunt 
Stichting Roparun ondersteunen, in welke vorm dan 
ook!

Wij bedanken al onze sponsors en hopen ook jou 
binnenkort te mogen verwelkomen als vriend van de 
Bommelerwaard Runners en Stichting Roparun!
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Wat doen de Bommelerwaard Runners?
De Bommelerwaard Runners nemen ieder jaar deel 
aan de Roparun. Om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor de goede doelen die aan dit evenement 
verbonden zijn, organiseert het team verschillende 
activiteiten.

Wat is de Roparun?
De Roparun is met een afstand van ruim 560 kilometer 
(Hamburg-Rotterdam) en 530 kilometer (Parijs-
Rotterdam) de langste non-stop estafetteloop ter 
wereld, waaraan jaarlijks in het pinksterweekeinde door 
ruim 400 teams wordt deelgenomen. Elk team van 
acht lopers wordt begeleid door fietsers, chauffeurs, 
masseurs en verzorgers. De start is in Parijs of Hamburg 
en de finish op de Coolsingel in Rotterdam. 

Waarom de Roparun?
De belangrijkste doelstelling is zoveel mogelijk geld 
inzamelen voor Stichting Roparun, die haar middelen 
inzet voor kwaliteitsverbetering van het leven van 
ernstig zieke (vooral jonge) mensen met kanker. 
Het gaat hier om hulp die niet door overheid en 
zorgverzekeraars wordt aangeboden en vergoed.

Gaan alle sponsorgelden van de 
Bommelerwaard Runners naar het goede doel?
Iedere euro die op de rekening van de Bommelerwaard 
Runners binnenkomt gaat naar het goede doel. De 
eigen activiteiten van het team (aanschaf kleding, 

voeding, vervoer, etc.) worden volledig door de leden 
zelf betaald of in natura gesponsord. 

Hoe kunt u de goede doelen steunen?
Steun is welkom in alle mogelijke vormen: een 
vrijwillige donatie, sponsoring in geld of in natura, 
deelname aan de Promenadeloop of aanschaf van CD’s 
of loten voor de jaarlijkse loterij van Stichting Roparun. 
Loten en CD’s zijn verkrijgbaar via de teamleden.

Donatie en sponsoring
Wanneer je het mooie werk van Stichting Roparun 
wilt ondersteunen, kun je een bijdrage overmaken 
op rekeningnummer 15.34.93.178, t.n.v. Stichting 
Loopgroep De Bommelerwaard, Zaltbommel.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over het team en de 
sponsormogelijkheden verwijzen we je graag naar 
www.bommelerwaard-runners.nl
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