
ROPARUNTEAM 247:  
TREF&CO 
#WEDOENHETSAMEN 

Wij zijn een groep enthousiaste 
mensen die deelnemen aan de 
ROPARUN. 

‘ROPARUn’ is de afkorting van 
ROtterdam-PArijs-RUN en is de 
langste non-stop estafetteloop 
ter wereld; het parcours is 
ongeveer 530 kilometer lang. 

’tref&Co’ is ontstaan als 
werknaam. We waren op zoek 
naar een hoofdsponsor. Tot de 
tijd dat die zich aandiende 
gingen we te werk onder de 
naam Tref&Co Uiteindelijk is de 
naam nooit aangepast, omdat het 
eigenlijk een zeer ‘treffende’ 
naam bleek te zijn.) 

Tref&Co betekent letterlijk: 
Team Renners En Fietsers en 
alle anderen! 

TREF&CO in het kort: 

•   Sinds 2007 deelnemer aan de Roparun 
•   Dit jaar wordt onze 13e editie 
•   De laatste jaren altijd in de top 3 van 

 snelste teams 
•   een echt Rotterdams vrienden team 
•   Gezelligheid en prestatie gaan hand in 

 hand 
•   we proberen zoveel mogelijk geld op te 

 halen voor de stichting roparun 
•   #Wedoenhetsamen 



RONDE VAN PARK 16HOVEN 

Sinds 2013 organiseren we met 
ons Roparunteam 247: Tref&Co, 
de ronde van park 16hoven. 

Dit evenement mag ondertussen 
niet meer ontbreken op de 
landelijke hardloopkalender. 

De laatste edities stonden er 
ruim 500 deelnemers aan de 
start en zien we dit aantal nog 
elk jaar toenemen. 

Het belangrijkste doel van het 
evenement is om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor 
de stichting Roparun. 

Zet jij ook je beste beentje 
voor om samen met ons een mooi 
bedrag op te halen, als 
deelnemer en/of als sponsor? 

De RONDE in het kort: 

•   Gestart in 2013, nu al de 7e editie 
•   het evenement groeit nog ieder jaar 
•   In 2018 ruim 500 deelnemers 
•   In 2019 voor het eerst een businessrun. 
•   Route dwars door het park 
•   laatste snelle 10km run voor de 

 Rotterdam  marathon 
•   Elk jaar ruim 50 kinderen die deelnemen 

 aan de kidsrun 
•   Doel is een zo hoog mogelijk opbrengst 

 voor de stichting Roparun 


