
 
 
 

Vught, 18 november 2016 
 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van klas 3, 
 
Het komend voorjaar staat de sportief-culturele reis naar Barcelona op het programma. 
De reis is georganiseerd rond de run “la Cursa el Corte Inglès” op zondag 2 april 2017, 
een echte sportieve uitdaging!  
 
 
Datum: Vrijdag 31 maart t/m dinsdag 4 april 2017. 
 
Locatie: Verblijf in hostel Equity Point Centric in hartje Barcelona.  
 
Reis: Vrijdagmiddag 31 maart vertrekken we om 14.00 uur met de bus naar 

Schiphol. Om 18.25 uur vliegen we met Transavia vanaf Schiphol naar 
Barcelona en komen daar om 20.35 uur aan. 

  Dinsdagavond 4 april reizen we om 21.45 uur weer met Transavia terug 
naar Schiphol waar we om 00.10 uur* zullen landen. (*woensdag 5 april) 

 Vanaf Schiphol vertrekken we rond 01.00 uur naar Vught 
Er is dus een programma voor 4 hele dagen.  

 
Deelname: La Cursa el Corte Inglès is een run waarbij moet worden hardgelopen over 

10,766 km! Een bepaalde basisconditie moet aanwezig zijn daarom 
moeten leerlingen die met deze reis meewillen al 5 km in een half uur 
kunnen hardlopen. Om die reden is er eenmalig een selectie-
hardloopronde georganiseerd op vrijdag 16 december om 15.00 uur (we 
verzamelen bij de Martinihal), 
 
Mochten er meer dan 56 leerlingen de selectieronde halen, dan vindt er 
een loting plaats. Daarbij wordt rekening gehouden met een evenredige 
verdeling tussen jongens, meisjes en schooltypen.  
De leerlingen die vervolgens ingeloot zijn, krijgen een trainingsprogramma 
onder leiding van dhr. M. Welter om 10 km in een uur te kunnen 
hardlopen en om uiteindelijk la Cursa el Corte Inglès op hun naam te 
kunnen zetten. 

  
Inschrijving: Ouders kunnen hun zoon of dochter aanmelden door een mail te sturen  

naar: k.vdvelden@maurickcollege.nl.  
Vermeld in de mail de naam en de klas van de leerling en bevestig 
zijn/haar aanwezigheid op vrijdag 16 december voor de selectieloop. 

 
  De sluitingsdatum voor de aanmelding van de reis is uiterlijk  

vrijdag 2 december 2016.  
 

Uiteraard zijn de schoolresultaten van de leerling een voorwaarde en vindt 
er overleg plaats tussen mentor, coördinator en directie over deelname. 
          

mailto:k.molenkamp@maurickcollege.nl


   
Programma: Het programma is nog niet helemaal rond, maar in ieder geval staat het  

volgende gepland: een rondleiding in la Sagrada Familia, een bezoek aan 
Camp Nou, een bezoek aan het Olympisch Museum en natuurlijk op 
zondag de run la Cursa el Corte Inglès waarna we een middagje 
ontspannen op het strand.  
 

Kosten: Om de prijs van de vluchten en het verblijf zo laag mogelijk te houden, zijn 
we genoodzaakt snel te boeken.  
Zodra de aanmelding definitief  is, ontvangt u een factuur van € 435,=. 

Deze factuur moet uiterlijk 1 maart betaald te zijn. Mocht de betaling van 

het bedrag (in één keer) een probleem zijn, neem dan contact op met dhr. 

Van der Velden. Bij niet tijdige betaling, wordt de leerling uitgesloten van 

deelname. 

Dit is inclusief: 
- busretour Vught - Schiphol 
- vliegretour Schiphol - Barcelona  
- vier overnachtingen, inclusief ontbijt en handdoeken 
- deelname aan de run la Cursa el Corte Inglès 
- T-shirt 
- alle geplande culturele activiteiten 

 
Dit is exclusief: 
- annulerings- en reisverzekering     (zelf regelen) 

  - 4 x lunch, reken op 4 x ca. € 6,=     (eigen kosten) 
- 4 x diner, reken op 4 x ca. € 12,=     (eigen kosten) 
- extra consumpties        (eigen kosten) 
- bezoek aan activiteiten buiten het vaste programma  (eigen kosten) 
  

Begeleiding: De reis wordt georganiseerd door docenten van het Maurick College in 
samenwerking met de directie van het Collegi Mare de Déu del Carmen in 
Terrassa.  

 
Wanneer de definitieve lijst met deelnemers rond is, krijgen zij een 
uitnodiging voor de informatieavond op dinsdag 7 februari 2017 om 20.15 
uur. Dan wordt ook het programmaboekje meegegeven. 

 
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen zijn, dan zijn we van 
harte bereid deze te beantwoorden.  
 
Met sportief-culturele groet, 
 
 
 
 
 
Kristel Molenkamp 
Lucie Wohrmann 
Rianne van Hooft 
Koen van der Velden 
Maurice Welter 


