
 

 

 
Heerlen, 1 juni 2018 
 
Betreft: Caveman-run Valkenburg 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Vrijdag 22 juni 2018 heeft onze school de grote eer om als enige school uit 
Heerlen deel te mogen nemen aan de Caveman-run in Valkenburg. Deze 
obstacle run wordt reeds enige jaren op zaterdag georganiseerd voor 
recreanten en sinds vorig jaar ook aangeboden voor scholieren uit het 
voortgezet onderwijs. 
 
Om vooraf iedereen gerust te stellen: deze run behelst een parcours van 6 
kilometer met grofweg 28 obstakels. De route kan gerend of gewandeld 
worden en van de 28 obstakels is er maar één obstakel NIET te omzeilen 
(een doorsteek door de Geul). Dit parcours is dus door eenieder te 
doorlopen. Vandaar ook dat wij er vanuit gaan dat iedere leerling op 
zijn/haar eigen manier met veel plezier hieraan deel zal nemen. 
 
Tijdens de run dienen er waterobstakels genomen te  worden. Voor 
sommige obstakels moet je kunnen zwemmen. Deze obstakels zijn 
aangegeven en dienen omzeild te worden, als je niet kunt zwemmen.  
 
Enige praktische info, omdat tijdens deze activiteit men (zeer) vies kan 
worden en er beperkte omkleed/douchefaciliteiten zijn: 
 

 Trek stevige, maar comfortabele sportkleding aan die vies mag 
worden, maar zich niet volledig met water volzuigt. 

 Zorg ervoor dat je deze kleding reeds aan hebt als je op school 
aankomt. 

 Trek stevige sportschoenen met een fatsoenlijk profiel aan. 

 Neem een extra set schone kleding mee (omkleden is verplicht 
i.v.m. busvervoer). 

 Neem een extra paar schoenen mee. 

 Neem een handdoek (en eventueel douchespullen) mee. 

 Neem een vuilniszak (of 2) mee om de vuile kleding en schoenen in 
te doen. 

 Trek eventueel je zwembroek/badpak aan onder je sportkleding 
(indien je je wilt afspoelen na de run wel zo handig). 

 
Kleed je na de activiteit om. Zo voorkom je dat de toegang tot de bus wordt 
ontzegd. Dan zullen je ouders jou moeten komen ophalen. 

 

Verzamelen om 11.15 uur op school (lokalen volgen via 
lesrooster/site)!!! 

 
 


