
 

Klubtur til Maastricht 9 – 13 juni 2018 
10. juni 2018 afholdes Maastrichts Mooiste, et løb på 5, 10 eller 16km, der går gennem gaderne i 
Maastricht, Holland. 

 
  
Furesø Løbeklubs Løbsudvalg arrangerer igen i 2018 en klubtur til dette dejlige løb.  
Maastrichts Mooiste er et familieløb for alle. Både dem der er hurtige og til de lidt længere distancer, og 
dem der er til det rolige tempo og lidt kortere distancer. Der er som nævnt 3 distancer at vælge i mellem: 5, 
10 og 16km.   
5km turen er flad og tager dig en tur rundt i byen på begge sidder af floden Maas.  
10 og 16km starter og slutter i byen, men bevæger sig uden for. De er begge kuperet midt på turen. 16km 
turen kommer endvidere lige et smut ind i Belgien til en hyggelig lille by, Kanne, der ligger ved Albert Kanal. 
Albert Kanal forbinder Maas og Liège med Antwerpen ved Nordsøen.  
Klubturen er en kombination af et løb og et forlænget weekend ophold i Maastricht. Der vil derfor også 
blive arrangeret nogle oplevelser i byen og omegnen mandag og tirsdag efter løbet.  
 
Det er muligt at medbringe egne ”heppere” på turen, eksempelvis ægtefælle, børn venner og bekendte 
mm.  
 
Maastricht by 
Maastricht er en gammel universitetsby der er næsten 2000 år gammel. Den er grundlagt af romerne ca. år 
60 a.d. Byen havde på dette tidspunkt den nordligste bro over floden Maas, deraf navnet Maastricht, som 
er en sammentrækning af Maas overstricken; Der hvor man krydser Maas. Byen har en smuk gammel bydel 
med et væld af restauranter og indkøbsmuligheder. Der er mange historiske bygninger, bl.a. bymuren, som 
på nogle steder er velbevaret, mens den på andre steder er næsten forsvundet.  
Byen har altid eksisteret på begge sider af floden, hvilket befæstninger på begge sider også bærer præg af. 
Det er i dag et dejligt og roligt sted i Holland, men det har det ikke altid været. Det har været et sted som 
mange stormagter gennem tiderne har haft interesse i. Således har byen været både romersk, spansk, 
østrigsk, fransk og tysk.  Af kendte personer fra byen kan nævnes musikeren Andre Rieu, som kommer fra 
Maastricht og musketeren d’Artagnan, som døde under belejringen af Maastricht i 1673 (vi kommer forbi 
mindesmærket og statuen af den kendte musketer på rundturen). Holland er kendt for at være fladt, 
hvilket til dels er rigtigt. I området omkring Maastricht, som kaldes Het Hoevelland eller Bakkelandet på 
dansk, findes der dog mange store bakker, større end dem vi kender fra Danmark. Dem der løber 10 eller 
16 km kommer ud på nogle af dem, dog ikke de største.  



 

 Rejsearrangement og anslået pris  
Klubben vil arrangere en tur der afvikles som følger:  
Lørdag 9. juni:  

• Transport til Maastricht.  
o Der er mulighed for at tage fly eller køre selv. 
o Fly eksempel (Pris fra 21 november): København – Bruxelles – København med Brussels 

Airline 680,-kr. Hertil kommer togbillet Bruxelles – Maastricht ca. 400,-kr. 
• Indkvartering: 

o Eksempelvis dobbeltværelse på Urban Residences Maastricht  
(Pris fra 21 november): 3500,-kr. for 4 nætter eller 1750,-kr. i delt dobbeltværelse, ikke 
refunderbar. Refunderbar ca. + 200,-kr. 

• Eftermiddag: Afhentning af startnumre. Pris ca. 150,-kr. afhængig af distance. 
• Aften: Fælles middag for interesserede.  

 
Samlet priseksempel pr. person (21. november) er ca. 3000,-kr. i delt dobbeltværelse plus 
leveomkostninger. 
Bemærk at fly og hotelpriser ændrer sig hele tiden. 
 

Såfremt du ønsker selv at arrangere turen eller blot dele af den, fordi eksempelvis flytider ikke er ideelle, du 
ønsker flere eller færre dage i Maastricht, eller du ønsker at gøre det billigere (andet fly, selvkørende i bil, 
billigere hotel eller Airbnb) er dette absolut en mulighed. Så mødes vi bare i Maastricht.  
 
Søndag 10 juni: Maastrichts Mooiste.  

• 16km kl. 1000,  
• 10km kl. 1230 
• 5km kl. 1415  
• Aften: Fællesspisning på japansk restaurant for interesserede.  

 
Mandag 11. juni: Maastricht:  

• Formiddag: Guided tur i Maastricht for interesserede. Alternative forslag modtages gerne. 
• Eftermiddag: På egen hånd i Maastricht.  
• Aften: Fællesspisning på cafe i Maastricht om aftenen for interesserede.  

 

               
 



 

 
Tirsdag 12. juni: Maastricht: 

• Cykeltur i omegnen af Maastricht 
med frokost på cafe for 
interesserede. Alternative forslag 
modtages gerne. 

• Aften: Fælles middag for 
interesserede.  

 
  

 
Onsdag 13. juni: Hjemrejse: 

• Fly eller kør selv. 

Orienteringsaften   
For jer, som ønsker at deltage, vil der være en orienteringsaften søndag 14. januar kl 20:00 hos Kirsten og 
Søren på adressen: Parkhøjvej 34, Ganløse, 3660 Stenløse.  
Der vil blive orienteret om løbet og selve opholdet i Maastricht. 
På orienteringsaftenen vil der være mulighed for at bestille både fly og hotel, såfremt dette ønskes. 
Der vil også være muligt at tilmelde sig løbet denne aften. 
I er også velkomne til at rette spørgsmål til Søren på: 4084 7682.  
 
Tilmelding  

• Tilmelding til orienteringsaften skal ske på klubbens hjemmeside eller soren.tversted@gmail.com. 
• Tilmelding til Maastricht Mooiste skal ske til Søren på soren.tversted@gmail.com 
• Det er muligt at tilmelde sig løbet lige op til afgangsdagen 9. juni. 

 
 
Med løbehilsen  
  
Furesø Løbeklub 
Løbsudvalget 

Tovholder: 
• Søren.  
• Tlf.: 4084 7682 
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