
 

Trainingen 
Vrijdag 15 juli  : Er is WEL training 
Zaterdag 16 juli : Er is WEL training 
Dinsdag  19  juli : Er is WEL training 
Vrijdag 22 juli  : Er is GEEN training 
   (wedstrijd in Roermond) 
Zaterdag 23 juli : Er is WEL training 
Dinsdag 26 juli : Er is WEL training  
Vrijdag 29 juli : Er is WEL training voor 

pupillen en junioren D bij 
genoeg belangstelling. 
GEEN training voor overige 
junioren 

Zaterdag 30 juli : Er is GEEN training  
Dinsdag 30 Aug. : Er is WEL training voor 

junioren, GEEN trainingen 
voor pupillen en 1e jaars D 

Vrijdag 2 sept. : Er is WEL training bij 
genoeg belangstelling 

Zaterdag 3 sept. : Er is WEL training 
Dinsdag 6 sept. : Er is WEL training 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Voor wijzigingen in het trainingsschema of locatie, check je 
mailbox regelmatig of kijk op de website bij Jeugd Laatste 
Nieuws   !!! 
 
Trainingen kort samengevat: 
 

x Dinsdag 26 juli is de laatste dinsdagtraining voor 
de vakantie voor iedereen. 

x Zaterdag 23 juli is de laatste zaterdagtraining voor 
de vakantie voor iedereen. 

x Pupillen en junioren D hebben nog een extra 
training op 29 juli. 

x De oudere junioren hebben al hun eerste training 
na de vakantie op 30 augustus. 

x De vrijdagtrainingen na de vakantie beginnen op 2 
september weer 

x De dinsdagtrainingen  na de vakantie beginnen 6 
september weer. 

x De zaterdagtrainingen na de vakantie beginnen 3 
september weer. 
 

Opgelet: Automobilisten: blijft u alert op de kinderen voor  
en na de trainingen? Zij rennen of fietsen vaak zonder  
uitkijken de poort door!    
Opgelet: Er staan hekken bij de baan, dit is zodat ouders, broertjes en zusjes niet zomaar de baan op 
lopen tijdens een training. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om achter deze hekken te blijven! 
 
Opgelet:  Als je niet naar de training kunt komen, laat dat dan op tijd aan je trainer weten, niet aan het 
algemene informatie-mailadres van de vereniging). De juiste telefoonnummers staan achter in het 
digitale clubblad De Leudallouper bij het trainingsschema. 

Pupillen en junioren  
Trainingstijden: 
 
Baan 
Pupillen/1e jaars Junioren D:  Dinsdag 18.30 – 19.30 uur 
2e jaars Junioren D:        Dinsdag 19.30 - 20.30 uur  
Junioren A/B/C:         Dinsdag 19.30 - 21.00 uur 
 
Baan 
A-pup, A/B/C/D jun:  Vrijdag  19.00 - 20:30 uur    
 
Looptraining op de baan:  
Pupillen en junioren:  Zaterdag 09.00 – 10.00 uur 
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Clubkampioenschappen 
Zaterdag 17 september zijn de clubkampioenschappen van 2016! Deze jaarlijkse 
traditie, dit jaar georganiseerd door Ton Winkelmolen en Chris Blom mag je niet 
missen. De clubkampioenschappen zijn ontzettend leuk en iedereen doet er altijd 
enthousiast aan mee. Ook dit jaar zullen er voor elke categorie verschillende 
onderdelen zijn die iedereen moet beoefenen en aan het eind zullen de punten van de 
onderdelen bij elkaar opgeteld worden. ’s Avonds zal er naar alle waarschijnlijkheid een 
barbecue plaatsvinden voor de atleten en hun families.  Verdere informatie volgt! 

 
Vrijwilligers gezocht voor  onze jaarlijkse Rolstoeltocht!! 
24 augustus 2016 (bij slecht weer 31 augustus) 
Beste leden, ouders, familieleden, vrienden enz. Ook dit jaar 
organiseert de commissie Wandelvierdaagse weer de inmiddels 
bekende rolstoeltocht. Om een gezellige tocht te kunnen organiseren 
hebben wij vrijwilligers nodig die bepaalde taken voor hun rekening 
nemen. Graag zouden we iedereen willen vragen om de agenda te 
bekijken en jezelf op te geven als je zin en tijd mocht hebben ons te helpen om er een, zoals elk 
jaar weer, geslaagd evenement van te maken. Even een mailtje sturen naar 
frans.heffels2@gmail.com  (voor meer informatie check het clubblad!) 

 
Wedstrijd 22 juli Roermond 
 
Op 22 juli is er in Roermond een avondinstuif bij Swift Atletiek. Dit is een baanwedstrijd voor 
junioren, senioren en masters. Om 19:00 begint de wedstrijd. Vraag 
om meer informatie bij Monique of Michael en doe vooral mee aan 
dit limbra baancircuit! 
 
 
 
 
 
Tot zover de brief voor de zomervakantie, mocht iemand leuke inbreng hebben voor de volgende 
keer. Laat het weten! 
Rosalie511@live.nl  


