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Heythuysen, maart 2018. 
 
 
 
 
Beste Atletiek Leudallers, 
 
Hierbij al weer de tweede Leudallouper van 2018. In deze uitgave onder ander een verslag van de 
Annendaalloop in Posterholt, de uitslagen van de LIMBRA-crosscompetitie een oproep aan de leden om te 
helpen tijdens de trailrun ,de Hubo Heitse Leudalloop en de Penders- Voetzorg Leudal wandelvierdaagse. 
Verder het resultaat van de Grote Clubactie, de start van “Start to Run” en natuurlijk ……de 300ste bosloop 
van Agnes. 
 
 
 
Veel leesplezier! 
 
Har Boonen    HWABoonen1952@kpnmail.nl 
Michelle Vermeulen/Peter Janssen deleudalloper@outlook.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden 
op 11 April 2018 om 20.15 in de kantine van SV 
Heythuysen. Noteer dit alvast in je agenda ! 

      

 

 

 

24 maart     Klusdag  
7 april      HUBO Heitse Leudalloop 
11 April      Algemene Ledenvergadering 
14 tm 18 mei      Penders Voetzorg Wandelvierdaagse 
22 augustus (reservedatum 29 augustus)  Rolstoeltocht 
 
 

 

De Leudallouper 

Jaargang 29-2    Atletiek Leudal  Maart  2018 
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24 maart Klusdag   atletiekbaan 
25 maart 410e Leudalbosloop De Busjop 
7 april HUBO Heitse Leudalloop Atletiekbaan 
11 April Algemene Ledenvergadering kantine 
22 april 411e Leudalbosloop De Busjop 
14 tm 18 mei Penders Voetzorg 

Wandelvierdaagse 
 

27 mei 412e Leudalbosloop De Busjop 
3 juni Trailrun Leudal   
24 juni 413e Leudalbosloop De Busjop 
22 juli 414e Leudalbosloop    De Busjop 
22 augustus Rolstoeltocht (reservedatum 29 

augustus) 
 

26 augustus 415e Leudalbosloop De Busjop 
23 september            416e Leudalbosloop De Busjop 
28 oktober                 417e Leudalbosloop De Busjop 
25 november 418e Leudalbosloop De Busjop 
23 december              419e Leudalbosloop De Busjop 

 
 
 
 
 
We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte 
feliciteren:  
 

4   mrt Marit Joris 5  apr Stijn van Pol   1 mei Els Neuteboom 
10 mrt Robin v Roy 9  apr Sven Eyckmans  
14 mrt Aafke Wienen 10 apr Stijn Zelen  
16 mrt Jamie Pennarts 17 apr Gwennan Wouters     
25 mrt Duncan Ivens 22 apr Bram Hollander  
28 mrt Tyggo Kerckhoffs 22 apr Ilyna Buskes    
29 mrt Julia Bitter 25 apr Juul Barten     
 27 apr Kevin van Heel    
 28 apr Alicia van Leeuwen  
   

 
 
 

 

 

Uiterste inleverdatum kopie clubblad mei 2018 
28 april 2018 

bij Michelle en Peter: deleudallouper@outlook.com 
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HUBO Helpt. 

HUBO staat midden in de maatschappij en zij zijn graag betrokken bij maatschappelijke projecten in de 
buurt. 

Middels HUBO Janssen in Heythuysen hebben ATLETIEK LEUDAL, SV HEYTHUYSEN en KVW Heythuysen mee 
mogen doen aan de landelijke spaaractie HUBO HELPT. Met deze actie hebben ze de mogelijkheid 
gekregen  nieuw gereedschap e.d te verdienen voor o.a. het onderhoud aan accommodaties en bouw 
nieuw decor (KVW). 

Op 2 maart vond de uitreiking van de waarde checks plaats. 
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JEUGDDAG 14 april 2018  
 
Op zaterdag 14 april 2018 gaan we weer een leuke jeugddag beleven!  
We gaan dit jaar naar E-village in Roggel.  
  
We verzamelen om 13:30 uur bij E-village in Roggel. Om 17.30 uur kunt u uw kind weer ophalen in Roggel.  
Deze middag gaan we de nieuwste en de leukste games spelen maar ook een potje poolbiljart, darten of 
tafelvoetbal behoort tot de mogelijkheden. Deze middag sluiten we af met frites en een snack.  
Twee  consumpties zijn voor deze middag inbegrepen.  Meer consumpties komen voor eigen rekening. 
 
De kosten voor deze middag zijn 5 euro pp.  
   
Vul onderstaande opgavestrook in  en lever deze in op de training (incl. de 5 euro). 
(Opgavestrook en het geld in een gesloten enveloppe doen).  
 
Geef je voor 6 maart op!  
 
Groetjes,  
De Jeugdcommissie: Thea van Bruggen (06-40992813), John Berghs (06-36158717), Elke van Rooij, Wim van 
Rooijen (06-33053393), Hannah Kochx (06-45927457), Nadieh Severens (06-3457758) Danny van Pol (06- 
21833818), Kevin van Heel, Ton Winkelmolen en Marco Rietjens. 
         
 

  
Opgave voor de jeugddag in Roggel: 

  
Naam: ……………………………………………………………….........……………………………………………… 

 
Geboortedatum: ……………………………………………..………........……………………………………… 
 
Trainingsgroep: ………………………….............…………………………………………………………………… 

 
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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HUBO HEITSE LEUDALLOOP 2018  

Op zaterdag 7 april 2018 vindt er weer de eerste Avondloop plaats van het 
Midden Limburgs Avondloopcriterium.  Voor de eerste keer onder de naam HUBO 
HEITSE Leudalloop 2018. Op 7 april kunnen wij vele handjes gebruiken want 
alleen kunnen we dat niet. We starten om 16:00 uur met de jeugdlopen, om 
16:30 uur de 5 km en om 17:15 de 10 km. Voor de bedrijvenloop zoeken we 
deelnemende bedrijven of vriendengroepen. Ken je bedrijven, waarvan je denkt 
daar zijn wel hardlopers die de uitdaging van een 5 of 10 km aandurven, laat het ons weten of raadpleeg 
voor alle op onze site op onderdeel bedrijvenloop. Via de mail zullen wij jullie benaderen om ons te 
helpen.  Info: Har Boonen 06-44380799 of hwaboonen@live.nl  

Programma  
16:00 uur Leudal jeugdloop (scholierenloop), 400 m, 1 km en 2,5 km 
16:30 uur Vrouwen/mannen & businessloop 5.000 meter 
17:15 uur Vrouwen/mannen & businessloop 10.000 meter 
Start en finish zijn bij de atletiekbaan van Heythuysen 

 

WEDSTRIJDEN MIDDENLIMBURGS AVONDLOOPCRITERIUM. 

7 april   HUBO Heitse Leudalloop 
28 april  Rundje um ut Hundje, Horst 
12 mei  Guus Wokke opticienloop, Panningen 
26 mei   CONTOUR Run op Velden, Velden  
6 juni  Kragten Avondloop Herten, Herten  
22 juni  Mediweert Singelloop, Weert 
7 juli  Knooppunt Baarloloop, Baarlo 
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Hallo!       Dit ben ik!  

 
 
 
 
☺ Ik ben Jordy Lambers 

☺ en ik ben 13 jaar oud! 

☺ Ik zit al 3 jaar bij Atletiek Leudal en ik woon in Baexem 

☺ Op trainingen vind ik het leukste onderdeel: Verspringen 

☺ Op de wedstrijden vind ik het allerleukste onderdeel: 

Ik doe geen wedstrijden 

☺ Als ik niet aan atletiek doe, dan doe ik: gamen, trompet spelen 

☺ Ik krijg training van Monique 

☺ Tijdens de trainingen/wedstrijden gebeurt er altijd wel iets leuks. Het allerleukste 

dat ik heb meegemaakt tijdens de trainingen, tijdens de wedstrijd, tijdens kamp is; 

de grapjes die we onderling maken 

☺ Op deze prestatie ben ik het meest trots:1e plaats bij de Leudal loop 

☺ Als ik een wens mocht doen om ineens ergens heel goed in te zijn, dan was dat (het 

mag alles zijn!) Sprinten. 
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DE 408E BOSLOOP MET EEN JUBILEUM. 

Wie op de bosloop van 28 januari 2018 aanwezig was, zal het zeker opgevallen 
zijn. Er was iets aparts aan de hand en wat het was werd snel duidelijk. Ons, net 
75 jaar geworden lid Agnes Rijks liep voor de 300e keer de bosloop. Diverse leden 
waarmee zij haar wekelijke trainingen doet waren aanwezig en hadden zelfs 
versieringen in het bos aangebracht. Agnes zelf had haar trui er extra voor 
aangepast. 

Een beetje zenuwachtig was ze toch wel maar ze deed net als altijd haar goede 
voorbereiding door goed in te lopen. Voor de start werd ze al toegesproken en 
kreeg ze haar welverdiende standaard uitgereikt door de organisatie van de 
Bosloop in de persoon van Bert van de Goor. 

En er moest ook nog gelopen worden en ook dat ging haar voortreffelijk af. Tegen gelopen door haar 
trainingsmaatjes werd er richting finish gekoerst. 

Ja en dan de surprise. Ze wist er echt niks van en het was een volslagen verrassing. Haar eigen Schutterij 
stond haar bij de finish op te wachten met een spontane serenade.  

Na de bosloop werd er een afspraak gemaakt met Agnes om nog even in het verleden terug te kijken. In 
de kamer stonden nog alle versierselen welke op de 28 januari ontvangen waren alsmede de kaarten van 
haar 75e verjaardag. Ook de standaards van de jubileumjaren waren uit het archief gehaald. De 
aantekeningen van alle lopen zijn verzameld. In 1987 werd er voor het eerst met een damesgroep gestart 
(Project Jac Knoben) en werd er deelgenomen aan de bosloop. Op bijna alle boslopen was ze present. 
Alleen een blessure of verplichtingen aan de Schutterij konden haar weerhouden van te starten. Zij kent 
het parcours helemaal uit haar hoofd en voor diegene die het nog niet weten er staan 42 palen langs de 
wei richting finish. De weersomstandigheden waren nooit een reden om niet te starten. Wanneer ze een 
mankementje had en haar man Bair zei “Gank mer neet loape” dan wuifde ze dat snel weg want ze wilde 
altijd lopen.  

Ze wil zo lang mogelijk blijven lopen en hangt de schoenen nog lang niet aan de wilgen. Ook de trainingen 
op dinsdag en donderdag zal ze niet verzaken. Ook de sociale contacten met de lopers wil ze zeker niet 
missen en er is een grote vriendenkring ontstaan met onder andere haar leeftijdgenoten en leden van de 
Grenslaupers. 

Agnes proficiat en tot op bijna alle activiteiten waar je altijd de helpende hand bent. Hopelijk kunnen we 
je nog op veel activiteiten ontmoeten. 

Har Boonen 
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Foto’s: Jos Smeets/Har Boonen 
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DAG VAN DE ATLETIEK 2018 “WIJ ZIJN ATLETIEK” 
 

Een evenement boordevol atletiek! Speciaal voor 
bestuurders, trainers en juryleden! 
Reist Atletiek Leudal op 17 maart ook in groten 
getale af naar Papendal? 
 
 
Atletiek Leudal mag hier niet ontbreken! Vul de auto 
met bestuurders, trainers en juryleden en ga op 
zaterdag 17 maart 2018 naar Sportcentrum Papendal 
in Arnhem. 
Het totale programma vind je 
op www.dagvandeatletiek.nl. en schrijf je gelijk in! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

GEBRUIK MAGNESIUM OLIE 
BIJ HET SPORTEN ! 

Magnesium is een belangrijk onderdeel bij sporten 
• Magnesium aanvulling twee uur vóór een 

sportprestatie geeft een verminderde kans op blessures 
en zorgt dat de spieren maximaal belast kunnen 
worden. 

• Magnesium aanvulling tijdens een sportprestatie zorgt 
voor verhoging van de prestaties en voorkoming van 
blessures.                                                                                

• Magnesium aanvulling na een sportprestatie bevordert 
herstel en ontspanning van de spieren. 

 
Informatie over wat magnesium nog meer voor U kan 
betekenen : www.magnesium-producten.nl/ of 
www.magnesium- producten.nl/sporttraining-en-
magnesium of informeer vrijblijvend: info@magnesium-
producten.nl of 06-10102713 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 

Op 3 juni 2018 komen weer honderden trailrunners uit heel Nederland naar Heythuysen om in onze mooie 
bossen de Trailrun Leudal te rennen. De Trailrun Leudal wordt echt een begrip in de Nederlandse 
trailrunning community, inschrijving loopt goed en we verwachten ook dit jaar een vol huis.  
Dankzij een vaste kern vrijwilligers hebben we op het moment van schrijven (8 februari) al een bijna 
compleet rooster, hoe geweldig is dat? Iedereen die zich al heeft aangemeld: BEDANKT! 
We zoeken echter nog parkeerwachters (je bent alleen een paar uurtjes vroeg in de ochtend bezig), 
parcourswachters en twee verkeersregelaars. Reserves voor andere taken zijn ook altijd welkom en nodig 
dus als het je leuk lijkt om te komen helpen, meld je dan aan! 
 
Aanmelden als vrijwilliger bij de Trailrun Leudal 2018 kan via deze link: 
https://goo.gl/forms/OqvPa0w3FEKYqk123 of door een email te sturen naar trailrun.leudal@gmail.com. 
Dit adres kan je ook gebruiken als je vragen hebt. 
Zien we je op 3 juni? 
 

 
 
 
 
UITSLAGEN 

 
 

 

 
 

 

04-02-2018 Hivernal Trail Landgraaf 
Roger Siebem 3:29:40 30km 
Leon Stijnen 3:29:41 30Km 
   
11-02-2018 Groet Uit Schoorl Run 
Kees van Rijn 2:44 30Km 
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AFSLUITING GROTE CLUBACTIE 2017 

De trekking van de Grote Clubactie heeft op 13 december plaats gevonden, helaas zijn er geen grote 
prijzen gevallen op de door ons verkocht papierenloten. Wie weet, misschien op de loten via machtiging 
verkocht…  

Het bedrag dat we allemaal samen verdiend hebben door de verkoop van loten via machtiging werd op 31 
januari naar de rekening van Atletiek Leudal overgemaakt, in 
totaal is de opbrengst maar liefst   €2.682,70! Goed gedaan 
allemaal, in 2018 willen we nog beter doen, toch? Het geld 
gebruiken we ten goede van iedereen: nieuwe materialen, 
opleidingen voor onze trainers, deelname aan wedstrijden, leuke 
activiteiten zoals jeugddag, trainingskamp en zo door. 

De beste verkopers van onze club, Alicia en Matteo van Leeuwen, 
hebben ook een mooie prijs gewonnen met de landelijke 
kidsverkoopwedstrijd: 4 gratis kaartjes voor Madame Tussauds in 
Amsterdam!   

We hebben nieuwe ideeën voor de Grote Clubactie 2018, zet alvast 
15 september in je agenda want dan mag de verkoop van de loten 
weer beginnen!  

 

 

 

 

ATLETIEK LEUDAL MARKT 
 
Wil je atletiekspullen, bv. clubkleding, spikes en accessoires verkopen of weggeven of zoek je 
atletiekspullen? Hiervoor is een facebookpagina aangemaakt. 
https://www.facebook.com/groups/415325565532221/?source_id=149684791804608.  

Deze groep is bedoeld voor alle leden van Atletiek Leudal. Omdat sprake is van een besloten groep dien je 
wel even toegang te vragen aan de beheerder. Dit kan via de facebookpagina.  
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Deskundig advies in de grootste hardloop- en 

wandelspeciaalzaak van Nederland! 
 
 

www.hetloopcentrum.nl 

 

 

Hier kan uw advertentie 

staan. Interesse? Neem 

contact op met de 

redactie  

Hubo Janssen 
Kloosterstraat 45 

6093CV Heythuysen 
0475-497330 

 
www.hubo.nl/janssen 

Rijwielhandel M. Jetten 

Kloosterstraat 18 

6093 CX Heythuysen 

Het adres voor:  een nieuwe of gebruikte (brom)fiets 
onderdelen en accessoires van diverse merken 
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 mebo.boschcarservice.nl 

 
DIERENKLINIEK HEYTHUYSEN 

 
Dierenartsen J.G. Neuteboom  
Kloosterstraat 42 
6093 CX Heythuysen 
Tel. 0475 496262 
Behandeling alleen op 
afspraak 

 
 
 
Wij bieden U :  
Allergietesten - Bloedonderzoek - Chirurgie -   ECG 
-Echografie - Endoscopie - Gebitsbehandelingen - 
Röntgenologie - Voedingsadviezen 

 
 

www.dierenkliniekheythuysen.nl 
 

                

         
          

             www.rabobank.nl 
 

 
 

www.lemmentuinenpark.nl 

 
 

 

 
 
 
 

innovista.nu   www.steinerautoschade.nl 
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UITSLAGEN LIMBRA CROSS COMPETITIE 

 

 

 

 

 
 

 

  

07-01-2018   Jaspercross, Asten 
Els Neutenboom 7:52 MpupB, MPB + JPB (1200m) 
Robbert van Rooijen 7:27 JpupA, JPA (1200m) 
Lynn  Diederen 8:38 MjunD, Meisjes D (1600m) 
Vera van Erp 8:44 MjunD, Meisjes D (1600m) 
Thijs Verstappen 40:57 M50, Lange cross (8000m) 
Bert van Bogget 35:02 M40, Lange cross (8000m) 3e plaats 

M40, Lange cross (8925m) 
Roel Jansen 37:23 MSen, Lange cross (8000) 
   
21-01-2018 Heldense Bossen Cross 

 
Kyra Snijders 2:01 (Mini)pupil C (875m) 
Els Neutenboom 6:53 MpupB, Pupillen B (1360m) 
Loes Neutenboom 6:28 MjunD, Meisjes jun D (1360m) 
Vera van Erp 5:34 MjunD, Meisjes jun D (1360m) 
Lynn Diederen 5:30 MjunD, Meisjes jun D (1360m) 
Yorick Snijders 11:07 JjunD, Jongens jun D (2360m) 
Roel Jansen 39:43 Msen, Lange cross (8820m) 
Jozet Tomassen 20:24 V45, Korte cross (4580m) 1ste plaats 
Germana Travaglini 26:50 V35, Korte cross (4580m) 
Lieke Seunis 24:32 Vsen,  Korte cross (4580m) 
Marcel Zeelen 23:42 MKC, Korte cross (4580m) 
   
28-01-2018 Vlakwatercross Venray 
Els Neutenboom 4:32 MpupB, Pupillen B (1000m) 
Loes Neutenboom 7:01 MjunD, Meisjes jun D (1550m) 
Lynn Diederen 6:41 MjunD, Meisjes jun D (1550m) 
Robert van Rooijen 7:00 JPA, Jongens Pup A  (1500m) 
Roel Jansen 34:24 Msen, Lange cross (8040m) 
Jozet Tomassen 17-15 V45, Korte cross (4020m) 1ste plaats 
Lieke Seunis 20:02 Vsen,  Korte cross (4020m) 
   
04-02-2018 Leudalcross Haelen 
Elise van den Akker 4:09 MMini, Pup C + mini (880m) 1ste plaats 
Renske van Roy 4:49 MpupC, Pup C + mini (880m) 
Anne-Fleur van den Akker 4:09 MpupC, Pup C + mini (880m) 3de plaats 
Colin van Moorsel 5:19 JpupC, Pup C + mini (880m) 
Sven Eyckmans 5:01 JpupC, Pup C + mini (880m) 
Matteo van Leeuwen 5:00 JpupC, Pup C + mini (880m) 
Els Neutenboom 

Els Neutenboom 

8:27 MpupB, MPB (1730m) 
Mees Verstappen 9:12 JpupB, JPB (1730m) 
Witek Kozlowski 9:01 JpupB, JPB (1730m) 
Sofie Metsenmakers 9:28 MpupA, MPA (1730m) 
Alicia van Leeuwen 

Alicia van Leeuwen 

Alicia van Leeuwen 

9:11 MpupA, MPA (1730m) 
Noa van den Akker 9:00 MpupA, MPA (1730m) 
Robert van Rooijen 

Robert van Rooijen 

8:00 JpupA, JPA (1730m) 
Robin van Roy 7:57 JpupA, JPA (1730m) 
Loes Neutenboom 8:12 MjunD, MD jun (1730m) 
Vera van Erp 7:46 MjunD, MD jun (1730m) 
Lynn Diederen 

Lynn Diederen 

Lynn Diederen 

7:13 MjunD, MD jun (1730m) 
Stijn van Pol 10:31 JjunD, JD jun (2580m) 
Jozet Tomassen 20:28 V45, Korte Cross (4630m) 2de plaats 
Germana Travaglini 26:19 V35, Korte Cross (4630m) 
Roel Jansen 40:03 Msen, Lange Cross (9405m) 

De opgenomen uitslagen zijn afkomstig van www.uitslagen.nl. Doe je mee aan een wedstijd, schrijf 

je dan in onder Atletiek Leudal zodat wij jouw resultaat eenvoudig kunnen vinden. 
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LEUDALCROSS 04-02-2018 
(foto’s:Jos Smeets) 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE 
PENDERS VOETZORG LEUDAL WANDEL 4-DAAGSE!! 

 
14-15-17-18 mei 2018. 

 
 

In mei zal door onze vereniging wederom de Wandel 4-daagse georganiseerd worden. Evenals afgelopen 
jaren kunnen de wandelaars tijdens de Penders Voetzorg Leudal  
Wandel 4-daagse starten en finishen bij de Busjop en weer genieten van mooie routes door  
de natuurgebieden Leudal en Beylshof. 
 
De slotavond zal net als vorig jaar plaatsvinden op het plein bij Penders Voetzorg. 
Er zal een sfeervolle afsluiting zijn met live-muziek, attracties voor de kinderen, enz. 
 
Om dit mooie evenement te doen slagen hebben we natuurlijk veel hulp nodig. Hopelijk kunnen we ook 

dit jaar weer op jullie hulp rekenen. Voor met name de slotavond 
zijn extra veel vrijwilligers nodig. 
 
Frans Heffels zal de coördinatie van de vrijwilligers op zich nemen. 
Het zou fijn zijn als hij ruim vóór het evenement gaat plaatsvinden 
al een aantal namen kan noteren achter de diverse werkzaamheden. 
 
Houd je mailbox in de gaten, want binnenkort verschijnt daar het 
aanmeldingsformulier, waarop je kunt aangeven voor welke 
taak/taken de commissie je mag indelen. 

 
 
Samen gaan we er in mei weer een groot feest van maken, want …….. 
 
 
DE PENDERS VOETZORG LEUDAL WANDEL 4-DAAGSE IS VAN ONS ALLEMAAL! 
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NK ATLETIEK APELDOORN 

Op 17 februari zijn we naar Apeldoorn gegaan. Matteo heeft Dafne Schippers 
ontmoet en hier wil hij graag iets over vertellen: Ik vond het heel leuk. Dankzij een 
facebook actie mocht ik naar een persconferentie met Dafne Schippers. Toen 
mocht ik als een echte Kids Journalist vragen stellen. Ik had gevraagd wat ze at 
voor een wedstrijd: Een eitje.  En daarna mocht ik op de foto met Dafne. En voor 
de ontmoeting keek ik naar het NK Atletiek. Alicia is op de foto geweest met 
Churandy Martina. Ik was aan het begin een beetje verlegen maar durfde toch op 
de foto. 
 
Groetjes Alicia & Matteo 
 
 

 
 
 
 
POLAR BEAR TRAIL IN TEUVEN EN TRAILRUN IN SINT ANTHONIS 

Op 20 januari hebben Bert van Bogget en ik de Polar Bear Trail 
in Teuven gerend. Ruim 22 kilometer door de Voerstreek. Meer 
dan 20 kilometer onverhard over paadjes en door velden. De 
ondergrond was erg, erg, erg modderig. De foto’s maken dat wel 
duidelijk. Zoveel modder als vandaag heb ik zelden gezien. En 
zo diep ook niet. Verder lagen op de route meerdere lange 
hellingen. In totaal moesten er ongeveer 600 hoogtemeters 
worden afgelegd. Moe maar voldaan. 
 
 
Uitslagen 
Patrick Snijders 1:51:30 
Bert van Bogget 1:59:56 
 

 

 
Op 24 februari heb ik nog deelgenomen aan de  Trailrun in Sint Anthonis. Bevroren parcours door de 
bossen over open heide en velden. Onderweg ook diverse stuwwallen. De kou viel redelijk mee. Wel 
zorgde de straffe oostenwind op de open vlaktes voor zware 'tegenstand'. Uiteindelijk dik 24 kilometer 
(waarvan ruim de helft alleen) afgelegd in 1 uur en 44 min. Mag tevreden zijn. Gelukkig goed uitgerust na 
de griep. 
 
Patrick Snijders 
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START TO RUN BIJ ATLETIEK LEUDAL 

Ook in Heythuysen is nu de mogelijkheid om deel te nemen bij Atletiek Leudal aan Start to Run. 
 
Wat houdt het in: 
Yakult Start to Run in het kort 
• Landelijk trainingsprogramma van 6 weken 
• 1 groepstraining per week 
• Voor de beginner die niet gewend is om te sporten 
• 7e week afsluiten met een gezamenlijk loopje 

 
De kracht van Yakult Start to Run 

• Bewezen succesvol en effectief 
• 92 % van de deelnemers haalt het einddoel zonder blessures 
• Deelnemers geven een rapportcijfer van 8,4 voor de cursus (de trainers zelfs een 8,7) 
 
Het programma is ontwikkeld door de Atletiek Unie. 
De trainingen vinden plaats op de atletiekbaan in Heythuysen onder leiding van een ervaren trainster. Er is 
een mogelijkheid voor woensdagmorgen en zaterdagmorgen. We starten op woensdagmorgen 7 maart 2018 
en zaterdag 10 maart 2018. Voor een proefles kun je op zaterdag 3 maart op de Atletiekbaan terecht. De 
aanvangstijden zijn 9:00 uur. 
 
Cursusdata: 7,14,21 en 28 maart, 4 en 11 april (woensdagcursus) of 10, 17, 24 en 31 maart, 7 en 14 
april (zaterdagcursus). 
 
Trainingen zijn van 9:00 uur tot 10:30 uur. locatie Arevenweg 5 (Sportpark Molenhoek) in Heythuysen. De 
afsluiting vindt plaats met de deelname aan de Leudalbosloop op 22 april 2018 (10.00 uur) waar we dan 
met succes een 3 km gaan afleggen. 
 
Wat leer je in een Yakult Start to Run-les? 
Een groepsles duurt ongeveer anderhalf uur. Hierin ga je natuurlijk samen lekker hardlopen volgens het 
Yakult Start to Run-trainingsschema. Je oefent en leert ook de juiste loophouding en -techniek. Daarbij 
krijg je nog meer handige informatie over hardloopschoenen en -kleding, over eten en drinken als 
hardloper. En de trainer helpt je op weg met jouw schema zodat je doordeweeks zelf kunt lopen. Of maak 
een afspraakje met één van je nieuwe (hardloop)maatjes! 
En wat krijg je bij de Yakult Start to Run? 
7 groepstrainingen (minimaal 1x per week) 
• Trainingsschema (voor huiswerk trainingen) 
• Start to Run app (ondersteuning voor huiswerktrainingen) 
• Wekelijkse adviezen en tips via een nieuwsbrief 
• Deelname aan afsluitingswedstrijd 

 
En wat levert Yakult Start to Run jou op? 

• Na 7 weken loop jij 25 minuten aaneengesloten 
• Heb je tempogevoel 
• Heb je inzicht in loophouding en -techniek 
• Heb je loopmaatjes 
• Kun je alleen verder of bij een van onze trainingsgroepen aansluiten 

… en ben je trots op jezelf! 
 
Durf jij de uitdaging aan? Meld je aan! 
Wil je nog mee info? Mail: hwaboonen@live.nl 
(contactpersoon Atletiek Leudal)  
  

Ex deelnemer Annette: ”Het was heerlijk 
en super om op deze manier kennis te 
maken met hardlopen. Als het niks voor 
mij zou zijn is 6 weken te overzien. Nu 
het wel bij mij blijkt te passen is het 
een goede opbouw! 
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AGNES RIJKS, ONZE KANJER ! 

We wisten het natuurlijk al lang van te voren en zondag 
28 januari 2018 was het dan eindelijk zover. Onze Agnes 
(want gezien alle jaren dat ze al lid is, is ze ‘van ons’) 
ging voor de driehonderdste – ja, je leest het goed: 300ste  
- keer over de finish van de AVH/Atletiek Leudal  bosloop. 
Deze loop wordt iedere vierde zondag van de maand 
georganiseerd, dus reken dan maar uit!! En bedenk dat zij 
niet alle 12 lopen per jaar mee kon doen omdat zij met 
haar andere favoriete vereniging - Schutterij St. Nicolaas 
Heythuysen, waar zij al jaren marketentster is – in de 
zomer vaak druk is met schutterijfeesten en –wedstrijden, 
die soms precies op een bosloop-dag vallen. En in al die 
jaren weerhielden alleen behoorlijke blessures of 
ziekenhuisopnames haar ervan om zich niet bij de start te 
melden, maar zeker niet een verkoudheid, pijn in de knie 
of slecht weer!   

Hebben jullie de rekensom al gemaakt? Welnu, hier is de 
uitkomst: op 24 mei 1987, ruim 30 jaar geleden, heeft ze 
haar eerste rondje trimloop afgelegd en sindsdien is ze 
gestaag doorgegaan.  

Agnes is het eerste Atletiek Leudal lid dat deze prestatie 
op haar naam mag schrijven. En aangezien zij de vrijdag 
vóór deze bosloop 75 jaar is geworden, mogen we wel een 
diepe buiging voor haar maken!  

De bewuste zondag was natuurlijk een feestelijke gebeurtenis: bij Bert 
van de Goor mocht zij haar mooie standaard voor 300 boslopen ophalen 
en van alle kanten werd ze gefeliciteerd. Er waren belangstellenden 
speciaal voor haar naar De Busjop gekomen. Maar hoe bijzonder was de 
finish van Agnes: collega-marketentsters en het muziekkorps van haar 
haar geliefde schutterij hadden zich in vol ornaat opgesteld en het korps 
begon bij haar aankomst te spelen. En daar werd zelfs Agnes, die anders 
nooit om een woordje verlegen zit, helemaal stil en emotioneel van! 
Een prachtig moment! Een terechte huldiging! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hoe nu verder? Stoppen met rennen zit gewoon niet in haar systeem dus we zullen haar voorlopig nog 
wel kunnen aantreffen bij De Busjop!   

Agnes, proficiat! 

Corine Ligtenberg, DRC/SW 

De statiefoto bovenaan  is gemaakt door zoon Frank Rijks! 
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Hierbij willen wij jullie uitnodigen om zaterdag 24 maart 2018, samen met ons klusteam, de handen 
uit de mouwen te steken ! 

Voordat er weer allerlei activiteiten op onze baan plaats gaan vinden zou deze eens flink 
onderhanden genomen moeten worden. 

Ook de bijbehorende gebouwen en materialen kunnen een schoonmaakbeurt gebruiken. 

Voor wie is deze uitnodiging ? 
Voor alle leden, dus zowel junioren als senioren, vaders, moeders of 
andere (handige) familieleden. 
 
Klusactiviteiten voor deze  klusdag  zijn o.a.:  

- Kogelsector schoffelen en aanharken. 
- Discussector onkruidvrij maken. 
- Jury huisje poetsen (ramen en panelen). 
- Kogels schilderen. 

- Oriëntatietekens op baan opnieuw schilderen. 
- Goot om de baan (misschien) schoonmaken. 
- Graskantjes afsteken langs de baan, bij de zitbanken en bij de sectoren 

van het hoog- en verspringen. 
- Kleedlokaal misschien een keer extra poetsen. 
- Materiaalhok opruimen. 

Kortom…….. genoeg te doen dus ! 

“Vele handen maken licht werk” – Meld je dus aan en kom die ochtend helpen ! 

Dit kan bij: Theo Fokkema E-mail: theo.fokkema@live.nl 
 

  

24 maart 2018 
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Deze loop wordt vaak aangekondigd als de eerste 
test voor de voorjaars marathons en Halve 
Marathons. Een groot deelnemersveld staat er 
altijd aan de start en er zijn vele afstanden te 
lopen en ook voor de G-lopers is er een heel goed 
bezette wedstrijd. Mooi initiatief van de Running 
Roerdalen. Mooi op tijd zijn we met een klein 
gezelschap in Posterholt aangekomen en hebben we 
ruimschoots de tijd om ons voor te bereiden en na 
te denken welke kleding. Frisjes is het nog maar de 
zon probeert er al door te komen. Normaal stevig 
windje maar vandaag is het puik loopweer. Jos en 
Jo lopen de kwart en Guus, Mat, Roger, Kees, Leon 
en Har lopen de Halve. Leon heeft met Mat 
afgesproken om samen te lopen en zo ook Guus en 
Har. In het grote veld ben ik Guus effe kwijt maar nadat we het dorp uitgaan zie ik hem vlak achter me 
lopen. We hebben even contact en besluiten dan ieder zijn eigen tempo te lopen. Roger is dan al lang uit 
zicht en hij heeft kopwerk gedaan voor veteraan Jo Schoonbrood. Door de mooie omgeving in het 
buitengebied met variaties hele lange stukken en wat minder lange stukken is het heerlijk lopen. Ik kom 
alleen te lopen en plaats af en toe een lichte versnelling om aansluiting te zoeken bij een groepje. Zo jojo 
ik rustig verder en mijn blokken van 5 km geven geen grote verschillen. Nu wordt het toch lopen tegen 
mijn klokje want de lopers voor me zijn te ver weg en vanuit de achterhoede komt slechts een persoon en 
die was niet bij te benen. Hartslag ook prima in controle en dat geeft de burger moed ook voor de 
komende wedstrijden te weten de Venloop en Marathon Rotterdam. Bij de finish komt Guus er al heel snel 
aan en ook hij heel vlak gelopen. Roger staat dan al 7 minuten aan de thee. Weer een supertijd (PR) en 
dat belooft wat voor zijn komende marathon in Düsseldorf. Leon heeft op het einde Mat verlaten (in zeer 
goed overleg) en heeft een zeer sterke tweede helft gelopen. Mat is ook tevreden over zijn tijd evenals 
Kees. Ondanks een laat feestje loopt hij 2 minuten sneller dan in de vorige editie. Jos en Jo liepen de 
kwart en stonden ons bij de finish op te wachten. Heerlijke warme douche en kopje koffie en allen 
tevreden huiswaarts.  
 
Har Boonen 
 

UITSLAGEN 
kwart marathon 
Jo Fraats 56:24 
Jos Beelen53:07 
 
 
halve marathon 
Kees van Rijn1:47:15 
Mat Skrabanja1:40:43 
Leon Stijnen 1:35:12 
Guus Laeven 1:33:10 
Har Boonen 1:31:56 
Roger Sieben 1;24:54 
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De spreuk van Agnes 

Haal de moet eruit en houd de moed erin 
Ingezonden door Agnes Rijks 
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GEBOREN STIJN EN BORIS 

Zoontjes van Marloes Rooskens en Edo Koevoet.  

 

 

De Busjop 28-01-2018 
 
Bij deze wil ik de organisatie en alle hardlopers bedanken voor de fantastische 300ste 
Leudalbosloop! Ook “eine dieke merci” aan leden van Sportief Wandelen, buren en overige 
belangstellenden. 
 
De allergrootste verrassing was toch de klinkende muzikale serenade van het trompetterkorps van 
Schutterij Sint Nicolaas en de vele schuttersvrienden die al zo vroeg aanwezig waren. In één woord: 
Fantastisch! 
 
Bedankt voor de felicitaties, kaarten, bloemen, cadeaus, handjes en kusjes. Allemaal bedankt voor 
jullie aanwezigheid. Chapeau! 
 
Sportieve groetjes van de 300ste Leudalbosloopster 
 
Agnes Rijks 
 

 

 

 

 

 
Wil je ook  iemand “In het Zonnetje” zetten? Dit kan iedereen zijn. Een train(st)er, een begeleid(st)er, 
een vrijwillig(st)er, een teamgenoot die een goede prestatie heeft geleverd, een papa, mama, opa of 
oma die jou altijd naar de training of wedstijd brengt. Stuur een foto van degene die jij in het 
zonnetje wilt zetten en geef aan waarom je deze persoon of personen “In het Zonnetje” wilt zetten.  
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                  www.riss.nl  
www.pendersvoetzorg.nl 

 

- Persoonlijke benadering – 
- Flexibel - Geen wachtlijst – 

Erna Boonen-Wijnhoven 
In het Tienderveld 26 6093 JL HEYTHUYSEN 
06 55783221 erna@fysioheytse.nl  
www.fysioheytse.nl 

Voetzorg  

Sien 

Medisch pedicure 
 
 

Graaf van Hornelaan 7 
6093 BM Heythuysen 
0475-494643 

voetzorgsien@gmail.com 
www.pedicuresien.nl 
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Vlinderloop Houten 

Het einde van mijn eerste (winter)seizoen als lid van Atletiek Leudal nadert. Om dit goed af te sluiten 
besluit ik begin januari om mijn PR (1:34:04) op de halve marathon nog wat aan te scherpen. Na twee 
eerdere halve marathons in het winterseizoen (Eindhoven en Ell) kies ik dit keer voor de Run2Day 
Vlinderloop in Houten. Er worden hier 10x per jaar 4 afstanden gelopen: 5,2 km (1 kleine ronde), 11,1 km 
(1 grote ronde), 15,2 km (1 grote ronde + 1 kleine ronde) en 21,1 km (2 grote rondes). Er is 
tijdsregistratie, de uitslagen worden vermeld op uitslagen.nl, na afloop is er een tombola en de 
inschrijving bedraagt slechts € 4,00 (zonder herinnering). Kortom, aan alle vereisten wordt voldaan in 
Houten. 
 
Na nog een aantal intensieve trainingen op dinsdag en donderdag bij Jack en Olaf loop ik de dinsdag 
voorafgaand aan de halve marathon voor de laatste keer een duurloop. Ik loop een ronde van 14 km in het 
tempo om een eindtijd op de halve marathon te halen <1:33:00. Het vertrouwen is er, op naar Houten op 
carnavalszaterdag! 
 
Op zaterdag 10 februari belooft het een ideale dag te worden om een stukje te rennen. Het is koud, 
droog, het zonnetje komt erdoor en er staat weinig wind. De inschrijving is in de kantine van korfbalclub 
Victum, de sfeer is gemoedelijk. Op de hoek van de parkeerplaats, waar een vrouw met een pistool op 
een keukentrapje staat, hebben zich zo’n 100 mensen verzameld. Dit moet de plek zijn waar de start 
plaats gaat vinden verwacht ik. Het parcours blijkt niet verkeersvrij, maar er staan wel vrijwilligers op het 
parcours die eventueel verkeer tot stoppen manen. Het blijkt sowieso een zeer verkeersluw parcours. 
 
De start verloopt soepel. In het begin wat bochten en een fietserstunneltje, om daarna 2,5 kilometer 
langs het Amsterdam-Rijnkanaal te lopen. Als 
aan de rechterzijde Kasteel Heemstede 
verschijnt buigt het parcours naar rechts. Via 
een rondje van 4 kilometer rondom het 
landgoed van Kasteel Heemstede kom ik weer 
uit bij het kanaal. Een klein stukje loop ik 
dezelfde weg terug langs het kanaal, om vrij 
snel links af te draaien richting de 
Houtensewetering. Deze weg is enkel bestemd 
voor fietsers en voetgangers en voert langs 
slootjes terug naar het startpunt. Een 
kilometer voor het startpunt draai ik 
nogmaals richting het Amsterdam-Rijnkanaal 
voor de tweede ronde. 
 
De eerste ronde leg ik af in 45 minuten, ruim op schema om onder de 1:33:00 te lopen. De tweede ronde 
staat er echter een (tegen)windje langs het kanaal, waardoor ik het tempo van de eerste ronde niet in 
stand kan houden. Het tempo zakt verder weg in de ronde om het landgoed. Ik kom terug langs het kanaal 
en loop al aardig tegen een te verwachten eindtijd van 1:33:00 aan. Helaas voelen mijn benen niet aan 
alsof ze dit tempo nog 2,5 km vast kunnen houden. Ik vrees ervoor dat ik te hard van start ben gegaan. 
Met wat aanmoedigingen van mensen langs het parcours en ‘achterblijvers’ die ik kan inhalen weet ik er 
toch nog een ‘eindsprint’ uit te persen. Mijn Garmin geeft in elk geval een tijd aan van rond de 1:32:30, 
het doel lijkt dus gehaald. 
 
De tombola valt tegen, geen prijs. Maar op uitslagen.nl gelukkig wel de bevestiging van een succesvolle 
tijd op de halve marathon: 1:32:28! Ik ben tevreden over mijn tijd, de organisatie en het parcours. Het is 
zeker een aanrader om de Vlinderloop een keer te lopen. 
 
Roel Janssen 
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WANDELTOCHTEN 

Zaterdag 10 maart, Voorjaarswandeling Roggel 
Start: Roos in Bloei, Berkenlaan 8 Roggel  
20 km 07.00-12.00 uur  
15 km 07.00-12.00 uur  
10 km 07.00-14.00 uur  
5 km 07.00-14.00 uur  
 
Zondag 11 maart, Voorjaarswandeling Roggel 
Start: Roos in Bloei, Berkenlaan 8 Roggel 
40 km 07.00-09.00 uur  
30 km 07.00-09.00 uur  
25 km 07.00-10.00 uur  
20 km 07.00-12.00 uur  
 

 
15 km 07.00-12.00 uur  
10 km 07.00-14.00 uur  
5 km   07.00-14.00 uur 

Zondag 18 maart, Bob's Adventure Store Lentewandeling Weert 
Start: partycentrum/restaurant De Sluis, Industriekade 58 Weert . 
30 km 08.00-10.00 uur  
20 km 08.00-12.00 uur  
15 km 08.00-13.00 uur  
10 km 08.00-14.00 uur  
7 km 08.00-14.30 uur 
 
Maandag 2 april Zjwamer Paosloup Wandeltocht  
Start: De Mert, Markt 1 Swalmen 
22 km 09.30-17.00 uur  
12 km 09.30-17.00 uur  
Het startbureau sluit om 17.00 uur uur (tijd wanneer je gefinisht moet zijn) 
 
Zondag 8 april Wandeltocht Het Kruis 
Start: café zaal van Nieuwenhoven, Pastoor Maesplein 1 Nederweert-Eind. 
25 km 08.00-11.00 uur  
20 km 08.00-12.00 uur  
15 km 08.00-14.00 uur  
10 km 08.00-14.00 uur  
7 km 08.00-14.00 uur 

 
Zondag 22 april 2018 Lentewandeling Leveroy 
Start: kantine S.V. Leveroy, Graanmolen 4 Leveroy 
28 km 07.00-11.00 uur  
21 km 07.00-12.00 uur  
14 km 07.00-14.00 uur  
8 km 07.00-14.00 uur 
 
Zondag 6 mei 19de  Lentewandeling Weert 
Stg. Sport en Cultuur, Kemperveldweg 31 Weert  
28 km 07.00-11.00 uur  
21 km 07.00-12.00 uur  
14 km 07.00-14.00 uur  
7 km 07.00-14.00 uur 

 
Meer informatie over wandelingen in onze omgeving. Kijk op www.wandel.nl/wandelagenda 
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SPORTIEF WANDELEN DINSDAG 
 
Leuk , iedere week trainen op de vroege dinsdagochtend vanaf De Busjop . 
Simone zorgt steeds voor een afwisselend programma ; benen , armen , schouders , de hele romp , het 
geheugen , het evenwicht ; steeds andere oefeningen , andere vormen , andere spelletjes , en met pit ! 
 
Ook het weer zorgt voor variatie , zeker in januari . 
Zo gingen we de ene week om 9 uur van start met een waterig zonnetje , zagen we twee keer een 
prachtige regenboog , maar werden vanaf tien voor tien zo door en door nat dat iedereen zo vlug mogelijk 
terug liep ( rende ?) naar De Busjop en rechtstreeks door naar auto of fiets . 
Niks geen rekken , strekken , gedag zeggen .Nat tot op onze huid ! 
 
De week erna waren de weergoden ons beter gezind ; rustig , en een klein zonnetje . 
Na een flinke training , samen afgebouwd met rustige bewegingen , en toen ...........op het buitenterras 
...........thermoskannen met koffie en thee ............bekertjes , suiker , melk .............en zelfgebakken 
wafels ! 
Hoe leuk kan het wezen ! 
 
Rozi Cloos 

 
 
 
 
 

VRIENDEN VAN ATLETIEK LEUDAL 
 
Deze vriendenclub van Atletiek Leudal bestaat uit mensen/bedrijven, die voor € 25,- per jaar de club een 
handje willen helpen en de atletieksport in de gemeenschap willen ondersteunen.  
Wat zijn de voordelen, wat krijgt u voor deze € 25,-? 

 Publicatie van uw naam in ons digitale clubblad 
 U ontvangt alle edities van het digitale clubblad   
 U bent van harte welkom tijdens al onze wedstrijden en trimlopen 
 U ontvangt een VIP-card die recht geeft op gratis deelname aan onze maandelijkse Leudalboslopen 

 
Kent u iemand die Vriend wil worden? Of wilt u het zelf? Geef ons dan een seintje.  

 
Als VRIEND(IN) kunnen we noteren:  
Jan en Els de Kroon  
Frans en Nanny Heffels 
René Senssen 
Ger en Wilma Stroucken  
Marianne Hendriks 
Johan Senssen 
Bé Hendriks 
Mimi Hendriks-Paping 
Jos Burrell 
Marc van Rooij 
George Burrell 
Geert Kierkels 
Martin Snijders 
Hans van den Schoor                                                  Wie vult deze lijst verder aan?????     
Lei Steffanie        
Van Ophoven Installaties 
Theo Fokkema                         neem dan contact op met het bestuur  
 
 

Vrienden  
van 
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In voorgaande jaren was het gebruikelijk dat bij het 1e clubblad in het nieuwe jaar de contributie-factuur werd mee 
gestuurd.  

Vanwege de overgang naar het digitale clubblad en omdat het versturen via de post nogal duur is, is besloten om geen 
factuur meer te versturen.  

Heeft u toch graag een factuur of heeft u een vraag over de contributie, dan kunt u dit via de mail aanvragen.  

Dit kan via:  bertenlenie@home.nl 

Degene die niet via een automatische incasso betalen ontvangen een factuur via de post of e-mail.  

De 1e incasso van de contributie 2018 zal eind februari/begin maart worden uitgevoerd.   

Hieronder staat een overzicht van de contributie bedragen, zoals deze gelden voor 2018.   

 

CONTRIBUTIES 2018 

 
De bedragen voor verenigingscontributie, bondsbijdrage (Atletiekunie) en eventuele wedstrijd-licentie 
(Atletiekunie), zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De bondsbijdrage en wedstrijdlicentie worden bij de 
eerste betaling in een kalenderjaar in rekening gebracht. De verenigingscontributie kan naar keuze, per jaar, 
per halfjaar of per kwartaal via automatische incasso betaald worden. 
 

 

Categorie  CLUB   KNAU   KNAU  

    contributie  basiscontributie  wedstrijdlicentie 

    (per jaar) 

 

Pupillen (t/m 11 jr)  €  95,00*  € 14,85   €   8,05   
Junioren (t/m 19 jr)               € 105,00*  € 15,65   € 14,30 

 

Senioren   € 135,00*  € 16,95   € 22,85 

Sportief Wandelen  €   95,00*  € 16,95 

Zonder trainingen €   60,00*  € 16,95                           € 22,85 

 

*Opmerking: CLUB contributie is incl. € 10,00 verhoging zoals besloten in de Algemene Ledenvergadering 
van 12 april 2017. De € 10,00 verhoging wordt gecompenseerd door het toesturen van 3 Grote Club Actie 
loten (september). Bovenvermelde contributie is alleen geldig voor elk 1e lid van een gezin, vanaf het 2e lid 
wordt € 10,00 in mindering gebracht. 

Bij meerdere leden binnen een gezin zal een gezinskorting van € 5,00 vanaf het 3e lid worden toegepast. 

 

Bankrelatie: Rabobank Peel, Maas en Leudal, IBANnr. : NL66RABO0122207130 

 

ATLETIEK LEUDAL 
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ALGEMENE INFORMATIE  

Atletiek Leudal Trainingsschema 2018  
 

Categorie Dag Tijd Locatie Trainer(ster)s 
Mini,C,B+A Pupillen Dinsdag  18.30-19.30 Baan  Monique, Lieke, Kevin, Marco 

       Thea, Jason, Nadieh 
2011,2010 09,08,07,06,       Michael, Hannah, Elke,  
Looptraining   Zaterdag 09.00-10.00  Baan Jack, Germana  
Junior D Dinsdag  19.30-20,30 Baan Monique  
2004         
Looptraining   Zaterdag 09.00-10.00  Baan Jack,Germana 
Junioren C, B en A  Dinsdag  19.30-21.00 Baan Ton John,  
2003,2002,2001,2000,99
, 98 Dinsdag 19.45-21.15 Baan Michael 
Looptraining   Zaterdag 09.00-10.00  Baan Jack,Germana   
Extra: Junioren+PupA Vrijdag 19.00-20.30 Baan Michael, Monique 
Lopersgroep Dinsdag 19.00-20.30 Baan Jack 
  Donderdag 19.00-20.30 Baan Olaf, Jack 
 Dinsdag 18.30-19.30 Baan Germana 
Dames Recreanten Maandag 19.30-20.30 Baan Lucy 
  Zaterdag 10.00-11.00 Busjop Lucy 
Sportief Wandelen Dinsdag 09.00-10.00 Busjop Simone  
  Woensdag 19.00-20.00 Baan Christien 
  Donderdag 19.00-20.00 Baan Hans 

 
 
In principe gaat de training ook bij slecht weer door. Uitzonderingen hierop zijn onweer en zodanige 
winterse omstandigheden dat er gevaar voor blessures aanwezig is. Het is aan de trainer om dit te 
bepalen. Zou een training komen te vervallen dan wordt dit op de site vermeld. Soms kan ook op het 
laatste moment een training afgelast worden, waarbij dit niet meer op de website geplaatst kan worden. 
Onze excuses voor het eventuele ongemak, maar veiligheid staat voorop!  
Bij twijfel: check onze website bij Laatste Nieuws of bij Jeugd Laatste Nieuws. 
 
 
Bij vragen over het trainingsschema kun je bellen met de trainerscommissie:  
Jack Beijnsberger 0475-581540    Monique Uiterwijk 0475-495473            Michael Snijders  0475-214638 
 

BLIJF ALERT OP INFOBULLETINS !!! 
 
Afwezig: tijdig afmelden bij je eigen (assistent)trainer(ster), niet via e-mail !  
  
Christien de Klein 0475 635702 
(gewijzigd) 
Elke van Rooij 0475 495473 
Germana Travaglini 06-81531531 
Hannah Kochx 06-45927457 
Hans Wierts 0475-566428 
Jack Beijnsberger 0475 581540 
Jason van Pol 06 33972964 
John Berghs 0475-453610 
Kevin van Heel 06 46453341 
Marco Rietjens 0 620267845 
Lieke Seunis 06 34063134  
Lucy Snijders 0475 493469 

Michael Snijders 06 34656945 
Monique Uiterwijk 0475 495473 
Nadieh Severens 06 34757758 
Olaf van Buul 0495 496343 
Simone Kantelberg 0475 510500 
Thea van Bruggen-Tellers 06 40992813 
Ton Cranen 0475 494593 
Heleen Schouten (inval) 0475-493197 
Jantine Snijders (inval) 0475 453165 
Marie-José Willemse (inval)077 8517860 
Patrick Snijders (inval) 0475 453165 
Thijs Verstappen (inval) 0475 592359 
 

 
Meer informatie over contributies, aan- en afmelden, etc. vind je op onze website. 
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LIJST VAN BESTUURSLEDEN EN AANSPREEKPUNTEN VAN DE COMMISSIES 

Atletiek Leudal  Postbus 3068 6093 ZH Heythuysen 
AL  - Secretariaat Aldenhoven 58 6093 HC Heythuysen 
Website   www.atletiekleudal.nl 
E-mail  info@atletiekleudal.nl  (algemeen, secretariaat) 

 aljeugd@gmail.com(jeugdcommissie)  
Ledenadministratie      ledenadministratie@atletiekleudal.nl 
Bankrekening  IBAN/Bankrek: NL66RABO0122207130  
  
Bestuur 
Mat Skrabanja (voorzitter) 0475-496189 mat_helmie@hotmail.com 
Bert van Bogget (penningmeester) 0475-494526 bertenlenie@home.nl 
Theo Fokkema (secretaris) 0475-476088 theo.fokkema@live.nl 
Mark Ooms  0475-459208 mwooms@gmail.com 
 
Jeugdcommissie 
Thea van Bruggen 0475-311244 aljeugd@gmail.com  
Wim van Rooyen 0475-491125  
John Bergs 0475-453610  
Danny v Pol 06-21833818 
Hannah kochx 06-45927457 
Elke van Rooij  06-42530655 
Nadieh Severens 06-34757758 
 
Jeugdwedstrijdsecretariaat 
Monique Uiterwijk 0475-495473 mvan_rooij@hotmail.com 
 
Materiaalcommissie 
Ron Steffani 0475-493912    
 
Jurycoördinator 
Jan van de Beuken 0475-496321 katjaenjan@ziggo.nl 
 
Leudalbosloopcommissie 
Annemiek Gielen 0475-493857 t.gielen01@hetnet.nl 
 
Trainerscommissie 
Michael Snijders (overall coördinator)  0475-214638 info@michaelsnijders.nl 
Jack Beijnsberger 0475-581540 jac.manon@home.nl 
Mark Ooms  0475-459208 mwooms@gmail.com 
Monique Uiterwijk 0475-495473 mvan_rooij@hotmail.com 
 
Clubkledingcoördinator 
Lammy Fokkema 0475-476088 theo.fokkema@live.nl 
 
Vertrouwenspersoon 
Jan de Kroon 0475-496226 kroja@planet.nl 
 
Clubbladredactie 
Michelle Vermeulen/ 
Peter Janssen  06 40125721 deleudallouper@outlook.com 
Har Boonen  HWABoonen1952@kpnmail.nl 
 
Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen. 

Tot de volgende uitgave! 


