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Atletiek Leudal maart 2017

Heythuysen, Maart 2017.

Beste Atletiek Leudallers,
Het is al weer bijna lente in deze uitgave vinden jullie dan ook tal van geplande activiteiten. Zoals de
Rabobank clubkas campagne, klusdag, Trailrun, Herpertz Kraanverhuur Leuddalloop, jeugddag, de
ledenvergadering staat gepland en natuurlijk de wandel 4 daagse. Kortom genoeg te lezen! Natuurlijk zijn
we ook nog opzoek naar vrijwilligers om deze activiteiten te kunnen realiseren, dus meld je aan als
vrijwilliger. Veel leesplezier!

Har Boonen
Yolanda en Wil Hubert
Rosalie van Soelen

HWABoonen1952@kpnmail.nl
wrmhubert@lijbrandt.nl
Rosalie511@live.nl

BELANGRIJKE DATA
13 tm 26 maart
25 maart
2017
1 april

Rabobank Clubkas Campagne
Klusdag
Midden Limburgs avondloop criterium
Herpertz Kraanverhuur Leudalloop

12 April 2017

Algemene Ledenvergadering

15 tm19 mei 2017
4 juni

Penders Voetzorg Wandelvierdaagse
Trailrun

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden
op 12 April 2017 om 20.15 in de kantine van SV
Heythuysen. Noteer dit alvast in je agenda !
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Wijzigingen van adressen, email, telefoonnummers graag even doormailen naar de
ledenadministratie: ledenadministratie@atletiekleudal.nl
Het begint weer druk te worden bij de atletiekbaan. Ouders willen jullie de kinderen bij
het verlaten van de atletiekbaan even komen ophalen en niet zomaar de weg laten
overlopen!
Uitslagen van wedstrijden graag even doormailen naar de redactie.
We zijn weer op zoek naar vrijwilligers voor de klusdag, wandel 4 daagse Trailrun,
en rabobank clubkas campagne. Meer informatie verder in het clubblad.

25 maart
13 tm 26 mrt
24.24.26 mrt
26 maart
1 april
8 april
12 April
23 april
28 mei
4 juni
10/11 juni
25 juni
23 juli
27 aug
22 tm 24 sep
24 september
22 oktober
26 november
24 december

Klusdag
Rabobank Clubkascampagne
Trainingskamp Junioren
398e Leudalbosloop
Herpertz Kraanverhuur Leudalloop
Jeugddag
Algemene Ledenvergadering
399e Leudalbosloop
400e Leudalbosloop
Trailrun Leudal
Samenloop voor hoop
401e Leudalbosloop
402e Leudalbosloop
403e Leudalbosloop
Jeugdkamp
404e Leudalbosloop
405e Leudalbosloop
406e Leudalbosloop
407e Leudalbosloop

atletiekbaan
De Busjop
kantine
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop

Wij zijn blij dat wij weer enkele nieuwe leden mogen
verwelkomen:
Sofie Metsemakers MPB
Caroline Schrurs DRC
Viktor Nicolai JPA
Niels Beckers JMP
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We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:
4
4
10
10
14
16
29

mrt Marit Joris
mrt Jason van Pol
mrt Noah Heuijerjans
mrt Robin v Roy
mrt Aafke Wienen
mrt Jamie Pennarts
mrt Julia Bitter

4
5
10
17
22
22
25
26
26
27
27
28

apr Job Derks
apr Stijn van Pol
apr Stijn Zelen
apr Gwennan Wouters
apr Bram hollander
apr Ilyna Buskes
apr Juul Barten
apr Ramon van Ophoven
apr Koen Peters
apr Kevin van Heel
apr Catho Kessels
apr Alicia van Leeuwen

1 mei Els Neuteboom

Uiterste inleverdatum kopie clubblad mei 2017
28 April 2017
bij Yolanda Hubert: wrmhubert@lijbrandt.nl
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Herpertz Kraanverhuur Leudalloop 2017
Op zaterdag 1 april 2017 vindt er weer de eerste Avondloop plaats van het Midden Limburgs
Avondloopcriterium.
Voor de derde keer onder de naam Herpertz Kraanverhuur Leudalloop 2017 organiseren we deze loop
waarbij we ook als nieuwe activiteit een scholierenloop proberen op te zetten. Op 1 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. Ter informatie. Voor beginnende lopers bieden we nog twee
loopclinics aan en wel op 15 februari en 15 maart. 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

Scholierenloop als onderdeel van de Herpertz
Kraanverhuur Leudalloop
Voor het eerst wil Atletiek Leudal voor de jeugd de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan
scholierenloop in de Herpertz Kraanverhuur Leudalloop. Voor de jeugd bieden we drie afstanden aan in
drie leeftijdsklasse. Voor de jeugd 6 tot 8 jaar (400 meter op de baan), jeugd 8-12 jaar 1000 meter op de
baan) en jeugd 12-17 jaar 2500 meter. Voor elke leeftijdsklasse hebben we voor de eerste 3 meisjes en
jongens een prijs. Elke deelnemer ontvangt een medaille. We dagen alle schoolkinderen uit om deel te
nemen op zaterdag 1 april 2017. Locatie Atletiekbaan Sportpark Molenhoek in Heythuysen. Info:
www.atletiekleudal.nl
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JEUGDDAG 8 april 2017
Beste atletiek Leudal jeugd en ouders/verzorgers,
Op zaterdag 8 april 2017 gaan we weer een leuke jeugddag
beleven! We hebben hiervoor 2 verschillende programma’s:
De mini-pupillen en C-pupillen gaan naar kinderpretland in Weert. (geen
eigen bijdrage).

De A en B-pupillen (boven de 1.30 meter!!) en de junioren D en C (t/m geboortejaar 2002) gaan klimmen
in het klimbos in Weert. (de eigen bijdrage is 5 euro)

Trek makkelijke kleren (lange broek) en stevige schoenen
aan.
We verzamelen om 8.45 uur bij de atletiekbaan in
Heythuysen. Om stipt 09:00 vertrekken we richting Weert.
Om 14.30 uur zijn weer terug op de atletiekbaan in
Heythuysen.

Je moet voor deze dag een lunchpakketje meenemen!
Geef je voor 7 maart op!
Vul onderstaande opgavestrook in en lever deze in op de training (het geld in een gesloten enveloppe
doen). Bij Wil & Yolanda staat een doos waar je de opgave in kunt doen. Je kan de enveloppe ook afgeven
bij je iemand van de jeugdcommissie.
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), Gieke van Buren en Judith Joris.
Opgave voor het Kinderpretland in Weert:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Leeftijd:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mijn ouders/verzorgers kunnen: ☐ brengen ☐ halen ☐ begeleiden
Opgave voor het Klimbos in Weert
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ……..…………………………………………………………………………………………………………….
Lengte: …………………………….…………………………………………………………………………………………………….
Mijn ouders/verzorgers kunnen: ☐ brengen ☐ halen
Mijn ouders geven toestemming dat ik mag gaan klimmen In het Klimbos in Weert:
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Hand Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………….
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NK Indoor Junioren
18 en 19 februari 2017
Omnisport Apeldoorn

Nog geen drie uur voordat de inschrijving voor het NK Indoor werd gesloten, dacht ik: “goh, laat ik
het eens proberen.” Dus ik schreef me in, na 7 weken keihard trainen, voor de onderdelen 200m en
60m sprint, ook al wilde ik na 11 jaar trainen bij Atletiek Leudal nog steeds liever verspringen dan
sprinten. Daar kwamen heel veel zenuwen bij kijken. Zo’n grote, officiële wedstrijd had ik nog
nooit meegemaakt. Gelukkig waren de zenuwen
tijdens de wedstrijd veel minder dan ik had
verwacht. En zo begon ik op de eerste dag met
mijn 200m. Natuurlijk had ik me thuis voorbereid
en ik wist dat het niveau erg hoog zou zijn. Ik
vergeleek mijn persoonlijke records met die van
de andere atleten en ik wist dat een podiumplek
er voor mij niet in zat. Daarom was mijn enige
doel het verbeteren van mijn eigen persoonlijke
records.
Een kwartier voordat mijn onderdeel begon moest ik de Callroom in. Ik voelde me als een
nieuweling en ik kende niemand. Mijn kleding werd gecontroleerd op startnummers en reclame,
waarbij een logootje werd afgeplakt. Mijn spikepuntjes werden gecontroleerd en daarna moest ik
wachten in het tweede deel van de ruimte. Uiteindelijk moesten we per serie in een rij naar de
baan toe lopen. Dat moment was heel mooi. Ik kwam de baan op, keek om me heen naar de
tribunes en naar de andere onderdelen en toen was ik mijn zenuwen verloren. Uiteindelijk zat ik 5
honderdste boven mijn persoonlijk record en haalde ik de tijd 29.92sec. Helaas, maar ik wist dat ik
op dat moment niet beter kon en aangezien ik al om half 6 in de ochtend op moest staan, was ik
erg moe.
De tweede dag stond de 60m op het programma. Helaas, ook geen persoonlijk record (9.13sec). Ik
merkte toch dat ik wat meer zenuwen had en ik zette kort nadat ik uit het startblok kwam een
grote misstap. Jammer, mijn supporters schrokken, dit had niemand verwacht. Het kostte me veel
tijd en daardoor kon ik niemand meer bijhouden. Dat was balen en kostte me wat tranen, maar dat
ik mee mocht doen was een grote eer. Ik heb veel geleerd de afgelopen zeven weken. Ik had voor
het eerst een doel en heb er alles aan gedaan om dat doel te bereiken. Dit was voor mij weer een
mooie motivatie om verder te trainen!

Inge Hendrix, MJA
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Penders Voetzorg Leudal Wandel 4 –
daagse
Wandel, ontdek en …. geniet !
Van maandag 15 mei t/m vrijdag 19 mei (woensdag rustdag) wordt voor de 42 ste maal de Wandel
4 – daagse georganiseerd.
De eerste drie wandeldagen zullen start en finish bij de Busjop zijn. Op vrijdag 19 mei, de laatste
wandeldag, is evenals de twee voorgaande jaren vertrek en aankomst op het plein bij onze
hoofdsponsor Penders Voetzorg.
Er zullen weer mooie routes klaar liggen zodat de vele wandelaars ook dit jaar kunnen genieten van
de prachtige natuur in het Leudal. Op de slotavond wandelen de deelnemers richting Maxet en
Arenbos. Op het plein bij Penders Voetzorg zal een feestelijke afsluiting van deze wandelweek zijn
met het uitreiken van de medailles, allerlei attracties voor de jeugd en gezellige muziek.
Natuurlijk is dit evenement niet mogelijk zonder de medewerking van een groot aantal vrijwilligers.
We hopen dan ook dat er, evenals voorgaande jaren, vanuit onze vereniging weer voldoende leden
zijn die hun medewerking willen verlenen aan dit gezellige wandelevenement. Je kunt je nu al
aanmelden via frans.heffels2@gmail.com T.z.t. zal nog een formulier gestuurd worden waarop je
jouw voorkeur kunt aangeven.
Tot ziens op één of meerdere wandeldagen!
Namens de commissie
Els Lemmen
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Dag van de Atletiek 2017 “Wij zijn
Atletiek”
Een evenement boordevol atletiek! Speciaal voor
bestuurders, trainers en juryleden!
Reist Atletiek Leudal op 18 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 18 maart 2017 naar Sportcentrum Papendal in
Arnhem.
Het totale programma vind je
op www.dagvandeatletiek.nl. en schrijf je gelijk in!
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Successen in Posterholt en Helden op 15
januari 2017
Traditioneel is al bijna de deelname aan de Halve Marathon van Posterholt.
Als voorbereiding van de voorjaars marathons kent deze loop een grote
aantrekkingskracht. Je kunt er een snelle wedstrijd lopen maar ook de
weersomstandigheden kunnen hier voor veel weerstand zorgen. De
vooruitzichten waren wisselend met sneeuw en vorst. Maar daar laten we
ons niet door weerhouden en mooi op tijd kwamen we aan in Posterholt. Ruim 600 deelnemers stonden
aan de start. Roger ging als een speer weg en daar hebben we alleen de rug van gezien. Guus en ik liepen
het eerste stuk samen en ik kon aansluiting vinden met een grote groep. Het tempo was me toch te hoog
en er kwam een nieuw groep met daarin de tweede dame. Met dit groepje van 4 personen gingen we de
tweede ronde in en deze is meestal wat zwaarder. We deden samen kopwerk en konden zo een mooie tijd
realiseren. Ad liep de kwart marathon en stond ons al op te wachten. Hij had ook lekker gelopen en zijn
PR aangescherpt. Volgende keer gaat hij onder het uur. Ook een PR was er voor Roger. Hij stond al 4
minuten uit te puffen toen ik binnen kwam en hij had het ook getroffen met een goede haas. Guus had
niet de topvorm van de dag maar achteraf viel de tijd toch niet tegen. Vervolgens kwam weer een PR
loper (Mat) over de streep. Heel sterk gelopen en gelijkmatig met goede laatste 5 km. Cor kwam even
later binnen en ons gezelschap was compleet. Effe douche, bakkie doen, prijsje ophalen en evaluatie in
de auto.

Inmiddels kregen we op de lopersgroep-app de uitslagen van de crossers in Helden binnen en daar waren
ook mooie resultaten behaald door Leon (M50) 1e en Bert (M50) 3e. Jos Beelen had de finish niet gehaald
omdat hij zijn voet verzwikt had. Terugkijkend in de uitslagen zagen we dat er bij de jeugd in Helden
Renske van Roy een 2e plaats bij de mini pup c en Elke van Rooij ook 2e plaats bij de M jun B. Patrick
Snijders was nog gestart Rolduc voor de Europese trail een voorwedstrijd van de Abdij cross. Hij liep de
22,5 km door verse sneeuw, diepe modder, steile hellingen en veel trappen met in totaal 550
meterhoogteverschil. Hij werd 6 in de totaal stand en 2e M 40.
Mooi geslaagd loopweekend.
De uitslagen:
Helden
Elke van Rooij.
M jun B.
Renske v Roy.
Mini pupC.
Leon Stijnen.
M50.
Bert van Bogget. M50.
Posterholt
Ad Lenaerts.
Roger Sieben.
Har Boonen.
Guus Laeven.
Mat Skrabanja

Har Boonen

3.43. 2e pl
4.36 2e pl
37:09. 1e pl
37:56. 3e pl

M60 kwart M 1:00:39. PR
MSE HM.
1:27:26 PR
M60 HM.
1:31:45 3e pl
M50 HM.
1:34:30
M50 MM.
1:38:43 PR
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DIERENKLINIEK HEYTHUYSEN
Dierenartsen J.G. Neuteboom
en A. Maes
Kloosterstraat 42
6093 CX Heythuysen
Tel. 0475 496262
Behandeling alleen op afspraak

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

mebo.boschcarservice.nl

www.dierenkliniekheythuysen.nl

www.rabobank.nl

www.lemmentuinenpark.nl

innovista.nu

www.steinerautoschade.nl
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SamenLoop voor Hoop 2017

De voorbereidingen zijn reeds gestart en we hebben al een ploeg van 12 personen aangemeld. Ook voor de
activiteit voor het weekend hebben we al reserveringen gedaan. In het weekend van 10 en 11 juni 2017
gaat deze 24 uurs marathon weer plaats vinden. Er kan op de baan van de atletiek Swift in Roermond weer
gewandeld of gerend worden en wel in estafette vorm. Elk uur moet er een persoon van de ploeg
wandelen of hardlopen. Heb je nog zin om mee te lopen of te wandelen of ons te steunen tijdens onze
verkoop van vlaai en koffie laat het ons weten en wij nemen contact met je op. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 15. Hiervoor krijg je ook het SLH T-shirt. Het is een geweldige happening waarbij we iets willen doen
voor de strijd tegen kanker .

Groet Har Boonen
Info of aanmelden: hwaboonen@live.nl telefoon: 06-44380799
Info over evenement www.samenloopvoorhoop.nl

Midden Limburgs Avondloop Criterium 2017
Za 1 April
Za 29 April
Za 13 Mei
Vr 9 juni
Za 1 Juli
Za 8 juli

Herpertz Kraanverhuur Leudalloop Heythuysen
Rundje um ut Hundje Horst
Guus Wokke Opticienloop Panningen
Mediweert Singelloop Weert
Knooppunt Loop Baarlo
Kragten Avondloop Herten

Voor meer informatie: www.middenlimburgsavondloopcriterium.nl
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Dit ben ik!

Ik ben …Nadieh
Severens…………………………………………..………
en ik ben …18………………… jaar oud!
Ik zit al …3…..… jaar bij Atletiek Leudal en ik woon in
…Buggenum………………………..…..
Op trainingen vind ik het leukste onderdeel:
…Hordelopen……………………………………………….………………
Op de wedstrijden vind ik het allerleukste onderdeel:
…Estafette……………………………………………………………………
Als ik niet aan atletiek doe, dan doe ik: .…Mijn tijd besteden aan vrienden, werken en school
Ik krijg training van…Michael………………………………………………
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 …Het hele
trainingskamp was wel een hoogtepunt. Echter wat me altijd bij is gebleven is de lange
wandeling naar het ‘dorp’ dat blijkbaar de andere kant op was
Op deze prestatie ben ik het meest trots:…Meedoen aan de competities met het allerleukste
team

………………………………………………

Als ik een wens mocht doen om ineens ergens heel goed in te zijn, dan was dat: (het mag alles
zijn!) …Het succesvol afronden van mijn studie.
………………………………………………………
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11 Februari LK Athletics Champs in Roermond, de mini's en pupillen B/C hebben het supergoed gedaan:
eerste plek als team in de poule, Robin derde bij de JPB en Renske tweede bij de MMP. Kanjers!!!

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

Atletiek Leudal - De Leudallouper

jaargang 28-2 Maart

2017

14

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!)
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!"
Het programma is ontwikkeld door de Atletiek Unie
De trainingen vinden plaats op zaterdagmorgen op de atletiekbaan in Heythuysen onder leiding van een
ervaren trainster. We starten op zaterdag 8 april 2017 (aanvang 9:30 uur). De andere data zijn 15 en 22
april en 6,13 en 20 mei 2017.
De afsluiting vindt plaats met de deelname aan de Leudalbosloop op 28 mei 2017 (10.00 uur) waar we dan
met succes een 3 km gaan afleggen. De aanvangstijden van de trainingen zijn om 9.30 uur op de locatie
Arevenweg 5 (Sportpark Molenhoek) in Heythuysen.
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
Gratis Goody bag met winkelwaarde van ruim 56 euro (o.a. loopshirt)
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)
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Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Peel, Maas en Leudal draagt het verenigingsleven
in de regio een warm hart toe.
Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne
speciaal voor verenigingen en stichtingen.
De bank stelt elk jaar een bedrag beschikbaar !
Natuurlijk doet ook onze vereniging mee aan de Rabobank
Clubkas Campagne. Van 13 t/m 26 maart 2017 mogen leden van Rabobank Peel, Maas en Leudal vijf
stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal 2 op dezelfde club. De waarde van een
stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.
Onze vereniging ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen x het bedrag dat een stem waard
is. Leden van Rabobank Peel, Maas en Leudal bepalen dus hoe het bedrag van de Rabobank Clubkas
Campagne wordt verdeeld!

Ik zou graag een oproep willen doen voor een aantal bezorgers van de
Rabobank Clubkas Campagne flyers. De RCC wordt gehouden van 13 t/m 26
maart a.s. en daarvoor willen we huis aan huis flyers rondbrengen.
Voor de meeste straten hebben we al bezorgers maar nog niet voor de volgende straten:
Park, Akker, Bongerd, Schoolstraat, Pastoor van Crugtenlaan, Doctor Poelslaan, Burg. Janssen van Sonlaan
en Vlasstraat Oost vanaf Dorpstraat tot rotonde Noorderbaan.
Belenbroekstraat, Tuulshoek, Hoogveld, Horstveld, Venmanshof, Rozenhof, Daniëlshof, Floreshof, Oude
Meer en Meerkamp.
Vrijwilligers kunnen zich bij mij melden.
Dat kan op theo.fokkema@live.nl of 06-51331830 Bij voorbaat dank voor de moeite.

Hallo clubgenoten,
Dit jaar hebben we feest; we organiseren de trailrun voor de 5e keer. Een lustrumeditie dus en de
inschrijvingen lopen al storm.
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Het belooft weer een mooi loopspektakel te worden op pinksterzondag 4 juni met inschrijvingen uit heel
Nederland. Dit kunnen we helaas niet alleen; we hebben jullie allen heel hard nodig.
Denk aan:
•
de bemanning van de drankposten
•
de juryleden
•
de verkeersregelaars
•
bemanning op cruciale punten op het parcours
•
fietsers voor begeleiding van de voorste en achterste lopers
•
opbouwers van de start- en finishlocatie
•
gegevensverwerkers
•
inschrijvingen
•
uitdelen van de herinneringen
•
etc.etc.
Als je je steentje wil bijdragen maak dat dan kenbaar bij één van onderstaande personen;
Marc van Rooij
Germana Travaglini
Ton Cranen
Jack Beijnsberger

vanrooijmarc@gmail.com
germana.travaglini@gmail.com
a.cranen@telfort.nl
jac.manon@home.nl

Wedstrijden 2017 (baanseizoen)
11 maart
19 maart
25 maart
13 april
15 april
17 april
18 april
30 april
April ?
6 mei
21 mei
27 mei
28 mei
Juni ?
10 juni
25 juni
2 juli
4 juli
14 juli
14-16 juli
10 september

Sittard
junioren/senioren
Sittard (binnen) pupillen
junioren/senioren
Someren
junioren/senioren
Landgraaf
junioren/senioren
Helmond
junioren/senioren
Weert
junioren/senioren
seniorencompetitie
Deurne
athletic champs
C/D competitie
Roermond
athletic champs
C/D competitie
Seniorencompetitie
Deurne athletic champs
C/D competitie
junioren/senioren
Venray
athletic champs
Venray
junioren/senioren
Roermond
junioren/senioren
Utrecht
senioren NK
Weert
finale athletic champs

werpkamp
athletic champs pup B/C Pupillen A oude stijl
Lentewerpen
LImbra circuit
Zuid limburgs avondcircuit
werp/ver

organisatie Swift /Leudal

Limburgs kampioenschap
Limbra circuit
Limbra circuit
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Contributie 2017

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 2017 zal begin maart worden uitgevoerd.
Hieronder staat een overzicht van de contributie bedragen, zoals deze gelden voor 2017.
Contributies 2017
Categorie

Club

Atletiekunie

Atletiekunie

contributie

basiscontributie

wedstrijdlicentie

per jaar
Pupillen (t/m 11 jr)

€

85,00

€ 14,75

€ 8,00

95,00

15,55

14,20

125,00

16,80

22,70

Sportief Wandelen

85,00

16,80

Zonder trainingen

50,00

16,80

Vriend(in)

25,00

Junioren (t/m 19 r)
Seniorleden

Inschrijving bij de Atletiekunie (eenmalig) € 7,50
Overschrijvingskosten naar een andere vereniging (eenmalig)

€ 10,15

Winnaars geven nooit op en mensen
die opgeven winnen nooit.
Ingezonden door Agnes Rijks

Atletiek Leudal - De Leudallouper

Devils’s Trail 30 okt Berg en Dal
Mescher Bergloop 18 dec. Mesch
Erima Jaspercross 8 jan

Eurodetrail Kerkrade 14 jan.
Heldense Bossen cross 15jan

Vlakwatercross Venray 29 jan

Hivernaltrail 5 febr landgraaf

Leudalcross 12 Februari

jaargang 28-2 Maart

Patrick Snijders
Ron Steffanie
Patrick Snijders
Roger Sieben
Els Neuteboom
Robbert v Rooijen
Vera v Erp
Loes Neuteboom
Lisa Roumen
Leon Stijnen
Bert v Bogget
Jos Beelen
Patrick Snijders
Leon Stijnen
Bert v Bogget
Elke v Rooij
Marit Joris
Lisa Roumen
Vera v Erp
Loes Neuteboom
Robert v Rooijen
Robin v Roij
Els Neuteboom
Renske v Roij
Bert v Bogget
Thijs Verstappen
Lisa Roumen
Indra Ivens
Marit Joris
Loes Neuteboom
Els Neuteboom
Patrick Snijders
Bert v Bogget
Leon Stijnen
Roger Sieben
Bert v Bogget
Leon Stijnen
Har Boonen
Jos Beelen
Jack Beijnsberger
Elke v Rooij
Laura Zeelen
Stijn v Pol
Saar Stijnen
Lynn Diederen
Marit Joris
Sam Cauven
Lisa Roumen
Indra Ivens
Yorick Snijders
Loes Neuteboom
Fenne v Pol
Robin v Roy
Robert v Rooijen
Alicia v Leeuwen
Mees Verstappen
Witec Kozlowski
Els Neuteboom

2017

2:37:35 33,3 km m40 1e plaats
4:22:57 42.2 km
1:09:22 15,6 km
1:11:44
6:30 mpc 1000 m
8:10 jpb 1200m
6:52 mpa 1200 m
7:21 mpa 1200m
8:57 mjd 1600m
34:11 m50 8000m 2e plaats
34:45
41:33 m60 8000m
1:42:47 m40 22km trail 3e plaats
37:09 m50 lange cross 1e plaats
37:56 m50 lange cross 3e plaats
13:43 mjuna 2e plaats
5:45 mjund
5:48
5:51 mpupa
6:35
6:56 jpupb
6:59
4:26 minpupc
4:36 minipupc 2e plaats
32:25 m50 lange cross
40:48 m55 lange cross
6:52 md
6:55
7:13
7:16MPA
5:28 mpc
2:29:54 3e plaats 30km
2:54:03
3:05:02
3:06:33
37:13 m50 lange cross 3e plaats
37:42
38:47 m60 lange cross 1e plaats
45:11
19:11 korte cross
11:54 mjuna 1e plaats
11:38 mjunc
9:29 jjund
6:26 mjund
6:31
6:36
6:37
6:45
7:12
6:17 jpa
6:55 mpa
7:52
7:09 jpb
7:28
9:12 mpb
4:20 jminpup
4:27
4:08 mminpup
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www.riss.nl

- Persoonlijke benadering –
- Flexibel - Geen wachtlijst –
Erna Boonen-Wijnhoven
In het Tienderveld 26 6093 JL HEYTHUYSEN
06 55783221 erna@fysioheytse.nl
www.fysioheytse.nl
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www.pendersvoetzorg.nl

www.multifocaaloptiek.nl

Deskundig advies in de grootste hardloop- en
wandelspeciaalzaak van Nederland!

www.hetloopcentrum.nl

www.spoormakersinterieur.nl
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Zaterdag 11mrt Scopias Voorjaarswandeling Venlo

Start: Sportpark Vrijenbroek, Witendijkweg 61
20km 8:30 -11:00
10km 8:30 -11:00
Zondag 26 mrt Voorjaarswandling Horn
Start: Scoutinggebouw Haelerweg 2a
40 km 8:00 -09:00
30 km 8:00 -10:00
25 km 8:00 -10:00
20 km 8:00 -12:00
15 km 8:00 – 12:00
10 km 8:00 – 14:00
5 km 8:00 – 14:00

Meer informatie over wandelingen in onze omgeving. Kijk op www.wandel.nl/wandelagenda

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
George Burrell
Geert Kierkels
Martin Snijders
Hans van den Schoor
Lei Steffanie

Wie vult deze lijst verder aan?????
neem dan contact op met het bestuur

Atletiek Leudal - De Leudallouper
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Algemene informatie
Atletiek Leudal Trainingsschema 2017
Categorie
Mini,C,B+A Pupillen
2010,09,08,07,06,
Looptraining
Junior D
2004
Looptraining
Junioren C, B en A
2002,2001,2000,99,98,97
Looptraining
Extra: Junioren+PupA
Lopersgroep

Dames Recreanten
Sportief Wandelen

Dag
Dinsdag

Tijd
18.30-19.30

Locatie
Baan

Zaterdag
Dinsdag

09.00-10.00
18.30-19.30

Baan
Baan

Trainer(ster)s
Monique, Lieke, Kevin,
Thea, Sofie, Jason,
Michael, Hannah, Elke, Marco
Jack, Germana
Nadieh

Zaterdag
Dinsdag
Dinsdag
Zaterdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

09.00-10.00
19.30-21.00
19.45-21.15
09.00-10.00
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30
18.30-19.30
19.30-20.30
10.00-11.00
09.00-10.00
19.00-20.00
19.00-20.00

Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Busjop
Busjop
Baan
Baan

Jack,Germana
Ton John, Monique
Michael
Jack,Germana
Michael, Monique
Jack
Olaf, Jack
Germana
Lucy
Lucy
Simone
Christien
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
Elke van Rooij
Germana Travaglini
Hannah Kochx
Hans Wierts
Jack Beijnsberger
Jason van Pol
John Berghs
Kevin van Heel
Lieke Seunis
Lucy Snijders
Megan Kantelberg
Michael Snijders

0495 651841
0475 495473
06-81531531
06-45927457
0475-566428
0475 581540
06 33972964
0475-453610
06 46453341
06 34063134
0475 493469
0475 510500
06 34656945

Monique Uiterwijk
0475 495473
Nadieh Severens
06 34757758
Olaf van Buul
0495 496343
Simone Kantelberg
0475 510500
Sofie Glazemakers
0495 641021
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
AL - Secretariaat
Website
E-mail
(jeugdcommissie)
Ledenadministratie
Bankrekening

Postbus 3068 6093 ZH Heythuysen
Aldenhoven 58 6093 HC Heythuysen
www.atletiekleudal.nl
info@atletiekleudal.nl (algemeen, secretariaat) / aljeugd@gmail.com
ledenadministratie@atletiekleudal.nl
IBAN/Bankrek: NL66RABO0122207130

Bestuur
Mat Skrabanja (voorzitter)
Bert van Bogget (penningmeester)
Theo Fokkema (secretaris)
Mark Ooms

0475-49
0475-49
0475-47
0475-45

Jeugdcommissie
Gieke van Buren
Judith Joris
Thea van Bruggen
Wim van Rooyen
John Bergs

0475-491523
0475-493898
0475-311244
0475-491125
0475-453610

aljeugd@gmail.com
aljeugd@gmail.com

Jeugdwedstrijdsecretariaat
Monique Uiterwijk

0475-49 54 73

mvan_rooij@hotmail.com

Materiaalcommissie
Ron Steffani

0475-493912

Jurycoördinator
Theo Fokkema

0475-47 60 88

theo.fokkema@live.nl

Leudalbosloopcommissie
Annemiek Gielen

0475-49 38 57

t.gielen01@hetnet.nl

Trainerscommissie
Michael Snijders (overall coördinator)
Jack Beijnsberger
Mark Ooms
Monique Uiterwijk

0475-21
0475-58
0475-45
0475-49

info@michaelsnijders.nl
jac.manon@home.nl
mwooms@gmail.com
mvan_rooij@hotmail.com

Clubkledingcoördinator
Lammy Fokkema

0475-47 60 88

theo.fokkema@live.nl

Vertrouwenspersoon
Jan de Kroon

0475-496226

kroja@planet.nl

Clubbladredactie
Yolanda Hubert

0475-49 20 82

wrmhubert@lijbrandt.nl

61
45
60
92

46
15
92
54

89
26
88
08

38
40
08
73

mat_helmie@hotmail.com
bertenlenie@home.nl
theo.fokkema@live.nl
mwooms@gmail.com

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen.

Tot de volgende uitgave!
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