
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heythuysen, Mei  2016. 
 
 

 
Beste Atletiek Leudallers, 
 
In deze uitgave kunnen we terugblikken op een zeer geslaagde Herpertz Kraanverhuur Leudalloop, 1e 
plaats Rabobank Clubkas campagne. Onze jeugdleden hebben een leuk trainingsweekend gehad en een 
zeer geslaagde jeugddag. De notulen van de ledenvergadering. De wandelvierdaagse en Trailrun komen er 
weer aan, dus genoeg te lezen. Veel leesplezier! 
 
                       
 
Har Boonen   HWABoonen1952@kpnmail.nl 
Yolanda Hubert   wrmhubert@lijbrandt.nl 
Wil Hubert   wrmhubert@lijbrandt.nl 
Rosalie van Soelen  Rosalie511@live.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

     BELANGRIJKE DATA 

 
23 t/m 27mei 2016                         Penders Voetzorg Wandelvierdaagse       
5 juni     Trailrun Leudal 
2016     Cox en Co Avondloopcriterium 
 
 
 

 

De Leudallouper 

Jaargang 27-3     Atletiek Leudal   Mei    2016 

Vrijwilligers gezocht: voor de wandelvierdaaggse 
en Trailrun. 

Opgeven Wandelvierdaagse via 
frans.heffels2@gmail.com en trailrun;  
jac.manon@home.nl 
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Dames Recreant Eef Lommen en haar partner Bas Peters hebben een zoon gekregen, Sep. 
Wij wensen het jonge gezinnetje een fijne toekomst. Van harte gefeliciteerd! 
 
In juni wordt er weer de jaarlijkse wandeling georganiseerd, voor de sportief wandelgroep. 
Het programma gaat er ongeveer als volgt uitzien: 

We beginnen met een lunch rond 12.00 uur.  
Daarna maken we een wandeling van ongeveer 10-12 km. Het is ook mogelijk om een gedeelte van de 
wandeling mee te lopen.  
We eindigen met koffie/thee en vlaai. Voor meer informatie: Rieky Driessen 
riekydriessen02@onsbrabantnet.nl of Clarie Pieters  cmtpieters@gmail.com 
 
Germana Travaglini heeft onlangs haar diploma gehaald als looptrainer, meer hierover verder in het 
clubblad. Proficiat Germana !  
 
We hadden weer een prachtig resultaat van de Rabobank Clubkas Campagne, verder in het clubblad het   
resultaat  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

22 mei  388e Leudalbosloop  De Busjop 
23 tm 27 mei  Penders Voetzorg Wandelvierdaagse De Busjop 
5 juni  Trailrun Leudal 
26 juni  389e Leudalbosloop  De Busjop 
24 juli  390e leudalbosloop  De Busjop 
24 augustus  Kwekerij Meuter Rolstoeltocht ( reservedatum 31 augustus ) 
28 augustus  391e Leudalbosloop  De Busjop 
23 tm 25 september Jeugdkamp 
25 september  392e Leudalbosloop  De Busjop 
23 oktober  393e Leudalbosloop  De Busjop 
27 november  394e Leudalbosloop  De Busjop 
26 december  395e Leudalbosloop  De Busjop 
    
 
 

 

 

Wij zijn blij dat wij weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen:  

Nancy Maas DRC 
Matteo van Leeuwen JMP 
Mia Gommans SW 
Kylie Caris MPC 
Sam Cauven MJD 
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We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:  
 
  
1  mei Lenny Engelen  9  jun.Robbert v Rooyen 3 jul. Megan Kantelberg 
1  mei Els Neuteboom       9  jun. Jenny Simons  
6  mei Koert-Jan Scholten 11 jun. Fenne van Pol 
8  mei Anke v. Rooyen  12 jun. Marco Rietjens 
12 mei Britt Wolters   13 jun. Floor Blom 
15 mei Maud Wolters  18 jun, Isa Bongers 
16 mei Lianne v. Roy 
22 mei Manon v Rooij 
26 mei Lian Timmermans 
29 mei lynn Diederen  
  
 
    
 

 

 

 

 

Uiterste inleverdatum kopie clubblad juli  2016 
28 juni 2016 

bij Yolanda Hubert: wrmhubert@lijbrandt.nl 
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Uitslagen Limba Cross Circuit 2015-2016 
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 Zondag 28 februari was het zover, onze Ad en Joke's eerste echte 
trailwedstrijd. "De Smokkelaarstrail"  Je kon kiezen uit twee afstanden 12 en 
24 km. Uiteindelijk was het 13 en 25 km geworden. Wij hadden ons 
ingeschreven op de 12km. Achteraf gezien heel blij want het was pittig, 
maar hadden het zeker niet willen missen. Het is heel anders dan een 

normale wegwedstrijd. Het gaat er heel ontspannen aan toe, Geen gedrang 
bij de start en iedereen gaat echt heel rustig van start om de energie en 

krachten te verdelen. Dat werd ook regelmatig afgekondigd door de organisatie om 
rustig te beginnen en je krachten en energie te verdelen zodat je de finish zou halen, omdat je onderweg 
toch wel wat opstakels tegen kwam.  De start was bij de Roovertsche Leij, gelegen tussen Tilburg, Goirle 
en Poppel (België). Er is plaats voor maximaal 400 deelnemers. Er wordt gestart in 
kleine startgroepen van telkens 40 deelnemers. Het starten in kleinere groepen 
verhoogt het loopplezier en de veiligheid. Zo kun je onderweg volop genieten van de 
mooie natuur!   

Het parcours ging voor een belangrijk deel over het landgoed van Gorp en Roovert, en 
deels over het landgoed De Utrecht. Een bijzonder mooie  trail afwisselend parcours 
met uitdagende  klimmetjes, omgevallen boomstammen of beekjes waar je overheen 
moest springen dan wel klauteren. Dat ging mij niet echt goed af zonder een nat pak 
te halen. Bij de poging om over het beekje te springen ging het mis en gleed ik in het 
beekje. Met gevolg lekker onder de blub wat overigens lekker sopte in mijn schoenen, 
en tevens zwaarder aanvoelden. Maar ik kon er om lachen, het is echt een waanzinnig 
mooie trail, en we hebben beiden een andere manier van een run ontdekt en zeker 
niets onze laatste. 

Vroeger werden over deze historische kronkelpaadjes langs en over vennen en beekjes tussen Nederland 
en België  flink wat gesmokkeld vandaar de naam Smokkelaarstrail.  

Na de Eerste Wereldoorlog bloeide de grenshandel op tijdens de Internationale schuldencrisis (1930-1939). 
Van deze periode zijn de meeste spectaculaire verhalen bewaard gebleven. Smokkelen werd zowel door 
daders als douaniers gezien als een sport, bedoeld om wat extra’s te verdienen, en niet als een criminele 
activiteit. In bezettingstijd werd smokkelen zelfs gezien als een verzetsdaad. Onder de smokkelaars 
bevonden zich net zoveel Belgen als Nederlanders. Grote smokkelploegen van 30 tot 40 mensen waren 
geen uitzondering. Vrouwen en meisjes liepen mee, gestoken in mannenkleding. 

Na afloop kreeg elke deelnemer dus ook een gepaste herinnering in de vorm van een pakje smokkelaars 
roomboter. Ik ben gefinisht in 1uur 28 en Ad is gefinisht in 1 uur 15. 

      Groetjes, Joke Timmermans
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               Atletiek Leudal Clubkleding 

Wil je clubkleding bestellen of passen, neem dan contact op met Lammy Fokkema, 
0475-476088 of theo.fokkema@live.nl 
 
Trainingspakken 
(met ritsen, dames, heren en jeugd)      € 95.00 
Singlets (dames en heren)                        27.50                                             
Topjes (jeugd)                                         25.00 
Wedstrijdshirt 
(dames, heren en unisex voor de jeugd)    27,50 
Vlinderbroeken                                        27.50 
Tights middel 
(dames, heren, jongens en meisjes)         27.50 
Vrije-tijd shirt                                         25.00 
Polo’s (dames en heren)                          25,00 
Seizoensjas                                             52,50 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Trainingsweekend Mechelen.  
 

Van 11 t/m 13 maart was het afbeulen voor de junioren van Atletiek Leudal, of zoals we onszelf zo graag 
noemen: De Leudal Bikkels. Met genoeg afgeladen auto’s zakten we af naar het heuvelachtige  Mechelen 
waar we een weekend zouden doorbrengen op  ‘De Elset’ een prachtig groot huis met genoeg plaats voor 
iedereen. Vrijdagavond kregen we bij aankomst de kamerindeling te horen en daarna hadden we vrije 
tijd. Sommige kinderen was verteld dat we bij aankomst al meteen een bootcamp zouden krijgen dus die 
waren toch wel opgelucht dat ze gewoon rustig spelletjes konden spelen, of in het geval van mijn 
trainingsgroep: de omgeving konden verkennen door een stuk te gaan wandelen. We hadden één doel : de 
kerk van Mechelen (of een ander nabijgelegen dorp) vinden. Dit liep helaas een beetje in het water omdat 
de weg toch langer leek tijdens het wandelen dan toen we in de auto zaten... Het kan ook altijd nog dat 
we de verkeerde kant op zijn gelopen maar dat laat ik liever even in het midden. Op een gegeven moment 
zijn we dus toch maar teruggelopen omdat we al lang aan het lopen waren en niet echt meer vertrouwen 
hadden in het vinden van de kerk. We zouden het de dag erna het opnieuw proberen.  Uiteindelijk toen 
we weer bij de Elset aankwamen was het toch wel bedtijd geworden. Iedereen werd naar zijn/haar 
kamers gedirigeerd en op het hart gedrukt dat we toch wel goed moesten slapen omdat we de energie de 
dagen erna hard nodig zouden hebben. Na veel geklets en het eten van snoepjes gingen we uiteindelijk 
dan toch maar slapen. 

Zaterdagmorgen ging om 8 uur de wekker. Nog met slaperige oogjes 
gingen we ons aankleden zodat we om half 9 aan konden schuiven bij het 
ontbijt. Een goede bodem leggen was essentieel voor de zware dag. 

Te koop aangeboden 

Clubkleding heren tight, maat L.  Prijs: € 12,50 
Slechts 1x gedragen, daarna gewassen en nooit meer gedragen. Ligt 
sindsdien te rusten in de kast. 
Jo Fraats 06-46154698 
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Tegen 10 uur gingen we naar het bos om daar een route van ongeveer 5 kilometer af te leggen, met 
tussendoor zware oefeningen. En 5 kilometer voelt in Zuid-Limburg al snel als 10 kilometer door alle 
heuvels.... Ook de oefeningen die door Michael en de andere trainers bedacht waren, waren beslist niet 
gemakkelijk. Toch zette iedereen goed door en toen er een vrolijke hond eventjes met ons kwam spelen, 
was iedereen weer opgeladen om door te rennen. Tevens kwamen we een fotograaf tegen die onderweg 
was naar het dorp om daar van een wedstrijd foto’s te maken maar ons interessanter vond en dus besloot 
van onze groep foto’s te maken. Oftewel een mooie ochtend vol verrassingen.  

‘Smiddags na de lunch zijn we op het terrein van de Elset gebleven om daar oefeningen voor o.a. de 
buikspieren te doen. In duo’s moesten we proberen elkaar tot het uiterste te drijven, het was een erg 
gezellige middag met als resultaat spierpijn op plaatsen waarvan je niet eens wist dat je spieren had.  

Sommigen van ons, waaronder ik, wilden hierna zichzelf nog meer 
afbeulen en hebben zelf nog meer buikspieroefeningen gedaan, noem 
ons gek maar het gaf ons verbazingwekkend veel voldoening om alles 
eruit te halen. 

Nadat iedereen gedoucht had, stond het weer ons toe om lekker te 
volleyballen en buiten spellen te doen. We waren te moe om onze tocht 
naar de kerk te herkansen dus dat hebben we maar gelaten voor wat het 

was. Onder genot van een muziekje hebben we toch redelijk lang gevolleybald. Tot onze keukenprinsesjes 
Nadieh en Elke macaroni gingen maken. Ik wil trouwens even een shoutout geven naar Monique en de rest 
die ervoor gezorgd hebben dat we elke avond, middag en ochtend ontzettend  lekker gegeten hebben. Dus 
hierbij: Bedankt! Na het eten hadden we een spellenavond, waar het weerwolvenspel en het 30 seconds 
spel erg geliefd waren. Ook deze avond kwam helaas tot een eind en met al beginnende spierpijn gingen 
we ’s avonds laat weer op weg naar dromenland 

Net als voorgaande dagen scheen op zondagmorgen het zonnetje heerlijk en was de temperatuur 
aangenaam. Na de gebruikelijke ochtendroutine gingen we de andere kant op dan de dag ervoor, door 
Mechelen heen naar een ander bos. Het uitzicht hier was echt prachtig, als het iets warmer was geweest 
had ik zo geloofd dat ik in Zuid Frankrijk was geweest. Ook op deze mooie locatie was het afbeulen. De 
estafette met obstakels  zorgde voor een paar erg mooie foto’s en de squats  en lunges met iemand op je 
rug voor de verzuurde benen. Na ook op deze locatie een zware ochtend achter de rug gehad te hebben, 
gingen we rennend en lopend terug naar de Elset voor de gebruikelijke lekkere lunch. Helaas moesten we 
hierna alweer onze tassen inpakken zodat het huisje opgeruimd kon worden. 

De training ’s middags konden we meer een spel noemen. Levend stratego georganiseerd door Elke en 
Nadieh. Het was een fijne afsluiting voor ons fantastische weekend in Mechelen. We hadden het goed 
getroffen met het weer, de mensen waren ontzettend gezellig en de sfeer zat er goed in! Er werd al 
meteen gevraagd wanneer het volgende kamp zou zijn. En terecht, want het was onwijs geslaagd.  Ik wil 
iedereen van de organisatie bedanken voor het mogelijk maken van dit mooie weekend! 

Rosalie van Soelen, junioren B 
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Er liggen nog enkele kledingstukken, ben je iets kwijt stuur even een  
mail naar de redactie: wrmhubert@lijbrandt.nl 
 
 
 
 
 
 

 

Reisverslag Barcelona 2016 

Vrijdag 11 maart 2016 

Vroeg gaat de wekker af want 4.15 uur komen Guus en Mariëlle ons halen om naar de atletiekbaan te gaan 
waar Roger, Carolien, Mat, Helmie, Manon, Jack, Gieke en Leon al klaar staan om naar vliegveld 
Eindhoven te vertrekken. Om 5.30 uur arriveren we op het vliegveld en daar sluiten Jos en Cor zich ook 
nog bij ons aan. Na het afgeven van onze bagage en het door de douane gaan, hebben we nog even tijd 
om een kop koffie of thee te drinken voordat we in het vliegtuig zitten en kunnen zeggen: “Barcelona, 
here we come”. 

Om 9.00 uur landen we en nadat we onze koffers hebben opgepikt gaan we met de trein en metro naar 
onze appartementen. We zitten in 3 verschillende appartementen en elke keer valt er een groepje af om 
hun appartement in te wijden. Na wat boodschappen te hebben gedaan om de innerlijke mens te 
versterken, vertrekken we ‘s middags naar Plaça Espanya waar de start van de marathon is en waar de 
lopers hun startbewijzen kunnen ophalen. Met zijn allen gaan we naar de expo die daar is en iedereen 
weet hun gratis spulletjes te vergaren (brood hoefden we de volgende dag niet te halen, want dat was er 
ook gratis te krijgen). 

Tegen de avond beginnen we trek te krijgen in een pasta en al gauw hebben we een leuk restaurantje 
gevonden waar we lekker gegeten hebben. Omdat we al vroeg op pad waren, zijn we ieder naar ons eigen 
appartement gegaan. We hebben nog wat nagekletst en vroeg het bed opgezocht. 

Zaterdag 12 maart 2016 

Na een nachtje goed slapen en een stevig ontbijt gaan we naar het punt 
waar we afgesproken hebben. In een shopje kopen we nog gauw een roze 
hoedje voor Jos want die is vandaag jarig.  

 

Bij Plaça Catalunya gaan we eerst zingen voor Jos, die zijn feestmuts 
opzet.  
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Daarna kopen we kaartjes voor de Bus Turistic zodat we Barcelona met de bus kunnen bewonderen, want 
de marathonlopers mogen vandaag niet te veel lopen. 

Bij het stoppunt Sagrada Familia gaan we uit de bus en halen koffie en thee bij Starbucks en nuttigen we 
de heerlijke traktatie die Jos voor zijn verjaardag heeft meegenomen. Nadat we de Sagrada Familia goed 
bekeken hebben, hoppen we weer verder met de bus. Na vele leuke bezienswaardigheden gezien te 
hebben (o.a. Camp Nou) stappen we op de stopplaats Diagonal uit om over te stappen op een volgende 
route. Eerst nog even lunchen in het restaurantje Filburg met hamburgers en risotto voordat we onze 
tocht voortzetten.  Bij punt Port Vell, waar we in de haven een drankje doen, pakken de meesten een 
warm drankje want boven in zo’n open bus zitten is het nogal frisjes. 

Als we weer in Gracia zijn gaan we op zoek naar een eetgelegenheid waar de marathonlopers genoeg 
pasta kunnen eten voor de volgende dag. Dit wordt een ‘all you can eat’ tentje. Thuisgekomen drinken de 
heren nog een donker biertje (op aanraden van Huub Stroeks) en gaan we weer op tijd slapen. 

Zondag 13 maart 2016 

5.30 uur, tijd om op te staan, want 6.15 uur ontbijten en 7.00 uur op naar de start. In de metro komt Jack 
de man met de hamer al tegen want hij ziet het nu al niet meer zitten. Bij de start nemen de supporters 
afscheid van de lopers en nu kan het echt beginnen voor hen. Wij gaan gauw naar kilometerpunt 4 en 11, 
zodat we ze twee keer langs zien komen. Overal zie je supporters en de sfeer is geweldig. Gejoel, gejuich 
klappen en geschreeuw hoor je overal. Leon kwam als eerste langs gevolgd door Roger en Bert,  Jack, 
Guus, Cor, en daarna Mat met Manon. Snel koffie pakken en gauw de metro in naar de kilometerpunten 27 
en 31. Daar aangekomen zien we net Roger met Bert langskomen, dus we hebben Leon gemist. Hier 
spreken we af om de groep te splitsen om toch ieders partner te kunnen aanmoedigen. Nadat Leon, Bert 
en Roger bij het kilometerpunt 31 voorbij kwamen, zijn we weer gauw de metro ingestapt. Als haringen in 
een ton zijn we naar de finish gegaan. Daar aangekomen kwamen we net op tijd om de finish van Roger en 
Bert mee te maken. Leon moest de laatste kilometers wat rustiger aan doen, omdat zijn buik door 
buikgriep nog niet helemaal in orde was en kwam daardoor ook na Roger en Bert binnen. Na een tijdje 
kwam Guus binnen en een minuut later Jack. Genietend van het zonnetje hebben we gewacht op de 
binnenkomst van Mat en Manon. Helaas moest Cor door een vervelende blessure de strijd opgeven, maar 
wat een prestatie om ondanks deze blessure toch 31 km te kunnen lopen. De volgende tijden werden 
gehaald: Roger 3.15, Bert 3.15, Leon 3.21, Guus 3.29, Jack 3.30, Mat 3.56, Manon 3.59 en Cor 31 km. Wat 
een prestatie door deze lopers. 

Na wat eten en een douche zijn we deze prestaties gaan beklinken in een cafeetje met een glas bier of 
wijn. ‘s Avonds hebben we gegeten in een Palestijns restaurantje Heerlijk!! 

Ook aan deze dag kwam niet al te laat een einde want ‘s morgens heel vroeg opstaan en 42,2 km lopen 
door de renners en het supporteren eisten toch hun tol.  
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Maandag 14 maart 2016 

Na het ontbijt gaan we met de mensen van ons appartement een wandeling maken door de wijk Gracia en 
bezichtigen we een overdekte markt waar je groenten, brood, vlees en vis her en der uitgestald ziet 
liggen. Na een kopje koffie op een terrasje is het tijd om te verzamelen om naar Parc Güell te gaan. De 
mensen die de marathon gelopen hebben, hebben het zwaar te verduren want voordat we in het park zijn 
moeten we eerst nog heel wat trappen omhoog klimmen. Voor Jack is zelfs een fiets gehuurd want lopen 
kan hij bijna niet meer door een achillespeesblessure. 

Parc Güell is ontworpen door Gaudi en mozaïek is de stijl waarmee hij gewerkt heeft. Na een paar uurtjes 
rond gelopen te hebben, hebben we alles gezien en nu is de Ramblas aan de beurt zodat een paar mensen 
die willen shoppen ook aan hun trekken kunnen komen. Bert en ik zijn door de gotische wijk gelopen waar 
allemaal vintage winkeltjes liggen en er van alles te zien en te koop is. 

Omdat we in Spanje zijn willen we ‘s avonds toch een keer tapas eten. Er werd een restaurantje 
uitgezocht en gereserveerd. Omdat ons Spaans en hun Engels niet zo goed was kwam er een 
spraakverwarring wat duidelijk te merken was aan het eten, maar de wijn maakte alles goed. Uiteindelijk 
hebben we allemaal toch wat kunnen eten. Na het eten hebben we nog een afzakkertje gepakt met 
koffie, thee en verschillende chocola, chips, en koek bij appartement afdeling Guus. Dit maakte de avond 

compleet en iedereen kon met een goed gevoel gaan slapen. 

Dinsdag 15 maart 2016 

Vandaag zijn we als groep gesplitst. Een gedeelte ging shoppen en wij gingen naar Camp Nou; het stadion 
van FC Barcelona. Daar aangekomen mochten we niet overal binnen, doordat er de volgende dag een 
Champions League wedstrijd was. Toch was het aanzicht van het stadion binnen en het gedeelte museum 
dat we wel konden bezichtigen heel erg indrukwekkend. ‘s Middags zijn we de stad doorgewandeld en 
hebben de Sagrada Familia van binnen bekeken. Wat een mooie basiliek. Iedereen kwam ‘s avonds met 
een goed gevoel bij elkaar. 

‘s Avonds moesten we ook weer een restaurantje vinden. Weer iets internationaals dat we nog niet 
hadden gehad. Nu kwamen we uit bij een Mexicaans restaurantje waar ieder weer naar gelieve kon eten. 
Hier hebben we getoost op een geslaagde trip. Ook deze dag was naar ieders wens verlopen. 

Woensdag 16 maart 2016 

Deze dag begon met rustig ontbijten en koffers inpakken. Om 11.15 uur hadden we afgesproken bij het 
perron Gracia waar we gezamenlijk naar het vliegveld gingen. Na het inchecken gingen we gelijk door de 
douane. Mariëlle was de pineut want het poortje bleef maar piepen. Na bijna alles uit te moeten en 
gecontroleerd te zijn, mocht toch ook zij met ons mee. Samen hebben we op het vliegveld nog wat 
geluncht en toen was het alweer tijd om te gaan boarden. We kwamen aan in Eindhoven om 16.30 uur 
waar ieder zijn eigen weg naar huis ging. 

Iedereen kwam tevreden naar huis. Deze reis was een hele belevenis en zeer geslaagd en zeker voor 
herhaling vatbaar. 

Lenie van Bogget 

 

 

 

 

De leugen trekt een sprint, maar de waarheid loopt een marathon. 

Ingezonden door: Agnes Rijks. 
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Rabobank Clubkas Campagne 

YES, wederom heeft onze vereniging het goed gedaan (1e plaats). Dank aan alle stemmers en mensen de 
reclame hebben gemaakt (flyers) Kijk hier onder maar voor het resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugddag atletiek Leudal  
Op zaterdag 2 april 2016 
Door: Lisa Roumen en Saar Stijnen 
 

 
 
We hebben  geklommen in 
het klimbos in Weert met 
atletiek Leudal. Eerst 
moesten we oefenen en daarna mochten we de hoge bomen in! 
Wij vinden dat iedereen het goed konden. Het was heel erg 
leuk!  
Ook de kleintjes hebben zich goed vermaakt. In 
kinderpretland.  
 

Hallo allemaal,  

Zoals jullie weten zijn we met z'n allen naar het klimbos in weert gegaan of naar kinderpretland. 
Wij vonden het super leuk om te doen en het was ook heel gezellig. 
Omdat ik in december mijn feestje daar heb gehouden wisten we al een beetje hoe het moest. Saar, Marit 
en ik hadden wel 5 parcours afgelegd. We moesten wel nog oefenen maar daarna mochten we de hoge 
bomen in. 
Wij vonden dat iedereen het goed kon. Het was ook lekker 
weer. 
Ook de kleintjes hebben zich goed vermaakt in kinderpretland. 
Het was een hele leuke jeugd dag.  
Groetjes Saar en Lisa 

 



         Atletiek Leudal - De Leudallouper        jaargang 27-3 Mei 2016      12 

 

Hallo, ik ben Fleur Kusters, ik ben 7 jaar en ik zit bij de 
minipupillen. 
Ik ben voor het eerst mee naar de jeugddag geweest. Dat was in 
kinderpretland in Weert. 
Het was een leuke dag. Ik heb vooral met Robert gespeeld, maar ook 
met de andere kindjes en ook met meisjes die daar ook waren. 
We hebben pakkertje gedaan, we hebben op het springkussen 
gesprongen, we hebben een politiebureau en een cel gebouwd van 
de blokken en in het klimrek geklommen en van de glijbaan 
gegleden. Alleen jammer dat de buitenspeeltuin gesloten was. 
We hebben samen gegeten, we hebben appelsap gekregen van Wim 
en ook een zakje chips. 
Ik heb de hele dag gespeeld en ik vond het heel leuk. 
Volgend jaar ga ik weer mee! 
 
Groetjes van Fleur 

Meer foto’s zie website: http://www.atletiekleudal.nl/fotos-atletiek-leudal 

 

Trailrun Leudal  2016  
De Trail gaat door de parel van Midden-Limburg: het natuurgebied “Het Leudal“. Het parkoers volgt beken 
en dalen en zoekt waar mogelijk de aanwezige hoogteverschillen in het gebied op. De vele single-tracks 
en elkaar opvolgende klimmetjes maken het tot een uitdaging voor zowel de beginnende als de 
gevorderde trailrunner. 

De Trailrun Leudal wordt gehouden op zondag 5 juni 2016. Op veler verzoek is de korte afstand verlengd 
naar ruim 12 km en gaat nu ook over de fameuze Litsberg. De overige afstanden zijn (ruim) 20 en 29 km. 

Wie herkent dit? Dit is het ontwerp van onze veelzijdige buff, en iedereen 
krijgt er eentje bij de finish. 

Het Leudal wordt steeds groener en de voorinschrijving loopt bijna 50% 
sneller dan vorig jaar! 

We werken nu aan de boodschappenlijst: chocolade, noten, rozijnen, thee en 
natuurlijk water, energie drank en fruit. Wat nog? 

Duidelijke wegwijzing was het eerste aandachtspunt voor dit jaar, dus 
daarmee waren we al bezig. Het wordt een gezellige trailrun, mis het niet!!! 

http://www.trailrunleudal.nl/inschrijven/ 

Voor het welslagen van dit evenement zijn veel vrijwilligers nodig.  Hopelijk 
kunnen we ook weer op jullie hulp rekenen. Graag bij voorbaat al je naam al 
opgeven aan 

Jack Beijnsberger : jac.manon@home.nl 
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     Venloop 20 maart 2016 

 

 

Mooi op tijd vertrekken we naar Venlo zodat we ook nog wat clubgenoten kunnen aanmoedigen bij de 10 
km. We gaan een kleine 500 meter voor de finish staan en genieten zelfs van de eerste zonnestralen. Het 
is echt heel druk en we moeten goed opletten om bekenden te spotten en aan te moedigen. 

Plots zie ik een loper zwalkend langs lopen en met enkele andere omstanders halen we hem van het 
parcours. Hoge pols die maar niet wil zakken noodzaakt ons om de organisatie een oproep voor hulp in te 
roepen. Gelukkig zijn snel enkele fietsende EHBO-ers ter plaatse die de man van ons overnemen en wij 
kunnen ons gaan voorbereiden voor de Halve. Omdat ik een licentie heb kan ik helemaal vooraan in het 
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vak plaats nemen. Groot vak met slechts enkele atleten en dat stelt ons in staat om nog wat los te lopen. 
Ik neem veiligheidshalve maar helemaal aan de rechterkant plaats in het vak zodat de snelle meute geen 
last van me heeft. Een super start natuurlijk want je wordt meegezogen met de snelheid van de andere 
lopers. Bij de eerste km geeft mijn klokje 4:06 aan en dat is wel een beetje heel snel. Ik heb me 
voorgenomen om op een hartslag van 155 te blijven lopen en dat gaat we wonderwel goed lukken. De van 
5 km gaan in 21:40, 21:47, 21:47 en 21:51. Met mijn eindtijd van 1:31:32 verbaas ik mezelf en dit geeft 
heel veel vertrouwen voor de Marathon van Rotterdam. Na binnen gepraat te zijn door Frans Heffels 
wacht er nog een verrassing want er wordt een koord om mijn hals gedaan hetgeen inhoudt dat ik naar de 
prijsuitreiking mag. Even wachten op mijn clubgenoot en reisgenoot Jo Fraats en dan terug naar het 
paviljoen waar we een andere Frans (Reijnen) treffen. Hij doet de prijsuitreiking en dan mag ik op het 
hoogste trapje bij de M 60 staan. Met een mooie prijs en grote bos bloemen is het goed huiswaarts keren.  

 

Har Boonen 

 

 

 

Herpertz Kraanverhuur Leudalloop 2016 succesvol 
verlopen  

De ideale temperaturen bij de 2e editie van de Herpertz Kraanverhuur 
Leudalloop zorgden voor een mooie wedstrijd. De toeschouwers hebben 
genoten van alle fanatieke deelnemers. Het nieuwe parcours werd, zowel door 
de lopers als toeschouwers, beoordeelt als goed en overzichtelijk. 

Namens de organisatie van de Herpertz Kraanverhuur Leudalloop willen wij alle 
vrijwilligers bedanken. 

Zonder vrijwilligers geen wedstrijd. Mede door jullie inzet was het een zeer geslaagde wedstrijd. 

Eine dieke Merci, 
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Uitslagen 

Tijdens de Leudalloop liepen maar liefst 31 atletiek leden mee.  

Persoonlijke uitslagen: M-12, 1000 meter: Stijn van Pol 3:40 (2), Juan Jose Zea 4:09, Luuk Bitter 4:21, 
Robbert van Rooyen 5:07, Koen van Keulen 5:08, Jesse van Roy 5:18, Owen Princen 6:46. V-12, 1000 
meter: Saar Stijnen 3:47 (3), Lisa Roumen 3:54, Marit Joris 4:02, Anke van Rooyen 4:07, Indra Ivens 4:08, 
Mo Hermanns 4:10, Fenne van Pol 4:25, Loes Neutenboon 4:34, Alicia van Leeuwen 5:28, Els Neutenboom 
6:00. M-17, 2500 meter: Sam Stijnen 10:54. V-17, 2500 meter: Inez Konings 12:02. 

 

 

VSEN, 5000 meter: Sanne Caelers 23:28, Lieke Seunis 27:11, Wilbertine Mols 29:57, Nancy Maas-Houben 
31:31. V50+, 5000 meter: Brigitte Henderickx 25:16. MKREC, 5000 meter: Danny van Pol 18:38, Remco 
Bitter 22:15, Harrie van Hout 26:12. MLSEN, 10000 meter: Roger Sieben 40:34. M40+, 10000 meter: Stefan 
Smeets 45:27. M50+, 10000 meter: Thijs Verstappen 44:46, Marcel Beurskens 45:09. 

 

Vijf bedrijventeams hadden zich ingeschreven voor de bedrijvenloop. Dit resulteerde in een mooie 
wedstrijd. Penders voetzorg uit Heythuysen was het snelste team op de 10 km, Erna’s Fysio Heytse werd 
tweede en Hubo Doby Janssen derde. Op de 5 kilometer ging het damesteam van Proteion ‘De Kreppel’ 
met de eer strijken, Penders voetzorg werd tweede. 

 

De organisatie kijkt terug op een geslaagde 2e editie van de 
Leudalloop. We danken de deelnemers en het publiek voor 
hun bijdrage aan deze editie. We zien jullie graag terug bij 
de Leudalloop 2017. 
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                       Cox en Co Midden Limburgs Avondloop Criterium 2016 

 
Za 14 Mei  Guus Wokke Opticienloop Panningen 
Za 4 juni  Kragten Avondloop  Herten 
Za 10 juni  Mediweert Singelloop Weert 
Za 2 Juli  Knooppunt Loop Baarlo 
 
Voor meer informatie: www.middenlimburgsavondloopcriterium.nl 
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Penders Voetzorg Leudal Wandel 4 – daagse. 

Wandel, ontdek en … geniet! 

 

Van maandag 23 mei t/m vrijdag 27 mei (woensdag rustdag) 
organiseert onze vereniging weer de gezellige Wandel 4 – daagse. 

Evenals afgelopen jaar zijn vertrek en aankomst op de eerste drie 
wandeldagen vanaf Restaurant De Busjop, de laatste dag vanaf het 

plein bij hoofdsponsor Penders Voetzorg. 

Routes van 5, 7,5, 10 en, nieuw dit jaar, 12,5 km, brengen de 
wandelaars naar mooie plekjes in het Leudal.  

Op de altijd gezellige posten ligt iets lekkers klaar en elke avond is er leuke muziek. 

Op de slotavond zijn er allerlei attracties voor de jeugd, een DJ verzorgt de muziek  en aan de 4 – 
dagenwandelaars wordt de welverdiende medaille uitgereikt. 

Tevens vindt op die avond de aftrap plaats van de Leudal Diabetes Challenge. Met deze Challenge wil de 
Bas van de Goor Foundation zoveel mogelijk mensen met diabetes landelijk in beweging krijgen. In 

samenwerking met de gemeente en onze vereniging zet Penders Voetzorg zich in om de Challenge in de 
gemeente Leudal tot een succes te brengen. Ook een aantal huisartspraktijken ondersteunen de Diabetes 

Challenge. 

Daarnaast loopt op een aantal basisscholen het project 
“Kerngezond”o.l.v. Maurice Graef.  De opzet hiervan is  kinderen 

bewust te maken van gezonde voeding en te proberen hen aan het 
bewegen te krijgen. Onze Wandel 4 – daagse sluit hier natuurlijk 

prima bij aan. 

Zeker door de twee genoemde projecten hopen wij als organisatie 
dat weer veel wandelaars deel zullen nemen. En dat betekent dat er 

veel vrijwilligers nodig zijn. 

Wil je meehelpen om dit mooie evenement te doen slagen, meld je 
dan aan bij Frans Heffels ( 06 – 53 36 86 17 of 

frans.heffels2@gmail.com 

). 

Samen kunnen we er weer een schitterende wandelweek van maken !! 

Namens de commissie, 
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Els Lemmenwww.rabobank.nl 
  

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

www.hetloopcentrum.nl 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen : 

Berden Voorjaarsloop 28 febr. Maartje Cox 39:08 7,5 km 
 Marit Joris 4:10  1 km 
St Anthonis halve marathon 19 maart Jo Vestjens 1:40:58 m55 
 Thijs Verstappen 1:43:51 m55 
 Jozette Thomassen 1:40:27 v40 1e plaats 
Venloop Venlo 20 maart Har Boonen 1:31:32 Halve marathon 1e plaats 
 Jo Fraats 1:50:01 halve marathon 
 Nikie Tubee 2:00:47 halve marathon 
 Judith Princen 2:13:29 halve marathon 
 Job Derks 45:16   10 kilometer 
 Joke Timmermans 58:51   10 kilometer 
 Ad Lenaerts 57:30   10 kilometer 
 Thea van Bruggen 1:02:31 10 kilometer  
 Ton Cranen 24:06   5 kilometer 
 Hannah Cranen 26:08   5 kilometer 
 Marie Jose Verstegen 26:29   5 kilometer 
 Lisa Roumen 3:52     1 kilometer 
Rundje um t Hundje 23 april Harie van Hout 25:09 mrecr 5000 meter 
 Owen Princen 2:19  j8 500 meter 
 Saar Stijnen 4:05 m9-12 1000 meter 2e plaats 
 Indra Ivens 4:10 
 Marit Joris 4:12 
 Lisa Roumen 4:23 
 Elke van Rooy 8:55 m 2500 meter 
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 mebo.boschcarservice.nl 

 
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 

 
 

www.dierenkliniekheythuysen.nl 
 

 

 
 

www.lemmentuinenpark.nl 

 
 

 

 
 
 
 

innovista.nu 

 
 
 
 
                      
 
           

www.steinerautoschade.nl 
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.  

NN Marathon Rotterdam 10 april 2016.  
 
 
 
 
De weersomstandigheden waren die dag uitstekend, ongeveer 16 graden en geen wind. Alleen 4 uur lang 
de volle zon op je kop maakt het toch ook weer warm. 
 
Maar eerst iets anders. 
In 2012 wilde ik in Wenen mijn laatste marathon lopen maar helaas stak een blessure daar drastisch een 
stokje voor. 
Tijdens de langste duurtraining begon een pijntje, geen zweepslag, in mijn rechterkuit op te komen. Dan 
kun je twee dingen doen, meteen stoppen en hopen dat het vier weken later over is of doorlopen en 
hopen dat het niet zo erg is en wel over zal gaan. Dat laatste heb ik gedaan, stom stom stom. Ik heb de 
training niet af kunnen maken en heb alles in de vernieling gelopen. Het heeft me nogal wat geld gekost 
aan massages en een frustratie opgeleverd dat ik de marathon niet heb kunnen lopen. 
Ik ben wel mee geweest en heb alleen maar naar de marathon kunnen kijken. 
 
Dan maar de vorige marathon als mijn laatste beschouwen, dat was de marathon van Amsterdam in 2011. 
Daar had ik vrede mee gekregen. 
 
In 2013, 2014 en 2015 heb ik naar de marathon van Rotterdam gekeken. Elke keer begon het te kriebelen 
als ik al die mensen langs zag rennen. Waarom kunnen zij dat wel en ik niet speelde steeds door mijn 
gedachten. 
In het najaar van 2015 hoorde ik dat Har Boonen had ingeschreven voor de marathon van Rotterdam 2016 
en dat Ellen Poels en Simone Apon aan het twijfelen waren. Dat zette me aan het denken en op een avond 
heb ik me in een opwelling ingeschreven voor mijn “laatste” marathon ondanks dat ik midden in een 
periode zat dat ik niet kon trainen vanwege een achillespees probleem. 
Begin december 2015 begon ons door Jack gemaakte trainingsprogramma. Daar ben ik aan begonnen 
terwijl de blessure nog niet over was, gelukkig had ik tijdens het lopen nergens last van. Goed naar mijn 
lichaam luisteren was mijn devies. 
De lange trainingen heb ik samen met Simone en Ellen gedaan omdat we op gelijk niveau lopen, dat is 
altijd beter dan alleen trainen. Har was veel te snel voor ons drieën. 
Dankzij een presentatie van Jolanda Verstraten en een vergelijkbare presentatie een paar weken eerder 
voor een wielrennersgroepje ben ik deze keer bewust bezig geweest met mijn voeding. Dat was volledig 
anders dan bij de vorige marathons. Ik heb tijdens de trainingen diverse gels geprobeerd, verschillende 
voedingen en wat geëxperimenteerd met sportdrank. Dat is me goed van pas gekomen tijdens de 
marathon. 
 
10 April brak aan, de dag dat het moest gaan gebeuren. 
De zaterdag ervoor was ik al naar Rotterdam gegaan waar ik gelukkig 
kon overnachten, hoefde ik ’s zondag niet zo vroeg op te staan!! De 
anderen zijn ’s zondagsochtends naar Rotterdam gereden, die moesten 
dus wel vroeg uit de veren. 
Zaterdagmiddag nog mijn startnummer opgehaald in het WTC. De 
startnummers van Har, Ellen en Simone zijn door een collega van Har 
opgehaald. 
We hadden afgesproken om voor de start bij het Hilton hotel bij mekaar 
te komen voor een foto. Dat is ondanks de enorme drukte gelukt. 
Bij de start stond Har in een van de voorste vakken en wij stonden in 
wave 3. Simone en Ellen stonden bij mekaar en ik stond er een stuk 
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achter, we hebben mekaar in het startvak niet gezien (ik heb n.l. na de fotosessie mijn kleren nog moet 
wegbrengen, vandaar). 

 
 
21 Minuten nadat de toppers gestart waren mochten wij aan 
ons avontuur beginnen. 
Behoudend ben ik gestart, heb na 50 minuten de eerste gel 
genomen en vervolgens elke 5 kilometer een slokje gel en 
dat met de meegenomen sportdrank weggespoeld. Bij elke 
drankpost heb ik op advies van Har een beetje water 
gedronken. 
Bij ongeveer 20 kilometer zag ik Ellen en Simone lopen en 
ben hen, na over en weer succes gewenst te hebben, 
langzaam gepasseerd. 

 
Na de finish bleek dat ik bijzonder vlak gelopen had, alleen bij kilometer 37, 38 en 39 heb ik het even 
moeilijk gehad en liepen de KM-tijden wat terug. Daarna kon ik mijn tempo weer oppikken. 
Moe maar niet kapot zoals dat bij enkele vorige marathon het geval was, ben ik over de finish gekomen. 
Vrij kort na mij kwam Ellen over de finish en enkele minuten later volgde Simone. 
 
Van alle gelopen marathons ben ik er deze keer het beste uit gekomen. Niet kapot, trappen aflopen ging 
goed en vrijdag was de spierpijn al helemaal verdwenen, wat niet wil zeggen dat de benen al hersteld 
waren, dat duurt enkele weken. 
Dit dankzij de goede voorbereiding, gels en sportdrank???? Wie weet. 
 
Of dit inderdaad dan toch mijn laatste geweest is?????? Misschien komt er nog eentje, wel een 
funmarathon, bij voorkeur in het buitenland. Never say never. 
 
Har Boonen 3.22.19 
Jo Fraats 3.53.58 
Ellen Poels 3.56.01 
Simone Apon 4.02.55 
 
 
Jo Fraats HRC 
 
Marathon Rotterdam 10 april 2016 
 
Met  Ellen Poels, Simone Apon, Jo Fraats en ondergetekende waren we dit jaar de Groep Rotterdam. Onze 
voorgangers van de Barcelona Groep hadden 1 maand eerder mooie resultaten op de mat gelegd en we 
wisten waar we aan toe waren.  De voorbereiding liep voor de meeste prima al waren er op bepaalde 
momenten door blessures wel twijfels of iedereen topfit aan de start zou staan. Maar met wat medische 
ondersteuning  was het toch gelukt zodat we een groepsfoto konden maken  voor de start. Voor onze twee 
dames was het de eerste Marathon en ze waren door alle deskundigen toppie voorbereid en vele km 
hadden ze in voorbereiding gelopen.  Ik zelf had het geluk dat ik per ongeluk in het snelle vak gelopen was 
en na 41 seconden was ik al over de startmat en kreeg ik heel goed mee de song  “You never Walk alone”. 
Wat ik vreemd vond was dat ik pas na een paar km voorbij gelopen werd door de pacers van de 3 uur. Na 5 
km had ik een prima tussentijd 23:01 en het ging prima en ook de volgende blokken van 5 km liep ik in 
bijna dezelfde tijden tot aan de 35 km. Want bij km 34 kreeg ik last van kramp in mijn hamstring. Ik kon 
door het  tempo flink te laten zakken de kramp eruit lopen maar het  tempo kon ik niet meer onder de 5 
minuten per km krijgen. Onze Atletiek Leudal supporters hadden het goed gezien toen ik hen passeerden 
bij het 39 km punt. Het lampje was bijna uit. Gelukkig kon ik het tempo toch nog erin houden en kwam ik 
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met een voor mij prima tijd 3:22:19 binnen. Nu wachten op Jo, Ellen en 
Simone. Door de drukte en de verschillende startgolven heb ik ze niet 
gezien en na een uurtje wachten ben ik uit het uitloopvak gegaan en 
toen ik mijn telefoon daarna raadpleegde zag ik dat iedereen binnen 
was. Alle dik tevreden met de door hun gelopen tijden en een dik 
compliment voor de debutanten Ellen en Simone. Mede door het 
schema van trainer Jac kan iedereen terugzien om een prima prestatie 
en ervaring. Voor mij Rotterdam tot volgend jaar. Op de site van 
Marathon Rotterdam zijn de tussentijden raadpleegbaar  
Ellen Poels 3:56:01  Jo Fraats 3:53:58 
Simone Apon 4:02:55 
 
Har Boonen 
 
 
 
 

 
 
Op 2 juni 2016 ga ik, Jarno Smeets 12 jaar oud en jeugdlid 
van Atletiek Leudal, samen met Team Creemers meedoen 
aan Alpe d’HuZes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Omdat mijn oom 1 ½ jaar geleden kanker heeft gekregen heb ik met mijn moeder bedacht om dit jaar, 
samen met mijn moeder en deze oom mee te gaan doen aan de Alpe d’HuZes. Met deze sportieve 
uitdaging willen we sponsorgeld ophalen zodat er meer onderzoek gedaan kan worden om de ziekte 
kanker te voorkomen. We zijn al vanaf december vorig jaar aan het trainen en het gaat goed. Jammer 
genoeg heeft mijn moeder in maart tijdens een training haar been gebroken op 2 plaatsen en kan ze dus 
waarschijnlijk niet mee de berg op fietsen.  
We hebben met verschillende acties al veel geld opgehaald, zo hebben we bijvoorbeeld bij de Jumbo in 
Heythuysen mensen gevraagd hun statiegeldbonnetjes aan ons te doneren. 
Het doel is meer wetenschappelijk onderzoek naar kanker, zodat we kanker als ziekte zo snel mogelijk 
onder controle krijgen. 
We gaan voor een toekomst waarin geen mensen meer aan kanker doodgaan. 
Dat wil toch iedereen? Strijd ook mee tegen kanker en sponsor Team Creemers via onze teampagina op 
www.opgevenisgeenoptie.nl     Bedankt!!!!
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Het was het najaar van 2014, tijdens een infoavond voor ouders van pupillen. Dat was 
mijn aller eerste stap op weg naar het trainerschap: hoofdtrainer Michael Snijders 
benaderen met de vraag “wat moet men doen om trainer te worden?”. Ik was toen nog 
geen lid van Atletiek Leudal. Doorspoelen naar 14 juli 2015 - geslaagd als Assistent 
Trainer start ik met de begeleiding van een eigen nieuwe loopgroep, drie lopers waren 

er op die dag. Na de zomervakantie zijn dat er 7 geworden, allemaal nieuwe leden. Rond die tijd kwam 
ook de bevestiging dat er een opleiding voor Basis Looptrainer niveau 3 van de Atletiek Unie van start zou 
gaan in Eindhoven, en ik wilde daarbij zijn. Zo is het gegaan: op 14 november ging ik met mijn gekozen 
praktijkbegeleider Jack Beijnsberger naar de atletiekbaan in Eindhoven voor de eerste workshop van de 
opleiding, een dag vol informatie wat nog maar het begin was. Mensen naast me hadden jaren ervaring 
met atletiek, wisten meteen wat voor training je moet doen om je 
anaerobe uithoudingsvermogen te verbeteren, of hoe je een 
jaarplan samen stelt. Waar was ik mee begonnen? Ik had toen mijn 
twijfels, ik twijfel veel meer aan mezelf dan ik zou moeten, maar 
ik wilde doorgaan. Samen met Jack hebben we onze mouwen 
opgestroopt en zijn we aan de slag gegaan, niet zonder drempels. 
En toen kwam dinsdag 15 december. En toen kwam om half zeven ‘s 
ochtends het telefoontje van mijn zus, die zei dat mijn vader 
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overleden was. Mijn eerste gedachte: ik moet de training van vanavond afzeggen. Mijn vader hield van 
sport, en deed heel veel om andere mensen op sportgebied te helpen. Zo veel dat hij de “gouden medaille 
ter sportieve eer” (Medaglia d’Oro al valore sportivo) heeft gekregen, vergelijkbaar met een koninklijke 
onderscheiding. Hij heeft me besmet met de passie voor sport, hij heeft me de échte sportieve waarden 
geleerd. En hij was trots dat ik een trainer wilde worden, ook al had ik jaren eerder een veel hogere 
opleiding in de lade gestopt om voor mijn kinderen te zorgen. 
Naar aanleiding van zijn overlijden heb ik ontzettend veel ondersteuning ontvangen van mijn lopers en 
van iedereen die ik kende binnen Atletiek Leudal, zo veel had ik niet verwacht. Maar het leven gaat door, 
de opleiding ging door, en zo kwam de dag van het examen: 16 april. Iedere cursist moest een groep van 
12 lopers naar Eindhoven meenemen, en ik was trots en blij dat die groep bijna volledig uit mensen van 
mijn eigen loopgroep bestond, mijn lopers.  
Geslaagd met de complimenten van de beoordelaar, en het woord “uitstekend” ook ergens in de 
beoordeling. Wat wil je nog meer? Tja… dat je vader dit ook kon zien, maar ja… 
In de afgelopen 12 maanden heb ik mijn vader verloren, maar ik heb wel een nieuwe familie gevonden. 
Dank je wel, Atletiek Leudal! 
 
 
Germana Travaglini. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 15 april 2016  

 

Op vrijdag 15 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine 
van SV Heythuysen. 

01 Opening 
Om 20.15 uur werden de aanwezige leden welkom geheten door onze voorzitter 
Mat Skrabanja. 

 

02 Vaststellen agenda 
De agenda, welke deze keer via de email en het digitale clubblad is verspreid, werd via een powerpoint 
presentatie gepresenteerd. 

Daarop volgend werd iedereen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor de rondvraag. 
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Deze keer wilden Germana Travaglini, Jack Beijnsberger, Frans Heffels en Frans Reijnen daar gebruik van 
maken. 

 

03 Post/Mededelingen 

 

 De JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) wordt geplaatst op het geasfalteerde gedeelte naast het 
voetbalveld van SV Heythuysen. Na een aantal bijeenkomsten waarin voor- en tegenstanders hun 
argumenten ter tafel konden brengen is er uiteindelijk in overleg met de Gemeente Leudal, jongeren- en 
jongerenwerkers, politie, sportverenigingen en buurtbewoners voor deze lokatie gekozen. Tevens is er 
besloten dat er, een half jaar na de definitieve plaatsing, een evaluatie zal plaatsvinden. Alle 
verenigingen zullen ook een moment kiezen op haar leden van deze nieuwe JOP op de hoogte te brengen 
en waar gewenst de nodige uitleg te geven. Mat Skrabanja gaf aan dat het bestuur ook op een 
trainingsavond van onze jeugdleden hen kennis wil laten maken met de jeugd die regelmatig op de JOP 
aanwezig zullen zijn. Mocht er zich tussen plaatsing en evaluatie onverkwikkelijke zaken voordoen dan kan 
de gemeente de JOP direct opheffen omdat het bouwwerk, welke door de jeugd overigens zelf geplaatst 
en geverfd wordt, vrij makkelijk te verplaatsen is. Tot slot nog dit……. Er is een WhatsApp groep 
geformeerd waarin vertegenwoordigers van elke partij zijn  opgenomen om direct met elkaar te kunnen 
communiceren mocht dat nodig zijn. 

 Stichting Sportpark Molenhoek is destijds opgericht om BTW-technische redenen. Dinsdag 12 april 
j.l. heeft Mat, als vervanger van Jan de Kroon, een vergadering bijgewoond van de stichting. Tijdens deze 
vergadering is officieel besloten om de stichting op te heffen. Oorspronkelijk zou de stichting 7 jaar actief 
zijn maar inmiddels is dat al ca. 12 jaar. Concreet houdt dit voor de aangesloten verenigingen in dat in 
het vervolg de huur en allerlei aanverwante zaken rechtstreeks aan de gemeente afgehandeld dienen te 
worden.  

 Samenwerking verenigingen sportpark. Mat heeft onlangs een overleg gehad met Frits Kolbers van 
SV Heythuysen en Frank Geukemeijer van TC Rulec. In dit overleg zijn er zaken besproken die er met 
name op gericht zijn om meer met elkaar te gaan samenwerken. Denk hier bijvoorbeeld aan het 
onderhoud van de terreinen maar ook kennis uitwisselen op allerlei gebieden. Jan Jacobs stelde hierop de 
vraag of dit inhoud dat de Gemeente Leudal zaken wil gaan afstoten en tevens vroeg hij of het werk, wat 
de verenigingen dan in de toekomst zelf zouden kunnen gaan doen, financieel gecompenseerd wordt door 
de gemeente. Mat kon hier bevestigend op antwoorden. 

 Rabobank ClubkasCampagne 2016. Helaas kan het bestuur nog niet melden wat dit jaar de 
opbrengst is van de RCC. De Rabobank heeft er voor gekozen om per dorpskern een bezoek in te plannen 
(in Heythuysen is dat op zat. 16 april om 15.00 uur) en dan pas kenbaar te maken wat alle inspanningen 
per vereniging hebben opgeleverd. Mat en Bert zullen aanwezig zijn als vertegenwoordigers van onze club. 
(We kunnen inmiddels melden dat wij de 1e plaats hebben behaald met 393 stemmen en een bedrag van € 
1403,27) 

 Het Hoogspringgedeelte wordt in opdracht van de gemeente gereinigd waarna de Atletiek Unie de 
opdracht krijgt om dat gedeelte te gaan keuren. Reden is met name het argument, wat wij als bestuur 
hebben ingebracht, dat de veiligheid in het geding is wanneer het wat kouder e/o regenachtig weer is. 
Afhankelijk van de rapportage zal dan besloten worden welke stappen er vervolgens genomen moeten 
worden. Jo Fraats had hierop aansluitend een vraag over de verlichting. Mat meldde dat zowel de 
verlichting om de baan als ook de mogelijkheid voor verlichting op het middenterrein de aandacht heeft. 
Dit valt toevallig ook samen met de bespreking die er met o.a. TC Rulec geweest is over de nieuwe 
verlichting die zij aangeschaft hebben en daarvoor ook subsidie hebben gekregen van de Gemeente 
Leudal. 
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04 Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 17 april 2015 

De notulen van de Algemene ledenvergadering van 18 november 2015, welke via onze website en het 
digitale clubblad ter inzage zijn gesteld, werden zonder enige opmerking goedgekeurd door de aanwezige 
leden. 

 

05 Vaststelling jaarverslag 2015 van het bestuur 

Het jaarverslag dat dit jaar door Theo Fokkema, als nieuwe secretaris, is geschreven werd door de 
aanwezige leden met applaus gewaardeerd. Mat merkte nog wel op dat wanneer er bijv. een fout zou 
staan in de lijst van vrijwilligers dit aan 1 van de bestuursleden doorgegeven kan worden zodat het kan 
worden aangepast in de volgende versie.  

 

06 Vaststelling jaarverslag 2015 van de penningmeester 

Voor het presenteren van de jaarcijfers werd het woord gegeven aan onze penningmeester Bert van 
Bogget. Hij begon met te melden dat wij dit jaar een positief resultaat hebben gehaald van ca. € 
5.600,00. Vervolgens heeft Bert stilgestaan bij een aantal opvallende- c.q. memorabele punten die wat 
uitleg verdienden aan de aanwezige leden. Natuurlijk zijn alle zaken die in de boekhouding plaatsvinden 
inmiddels gecontroleerd door de kascontrolecommissie, die dit jaar bestond uit Jan Jacobs en Joke van 
Neerven. Voordat de kascontrolecommissie haar verslag doet is er gevraagd of er nog op- of aanmerkingen 
zijn op deze cijfers. Jo Fraats vroeg o.a. waarom de clubkleding niet is geactiveerd op de balans. Bert gaf 
aan dat hij hiermee aan de slag zou gaan en voor volgend jaar dit wel te doen. Frans Heffels vroeg of in 
het vervolg de cijfers van de wandel4daagse en de rolstoeltocht weer gesplitst op de balans zouden 
kunnen worden gezet. Bert geeft aan dat dat geen probleem is. Jos Beelen vroeg nog of het verschil in 
opbrengst tussen de toenmalige Kermisloop en de Herpertz Avondloop ook te maken had met sponsoring 
en dit werd door Bert bevestigend beantwoord en er zijn wat minder kosten gemaakt.  

 

Indien iemand geïnteresseerd is in het financieel overzicht dan kan deze opgevraagd worden bij de 
penningmeester. 

 

07 Verslag kascontrolecommissie 

 

Joke van Neerven kreeg het woord om namens de kascontrolecommissie (kcc) hun 
bevindingen aan de aanwezige leden kenbaar te maken. Bert werd gecomplimenteerd 

met de wijze waarop hij de boekhouding beheerd en beheerst. Toch heeft de kcc een aantal 
aanbevelingen die onderstaand verwoord zijn. 

- Actualiseren en inventarisatie materialenlijst en deze ook bijhouden. Dit is nodig om de 
verzekerde waarde vast te stellen en kan dit tevens gelden als onderbouwing  van de afschrijving i.p.v. 
een inschatting. Volgens Ton Cranen zou Michael Snijders een nieuwe lijst vastgesteld te hebben. 

- Is het bedrag van de spaarrekening (ca. € 46.000,00) nodig als risicoreservering ? Zo ja, dan is er 
een bestuursbeslissing hierover gewenst met daarin dan ook de onderbouwing waarom dit nodig zou zijn.  
Zo niet, dan wordt er de suggestie gedaan om eventueel een investering te doen of dat er een gedeelte 
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zou terug kunnen vloeien naar de leden (op welke manier zou dan op een later tijdstip bepaald kunnen 
worden). 

- Er zijn 2 lopende rekeningen (1 voor de club en 1 voor de wandel4daagse) en de vraag werd 
gesteld of dit echt nodig is, ook gezien de kosten van ca. € 100,00 per jaar. Mat meldde dat dit destijds 
uit praktische overwegingen is besloten zodat de commissie van de wandel4daagse niet altijd bij de 
penningmeester aan hoeft te kloppen voor geld. Uiteraard zal de commissie verantwoording aan de 
penningmeester dienen af te leggen. 

 

De kcc verwacht dat het bestuur in de het komende jaar iets gaat doen met haar aanbevelingen. Tot slot 
verklaart de kcc dat zij de boeken en alle stukken over het jaar 2015 gecontroleerd hebben en dat alles 
akkoord bevonden is. Men verzoekt de vergadering dan ook om de penningmeester decharge te verlenen, 
wat d.m.v. een applaus werd bekrachtigd. 

 

08 Benoeming kascontrolecommissie 2016 

Jan Jacobs verlaat deze keer de kascontrolecommissie en voor de volgende keer (april 2017) zullen Joke 
van Neerven en Katja Verheggen (was in 2016 reserve) de “cijfers” controleren. 

Gebruikelijk is dat er ook een nieuwe reserve wordt benoemd. Uit de aanwezige leden heeft niemand zich 
beschikbaar gesteld. Het bestuur zal een oproep doen via het clubblad om iemand voor deze taak vinden. 
Even voor de volledigheid……… een reserve is voor 2017 ook echt reserve en zal pas in 2018 zitting nemen 
in de kascontrolecommissie omdat dan Joke van Neerven dan haar steentje heeft bijgedragen aan deze 
commissie. 

 

09 Vaststelling van de begroting 2016 

Bert nam nogmaals het woord om de begroting voor 2016 te bespreken. Hij gaf aan dat de begroting 2016 
nagenoeg hetzelfde was als die van 2015. Zo hier en daar waren er wat kleine verschillen zichtbaar bijv. 
bij kosten clubblad (geen kosten i.v.m. digitale uitvoering) en de Grote Club Actie (wat lager ingeschat 
dan vorig jaar). Gepresenteerde begroting werd akkoord bevonden door de aanwezige leden. 

 

10 Jubilarissen 

Dit jaar hebben we maar liefst 6 jubilarissen bij de club. Dit zijn (op alfabetische volgorde) Frans Heffels, 
Henny Janssen, Jo Gielen, Jos Wanten, Mieke de Louw en Moniek van Hout. 
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Voor elk van hen had onze voorzitter Mat een speciaal woordje en kregen Mieke, Moniek, Jo en Frans 
naast de gebruikelijke felicitaties ook een gele roos en een pen met inscriptie “AVH – Atletiek Leudal 1991 
– 2016” overhandigd. Henny en Jos hadden moeten afzeggen voor die avond maar het bestuur zal er voor 
zorgen dat beide alsnog de felicitaties en bijbehorende presentjes aangereikt krijgen. 

                       

11 Bestuursverkiezing 

Deze vergadering was het Mark Ooms aftredend en tevens herkiesbaar. Mark heeft aangegeven wel weer 
een volgende termijn van 3 jaar te accepteren. D.m.v. applaus van de aanwezige leden werd Mark dan 
ook herkozen. 

 

12 Bestuursvoorstel 

Het bestuur heeft een voorstel aan de vergadering voorgelegd om het aantal Algemene Leden 
Vergaderingen terug te brengen van 2 naar 1 per jaar. Dit voorstel werd door de aanwezige leden akkoord 
bevonden en dat houdt dan in dat vanaf 15 april 2016 er 1 x per jaar een Algemene Leden Vergadering zal 
plaats vinden. Volgens de statuten moet dit binnen de eerste halfjaar plaatsvinden en daarom wordt 
besloten om deze vergadering in april te blijven houden. De eerstvolgende Algemene Leden Vergadering 
zal in april 2017 worden gehouden. 

 

 

13 Rondvraag 

Germana Travaglini heeft n.a.v. het jaarverslag van het bestuur een idee om 
meer jeugdleden, en dan met name bij de pupillen, te werven voor de 

vereniging. Ze stelde voor om 1 of 2 instuifmiddagen te organiseren. Het bestuur plaatste daar een 
kanttekening bij, wat met name gericht was op de beschikbaarheid van vrijwilligers om op deze dag(en) 
een steentje bij te dragen en of we voldoende ruimte in de groepen en trainers om nieuwe aanwas van 
jeugdleden aan te kunnen. Daarnaast is het zo dat er regelmatig aanvragen komen van scholen of andere 
instanties om gebruik te maken van onze baan en op die manier kinderen ook kennis te laten maken met 
de atletieksport (bijv. KernGezond project voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen en de 
Koningsspelen welke ook voor de schooljeugd georganiseerd wordt). Monique Uiterwijk stipte aan dat de 
bereidwilligheid voor steun op dergelijke dag soms vaak moeilijk te regelen valt omdat dergelijke 
evenementen altijd overdag plaatsvinden en dat het corps aan hulptrainers (ook veel jeugdleden) overdag 
gewoon naar school moet en dat de 3 trainers (Michael, Monique en Ton) ook een volledige werkweek 
hebben. Jan Jacobs uitte zijn ongenoegen over het feit dat, als er iemand met een idee komt, de bal 
direct teruggekaatst wordt naar de initiatiefnemer i.p.v. om gezamenlijk te kijken naar de 
mogelijkheden. Frans Heffels kwam met het idee om een commissie samen te stellen van ca. 3 personen 
die samen met de trainers gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn en daarna een gefundamenteerd 
voorstel naar het bestuur voor te leggen. Germana stelde voor om in 1e instantie eens samen te gaan 
zitten met Monique om te kijken hoeveel pupillen we nog zouden kunnen toevoegen aan de bestaande 
groepen zodat het ook beheersbaar blijft voor de (hulp)trainers die voor die groepen staan. Het bestuur 
zal het  

initiatief zeker ondersteunen en spreekt de wens uit dat er onder de aanwezige leden een aantal het 
stokje op willen pakken om te kijken hoe het voorstel van Germana “een gezicht” kan krijgen. 
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Jack Beijnsberger heeft een oproep gedaan voor het aanmelden van vrijwilligers voor de Trailrun die 
gehouden wordt op zo. 5 juni a.s. 

Frans Heffels deed ook een oproep om vrijwilligers te werven voor de komende wandel4daagse die 
gehouden wordt in de week van 23 t/m 27 mei a.s. en tevens maakte hij een opmerking over de naam van 
de cross. Hij vroeg zich af of de naam “Avé Leudal Cross” niet veranderd kon worden. Mat reageerde 
hierop dat de organisatie commissie van de cross inmiddels al had aangegeven dat de naam “Leudal Cross” 
gaat worden. Hij gaf aan dat hij nog ca. 2.000 drinkbekers heeft liggen die door de andere oc’s ook 
gebruikt kunnen worden. Tot slot vroeg hij of het een idee is om 1 x per jaar als bestuur samen met de 
diverse oc’s samen te zitten om ervaringen uit te wisselen. Het bestuur meldde dat dit ook de bedoeling is 
en dat er een avond voor ingepland zal worden.  

 

Har Boonen haakte hierop in met het idee om deelname te faciliteren van onze sponsoren zodat er ook 
een extra binding met onze club ontstaat. Frans Heffels meldde nog dat Jumbo/Heerschap dit jaar 50 jaar 
bestaat en dat het personeel een bedrag van € 10.000,00 mag verdelen onder de plaatselijke 
verenigingen. Het is dus zaak dat wij proberen ook het personeel bekend te laten worden met Atletiek 
Leudal en dat wij wellicht een graantje mee kunnen pikken van de actie die Jumbo/Heerschap gaat 
houden. 

Jo Fraats vroeg of hij iets in mocht brengen voor de rondvraag. Het ging over de mededeling in het 
clubblad van maart dat Patrick Snijders in het vervolg de uitslagen zou communiceren met de plaatselijke 
media (o.a. 1 Leudal). Jo vroeg zich af waarom sindsdien er geen enkele uitslag in de krant heeft gestaan. 
Mat geeft aan dat hij het met Patrick op zal nemen. 

 

Ria Snijkers gaf nog aan dat Antoinette Bosma te kennen heeft gegeven dat zij stopt met training geven 
bij de Sportief Wandelaars. Mat gaf aan dat die mededeling ook bij het bestuur is binnen gekomen en dat 
zij contact opnemen met Antoinette en Simone Kantelberg om hierover te praten. 

 

Frans Reijnen heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om namens “de geheime 
commissie” weer 1 van onze leden, die zich op meerdere fronten inzet voor de club, in 
het zonnetje te zetten. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Bert van Bogget. Hij mocht uit 
handen van Frans Reijnen een bos bloemen en een waardebon in ontvangst nemen.  

  

14 Sluiting  

Om ca. 21.30 uur sloot de voorzitter deze vergadering en werden alle 
aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage en mocht iedereen, op kosten 
van de vereniging, nog een drankje bij de bar nuttigen. 

Vastgesteld,  …………. 2017 

Voorzitter,   Secretaris,  Penningmeester,  Lid, 

Mat Skrabanja   Theo Fokkema  Bert van Bogget  Mark Ooms 
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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 

 

 
  
 
 
                             

www.multifocaaloptiek.nl 

 
             Rolstoelautoverhuur (zonder chauffeur)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie en verhuur bij Jos en Ria Snijkers 06-27423373 
www.lobbes.com 
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    Maandag 9 mei 7e Avondwandeling Echt  
     Start: Jeugdhuis Pius 10 Musenstraat  6 Echt 

      10 km 16.30- 19.00 
                           5 km 16.30-19.00   
    

                         Maandag 16 mei 8e Avondwandeling Echt                      
 Start: Jeugdhuis Pius 10 Musenstraat 6 te Echt. 

                     10 km  16.30-19.00 
                       5 km  16.30-19.00 
 

                       Avond 4 daagse Weert 31mei tm 3 juni  
                        Start Middelstestraat 157 Weert 
 
Zondag 5 juni Pinnentocht Nederweert 
Start: Chaletpark/kamperen de Grasdijk, Grasdijk 5 Nederweert 
25km  7.00 – 10.00  
20km  7.00 – 10.00 
15km  7.00 – 12.00 
10km  7.00 – 13.00 
5 km   7.00 – 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                                                  Wie vult deze lijst verder aan?????     
Hans Lei Steffanie        
                            
                                            neem dan contact op met het bestuur  
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Algemene informatie  
 

Atletiek Leudal Trainingsschema 2016  

 

Categorie Dag Tijd Locatie Trainer(ster)s 
Mini,C,B+A Pupillen Dinsdag  18.30-19.30 Baan  Monique, Megan, Lieke, Kevin, Nadieh, 
+ 1ejaars JunD       Thea, Sofie, Jason, Marco 
2008,07,06, 05,04,03       Michael, Hannah, Elke 
Looptraining   Zaterdag 09.00-10.00  Busjop Jack   
2e jaars JunD Dinsdag  19.30-20.30 Baan Michael, Ton, Megan, Monique, John 
2002         
Looptraining   Zaterdag 09.00-10.00  Busjop Jack   
Junioren C, B en A  Dinsdag  19.30-21.00 Baan Michael, Ton, Monique, John  
2001,2000,99,98,97,96         
Looptraining   Zaterdag 09.00-10.00  Busjop Jack   
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 Busjop Christien 
  Donderdag 19.00-20.00 Busjop Antoinette 
 
     
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. 
Voor de jeugd staat in de maandelijkse infobrief welke trainingen in de vakantieperioden wel of niet 
doorgaan. 
 
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 !  
  
Antoinette Bosma 06 21551242 
Christien de Klein 0495 651841 
Elke van Rooij 0475 495473 
Germana Travaglini           06-81531531 
Hannah Kochx 06-45927457 
Jack Beijnsberger 0475 581540 
Jason van Pol 06 33972964 
John Berghs 0475-453610 
Kevin van Heel 06 46453341 
Lieke Seunis 06 34063134  
Lucy Snijders                     0475 493469 
Marco Rietjens 0 620267845 
Megan Kantelberg 0475 510500 

Michael Snijders 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. 
 
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) 0475-49 61 89 mat_helmie@hotmail.com 
Bert van Bogget (penningmeester) 0475-49 45 26 bertenlenie@home.nl 
Theo Fokkema (secretaris) 0475-47 60 88 theo.fokkema@live.nl 
Mark Ooms  0475-45 92 08 mwooms@gmail.com 
 
Jeugdcommissie 
Gieke van Buren                                          0475-491523 aljeugd@gmail.com 
Judith Joris 0475-493898 aljeugd@gmail.com 
Thea van Bruggen                                        0475-311244 
Wim van Rooyen                                          0475-491125 
John Bergs 0475-453610 
 
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)  0475-21 46 38 info@michaelsnijders.nl 
Jack Beijnsberger 0475-58 15 40 jac.manon@home.nl 
Mark Ooms  0475-45 92 08 mwooms@gmail.com 
Monique Uiterwijk 0475-49 54 73 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  
   
Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen. 

Tot de volgende uitgave! 


