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Atletiek Leudal November

2015

Heythuysen, November 2015.

Beste Atletiek Leudallers,
Dit is al weer het laatste clubblad van het jaar 2015. Onze jeugdleden hebben mooie resultaten behaald
tijdens de clubkampioenschappen, onze baan is officieel geopend. Een oproep van onze voorzitter, twee
trainers die zich even aan jullie voorstellen. Een prachtig resultaat van Hannah Cranen. Dus ga er maar
even voor zitten. Veel leesplezier!

Har Boonen
Yolanda Hubert
Wil Hubert
Rosalie van Soelen

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

BELANGRIJKE DATA

2015-2016
18 november
21 februari 2016
23 t/m 27mei 2016

Limba crosscompetitie
Algemene Ledenvergadering
Avé Leudal Cross
Penders Voetzorg Wandelvierdaagse

Het is al donker als je naar de training
komt. Denk eraan dat je fietsverlichting
goed in orde is. Wandelaars en renners, zorg
ook dat je gezien wordt in het donder,
veiligheidshesjes aan!
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Het jaar is bijna ten einde en dit betekent dat, indien leden zich willen afmelden van de vereniging per
1-1-2016, zij dit schriftelijk voor 25 november a.s dienen aan te geven bij de secretaris Theo Fokkema,
Aldenhoven 58 6093 HC Heythuysen of via Atletiek Leudal, Postbus 3068 ZH Heythuysen. Je bent pas
afgemeld na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van de secretaris, zodat er geen misverstanden
ontstaan over verloren gegane mailtjes en brieven. Bij opzegging na 25 november vervalt het
lidmaatschap pas per 1 juli 2016, waarbij je rekening dient te houden dat de bondsbijdrage en de
wedstrijdlicentie van de Atletiekunie voor het gehele jaar verschuldigd blijven.
Oproep: Ouders van pupillen, willen jullie met jullie kinderen afspreken dat ze de atletiekbaan niet
verlaten zonder begeleiding ( dus binnen de baan blijven en gezamenlijk de baan verlaten ) Het is helaas
bij het wisselen van de training een onoverzichtelijke situatie. Er komen auto’s fietsers en we merken dat
er kinderen zonder te kijken de weg overlopen !
De datums van het jeugdkamp voor volgend jaar zijn al bekend. Waar we naar toe gaan???? Dat verklappen
we nog niet, dat blijft een verrassing, meer hierover verder in het clubblad.
Op 6 oktober is mede oprichter van Atletiekvereniging Heythuysen Harry Stolk overleden. Hij werd 86
jaar.
De leden en ouders van jeugdleden zijn uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering van 18 november
om 20.15 uur in de kantine van de voetbalvereniging ( zie uitnodiging verder in het clubblad )
18
22
27
24
21
28
19
27
24
22
23
26
24

november
november
december
januari
februari
februari
maart
maart
april
mei
tm 27 mei
juni
juli

Algemene Ledenvergadering
382e Leudalbosloop
383e Leudalbosloop
384e Leudalbosloop
Avé Leudal Cross
385e Leudalbosloop
Dag van de Atletiek
386e Leudalbosloop
387e Leudalbosloop
388e Leudalbosloop
Penders Voetzorg Wandelvierdaagse
389e Leudalbosloop
390e leudalbosloop

kantine
De Busjop
De Busjop
De Busjop
Haelen
De Busjop
Papendal
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop

Wij zijn blij dat wij weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen:
Latifa Outmina MJD
Lian Timmermans MPA
Claudy Janssen DRC
Isabel van Dijk MJD
Sam van de Goor JPB
Lynn Diederen MPA
Isabel van Dijk MJD
Remco Bitter HRC
Jordy Lambers JPA
Nathalie Pernot MJD
Marly Reinders DRC
Cathy Valk DRC
Stephan Hollander HRC
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We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:

5 nov Fleur Geven
5 nov Rosalie van Soelen
6 nov Dimitir Knoops
7 nov Roel Bongers
8 nov Yorick Snijders
9 nov Nadine Sporl
16 nov Mathieu Houben
19 nov Jarno Smeets
21 nov Thom Lemmen
22 nov Sarah van de Berg

20 dec Latifa Outmina
21 dec Loes Neuteboom
22 dec Marnix Meersman
23 dec Inge Hendrikx
24 dec Fleur Kusters
27 dec Nadieh Severiens
31 dec Selina Stokbroeck

3 jan Lisa Roumen

Uiterste inleverdatum kopie clubblad januari 2016
25 december 2015
bij Yolanda Hubert: wrmhubert@lijbrandt.nl
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Baanclubkampioenschappen 12 september

Sportief wandel clinic en wandeling.
In het kader van de clubkampioenschappen en opening van de baan is mij gevraagd om een wandeling te
organiseren. Leuk om zo de wandelaars, en andere leden die niet meer aan de clubkampioenschappen
mee kunnen/willen doen, een invulling te geven aan de
clubkampioenschappen.
Daar we dit najaar toch van plan waren nog een sportief wandel clinic te
organiseren, hebben we dit gecombineerd.
De bedoeling van de clinic was om leden en/of familieleden van de vereniging
Te laten ervaren hoe een sportief wandeltraining eruit ziet.
Met 12 personen zijn Marie José en ik van start gegaan vanaf de baan, het schelpenpad op. De weergoden
waren ons dit uur nog goed gezind. Een gedeelte van de training vond buiten de baan plaats en een
gedeelte op het terrein zelf. Het was leuk om met de wandelaars deel uit te kunnen maken van het
geheel. Een onderdeel te kunnen zijn van de vereniging. Iets wat ikzelf normaal wel een beetje mis. Naast
een aantal leden zijn er ook een aantal niet leden mee geweest. De reacties waren positief. Wellicht zien
we hun in de toekomst nog eens terug bij de vereniging.
Ondanks de regen tijdens de wandeling daarna, hebben we heerlijk gelopen. Mooi rondje gemaakt over de
hei. Tempo zat er goed in.
Al met al genoten van een lekker sportief dagje met enthousiaste mensen!
Marie-Jose bedankt!

Simone Kantelberg
(sportief Wandelen)
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Op zaterdag 12 september hadden we de clubkampioenschappen.
We hadden er allemaal veel zin in.
Wij begonnen met verspringen dat ging bij de meeste moeizaam.
Daarna hadden we speerwerpen.
Daarna begonnen we met hoogspringen waar dat Job Derks toch een mooie
hoogte had gesprongen.
Toen hadden we nog kogel en 800 en 600 meter en de familie estafette
kortom het was een leuke wedstrijd dag
Noah.

Na de loopnummers op de baan was het tijd voor de vertrouwde Galfe
= de Grote Atletiek Leudal Familie Estafette. Maar liefst 9 families
(echte en on-echte) hadden zich daarvoor opgegeven!

Tegen 6 uur waren alle wedstrijden afgelopen en kreeg de dag een
officieel tintje. Wethouder Piet Verlinden heropende, d.m.v. het
doorknippen van een lint, de herstelde baan.
In de kantine vond de prijsuitreiking plaats, terwijl buiten op het
terras de ‘koks’ al druk bezig waren met het barbecueën voor de
leden en hun familie. Men liet het zich allemaal goed smaken!
Dank aan de organisatie en alle vrijwilligers!

Atletiek Leudal - De Leudallouper

jaargang 26-6 november 2015

6

Clubkampioenschappen in nieuw jasje

De organisatie van de clubkampioenschappen had de dag anders
ingekleed. In de ochtend de jongste jeugd en naar mate het later werd
de oudere jeugd en de inmiddels bekende gaffelestafette als afsluiting
van het sportieve gedeelte. Voorafgaande was er nog voor de senioren
een 3000 meter en dat was dan ook de enige domper omdat er op dat
onderdeel te weinig deelnemers waren. Een dame en enkele heren
namen slechts deel en we hopen dat er volgend jaar veel meer worden.
De gaffelestafette was een groot succes want er moesten in meerder
series voor de prijzen gestreden worden. Prachtig om te zien met welk
een inzet er gelopen werd. Het viel op dat er bij de junioren personen
waren die de grote mannen en vrouwen zeker in het eerste stuk goed bij konden houden. Mooie duels
werden er uitgevochten. Met de aansluitende barbecue had de organisatie een hele goede zet gedaan
want het was bere gezellig in en nabij de kantine. Enkele ervaren bakkers hadden zich ingezet om
iedereen snel van een goed gebakken stukje vlees of alternatiefs te voorzien. Veel jeugd met ouders,
junioren, senioren en sympathisanten waren aanwezig en hebben zich prima vermaakt. Tegen 21.00 kon
het evenement met een goed gevoel afgesloten worden. De uitslagen en foto's tref je natuurlijk op onze
mooie site aan.

Har Boonen
Meer foto’s zie onze website:
http://www.atletiekleudal.nl/fotos-atletiek-leudal/
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Uitslagen clubkampioenschappen
MPC

600m

Verspringen Balwerpen

ptn

1 Fenne van Pol6.1

2.52.0

2.86

13.87

1346 ptn

JPC

1 Robert van Rooijen
8.6

3.07.0

1.94

11.02

553 ptn

JPB

1 Yorick Snijders
7.1

4.18.0

3.19

14.01

1396 ptn

2 Stijn Zelen

7.9

4.19.0

3.12

20.70

1333 ptn

3 Juan Jose Zea7.6

5.02.0

3.02

17.00

1159 ptn

MPB

1 Loes Neutenboom
8.2

4.49.0

2.45

14.52

948 ptn

JPA

1 Stijn van Pol 9.3

3.47.0

3.56

5.72

1851 ptn

2 Jesse van Roy11.6

5.05.0

2.82

5.26

1049 ptn

3 Koert-Jan Scholten
11.1

6.32.0

2.93

4.73

923 ptn

1 marit Joris

9.2

3.56.0

3.72

6.42

1897 ptn

2 Saar Stijnen 9.9

4.01.0

3.13

5.07

1557 ptn

3 Lisa Roumen 9.9

4.17.0

3.29

5.17

1524 ptn

4 Anouk Zelen 11.3

4.14.0

2.83

5.37

1274 ptn

5 Indra Ivens

10.5

4.29.0

2.84

4.51

1255 ptn

6 Jill Hendrikx 11.2

4.47.0

2.88

5.33

1168 ptn

7 Merle van Aarsen
11.3

4.47.0

2.75

3.52

999 ptn

600m

Verspringen Kogelstoten Speerwerpenptn

1 Manon van Rooij
9.2

2.24.0

4.18

7.24

12.78

1676 ptn

2 Inez Konings 10.0

2.17.0

3.25

5.61

13.28

1333 ptn

3 Alexis Franssen
9.7

2.33.0

3.08

6.37

9.02

1161 ptn

4 Fleur Geven 9.9

2.18.0

3.14

5.62

6.68

1138 ptn

5 Mo Hermanns10.0

2.24.0

2.90

5.64

7.21

1046 ptn

6 Laura Zelen 11.2

2.36.0

3.13

4.84

7.63

809 ptn

1 Sam Stijnen 11.5

2.04.0

3.98

6.89

14.06

1860 ptn

2 Jarno Smeets 13.9

2.18.0

3.05

4.93

6.91

941 ptn

1 Bram Geven 13.6

2.03.0

4.72

6.01

10.41

1930 ptn

2 Bart van Geel13.7

2.05.0

3.61

5.94

16.92

1818 ptn

1 Hannah Cranen
10.7

1.55.0

4.68

7.92

13.31

2270 ptn

2 Floor Blom

11.7

2.12.0

3.96

6.76

11.38

1679 ptn

3 Isa Bongers

12.2

2.12.0

4.13

6.68

10.92

1629 ptn

4 Sarah van den12.7
Berg

2.02.0

3.67

5.68

13.52

1577 ptn

5 Aafke Wienen12.6

2.11.0

3.68

5.86

11.62

1466 ptn

6 Aysha Ooms 14.6

2.49.0

2.96

6.25

7.01

732 ptn

100m

800m

Verspringen HoogspringenKogelstoten Speerwerpenptn

12.6

2.33.0

5.56

1.65

7.46

20.80

2182 ptn

2 Kevin van Heel
13.1

2.41.0

4.60

1.55

8.19

33.14

1972 ptn

3 Marco Rietjens
13.4

2.57.0

5.09

1.45

6.97

20.90

1479 ptn

3.94

1.25

5.65

13.11

328 ptn

MPA

Naam

Naam
MJD

JJD

JJC

MJC

Plaats
JJB

Naam
1 Job Derks

40m

60m

4 Noah Heuijerjans
MJB

JJA

1 Elke van Rooij14.5

3.00.0

3.99

1.25

6.59

18.99

2344 ptn

2 Nadieh Severens
15.9

3.10.0

3.63

1.25

6.04

9.63

1697 ptn

3 Inge Hendrix 16.0

3.23.0

3.81

1.20

5.33

15.14

1675 ptn

4 Gwennan Wouters
15.9

3.11.0

3.73

1.20

5.95

5.49

1511 ptn

5 Hannah Kockx17.3

4.10.0

2.90

1.00

7.91

14.35

944 ptn

6 Lenny Engelen19.5

3.26.0

2.79

0.90

5.40

10.05

664 ptn

1 Ton Winkelmolen
12.5

2.36.0

5.18

1.55

9.10

24.91

2196 ptn

2 Jason van Pol14.0

2.34.0

3.92

1.20

6.15

15.56

836 ptn

3 Ramon van Ophoven
12.6
Gaffe

Familie Snijders

7.85
2.47.0

2 Familie Geven

2.57.0

3 Familie van Pol

3.07.0

713 ptn
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Even voorstellen
Tien jaar geleden bestond mijn leven met name uit drie dingen: U2, mijn
carriëre, sport.
U2
Mijn eerste contact met U2 was in 1987, toen mijn zus thuis kwam met de LP
van The Joshua Tree in haar hand. Ik wist het toen nog niet, maar dat zou een
enorme invloed hebben op mijn
toekomst. Voor mijn eerste concert in
1993 moest ik bijna uit huis ontsnappen
want mijn moeder was helemaal niet blij dat ik 800km in mijn
eentje op 17 jarige leeftijd wilde reizen, maar dat ging ik toch
doen… Precies tien jaar geleden was het jaar dat het dak eraf
ging: vanaf juni 2005 tot en met december 2006 heb ik letterlijk
de hele wereld rond gereisd van Nieuw Zeeland via Europa en
Noord-Amerika naar Hawaii. Zeventien concerten, tientallen
nieuwe vrienden, en één man.
U2 bassist Adam Clayton in Melbourne, nov 2006
Carriëre
Ik ben (was?) een Luchtvaartingenieur, maar na mijn afstuderen heb ik maar 6 maanden met vliegtuigen
gewerkt. In 2005 was ik als Production Manager verantwoordelijk voor een industriële bakkerij met 20
medewerkers, elke dag met Continuous Improvement bezig, geen weekeindes, geen vakanties, altijd
bereikbaar.
Sport
Tennis, tennis, tennis. Dat was het. Het is moeilijk te zeggen wanneer ik met tennis ben begonnen, want
bij het vakantiehuis van mijn ouders is een tennisbaan, mijn tennisbaan, mijn beste vriend tijdens mijn
jeugd. Met tennislessen ben ik rond mijn achtste begonnen, en dat was het begin van 10 jaar intensieve
training en wedstrijden. Daarna is het wat minder geworden, maar toch heb ik in 1995 een
Universiteitskampioenschap titel weten te behalen.
2015
En nu? Nou… met U2 is het precies hetzelfde gebleven, we zijn nu midden in een tour, ik heb net drie
shows in de Ziggo Dome gezien en heb nog kaartjes voor een aantal andere shows in het buitenland. Ja, je
kunt het wel zeggen: ik ben helemaal gek.
Ik ben nog steeds met Continuous Improvement bezig, maar dan als “huis manager”... ik werk niet meer
buitenshuis maar mijn carriëre als moeder houdt me zeker bezig. En er is thuis altijd iets wat verbetering
nodig heeft!
Sport is ook nog een heel belangrijk deel van mijn leven, maar helaas geen tennis meer. Een schouder
blessure en de kinderen hebben het moeilijk gemaakt om door te gaan met tennis. Toen wij naar
Heythuysen kwamen kon ik ook niet zwemmen zoals ik bijna twee jaren lang had gedaan na de schouder
blessure. Ik was gewend om bij de grootste masters zwemclub van de VS te zwemmen (oké, in de
middenmoot, maar toch…), bij Laco was op die manier trainen helaas niet mogelijk. Ik had hardlopen
altijd saai gevonden, 10 minuten rennen als opwarming was voor mij meer dan genoeg, maar sporten
miste ik heel erg, dus is het toch hardlopen geworden. Met mijn kleinste in de kinderwagen ging ik voor
mijn eerste marathon voorbereiden, en dat was Stockholm 2012. Het was niet makkelijk en ik kwam veel
problemen tegen (volgens mijn huisarts waren 10km al “te veel vragen aan mijn lichaam”), maar met de
hulp van MediWeert en met de ondersteuning van mijn gezin heb ik het toch uitgelopen. Na die marathon

Atletiek Leudal - De Leudallouper

jaargang 26-6 november 2015

9

was ik helemaal kapot en ik besloot om te gaan zoeken of en hoe het hardlopen beter kon (weer
Continuous Improvement…), en ik kwam Newton schoenen en de Natural Running
techniek tegen. Een nieuwe wereld opende voor mij. Wat was hardlopen opeens
makkelijker!!!
De tweede marathon in 2013 in Rotterdam ging dus veel beter, geen gewrichtspijn, de
dagen daarna gewoon de trap op en af kunnen lopen… ik moest aan iedereen laten
weten dat een marathon lopen niet per se pijn hoeft te betekenen! Ik begon mijn man
te adviseren, en daarna mijn schoonzus, en daarna mijn vrienden, maar het was niet
genoeg, ik wilde echt een trainer worden! Daarom heb ik hoofdtrainer Michael
Snijders benaderd en de cursus Assistent Trainer van de Atletiek Unie met hem
afgerond. Als volgende staat op mijn agenda de cursus Basis Looptrainer die in
november zal beginnen, en elke dag blijf ik mijn kennis verdiepen door boeken te
lezen en meer informatie op internet te zoeken.
Met mijn loopgroep zijn we meestal bezig met rompstabiliteit en looptechniek, dus
iedereen kan meedoen en iets nieuws leren, van beginnende tot gevorderde loper. We
hebben al een heel leuk groepje en het is elke dinsdag een plezier om hen te kunnen
begeleiden, en ik hoop dat nog meer mensen aan zullen sluiten! Dus... tot dinsdag?
Germana Travaglini

Mijn naam is John Berghs. Sinds dit seizoen ben ik assistent-trainer bij Atletiek
Leudal. Ik ben hier in gerold nadat de atletiekvereniging een oproep had gedaan
aan leden en ouders om zich aan te melden voor een cursus tot assistent-trainer.
Aangezien ik twee kinderen bij de vereniging heb vond ik het wel gepast om als
vrijwilliger ook mijn steentje bij te dragen, vandaar dat ik mij voor die cursus heb
aangemeld. De cursus bestond uit drie avonden deelnemen aan een workshop. Als
huiswerk heb ik een aantal trainingsonderdelen voorbereid en in de praktijk
toegepast. Na het afsluiten van de cursus ben ik, op eigen verzoek, ingedeeld bij
de dinsdagavondtrainingen van de pupillen. Als assistent-trainer ondersteun ik de
hoofdtrainer bij de diverse trainingsonderdelen van een groep jonge en
enthousiaste atleten. Dit doe ik met veel plezier en het geeft veel voldoening om
te zien dat ik met een kleine actieve bijdrage deze bloeiende vereniging kan
ondersteunen. Ik kan ook andere ouders die zich willen inzetten voor de vereniging van hun kinderen
aanraden om in te gaan om eventuele verzoeken om een functie in te vullen.
(zie ook http:// www.atletiekleudal.nl/oproep-aan-de-leden/#more-2958 )
John Berghs

De Dam tot Damloop 2015
Voor ik me op 11 april inschreef voor de Dam tot Damloop had ik geen notie van
hoe groot dit evenement zou zijn. Tijdens het inschrijfproces werd één en ander wel duidelijker. Je komt
in een wachtrij, moet eindeloos geduld hebben en vooral niet bij je laptop weg lopen, want voor je het
weet mis je het inschrijfscherm. Binnen 8 minuten moet de inschrijving voltooid zijn en het risico is
aanwezig dat je er halverwege uitgeknald wordt, omdat de inschrijving vol is.
Ik was echter op tijd, heb ruim anderhalf uur naar mijn beeldscherm zitten staren met een nerveus gevoel
in de buik, omdat we eigenlijk op exact diezelfde tijd zouden vertrekken richting Rotterdam, alwaar
Robert, mijn man, zijn eerste marathon de dag erna zou gaan lopen.
Gelukkig had hij ook een engelengeduld en hoefde ik me niet druk te maken over een kwartiertje extra.
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Nadat de inschrijving is voltooid zie je overal op social media berichten verschijnen, zowel
positief als negatief. “Yess, we zijn er weer bij!” of “Shoot, net te laat, geen startnummer
kunnen bemachtigen”.
Na 3 uur was ie namelijk vol. Uiteraard kwamen er in aanloop naar Race-dag wel weer
startnummers vrij door blessures, te weinig getraind, of wat voor reden dan ook.
Ik had mijn nummer en hield mijn nummer; 46889. De dag van de wedstrijd reisden man, kind
en ondergetekende richting Amsterdam. Nou ja, dat zeg ik wel, maar eigenlijk reisden we
samen tot aan Abcoude. Daar stapte ik namelijk op de trein en Robert en Owen (onze jongste
zoon) reden met de auto om Amsterdam heen, richting de finish in Zaandam. Want dat doet
die Dam tot Damloop. Vertrekken in Amsterdam, finishen in Zaandam. Best geinig.
Een uur voor de start (ik zat in de laatste startwave van 14.55u), was ik aanwezig en ben ik
bij het startvak maar mensen gaan kijken. Ook dat is best geinig. Iedereen heeft zo zijn eigen
voorbereiding.
Na een dik half uur mochten we het vak in en daar kregen we nog een warming-up, verzorgd
door schaatsster, Annamarie Thomas.
Kort daarna klonk het startschot en kwam de laatste massa in beweging. Meteen na de eerste bocht kwam
de door mij gevreesde IJ-tunnel. Door een best wel zware eerste tunnelervaring in Antwerpen begin dit
jaar, was ik hier het huiverigst voor. Hij viel mee. Ik heb me gefocust op een loopster voor me, waar ik
goed achter kon blijven hangen, zij heeft me er min of meer doorgetrokken. Het was vrij licht in de
tunnel en ook niet benauwd warm, dat heeft ook vast geholpen. Het enige nadeel is dat de gps horloge
geen ontvangst meer heeft en dus geen afstand en pace meer registreert. Geen flauw benul hoe hard ik
ging in die tunnel.
Nadat we de tunnel uitkwamen, vervolgden we onze weg over een stuk snelweg. Saai
asfalt met hier en daar een viaduct. Pas toen we de snelweg afgingen via een inrit
(huh?) was er wat ambiance langs de route. Op verschillende plaatsen stonden oude
voertuigen die omgebouwd waren tot draaitafels en ook wat percussiegroepen
luisterden het parcours op. De lopers leken te vliegen. Ik ook. De eerste 5 km waren in
een zucht en puf voorbij. De tweede 5 werden al iets zwaarder. Wie heeft het
nagelaten me te vertellen dat de Dam tot Damloop niet vlak is? Nou, zo’n beetje
iedereen.
Het is er echt niet vlak. Vals plat, steile straatjes, gelukkig loopt het soms ook weer iets naar beneden.
Doorkomsttijd bij 10km is iets langzamer dan bij de eerste 5. Na 12 km krijg ik in de gaten dat een PR er
niet meer in zit. Vanaf dat moment gaat mijn tempo iets achteruit en moet ik letten op mijn ademhaling
om zijsteken te voorkomen. Na 14 km word ik ook licht misselijk. Ik drink onderweg eigenlijk voldoende,
en heb ook een energiereepje gegeten. Daar ligt het dus niet aan. Het zal toch het parcours zijn, in
combinatie met waarschijnlijk toch iets te snel starten.
Door het gebrek aan gps signaal in de tunnel heb ik de rest van de reis een foutief km aantal op mijn Polar
staan. Dat is aan één kant wel gunstig, want ik zal het geen 16 km zien worden, aan de andere kant is het
niet fijn dat je niet in één oogopslag kunt zien hoe ver het nog is.
Als ik uiteindelijk het bordje 500 meter tegenkom, valt het me pas op dat het enorm druk is in Zaandam
en dat ook dat laatste stuk niet vlak is. Nog één keertje omhoog, om dan het allerlaatste stuk van 300
meter te versnellen en richting Frans Heffels te sjeezen. Vlak voor de finish zie ik Robert en Owen en kort
daarna praat Frans me over de finishmat.
Zo.. dat was de Dam tot Dam. Hij is van de Bucketlist en of ik hem ooit nog loop weet ik niet, maar nu, 2
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dagen nadien, kan ik zeggen dat ie top was. De sfeer, de muziek, de afstand, het parcours. Ik had het niet
willen missen.
Later zal blijken dat Robert Danny de Munk (mijn tiener-idool) gespot heeft, had ik dat geweten, was er
vast een PR gesneuveld (grapje natuurlijk). Nu kwam ik in 1:38:17 over de finish. 24 seconden te
langzaam voor een persoonlijk record. En zo blijft het altijd een uitdaging om mee te doen aan
wedstrijdjes.
Judith Princen
DREC

De sport die door de meeste Nederlanders buiten wordt beoefend is hardlopen (13%) gevolgd door voetbal
( 6%) tennis (5%) en wielrennen (5%)
Ingezonden door Agnes Rijks
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Deskundig advies in de grootste hardloop- en
wandelspeciaalzaak van Nederland!

www.rabobank.nl

www.hetloopcentrum.nl

Limbra Cross Circuit 2015-2016
Limbra Cross Circuit 2015-2016
Voor de 25ste keer organiseren 9 verenigingen in de regio Oost Brabant en Limburg dit jaar
weer de bijzonder populaire Limbra Crosscompetitie.
2015
8 november
29 november
20 december

Molenvencross Stiphout
Zandcross Deurne
Neelder Venloop Roermond

2016
3 januari
31 januari
14 februari
21 februari

Jaspercross in Asten
Vlakwatercross in Venray
De Heldensebossen cross Helden
Avé leudal Cross in Haelen

Voor meer informatie: www.limbacross.nl

Atletiek Kamp 2015
Afgelopen vrijdag, 2 oktober, was het dan eindelijk tijd voor het jaarlijkse atletiek kamp waar we
allemaal naar uitgekeken hadden. Dit jaar met het thema: ‘onderwaterwereld’. Vrijdagavond om 7 uur
vertrok vanaf de atletiekbaan een grote groep kinderen, met leiding, naar het Brabantse Oirschot, om
daar het weekend door te brengen.

Eenmaal aangekomen op het kamp werden we ontvangen door het welkomstcomité met een stukje cake
en een drankje. Nadat iedereen gillend en vrolijk de trappen op gerend was en verschillende plaatsen op
de stapelbedden had geclaimd, (inclusief vol ontzag voor het ‘leidinggedeelte’) was het tijd voor het
eerste deel van de toneelstukjes, waar de activiteiten van het kamp op gebaseerd waren: Finding Romeo.
Zeemeermin Ariëlke was namelijk, met de hulp van haar vader, op zoek naar een man en ze wilde graag
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dat wij haar daarmee hielpen. Ook werd de groepsindeling bekend gemaakt. Wij waren groep 4, een
complete meidengroep die direct door de kinderen werd omgedoopt tot ‘de snoepjes’. (Dit had uiteraard
niks te maken met de hoeveelheid snoep die wij bij ons hadden…) Samen met groep 5 vertrokken we na
een tijde gewacht te hebben, naar het bos voor het eerste spel: Het zaklampspel. Het was de bedoeling
dat de groepen het donkere bos doorkwamen en het eindpunt bereikten zonder dat we gezien werden. Dit
lukte, ondanks dat het erg donker was, redelijk goed. Ook de kinderen vonden het leuk, en dat is waar het
uiteindelijk allemaal om draait! Met een gedeelde eerste plaats,
wonnen wij het spel. Hiervoor kregen wij, onder het genot van
één (of meerdere) broodje(s) knakworst, vissenvoer uitgedeeld.
Het was namelijk de bedoeling dat we aan het eind van het
kamp zoveel mogelijk vissenvoer verzameld hadden, dat de
groepjes met klusjes en spellen konden verdienen. Het groepje
met het meeste vissenvoer aan het einde van het weekend was
de grote winnaar.
Om 10 uur was het bedtijd. Alle kinderen gingen, tot onze grote
verbazing, allemaal rustig naar bed. Wij hebben als leiding nog
1,5 uur nagepraat, totdat het voor ons dan ook bedtijd was. Een
goede nachtrust zat er helaas niet in omdat de kinderen eenmaal in bed toch besloten dat ze nog niet
wilde slapen en het door alle spanning nog redelijk laat maakten met hun gegiebel.
De volgende dag was het de bedoeling dat we om half 9 klaar zaten voor het ontbijt. Dit was geen
probleem, de kinderen waren toch om 7 uur al hun bed uit. Tijdens het ontbijt kwam het volgende
toneelstukje. Onze opdracht van deze ochtend was dat we een romantisch cadeau voor Ariëlke moesten
regelen, zodat haar date dat dan aan haar kon geven. Na het ontbijt begonnen we aan het ruilspel. We
kregen een plastic visje mee in een zakje water, die we moesten ruilen in het dorp tegen grotere en
mooiere dingen. Ons volgende object was een pakje memoblokjes. Na een aantal keer geruild te hebben,
hadden we dan ons romantisch cadeau voor Ariëlke. Het was een mooie vaas met rode rozen. Ook
moesten we tijdens het spel foto’s maken die met het thema “onderwaterwereld” te maken hadden. Zo
moesten we bijvoorbeeld op zoek naar een waterfiets of een piraat. Het fotospel sloten we af met een 2 e
plaats, en onze mooie rozen werden beloond met de 1 e plaats
’s Middags was het tijd voor leuke spellen, die ook weer met
het thema te maken hadden. Deze spellen werden door de
kinderen als zeer plezierig ervaren. En ook hier pakte wij de
1e plaats.
Maar toen kwam het… Het was tijd voor het leidingspel. We
kregen een doos met 10 eieren waarvan de helft niet en de
helft wel gekookt was. Één voor één moesten wij een ei tegen
ons hoofd kapotslaan. Was het ei zacht, dan was je af. Wil en
Judith van groep 1 en 2 waren de winnaars. Maar na afloop waren er nog 2 dozen met eieren over en het
leek de kinderen wel leuk om deze op de leiding te gooien. Na 5 minuten zaten onze haren en kleren vol
met ei. Voor de kinderen erg leuk, voor ons wat minder. We hebben
daarna 10 minuten intens haren wassen nodig gehad voordat het ei uit
onze haren was.
Even later was het tijd om de voorbereidingen voor de bonte avond te
treffen. Alle meisjes van ons groepje werden door ons mooi
geschminkt en ze waren zeer te spreken over de make-up die we ze op
gedaan hadden. Sommigen zijn er die avond zelfs mee naar bed gegaan
zodat ze het de volgende morgen nog steeds op hun gezicht hadden.
Van roze eyeliner tot groene pruiken en paarse lippen, we waren er
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helemaal klaar voor! Wij besloten een nieuwsuitzending te doen met een gastoptreden van de nieuwe
popgroep, S6! We sloten de uitzending af met een bedankje voor Lieke en Jitske. Het was namelijk hun
laatste jaar in de jeugdcommissie. Het toneelstukje werd beloond met een 2 e plaats.
Ook vandaag was het de bedoeling om iedereen om 10 uur in bed te hebben. Dit vormde al een groter
obstakel dan de dag ervoor. Om 11 uur lagen de kinderen en de volwassen leiding in hun nest. De
jeugdleiding besloot nog even gezellig na te kletsen en Truth or Dare te spelen. Voordat we het wisten
was het al 3 uur, en ook wij besloten toen maar naar bed te gaan.
Toen we na een korte nachtrust wakker werden, was het alweer de laatste dag van het kamp. De kinderen
waren al vroeg uit de veren om hun tas in te pakken en te helpen met opruimen. Rond half 10 vertrokken
we weer naar het bos, dit keer voor levend stratego. Ondanks de doornstruiken en leiding die in de sloot
viel *kuch Rosalie kuch* was ook dit spel zeer geslaagd. En zoals je al kunt verwachten, wonnen wij
weer...
Eenmaal terug bij ons vertrekpunt was het alweer tijd om naar huis te gaan. De ouders stonden klaar om
ons weer terug naar Heythuysen te brengen. Wel kregen we nog te horen wie het meeste vissenvoer had
verzameld. Groep 4, wij dus, hadden gewonnen met 44 punten! Dat was een leuke afsluiter!
Wij hebben het kamp als zeer plezierig ervaren en van wat wij hebben gehoord, de kinderen ook. Wij
kijken dan ook terug op een fantastisch weekend en hopen dat het
volgend jaar net zo leuk wordt!
Op naar het atletiek kamp in 2016!
Nadieh Severens en Rosalie van Soelen
Meer foto’s zie http://www.atletiekleudal.nl/jeugd/jeugdkamp/
( volgend Atletiekkamp :Noteer alvast in je agenda 23 tm 25 september 2016)

Uitslagen :
Ten Miles Tilburg 6 september
Marathon Eindhoven 10 oktober

Ijzerenman Cross 25 okt

Joke Timmermans
Jozette Thomassen
Guus Laeven
Arno Theeuwen
Veroni Barten
Marcel Mols
Monique Boots
Thijs Verstappen
Marit Joris
Lisa Roumen
Indra Ivens
Stijn van Pol
Jesse van Roy
Jaimy Hebben
Fenne van Pol
Catho Kessels
Robert van Rooyen

1.47:30
3:49:36 marathon
1:35:39 halve marathon
1:39:11 halve marathon
2:02:16 halve marathon
3:19 10 kilometer
25:21 V35 korte cross
42:43 M 55 lange cross
6:38 MjunD
7:10 MjunD
7:48 MjundD
4:34 JPA
5:59 JPA
5:08 MPA
5:42 MPA
4:03 mini pup.
4:23 mini pup.
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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.lemmentuinenpark.nl

innovista.nu

www.steinerautoschade.nl
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Enkhuizen Medemblik
Met een stuk met deze kop ga ik (melancholisch) terug naar de zeventiger jaren van het vorig millennium. Met mijn neef met tienertoer naar Noord-Holland en daar met de stoomtrein van de ene na de
andere plaats.
Iets minder ver in de tijd terug denk ik aan een gedeelte van de toertocht – van 126 km - voor (race)
fietsers De Omloop van de Westfriese Omringdijk, die ook dit gedeelte langs het IJsselmeer in het traject
heeft zitten.
Maar tussen beide plaatsen wordt ook een halve marathon georganiseerd genaamd de Enza Zaden
Vooroeverloop. De halve marathons in de nabije omgeving heb ik vaak meerdere malen (Venloop,
Annendaal, Ell en Eindhoven) gelopen. Daarom richt ik mij ook op halve marathons welke minder groot
van opzet zijn. In de nabijheid zijn dit Deurne en Sint Anthons.
Sinds onze dochter Petra in Alkmaar woont loop ik ook af en toe bij haar in de omgeving. Egmond aan Zee
en Groet uit Schoorl (driemaal) gingen aan het halve marathon (in lijn) Enkhuizen – Medemblik vooraf.
Op 6 september 2015 startte deze loop bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen (zonder meer de moeite
waard om eens te bezoeken). Gedurende de gehele tocht was er noordenwind.

Aangezien dit ook de looprichting is beïnvloedde dit de tijd niet
in positieve zin. Dit werd echter zonder meer goedgemaakt
door het feit dat het grootste gedeelte van de tocht door naar
rechts te kijken een blik geworpen kon worden op het
IJsselmeer.
In een voorbeschouwing in Le Champion
kwam de kanshebber op de overwinning
(Uwi Ambroise) aan het woord

.
Deze werknemer van het organiserende bedrijf EnZa (de Nunhems Zadan van Noord
Holland) heeft aspiraties om deel te nemen aan de Olympische Spelen. Dat hij
inderdaad een klasse apart was tijdens deze halve marathon blijkt wel uit het feit
dat hij met zijn tijd van 1:10:53 uur bijna 15 en een halve minuut sneller was dan
nummer 2. Ik zal het er nu maar niet over hebben hoeveel sneller hij dan mij was.
Het parcours was hoofdzakelijk geasfalteerd, soms over gras. Vlak met uitzondering van een enkele dijk
hier en daar en zoals al gememoreerd van begin tot eind de noordenwind op kop. De finish in Medemblik is
nabij Kasteel Radboud.
Mijn streeftijd was 1:45 uur, desalniettemin ben ik – gezien de noordenwind – met mijn eindtijd van
1:48:22 uur tevreden.

De volgende halve marathon in Noord Holland die voor mij op het
programma staat is Egmond Halve Marathon op 10 januari 2016 met het
eerste gedeelte langs het strand bij Egmond.
Jo Vestjens
Baexem, 31 oktober 2015.
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Nationalen C spelen op 29 en 30 Augustus
Zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus heb ik meegedaan aan de nationalen c spelen in Amsterdam.
De c spelen is eigenlijk een soort Nederlands kampioenschap waar de beste C-junioren van Nederland aan
mee mogen doen.
Hiervoor heb ik me weten te selecteren voor de 80m sprint 150m 300m en verspringen. Vooral door de
goeie prestatie in april en mei van dit jaar.
Samen met pap vertrokken we ‘s ochtends vroeg naar Amsterdam. Op zaterdag had ik verspringen en 80m.
Dit ging redelijk goed, maar niet echt super.
Met ver sprong ik 4.33m en met 80m liep ik in de serie 10:80. Dit laatste was genoeg om door te gaan naar
de halve finale. Met een tijd van 10:86 mocht ik niet door naar de finale. Dit was alleen voor de
allersnelste meisjes. In de finale liepen zelf 2 meisje onder de 10:00 seconden.

De serie van de 80 meter.
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Zaterdag avond zijn we naar Mijdrecht gegaan, waar we in een hotelletje blijven slapen want om weer
helemaal terug naar Limburg te rijden is nauwelijks te doen.
Toen ik me net wou gaan douchen werd er ineens op de deur van de hotelkamer geklopt. Toen pap de
deur open deed stonden ineens mam en Daphne met een fles champagne in de kamer. Oh ja, ik ben
jarig!?!?!
Hierna met zijn vieren naar een Italiaans restaurant gegaan om lekker te eten.
Zondag had ik eerst de 300m en een uur daarna de 150m. Hiervoor konden alleen de snelste 8 zich
kwalificeren voor gelijk de finale.
De 300m ging best goed, maar mijn tijd van 43,65s. was net niet genoeg om bij de eerste 8 te komen.
Maar een tiende tijd vond ik best goed.
Een uurtje daarna moest ik de 150m. lopen. Het inlopen ging niet lekker. Mijn benen voelde nog heel
zwaar van de 300m.
Gelukkig ging de 150 meter beter dan ik had gedacht. 2 e in de serie en een tijd van 19,85s.
De finishfoto van de serie 150m.

Vervolgens even wachten om te kijken of ik naar de finale mocht. Ja!!! Met de
vijfde tijd en loodzware benen ging ik op het einde van de dag naar de finale.
Met 20,10s in de finale een gedeelde 6e plek met Didi wals van AV Lycurgus dat
in Dortmund begin dit jaar dezelfde tijd liep op de 60m. Toeval??
Met vermoeide benen, een leuke ervaring en weer een clubrecord erbij terug
naar Heythuysen.
Het doortrainen in de zomervakantie heeft best geloond, ondanks dat ik er niet
altijd zin in had.

De laatste meters van de 150m.

Hannah Cranen meisje junior-C
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Dinsdag 13 oktober was de prijsuitreiking voor de lotenverkopers van de Grote Club Actie.
In de afgelopen weken hebben weer een groot aantal jeugdleden van onze vereniging hun best gedaan om
zoveel mogelijk loten te verkopen.
We mogen zeggen dat dat goed gelukt is (538 stuks) waarvoor wij onze jeugdleden hierbij dan ook
hartelijk willen bedanken voor hun inzet.
Zoals bekend worden er ook een aantal prijzen uitgereikt.
Allereerst voor de 3 beste lotenverkopers.
Dit jaar waren dat:
Lisa Roumen

83 loten

€ 10,00

Alexis Franssen

33 loten

€ 7,50

Loes Neuteboom

31 loten

€ 5,00

Daarnaast worden onder de 10 beste lotenverkopers 2 biscoopbonnen van € 15,00 verloot.
Naast Lisa, Alexis en Loes waren dat nog:
Jamie Pennarts

28 loten

Mo Hermanns

23 loten

Jarno Smeets

22 loten

Yorick Snijders

21 loten

Jules Schepens

19 loten

Stijn en Fenne van Pol 17 loten
Roel Bongers

15 loten

De gelukkige winnaars van de bioscoopbonnen zijn geworden: Stijn en Fenne van Pol en Jules Schepens.
Tot slot werden de kwartjes uitgedeeld en kreeg iedereen nog een verrsnapering mee.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet !
Sportieve groet,

Theo Fokkema
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Berichtje van Pactrik Snijders uit Denemarken waar hij de clubkleuren van Atletiek Leudal in een 10 km
wedstrijd liet zien. Een mooi tijd van 35.47 en 5e plaats over all. en 2e plaats bij de M40 waarbij nog
vermeld kan worden dat het een internationaal gezelschap was want voor Patrick waren twee Denen, een
Noor en een Tsjech. De wedstrijd vond plaats in het Deense plaats Odense op zondag 25 oktober.

God of duivel.
Wat schuilt er achter de kop van dit stuk. Het schitterende (groene) Rijk van
Nijmegen, grotendeels in eigendom bij Staatsbosbeheer, en door God
geschapen. Als de ene klim, vrij snel na, de andere klim opvolgt lijkt het wel of de duivel ermee speelt.
De reden voor het schrijven van dit stuk is de deelname van elf leden van Atletiek Leudal aan de Devil’s
Trail te Nijmegen en wel de middenafstand (Moenen Trail van 22,22 kilometer). Een van de deelneemster
werd verrast met een verwenweekend, haar echtgenoot nam als niet-lid eveneens deel aan deze
schitterende loop.
Online is de route te vinden op http://afstandmeten.nl/index.php?id=1631677,1631671,1628945
Omdat ik, Jo Vestjens, samen met een viertal andere leden (Ellen, Manon, Mat en Simone) gebroe-derlijk
hebben opgetrokken richt ik mij met name op onze ervaringen. De snelheidsduivels schrijven misschien
wel hun eigen verhaal.
De start (en finish)locatie is bij camping ‘De Groote Flierenberg’, Zevenheuvelenweg 57, Berg en Dal.
Tijdens de Moenen Trail waren er drie fourageposten. De eerste na zes kilometer, de tweede na circa 13
kilometer en de laatste ruim 2,5 kilometer voor de finish. Een beschrijving volgt, uitgaande van de ene
drankpost naar de volgende drankpost. Het eerste gedeelte - tot Banana Hill (post 1) – was veruit het
zwaarste. De kaart met hoogtemeters laat hier géén misverstand over bestaan. In het bijzonder de klim
van ongeveer een halve kilometer lengte (De Duivelsberg) - na ruim 1 kilometer lang dalen - op 4,75
kilometer hakte er flink in.
Het hiervoor genoemde vijftal liep van begin tot einde mooi
samen en we steunden elkaar waar dat nodig was. Op kop, zoals
dat een voorzitter van een vereniging betaamt, Mat (en Simone).
Manon loste zo nu en dan Simone af, met name op de tweede
positie (na Mat). Ellen en Jo, die beiden deze trail voor het eerst
liepen en mede daarom (liever) een afwachtende houding
aannamen, sloten de gelederen. Bij alle posten namen wij de
tijd en pakten wat versnaperingen waarna we de tocht
vervolgden. Als gevolg hiervan zit er tussen de feite-lijk gelopen
tijd en de gemeten tijd ruim tien minuten, daar ging het ons
echter niet om. Lekker lopen en genieten van de omgeving.

Atletiek Leudal - De Leudallouper

jaargang 26-6 november 2015

21

Van post 1 naar de tweede post liepen wij enkele honderden meters langs de landsgrens, waarna de Oude
Kleefsebaan werd overgestoken en een gedeelte van de Zevenheuvelenloop in beeld kwam. Op circa tien
kilometer, ongeveer één kilometer vóór de splitsing (Moenen Trail rechtdoor), bleek de teamgedachte
waarmee dit vijftal liep (weer eens). Ellen en Jo raakten enigszins achter. Mat, Simone en Manon
inmiddels de Zevenheuvelenweg weer verlaten zagen dit en hielden het tempo even in waarop de twee
weer konden aansluiten en al s quintet de tocht verder gingen. Nabij de Nijmeegse-baan (Orange
Mountain) is post 2. Dit wordt ook de derde (en laatste post), omdat er een lus is voor het gedeelte tussen
13 en 19 kilometer.

De lus had een verraderlijk verloop. Eerst redelijk vlak, daarna een afdaling – niet te steil – van circa twee
kilometer, even op en neer met ten slotte een lichte, maar wel één kilometer lange, klim tot post 3
(Orange Mountain).

Vanaf post 3 tot de finish heeft Jo geprobeerd de gelederen (in de
achterhoede) gesloten te houden en derhalve als vijftal te finishen.
Ellen werd bemoedigend toegesproken en kon aansluiten. Haar
kennende zou zij dit vermoedelijk ook zonder Jo’s coachen gelukt
zijn, maar ‘baat het niet schaadt het niet’. Iets voor de finish werd
afgesproken om zoveel als mogelijk in één lijn over de lijn te ko-men.
De meet was eigenlijk te smal waardoor Jo genoodzaakt was één stap
naar voren te zetten. De officiële tijdwaarneming maakt melding van
enkele seconden verschil in netto tijd binnen de groep van vijf.
Gezien de saamhorigheid zijn Ellen, Jo, Manon, Mat en Simone allemaal gefinished op een netto tijd van
2:29:45 (inclusief ruim tien minuten pauze bij posten 1 tot en met 3).
De ongelovige Thomassen onder de lezers kunnen op de gemaakte video zien dat het daadwerkelijk krap
was
https://uitslagensoftware.nl/vimeoplayer.php?event_id=2015102500402&startnummer=338
Volledigheidshalve de tijden van de andere leden Atletiek Leudal (en gastloper):
naam
Leon Stijnen
Jack
Beijnsberger
Ron Steffanie
Roger Sieben
Arno Theeuwen
Rick Apon
Nikie Tubee

netto
tijd
1:51:42
1:56:57
1:57:55
2:02:48
2:05:55
2:12:04
2:57:43

28 oktober 2015 Baexem, Jo Vestjens
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Oproep
Beste leden/ouders/begeleiders/vrienden
Via dit schrijven wil ik, mede namens het bestuur, een voorzichtige doch dringende oproep doen aan jullie
om eens goed na te denken of jullie iets voor de club kunnen betekenen. Natuurlijk de mensen die al in
een of andere commissie zitten of die op een andere manier voor de club actief zijn hoeven niet verder te
lezen.
Maar de resterende lezers wil ik toch op het hart drukken om eens goed na te denken over een eventuele
functie binnen de Atletiek Leudal. Natuurlijk er zijn de laatste jaren vrijwilligers bij gekomen, we hebben
ook een aantal kleinere commissies kunnen vormen die elk een wedstrijd of evenement op zich nemen,
Prima !!.
Toch zijn er nog genoeg zaken die ingevuld kunnen worden. Het hoeven geen grote, tijdrovende,
intensieve zaken te zijn. Hoe meer mensen hoe beter de verdeling. Om enkele voorbeelden te noemen :
De Grote clubactie : eenmaal per jaar (september/october) zorgen voor de loten / verdeling en ontvangst
van de loten boekjes)
Kalenderplanning : in het najaar samen met de (wedstrijd) organisatie commissies samenzitten en de
planning voor het volgend jaar maken, en doorgeven aan de desbetreffende instanties.
Ook zijn wij nog op zoek naar mensen binnen het bestuur, nu zijn we met z’n vieren. Hierdoor komen
meerdere taken bij ieder bestuurslid te liggen. Het gevolg daarvan is dat eerst de “belangrijkste” zaken
aan orde komen, daarna komt de rest. Dit heeft weer als gevolg dat zaken iets langer blijven liggen of
helemaal niet uitgevoerd worden (dan kan wel gezegd worden dat het bestuur langzaam of laat reageert,
maar dat heeft dus een reden).
Dus mensen denk eens goed na en laat ons (bestuur) weten of jullie iets willen/kunnen doen voor de
vereniging. Natuurlijk Atletiek Leudal blijft gewoon doordraaien met zijn wedstrijden/evenementen etc.,
alleen bestaat een kans dat deze zaken op een andere manier uitgevoerd worden.
Hieronder zal ik een aantal functies opnoemen, maar je kunt je altijd melden bij ons als je interesse hebt.
Groetjes
Mat Skrabanja
Voorzitter Atletiek Leudal

Bestuurslid
Kalenderplanning
EHBO coördinator
Verkeersregelaar (mede) coördinator
Beheerder verhuur accommodatie
Hulptrainers
Lid materiaalcommissie

Jury coördinator
Leden Sponsorcommissie
Grote Clubactie coördinator
Coördinator accommodatiebeheer
Lid Feestcommissie
Club fotograaf
Coördinator baanwedstrijden
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Op 86-jarige leeftijd is 6 oktober 2015 ons erelid Harry Stolk overleden.

Hij is een van de oprichters van – toen nog – Atletiekvereniging Heythuysen in 1973. Niet lang daarna is
hij verhuisd naar Breda, maar bleef via het clubblad De Leudallouper op de hoogte van alles wat zich
hier afspeelde
Ondanks zijn broze gezondheid was hij als jubilaris aanwezig tijdens de jubileumavond t.g.v. het 40jarig bestaan in 2013.
Vanwege zijn grote inzet tijdens de beginjaren van onze vereniging is hij destijds benoemd als erelid.
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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
Rolstoelautoverhuur (zonder chauffeur)

Informatie en verhuur bij Jos en Ria Snijkers 06-27423373
www.lobbes.com
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Uitnodiging Ledenvergadering
Heythuysen, 15 oktober 2015
Beste (jeugd)leden en ouders,
Hierbij hebben wij als bestuur het genoegen jullie uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering op
woensdag 18 november 2015.
De vergadering begint om 20.15 uur en vindt plaats in de voetbalkantine op Sportpark Molenhoek te
Heythuysen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Atletiek Leudal
Theo Fokkema
secretaris
AGENDA
Opening
Vaststellen van de agenda
01 Post / Mededelingen
02 Vaststellen van de notulen d.d. 17 april 2015 (digitale clubblad mei 2015 en website)
03 Halfjaarlijks verslag van de penningmeester
04 Afscheid nemen van diverse waardevolle vrijwilligers
05 Sluiting dossier herstel atletiekbaan
06 WOC (WedstrijdOrganisatieCommissie) -> hoe nu verder
07 Rondvraag
Sluiting

PSW flink aan de slag op de atletiekbaan
Vrijdag 16 oktober 2015 – De mannen van PSW, locatie Genegenterhof bij
Grathem, verdienen wel een lekkere vlaai! Dit najaar hebben zij onze
klusploeg bijgestaan bij het onderhoud van de baan, zodat alles er weer
netjes bij kwam te liggen.
Drie vrijdagen heeft de PSW-ploeg hard en keurig gewerkt met schoffel,
schep en kruiwagen. Randjes, onkruid, snoeihout, ze draaiden er hun hand
niet voor om. En in het voorjaar komen de mannen nog eens terug om te
helpen.
Op hun laatste werkdag op de baan van dit jaar heeft Har Lemmen de ploeg namens
de vereniging getrakteerd op een vlaai. En dat werd duidelijk gewaardeerd!
Mannen, bedankt voor jullie inzet!
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Finale pupillen competitie in Weert.
Ruim 400 kinderen deden mee aan de finale in Weert, dit was van heel Limburg. Het was dan ook kei
gezellig en lekker druk. De organisatie van Weert had alles goed onder controle maar het programma was
wel wat lang.
We waren maar met een klein ploegje want de kinderen hadden de dag ervoor al clubkampioenschappen
gehad. Voor een aantal pupillen was het de laatste keer want volgend jaar zijn ze Djunior. Ik denk dat ze
met veel plezier aan al die wedstrijden hebben mee gedaan en ik hoop dat ze erg nog vaak aan terug
denken hoe gezellig het was en ook de geweldige begeleiding (uhum…)die ze gehad hebben.
Maar nu de prestaties
Monique Uiterwijk

Opgelet! Categoriewissel per 1 november 2015
Volgens de richtlijnen van de Atletiekunie veranderen ieder jaar per 1
november voor een aantal pupillen en
junioren de categorie-indeling. Bij ons
gaan deze wijzigingen al gelijk na de
zomervakantie in. Kijk op de site bij
Jeugd wat er voor jou veranderd is.

Categorie

Geboortejaar

minipupillen
Pupillen C
Pupillen B
Pupillen A
Junioren D
Junioren C
Junioren B
Junioren A

2009
2008
2007
2006-2005
2004-2003
2002-2001
2000-1999
1998-1997
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Zondag 8 november winterwandeltocht
Start: partycenter den Zwartenberg St Odiliënberg ( L)
Inschrijven: 30 km
20 km
15 km
10 km
7 km

08.00-11.00 uur
08.00-12.00 uur
08.00-13.00 uur
08.00-14.00 uur
08.00-14.00 uur

Zondag 29 november St Nicolaastocht Melderslo
Start: café-zaal ’t Anker Grootdorp 73 5815 AN Merselo (LI)
Inschrijven 20 km
15 km
10 km
5 km

09.00-12.00 uur
09.00-12.00 uur
09.00-13.00 uur
09.00-13.00 uur

Zondag 13 december Kanalentocht Meyel
Start: hotel De Zwaan Dorpsstraat 19 -21 5768 CD Meijel (LI)
Inschrijven 22 km 08.00-11.00 uur
14 km 08.00-12.00 uur
7 km 08.00-13.30 uur
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
Koen Stroucken
Geert Kierkels
van Heeswijk
Martin Snijders
Hans van den Schoor
Hans van Heeswijk
Hans Lei Steffanie

Wie vult deze lijst verder aan?????
neem dan contact op met het bestuur
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Algemene informatie
Categorie
Mini,C,B+A Pupillen
+ 1ejaars JunD
2008,07,06, 05,04,03
Looptraining
2e jaars JunD
2002
Looptraining
Junioren C, B en A
2001,2000,99,98,97,96
Looptraining
Extra: Junioren+PupA
Lopersgroep

Dames Recreanten
Sportief Wandelen

Atletiek Leudal Trainingsschema 2015
Tijd
Locatie
Trainer(ster)s
18.30-19.30
Baan
Monique, Megan, Lieke,
Thea, Sofie, Jason,
Michael, Hannah, Elke
Zaterdag
09.00-10.00
Busjop
Jack
Dinsdag
19.30-20.30
Baan
Michael, Ton, Lieke, Monique
Dag
Dinsdag

Zaterdag
Dinsdag

09.00-10.00
19.30-21.00

Busjop
Baan

Jack
Michael, Ton, Lieke

Zaterdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

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

Busjop
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Busjop
Busjop
Baan
Baan

Jack
Michael, Monique
Jack
Olaf, Jack
Germana
Lucy
Lucy
Simone
Christien
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
Christien de Klein
Elke van Rooij
Germana Travaglini
Hannah Kochx
Jack Beijnsberger
Jason van Pol
Lieke Seunis
Lucy Snijders
Megan Kantelberg
Michael Snijders
Monique Uiterwijk

06 21551242
0495 651841
0475 495473
06-81531531
0475 319956
0475 581540
06 33972964
06 34063134
0475 493469
0475 510500
06 34656945
0475 495473

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
Jitske v Heeswijk (inval) 0475 495839
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)
Bankrekening

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

Bestuur
Mat Skrabanja (voorzitter)
Bert van Bogget (penningmeester)
Theo Fokkema (secretaris)
Mark Ooms
Bestuurslid (vacature vanaf 17-4)

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

61
45
60
92

89
26
88
08

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

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

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

aljeugd@gmail.com
aljeugd@gmail.com

Jeugdwedstrijdsecretariaat
Monique Uiterwijk

0475-49 54 73

mvan_rooij@hotmail.com

Materiaalcommissie
Vacature
Jurycoördinator
Theo Fokkema (tot 17-4, daarna vacature) 0475-47 60 88

theo.fokkema@live.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie
Marc van Rooij (voorzit. tot zomer, dan vacature) 0475-49 54 73 vanrooijmarc@gmail.com
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

46
15
92
54

38
40
08
73

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen.

Tot de volgende uitgave!
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