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Heythuysen, juli 2015.

Beste Atletiek Leudallers,
Alweer de zomereditie van ons clubblad met weer leuke verslagen van de marathon in Enschede,
Abdijentocht, wandelvierdaagse de rolstoeltocht en nog veel meer. Ik wil jullie er nogmaals aan
herinneren om uitslagen van wedstrijden even door te mailen naar de redactie. Verder namens de
redactie allemaal een fijne zonnige vakantie ! Veel leesplezier.
Veel leesplezier!

De redactie

Har Boonen
Yolanda Hubert
Wil Hubert
Rosalie van Soelen

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

19 Juli
Zomer 2015
26 augustus of 2 september
12 september

Dauwtrappen
Cox en Co Midden Limburgs Avondloopcriterium
Rolstoeltocht
Baanclubkampioenschappen met familie BBQ

Voor publicatie van uitslagen in clubblaadje
doormailen naar de redactie!
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Opgelet per 1 november vind volgens de richtlijnen van de Atletiek Unie weer de
categoriewisseling plaats. Meer hierover in de volgende uitgave.
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Jullie hebben massaal gestemd en dat heeft ons een mooie eerste plaats
opgebracht met maar liefst 409 stemmen.
Noteer alvast in je agenda 12 September! Baanclubkampioenschappen met
aansluitend gezellige familie barbecue. Meer informatie in volgende uitgave.
We zijn nog op zoek naar ouders, leden die onze jeugdcommissie willen vertegenwoordigen. Meer hierover
verder in het clubblad.
Voor de jeugdleden wordt op dinsdag 14 september de loten uitgedeeld van de grote clubactie.!
Jeugdleden opgelet! De trainingen in de zomervakantie gaan gewoon door, mits er genoeg trainers zijn.
Let dus goed op de berichtgeving via de website/mail of de training doorgaat.
Zondag 19 Juli organiseert Huub Stroeks een mooie dauwtrapwandeling. Meer informatie verder in het
clubblad.
26 juli
23 augustus
26 augustus
12 september
27 september
2-4 oktober
25 oktober
18 november
22 november
27 december

378e Leudalbosloop
379e Leudalbosloop
Rolstoeltocht (uitloop 2 september)
Baanclubkampioenschappen
380e Leudalbosloop
Jeugdkamp
381e Leudalbosloop
Algemene Ledenvergadering
382e Leudalbosloop
383e Leudalbosloop

De Busjop
De Busjop
Heythuysen
Atletiekbaan
De Busjop
Oirschot
De Busjop
kantine
De Busjop
De Busjop

Wij zijn blij dat wij weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen:
Fenne van Pol MPC
Vera Simons
MJD
Britt Wolters
MPB
Maud Wolters MPA
Jenny Simons MPA
Germana Travaglini DRC
Catho Kessels
MMP
Marysia Kozlowska MMP
Juan Jose Zea JPB
Petra Kocken
DRC
Monique Boots DRC
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We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren :
14 Juli
15 juli
19 Juli
21 Juli
21 Juli
26 Juli

Emma Heijckers
Hannah Kochx
Jill Hendrikx
Jaimy Hebben
Laura Zelen
Inez Konings

2 aug Aýsha Ooms
9 aug Merle v Aarssen
10 aug Anouk van Bogget
10 aug Luuk Bitter
29 aug Hannah Cranen
30 aug Jesse van Roy

1 sept Ton Winkelmolen
2 sept Danny Eggels
2 sept Jasper Ooms

Uiterste inleverdatum kopie clubblad september 2015
30 augustus 2015
bij Yolanda Hubert: wrmhubert@lijbrandt.nl
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Enschede Marathon 19 April 2015 door Leon Stijnen .
Toen ik aan de start stond van de marathon, kon ik totaal niet
inschatten hoe deze zou gaan verlopen. Immers het grootste
deel van het schema had ik last van een “steek” in mijn linker
bovenbeen, waardoor ik niet lekker liep en niet voluit kon
lopen. De laatste 2 weken had ik maar heel weinig kilometers
gemaakt omdat ik steeds meer last kreeg. Tijdens het
warmlopen voelde gelukkig alles goed aan en leek het dat de 2
weken rustig aan doen een goede uitwerking had gehad op mijn
“blessure”. Ik kon alleen maar hopen dat deze tijdens de loop
niet terug zou komen, afwachten maar. Ik besloot dan ook om
deze dag er vol voor te gaan en dan te zien waar het schip zou
stranden. Ik ging weg op 4.15 minuut per km en kwam op de helft door op 1.29.51 uur. Helaas moesten
mijn 2 medelopers kort daarna lossen en kwam ik alleen te lopen. Gewoon doorgaan en dan maar zien
wanneer de man met de hamer zich zou melden. Tot km 30 kon ik het tempo vasthouden, maar daarna
begon ik langzaam seconden in te leveren. “Gewoon” blijven lopen en de boel niet forceren. Km 41 was
de langzaamste en de zwaarste van allemaal maar met de finish in zicht en het geweldige onthaal van
speaker Frans Heffels zorgde voor een laatste km van 4.15 minuut. De klok gaf een tijd aan van 3.01.37uur
(4.18 minuut/km). Wauw, dit had ik niet verwacht! Maar 8 seconden boven mijn tijd van Eindhoven 5 jaar
geleden, geweldig. Bedankt Jack, Manon, Corke, Helmie en
natuurlijk mijn dochter Saar voor het geweldige supporteren.
Zonder jullie was deze tijd niet gelukt! Bert, Roger, Mat ,
Thijs en de helaas geblesseerde Manon, bedankt voor de
relaxte voorbereiding, welke ons de titel lamballen
opleverde. Nou vooruit dan, ook bedankt dan maar voor de
“Rotterdammers” die zorgden voor deze geweldige titel

Na 2 maanden werk mag de baan mag weer gebruikt worden. De keuring is
goed verlopen, hoewel we het keuringsrapport nog niet hebben ontvangen is
wel het bericht afgegeven dat alles er goed uitziet en voldoet aan de eisen

Beste sportievelingen,
Eindelijk was het moment aangebroken!!!! Na weken improviseren met
trainingen op het grasveld was de baan weer gereed om gebruik van te maken.
De kinderen waren al enthousiast aan het rondrennen, maar moesten nog even
wachten. Er waren allemaal nieuwe spullen besteld en de training kon van
start gaan. We gingen naar onze vaste verzamelplek in de hoek en Monique
besloot om samen warm te lopen. Ze had een paar leuke oefeningen in petto.
Alles om de baan opnieuw in te wijden. Zie de foto's. Het was weer
een geslaagde training
Ingezonden door Thea Tellers
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Rolstoeltocht 2015.
Op woensdag 26 augustus (reserve datum woensdag 2 september)
wordt de tiende rolstoeltocht georganiseerd. De organisatie hiervoor is in volle gang en we hopen er
evenals voorgaande jaren weer een gezellige avond van te maken.
Na een goed gesprek met Kwekerij Meuter heeft Dhr. Meuter aangegeven voor
drie jaar hoofdsponsor te willen zijn van dit mooie evenement. Daarom heet de
rolstoeltocht vanaf dit jaar de Kwekerij Meuter Rolstoeltocht.
We vertrekken vanaf het plein bij Penders Voetzorg . De pauze wordt dit jaar
gehouden bij PSW op de Vlasstraat. Daar zal een optreden zijn van een groepje
muzikanten met o.a. een accordeon en zang en zal iedereen getrakteerd worden op iets lekkers.
Joekskapel Angesóm zal tijdens de route en na afloop spelen.
Natuurlijk hopen we dat weer veel leden deze avond mee willen helpen. Je kunt je aanmelden bij Frans
Heffels. En heb je een leuk idee om deze avond i.v.m. de jubileum editie extra bijzonder te maken, geef
je idee dan door aan de 4 – daagse commissie.
Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind en kunnen we van deze jubileum editie een onvergetelijke
avond maken voor de minder valide inwoners van Heythuysen en omgeving.
Meer informatie vind je t.z.t op onze site.
Namens de 4 – daagse commissie,
Els Lemmen

Beste mensen,
Het was lang wachten maar binnenkort kunnen we op een compleet vernieuwde baan
gaan trainen! De heropening wordt voor Atletiek Leudal een nieuw begin en daarom
willen we dit vieren met het starten van een nieuwe loopgroep. Deze groep is bedoeld
voor beginnende lopers of voor ervaren lopers die iets rustiger willen trainen, bijv. na een blessure. Het
werd ook “ouderopvang” benoemd, omdat de groep om 18:30 dinsdag zal trainen dus alle ouders die hun
kind naar de training brengen en niet weten wat te doen met dat uurtje… meedoen!
Er zal veel aandacht besteed worden aan looptechniek en rompstabiliteit, die de basis vormen voor
blessurevrij hardlopen.
Vragen? Neem contact op met de trainer: germana.travaglini@gmail.com Meedoen? Vul alstublieft deze

korte enquête in: http://www.survio.com/survey/d/K8F3B7T2I6V5U9T7Z Niet-leden van AL
kunnen als altijd één maand gratis trainen. Gr. Mat
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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)
Singlets (dames en heren)
Topjes (jeugd)
Wedstrijdshirt
(dames, heren en unisex voor de jeugd)
Vlinderbroeken
Tights middel
(dames, heren, jongens en meisjes)
Vrije-tijd shirt
Polo’s (dames en heren)
Seizoensjas

€ 95.00
27.50
25.00
7,50
27.50
27.50
25.00
25,00
52,50

Hemelvaartsdag 2015

Abdijentocht Tongerlo Averbode

Vandaag staat de Abdijenloop voor Ad en mij op het programma, een 16 km parcours door de bossen van
Tongerlo naar Averbode. Het is een prachtige route 90% door de natuur.
Vorig jaar heb ik deze tocht ook gelopen maar toen van Averbode naar Tongerlo.
Start en finish wisselen dus jaarlijks tussen deze twee Abdijen.
We zagen er beiden een beetje tegenop. Ad omdat hij langdurig geblesseerd is geweest en sinds kort weer
aan het lopen. Maar nog niet deze afstand in de benen heeft na zijn herstel en ook zijn tempo is nog niet
terug op het oude niveau. Ik zag er vooral tegenop omdat het de laatste tijd niet echt lekker ging met
lopen. Mijn zelfvertrouwen liet te wensen over.
De laatste wedstrijd Heythuysen 10km had in een tijd neer gezet van 1.00:23 niet echt goed al was ik wel
tevreden met het resultaat gezien mijn conditie.
Voor de Abdijenloop heb ik mij beter voorbereid. Ik heb dit vorig jaar ook gelopen en wist nog dat het
een erg zwaar parcours was, veel vals plat. De dag ervoor ben ik begonnen met het eet en drinkschema
(stapelen). Ik had er iets over gelezen in het blad Runnersworld. Om de twee uur iets eten, veel
koolhydraten en vezels. Zoals pasta, Griekse yoghurt, bananen, studentenhaver, crackers met sesampasta,
soja yoghurt met muesli en veel, heel veel water drinken en of sportdrank.
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Dus Hemelvaartsdag vertrokken we in de morgen vol goede moed richting
Averbode om de auto bij de finish te parkeren. Onderweg een lekker
muziekje in de auto en zo nu en dan gooide we er een peptalk tussendoor
om de gezonde spanning erin te houden Aangekomen in Averbode bij
Domein de Vijvers (Abdij gesticht in 1134) waar een gigantische
parkeerplaats was parkeerden we de auto. Vandaar reden de
pendelbussen af en aan om de lopers naar Tongerlo “Sporta Centrum
Tongerlo bij het Norbertijnen Abdij gesticht 1130” te vervoeren. Om
vervolgens aan de 16km run deel te nemen. Ik hoopte dat ik een
persoonlijk record kon neerzetten.
Aan de voorbereiding kon het niet liggen. Vorig jaar was mijn finish tijd
1.42;38 op een parcours van 15,7 km.
In de bus werden we toch ietsje stiller en nam de spanning toe, hoe zal
het ons vergaan.
Bij aankomst in Tongerlo (start) haalden we onze (voor) ingeschreven startnummers af en maakten ons
klaar voor de run.
Toen eenmaal het startschot klonk kusten we elkaar succes en veel plezier.
Na de eerste meters was Ad al snel uit mijn gezichtsveld verdwenen. Het was prachtig weer en veel
publiek op de binnenplaats van de Abdij. Vandaaruit ging het parcours al snel richting de bossen op weg
naar Averbode finish waar ook de auto stond. En het lekkere Abdij biertje wachtte.
Ik liet me een beetje in de menigte opslokken, en werd voortdurend ingehaald.
Daar liet ik mij niet door ontmoedigen en ging gewoon lekker door in mijn eigen tempo.
Onderweg waren voldoende waterposten, maar ik had 2 flesjes sportdrank en rozijntjes in mijn
heupgordeltje mee voor onderweg. Dat scheelt tijd en kon ik bij de waterposten doorlopen. Ik kan ook
niet drinken uit een bekertje tijdens de run.
Ruim over de helft kreeg ik onverwachts een bloedneus en moest het even iets rustiger aan doen.
Ook daar liet ik mij niet van uit het veld slaan en ging dapper door. Later langs een EHBO post aan de
route kwam ik even in de verleiding om ernaar te laten kijken, maar besloot uiteindelijk door te lopen.
Zo erg was het ook niet zij ik tegen mezelf en het is nog maar een paar km.
Eenmaal bij het passeren van bordje 14 km kreeg ik zelfs weer energie om ietsje harder te gaan lopen.
Niet lang want al snel ging het weer vals plat omhoog en dat voel je in de benen.
Uiteindelijk kwam de finish in zicht en stond Ad aan de zijlijn mij de laatste paar meters
aan te moedigen. Ik was zo blij en dacht alleen maar ik heb het gehaald yes!!!
De felicitaties en de mooie medaille nam ik met een big smile van de organisatie dankbaar
in ontvangst. Het beloofde Abdij bier aan de finish wat bij de inschrijving is inbegrepen
smaakte heerlijk evenals de Belgische frieten met mayo deze keer.
Het was een prachtige dag in een prachtige omgeving van twee schitterende Abdijen.
En ik was zeer verrast dat ik nog mijn tijd van vorig jaar had verbeterd .
Mijn tijd dit jaar was 1.42:05 op 16km. Wat mijn zelfvertrouwen ten goed komt.
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Dit moet ik proberen vast te houden.
Ad heeft ook lekker gelopen en een mooie tijd 1.27 rond neergezet en is blij met het resultaat na een
langdurige blessure uit de running te zijn geweest.
Ik ben super trots op Ad en uiteraard ook op mezelf. Dit hebben we toch maar mooi gedaan!
Joke Timmermans

Nieuwe tenten
Voor de diverse evenementen die onze vereniging organiseert, is er vaak een tekort aan tenten. Denk
daarbij aan de trailrun, de avondloop of de cross. Tenten die we kunnen gebruiken als omkleedtent,
bagage-opslag, zonne-bescherming enz. enz.
Dankzij Riss en Lobbes.com heeft onze vereniging nu de beschikking over een 2-tal waterdichte tenten
(afmeting 4.50mtr bij 4.50mtr).
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De tenten zullen het eerst worden gebruikt als omkleedruimte bij de Trailrun van 7 juni as.
Jos en Ria: BEDANKT !!!

Rabobank Clubkas Campagne 2015

Atletiek Leudal is dit jaar 1e geworden van de Rabobank Clubkas Campagne
2015 voor de gemeente Leudal.
Tijdens een feestelijke slotavond in de Bombardon mochten Frans Heffels en
Bert van Bogget gisteravond de felicitaties in ontvangst nemen.
Met maar liefst 409 stemmen waren wij de grootste in de gemeente Leudal en
kan Atletiek Leudal ca. € 1.400,00 op de rekening tegemoet zien.
Hierbij willen wij dan ook iedereen bedanken die zijn/haar stem op onze
vereniging heeft uitgebracht.
Tevens een welgemeend DANK JE WEL voor de mensen die zich ingezet
hebben om via fraaie flyers onze club onder de aandacht te brengen.
Met het geld willen wij in ieder geval investeren in onze jeugdopleiding en ook
in het in stand kunnen houden van onze maatschappelijke betrokkenheid,
zoals het organiseren van de welbekende rolstoltocht.
Nogmaals hartelijk dank en laten we hopen dat we volgend jaar weer een
dergelijk succes kunnen behalen.
Namens het bestuur van Atletiek Leudal
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Deskundig advies in de grootste hardloop- en
wandelspeciaalzaak van Nederland!

www.hetloopcentrum.nl

www.rabobank.nl

Tweede competitie C/D junioren meisjes van atletiek leudal Someren 30 mei
Negen meiden, 2.5 begeleiding, 1jurylid, 1bliksem, 1 bak met water, 1 grondkussende atlete dit is in een
notendop de competitiewedstrijd in Someren.
We vertrokken met prachtig weer naar Someren, ook de buienradar werkte mee, niets op te zien.
Voor het geval het toch zou gaan regenen hadden we een mooi plekje onder een dikke boom. Alle
vloerkleedjes werden uitgespreid nog een klein tentje voor een beetje schaduw. Atletiek Leudal had zich
geïnstalleerd Al, laat de wedstrijd maar komen.
De estafette werd tijdens het inlopen nogmaals geoefend, de meiden (Isa, Manon, Floor, Hannah) waren
poep zenuwachtig en dat werd nog erger want we moesten wat langer wachten omdat de eerste serie op
het verkeerde punt in de baan gestart was. Dus alle startblokken moesten verschoven worden. Eindelijk
konden de meiden vertrekken voor de 4x 80m, alle wissels waren geldig. Hannah liep als laatste en ging
tot het gatje. Dit werd dus de grondkussende atlete met schaafwonden (stoer).
Tja en toen gingen de sluizen open en begon het ook nog te onweren. Iedereen naar binnen gevlucht en
alle spullen in het tentje gegooid. De wedstrijd werd ¾ gestaakt en daarna konden we onder redelijke
weersomstandigheden verder. Ieder had 2 onderdelen, een onderdeel wat ze graag doen en een onderdeel
wat misschien minder graag wordt gedaan. Dat is het idee van competitie een team vormen en samen er
een gezellige dag van maken.
Hieronder de prestaties van iedereen:

Meisjes Junior C-1000 meter
#

Naam

Team

1000m

PB

T PTN

8

Sarah van den Berg

Atletiek Leudal
MC

3:30,40

---

477

22

Ina Grabert

Atletiek Leudal
MC

4:16,59

---

240

30

Laura Zelen

Atletiek Leudal
MC

4:41,80

---

0

Meisjes Junior C- 80 meter
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#

Naam

Team

80m

PB

T PTN

5

Hannah Cranen

Atletiek Leudal
MC

10,93

-0.6
m/s

---

630

23

Manon van Rooij

Atletiek Leudal
MC

12,28

-0.1
m/s

---

430

29

Fleur Geven

Atletiek Leudal
MC

12,84

+0,3
m/s

---

0

PB

T PTN
375

Meisjes Junior C- 80 meter horden (76 cm)
#

Naam

Team

80Mh

6

Hannah Cranen

Atletiek Leudal
MC

15,34

-0.2
m/s

---

Meisjes Junior C- Discuswerpen 1 kilogram
#

Naam

Team

Discus

PB

T PTN

15

Ina Grabert

Atletiek Leudal
MC

10,65

---

105

17

Anouk van Loon

Atletiek Leudal
MC

9,76

---

0

Meisjes Junior C- Hoogspringen
#

Naam

Team

Hoog

PB

T PTN

12

Floor Blom

Atletiek Leudal
MC

1,25

---

426

8

Sarah van den Berg

Atletiek Leudal
MC

1.10

---

0

Meisjes Junior C- Kogelstoten 3 kilogram
#

Naam

Team

Kogel

PB

T PTN

20

Manon van Rooij

Atletiek Leudal
MC

5,49

---

274

23

Fleur Geven

Atletiek Leudal
MC

4,35

---

0

Meisjes Junior C- Speerwerpen 500 gram
#

Naam

Team

Speer

PB

T PTN

17

Floor Blom

Atletiek Leudal
MC

12,12

---

155

juli 2015
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11,82

---
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0

Meisjes Junior C- verspringen
#

Naam

Team

Ver

9

Isa Bongers

Atletiek Leudal
MC

4,02

24

Laura Zelen

Atletiek Leudal
MC

2,67

PB

T Ptn

+0.0
m/s

---

422

+0.0
m/s

---

0

Op naar de volgende competitie in Venray
Geschreven door Monique Uiterwijk

Trailrun Leudal 2015
Trail door de parel van Midden-Limburg

Op zondag 7 juni 2015 organiseerde Atletiek Leudal voor de 3e keer de Trailrun Leudal. Deze loop gaat
door het prachtige natuurgebied Leudal en is een uitdaging voor elke beginnende en gevorderde loper. Op
veler verzoek wordt er een korte afstand van 10 km aan het programma toegevoegd; daarnaast is er een
midden trail over 19 km en een lange trail van 29 km!
Wat is een trailrun:
een week niet de gang in kunnen omdat het vol staat met spullen
een man die moet uit proberen wat er gebeurt als je met je vingers in een ventilator gaat
opzoeken wat je allemaal met overgebleven bananen kunt doen (bananensmoothie, bananenijs,
bananenbrood, bananencake)
pijlen zoeken in het bos
met een witte blouse een vuile fiets in een auto leggen
de eerste jaren geen blaaskapellen muziek meer kunnen horen
dat veel water toch wel essentieel is voor het doortrekken van wc's
ondanks dat we prachtige omkleedtenten hadden er mannen zijn die in hun
adamskostuum buiten de tent staan
vrouwen heel goed partytenten kunnen opzetten en, ja mannen, ook kunnen
afbreken
dat pijlen zoeken in het bos best wel heeeeeeeeeeeel lang kan duren
Allemaal bedankt voor de leuke dag.
GR Monique (vrouw van de man van de ventilator)
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Halve marathon Leiden 17 mei 2015

Het moet ergens begin januari zijn geweest dat Lieke mij vroeg of ik al had nagedacht over mijn goede
voornemens voor 2015. Mij voornemen dat ik goede voornemens moet hebben voor een nieuw jaar is er
wel, maar van het daadwerkelijk bedenken van goede voornemens is het nog nooit gekomen… “Zullen we
dit jaar de halve marathon rennen?” vroeg Lieke. Uhm… ochja, waarom eigenlijk niet?! En als het niet zou
lukken, rende we wel een kortere afstand (tot zover het hoog inzetten bij je goede voornemens ;))
Na wat opzoekwerk kwam Lieke tot de conclusie dat de halve marathon in Leiden qua planning het beste
zou uitkomen, want deze viel in mei. In 5 maanden trainen zouden we een heel eind moeten komen. Het
trainingsschema gemaakt door Jack bood gelukkig veel houvast! Al kwamen we de meeste weken niet aan
de 3 keer trainen toe.
Als voorbereiding rende we zondag 26 april nog de 10 mijl bij de cityrun in Roermond. Een dag met mooi
ren weer, al viel er af en toe een bui. Vooral de stukken over de kinderkopjes de Markt op (3x!) waren
uitdagend en heel erg vals plat… Zeg maar gerust gemeen bergop.
Er restte ons nog 3 weken van training, maar die extra 5 kilometer zouden ook op karakter moeten
kunnen, heb ik meerdere malen van mensen gehoord. Nu had ik na de 10 mijl verrassend weinig karakter
over, dus het leek me toch verstandig nog wat extra kilometers te trainen.
Op zaterdag 16 mei vertrokken we met een kleine delegatie naar Leiden. Na onze spullen in het zeer
slecht gepoetste hotel te hebben gedropt (Best Western Leiden, was in niet zo beste staat), gingen we de
stad in, want dat moet ook gebeuren. Uiteraard op goed en makkelijk
lopend schoeisel, om onze voeten te sparen voor de dag erna.
’s Avonds rende Giel nog de 5 kilometer door het donker, maar mét
lichtjes. Ondergetekende was echter afwezig bij dit spektakel en lag zich
mentaal voor te bereiden op de aankomende beproeving. Giel rende een
erg knappe tijd: 23.10
17 mei 2015. Na een stevig ontbijt vertrokken we richting parcours. Op
weg naar de start hebben we elkaar meer dan eens gevraagd waarom we
dit eigenlijk zo’n goed idee vonden om te doen. Eenmaal in het startvak
hadden we er toch wel zin in. De beloofde 13 graden vielen iets warmer uit, wat zorgde voor een mooie
dag met veel toeschouwers langs de route. De route voerde van het centrum van Leiden al gauw naar het –
letterlijk- platteland. Gelukkig stond de wind gunstig tussen de weilanden met koeien en vorderde de
kilometers gestaag.
De sfeer langs de route was geweldig! Kinderen die sponzen verzamelden en opnieuw in hun eigen badjes
nat maakten om ze vervolgens weer aan de bezwete lopers te geven. Omdat er een erg groot
deelnemersaantal was in Leiden, was er ook continu iemand waar je je aan kon vasthouden qua tempo.
Midden in het centrum kwam de finish in zicht en kon er nog net een klein eindspurtje worden ingezet.
Beiden waren we erg tevreden over het behaalde resultaat!
Goede voornemens worden soms dus toch nagekomen ;)
Mieke Deckers
PS: Met verhalen over de spierpijn in de hierop volgende dagen zal ik
jullie niet vermoeien.
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Graag willen wij iedereen bedanken voor de kaartjes met lieve woorden, telefoontjes en belangstelling
tijdens de ziekte van Bèr. Het heeft ons enorm gesteund. Waarvoor nogmaals onze dank.
Bèr-Agnes en Frank Rijks

B

Penders Voetzorg Leudal Wandel 4–daagse 2015

Van 18 t/m 22 mei werd door onze vereniging voor de veertigste maal de Wandel 4 – daagse
georganiseerd. De eerste dag namen 900 wandelaars deel aan de tocht die langs de Lange Ven en
landgoed de Bedelaar liep. Onderweg werden de wandelaars nog begroet door twee koeien die heel
nieuwsgierig de vele twee-voeters wilden begroeten. Gelukkig was daar Cowboy Har ( verantwoordelijk
voor het uitzetten van alle prachtige routes ) die er voor gezorgd heeft dat er door het duo in de wei niet
te vrijpostig gereageerd werd op de kudde mensen die voorbij kwamen.
De Tweede dag werden de wandelaars verrast door een groep wilde paarden.
Sommige mensen vinden dit een mooie ervaring, andere hebben het niet zo op met
deze dieren. Dit laatste zorgde ervoor dat de telefoon van Cowboy Har ging
rinkelen, maar of Har nou de koeien aan het temmen of de saloon ingedoken was
werd niet duidelijk, maar bleek kort daarna ook niet van belang. De kudde paarden
hielden het al snel voor gezien. De route ging ditmaal door de
tuin van St Elisabeth. Een mooi stuk natuur, met beekjes,
prachtige grote bomen en een met bos begroeid pad leidde de
wandelaars richting de verzorgingspost Daar bleek uiteindelijk een
tekort aan salmiak-lolly’s. Maar gelukkig werd dit tekort
aangevuld door een lekker appeltje.
De derde wandeldag blijkt altijd ietsje minder populair. We zien dan altijd een daling
van het aantal wandelaars alleen dit jaar hebbe we er juist mee mogen verwelkomen
maar liefst 950 wandelaars en 39 honden!. De route vandaag ging via de Nunhemse Heide
en buitencentrum de Spar. Voor de lange afstand gold dat ze ook nog mochten genieten
van de prachtige omgeving van de litsberg en de Leumolen Bij de stempel- en drankpost
is het altijd goed toeven en we willen je vóór de laatste avond alsnog even waarschuwen.
Schijnbaar is het emmertje met hondenkoekjes erg in trek, ook bij de hongerige tweebenige wandelaar, want niet eens, maar meermalen zijn er dames aangesproken door onze stempelaar dat
ze best mochten eten, maar dan wel moesten oppassen dat ze niet zouden gaan blaffen. Hilariteit alom
uiteraard!
Op de laatste avond hebben we van een gulle ondernemer uit
Heythuysen een prijs ontvangen. Er werd een willekeurige foto
uitgezocht van de wandelvierdaagse van 2014, die
gebruikt werd om model te staan voor een tekening.
De ondernemer koos een foto van een kind, van de
achterkant gefotografeerd met een rugtas om. Het
kind wat zichzelf zou herkennen op deze foto, kreeg
als kado de ingelijste tekening. Ward Silleman was de
gelukkige. Vorig jaar was hij 6 jaar jong en wandelde
hij voor het tweede jaar mee. Hij herkende zichzelf
dinsdagavond op de foto en mocht de mooie tekening mee naar huis nemen.
De slotavond van de wandelvierdaagse werd verplaatst van Restaurant de Busjop naar het plein bij onze
hoofdsponsor Penders Voetzorg. En we kunnen met een gerust hart zeggen dat het een succes was. Met
maar liefst 2 springkussens, 2 muziekgezelschappen. De Busjop en Porto Maurizio die de handen ineen
sloegen, een grabbelton voor de kinderen en een hamburgerkraampje van de Jumbo kunnen we spreken

Atletiek Leudal - De Leudallouper

jaargang 26-4

juli 2015

15

van een groot en gevarieerd aanbod voor jong en oud op het dorpsplein. . De F2 van voetbalvereniging
Heythuysen kreeg een taart aangeboden omdat ze 4 dagen meegelopen hebben met het hele team en
zulke leuke groepen kunnen wij als organisatie alleen maar toejuichen. Er was zelfs een beroemdheid
aanwezig vanavond. Bas van de Goor -oud Volleyballer en Olympisch Kampioen- wandelde vanuit
zijn Foundation mee met een groep diabetici. De beide directeuren van Penders Voetzorg deelden de
medailles uit bij binnenkomst van de wandelaars.
De deelnemers bleven na het wandelen allemaal nog een hele poos na om wat te drinken. Pas na de
loterij dunde het iets uit op het plein, maar dat deed niets af aan de gezelligheid. De organisatie mocht
dan ook veel positieve reacties ontvangen.
Vanmiddag kwam een vrijwilligster en voormalig commissielid
ons vertellen dat ze gedroomd had over 1000 deelnemers
vanavond. We durfden het niet te hopen, want zeg nou zelf,
1000 is best veel en toch nog 100 meer dan wat we doorgaans
gemiddeld mogen verwelkomen. Maar ze kreeg gelijk. 1017
deelnemers wisten hun weg te vinden naar onze nieuwe startfinish locatie en die 1017 deelnemers hebben hopelijk net zo
genoten van deze avond als wij. Het was een hele fijne 40e
editie. En als we terugkijken naar de afgelopen 40 wandeljaren
en denken aan ál de enthousiaste deelnemers, willen wij er best nog 40 achteraan plakken.
Namens de organisatie dank aan iedereen die eraan meegewerkt heeft om deze jubileum - editie zo
succesvol te maken.De Penders Voetzorg Leudal Wandel 4 – daagse 2016 wordt gehouden van maandag 23
mei t/m vrijdag 27 mei. Meer foto’s zie onze website: http://www.atletiekleudal.nl/fotos-atletiek-leudal/

t=d
Beste Atletiek Leudallers,
We beginnen dit berichtje maar even met een rebus en ik denk dat iedereen wel weet wat hier staat.
Deze “noodklok” luiden we voor onze jeugdcommissie.
Ondanks herhaalde oproepen is het de jeugdcommissie nog niet gelukt om enthousiaste leden of ouders
van leden te vinden die het stokje over willen nemen.
Zoals jullie wellicht wel weten hebben Jitske, Lieke en Gerda besloten om na het jeugdkamp, welke
plaats vindt in oktober van dit jaar, hun taken neer te leggen.
Vele jaren hebben zij zich met hart en ziel ingezet om ook voor onze jongste leden leuke activiteiten te
organiseren.
Indien wij voor onze jeugdleden dit ook in de toekomst willen doen hebben wij weer 3 gedreven personen
nodig die de kar willen trekken.
Geen jeugdcommissie betekent dat er volgend jaar geen jeugdkamp georganiseerd kan worden.
Wil je informatie over wat het lid zijn van de jeugdcommissie inhoud, neem dan contact op met Gieke van
Buren (de moeder van Sam en Saar Stijnen) of Judith Joris (de moeder van Marit)
Dit kan natuurlijk mondeling of via de mail: leon.gieke@hotmail.nl of p.p.joris@kpnplanet.nl
Ook kun je Jitske van Heeswijk, Lieke Seunis en Gerda van de Berg daar zelf over aanspreken.
Zij zijn zeker bereid om je van de nodige informatie te voorzien.
Gun onze jeugdleden hun eigen jeugdcommissie en kom in actie !!!!
Namens het bestuur van Atletiek Leudal
Theo Fokkema
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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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Uitslagen competitie Junioren Someren
Hannah Cranen

MJC

80m

10,64
persoonlijk record

Hannah Cranen

MJB

200m

27,60

Elke van Rooij

MJB

Ver

4,17

persoonlijk record

Manon van Rooij

MJD

60m

9,48

Elke van Rooij

MJB

100m

14,35

Manon van Rooij

MJD

Ver

3,84

Hannah Cranen

MJC

80mH

19,38

Sportief Wandeluitje 13 Juni 2015
Zaterdag was het dan zover. Bijeenkomst bij Agnes, die voor lekkere aardbeien
vlaai en koffie en thee heeft gezorgd. Na een regenachtige morgen ( maar gelukkig
heeft Marleen de katten gevoerd, dan krijgen we dus goed weer ) hebben we
heerlijk in het zonnetje van onze vlaai en koffie kunnen genieten. Ondanks de super gastvrijheid bij Agnes
moest er toch gewandeld gaan worden en vertrokken we gezamenlijk richting Heibloem. Je hoeft niet ver
van huis te gaan om iets moois te zien en dat hebben we gekregen ook.
De route verliep via de bossen van Heibloem en Waterbloem naar het
kanaal Noordervaart en de grote Moost richting Caluna en gebied de
Widdonck weer terug naar Heibloem. Onderweg hebben we genoten van
prachtige vennetjes. Enige hilariteit ontstond er toen we een
wildrooster over liepen en er plotseling een kikker opsprong. Tijdens
onze tocht kregen we bezoek van een viervoeter die eens nieuwsgierig
kwam kijken wat we aan het doen waren. Halverwege was een
picknickplaats waar we gestopt zijn om te lunchen. Jammer genoeg
konden Katja en Marleen de tocht maar voor de helft meelopen en
hebben helaas een mooi gedeelte gemist. We hadden inmiddels onze tocht weer vervolgt en zag Wil een
ree wat lag te genieten in het gras, iedereen liep echter door omdat we dachten dat het een nepper was
omdat ze zo stil lag te kijken, maar opeens sprong ze op en schoot weg
tussen de struiken. Na ongeveer 11 km gewandeld te hebben eindigde
onze tocht weer bij de parkeerplaats bij de kerk in Heibloem, waar we
met zijn alle richting Roggel gingen. Maar eerst moesten de meeste een
anders shirt, broek en schoenen aan. Na deze metamorfose konden we
dan toch vertrekken naar restaurant de Croy in Roggel. Na overleg over
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het water en wat iedereen wil drinken en de betaling hiervan, konden we een keuze maken uit een drie
gangen diner a la carte.
Zelfs voor onze nieuweling Truus is met dit uitstapje in een warm bad terechtgekomen. Erg gezellig en
smaakt naar meer. Rond 8 uur waren we allemaal moe en voldaan en gingen we huiswaarts
Met dank aan de organisatie voor deze geweldige dag
Marleen Hollander, Agnes Gubbels en Ria Janssen
Voor meer foto’s zie : https://picasaweb.google.com/113090995342449990423/SporttiefWandeluitje2015

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
Martin Snijders
Hans van den Schoor
Hans van Heeswijk
Lei Steffanie

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

Als je een minuut boos bent verlies je zestig seconden geluk
Ingezonden door Agnes Rijks

Atletiek Leudal - De Leudallouper

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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Zondag 19 juli 2015
Huub Stroeks nodigt hierbij alle leden, familie en vrienden van Atletiek Leudal uit
voor een stilte- / dauwtrapwandeling door ons mooie Leudal.
Heb je zin om mee te gaan meld je dan voor 13 juli aan bij Huub via de mail:
hustro@hotmail.com of telefonisch : 06-14620665

Atletiek Leudal - De Leudallouper
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: Heimarkt 2c (huisadres van Huub)
: 06.30 uur stipt dus kom op tijd !

Einde

: ca. 09.00 uur

Deelname

: Gratis !

Na afloop serveert Huub nog een lekker kopje koffie of thee !

*** Als iemand iets lekkers wil meebrengen voor bij de koffie dan wordt dat
bijzonder op prijs gesteld ***

Berichtje voor de jeugdleden
Wellicht een beetje vroeg maar hierbij alvast een aankondiging van de Grote Clubactie.
Deze vindt plaats in de week van 19 september t/m 3 oktober a.s.
Op dinsdag 14 september zullen de lotenboekjes uitgedeeld worden.
Noteer het alvast in je agenda en laten we er vanuit gaan dat er dan weer veel loten verkocht gaan
worden.

Diverse uitslagen van Wedstrijden
Rundje um ut Hundje, Horst. 25-04-2015 M 65 Jo Fraats ( 2e!!) 44:59

Panningen 9 mei.

Uitslagen Guus Wokke Opticien Loop

J 1000 meter: Sam Stijnen 3:35 ( 3e)Jesse van Roy 4:50
M 1000 meter: Marit Joris 3:51,Saar Stijnen 3:53, Jaimy Hebben 4:19
Maud Wolters 4:27, Indra Ivens 4:29, Britt Wolters 4:35
M 2500 meter: Elke van Rooy 10:40 (2 e), Hannah Cranen 11:31
Vsen 5000meter: Sanne Caelers 23:56
M50 10000meter: Marcel Beurskens 44:23
M65 10000 meter: Jo Fraats 47:29 (1 e )
V recr 10000 meter: Anita Steffanie 52:44,Lieke Seunis 57:54

City run, Roermond. 26-04-2015.

M Jo Fraats

53:26
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De AV Weert Singelloop 29-05-2015 M 50 Marcel Beurskens 44:28
M 60 Jo Fraats 48:09
Mrec.5 km Stefan Smeets 21:58
Vsend 5 km Lieke Seunis 27:11
V45+ 5 km Anita Steffanie 24:50
Kragten Avondloop, Herten. 13-06-2015. 1000 mtr M2006 Britt Wolters 4:41
Fenne van Pol 4:49
M2004 Saar Stijnen 4:32
Maud Wolters 4:54
J2004 Stijn van Pol 3:55
J2002 Sam Stijnen 3:54
2500 mtr V17 Hannah Cranen
5 km
V40 Judith Princen
V45 Anita Steffanie
10 km
M50 Jo Vestjens
M50 Marcel Beurskens
M60 Jo Fraats
(3e!!)
Trailrun 10 juni 2015

( 3e!!)
11:25
28:40
24:31
46:34
46:38
48:15

10 km M Job Derks
43:16
Huub Stroeks
49:02
V Lieke Seunis
56:10
21km m Patrick Snijders 1.29:17
Jo Vestjens
1.47:42
Arnold Jaarsma 1.55:02
V Nikie Tubee
2.07:12

R&R Midzomerloop 20 juni 2015

10km Vrec. Joke Timmermans 59:49

28-6-2015 Bemels Beste Boeren Bergloop Bemelen.
15 km M 35 Roger Sieben 1:15:50 bruto 1:15:34 netto 11,91 snelheid. 21 pl. tempo 5.:02
M45 Leon Stijnen 1:02:46 bruto 1:02:43 netto 14,35 snelheid 8 pl tempo 4:10
Vsen Simone Apon 1:26:50 bruto 1:26:35 netto 10:39 snelheid 9 pl tempo 5:46
Nikie Tubee 1:33:35 bruto 1:33:21 netto 9:64 snelheid 18 pl. tempo 6:13
V35 Jozette Thomassen 1:18:04 bruto 1:17:48 netto 11:56 snelheid 6 pl. tempo 5:11
Ellen Poels
1:27:11 bruto 1:26:54 netto 10:35 snelheid 10 pl. tempo 5:47
Veroni Barten 1:40:42 bruto 1:40:02 netto 8:90 snelheid 23 pl. tempo 6:40
Judith Princen 1:47:32 bruto 1:46:21 netto 8:46 snelheid 27 pl. tempo 7:05

Atletiek Leudal
Graag willen wij vanaf deze plek het bestuur en iedereen van Atletiek Leudal en sportief
wandelen bedanken voor jullie aanwezigheid op onze receptie, ter ere van ons “40 jarig
Huwelijksfeest” jullie waren in grote getalen aanwezig en daarvoor onze oprechte dank.
Ook dank voor alle kaarten, bloemen en kadootjes die wij mochten ontvangen.
Eine dikke merci namens:
Bèr-Agnes en Frank Rijks
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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, José, Megan, Lieke,
Sanne, Thea, Joyce, Sofie, Jason,
Michael, Hannah, Elke
Zaterdag
09.00-10.00
Busjop
Jack
Dinsdag
19.30-20.30
Baan
Michael, Ton, Lieke, Sanne, Monique
Dag
Dinsdag

Zaterdag
Dinsdag

09.00-10.00
19.30-21.00

Busjop
Baan

Jack
Michael, Ton, Lieke

Zaterdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

09.00-10.00
18.45-20.15
19.00-20.30
19.00-20.30
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
Busjop
Busjop
Busjop
Busjop

Jack
Michael, Monique
Jack
Olaf, Jack
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
Hannah Kochx
Jack Beijnsberger
Jason van Pol
José Hermans
Joyce Cranen
Lieke Seunis
Lucy Snijders
Megan Kantelberg
Michael Snijders
Monique Uiterwijk

06 21551242
0495 651841
0475 495473
0475 319956
0475 581540
06 33972964
0475 494951
0475 494593
06 34063134
0475 493469
0475 510500
06 34656945
0475 495473

Olaf van Buul
0495 496343
Sanne Caelers
06 20820077
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

Jeugdcommissie
Jitske van Heeswijk (voorzitter gaat stoppen)0475-49 58 39
Lieke Seunis (secretaris gaat stoppen)
06-196 396 24
Voor 3 commissieleden is een vacature
Jeugdwedstrijdsecretariaat
Monique Uiterwijk

0475-49 54 73

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

aljeugd@gmail.com
aljeugd@gmail.com

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
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Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen.
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