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Heythuysen, maart 2019. 

 
 
Beste Atletiek Leudallers, 
 
Hierbij weer een goed gevulde Leudallouper. Alle inzenders van een artikel: Bedankt. 
Wil je ook een keer een artikel schrijven voor in het clubblad? Dat kan altijd. Het artikel hoeft niet groot 
te zijn. Dus wil je een keer een verslagje van een wedstrijd of wandeltocht delen met de andere leden, 
stuur je tekst (eventueel met foto) naar deleudallouper@outlook.com. In dit nummer o.a.  Een wens die 
uitkomt, een verslag van de Annadaaloop, een verslag van de Leudalcross, oproepen voor vrijwilligers voor 
de Hubo Heitse Leudalloop en de trailrun en weer heel veel uitslagen. 
 
 
Veel leesplezier! 
 
Har Boonen    HWABoonen1952@kpnmail.nl 
Michelle Vermeulen/Peter Janssen deleudalloper@outlook.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

13 april  HUBO Heitse Leudalloop 
17 april  Jaarvergadering 
20 – 24 mei  Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 2019 
2 juni   Trailrun 
21 augustus Kwekerij Meuter Rolstoeltocht (reservedatum 28 augustus) 

De Leudallouper 

Jaargang 30-2   Atletiek Leudal  maart 2019 

De Algemene Ledenvergadering wordt 

gehouden op 17 April 2019 om 20:15 in 

de kantine van SV Heythuysen. Noteer 

dit alvast in je agenda ! 
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13 april HUBO Heitse Leudalloop Atletiekbaan 

17 april Jaarvergadering (20:15 uur) Kantine SV Heytuysen 

28 april 423e Leudalbosloop De Busjop 

20 t/m 24 mei Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 2019 

26 mei 424e Leudalbosloop De Busjop 

2 juni Trailrun De Busjop 

23 juni 425e Leudalbosloop De Busjop 

28 juli 426e Leudalbosloop De Busjop 

21 augustus Kwekerij Meuter Rolstoeltocht 
(reservedatum 28 augustus) 

 

25 augustus 427e Leudalbosloop De Busjop 

22 september 428e Leudalbosloop De Busjop 

27 oktober 429e Leudalbosloop De Busjop 

24 november 430e Leudalbosloop De Busjop 

22 december 431e Leudalbosloop De Busjop 

 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden 

• Cas van de Loo – pup. A  
• Ilias Aerts – jun. D 

• Nardi Feijts – dames recreanten 

• Anne-Marie van den Hombergh – dames recreanten 

• Richard Bergs – heren recreanten 

 
 
We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:  
 
4   mrt Marit Joris 9  apr Sven Eyckmans 1 mei Els Neuteboom 
10 mrt Robin v Roy 10 apr Stijn Zelen  
25 mrt Marijn Rovers 17 apr Gwennan Wouters     
28 mrt Tyggo Kerckhoffs 20 apr Anne Leeuwerik  
29 mrt Julia Bitter 20 apr Ilias Aerts  
 22 apr Bram Hollander  
 22 apr Ilyna Buskes    
 25 apr Juul Barten     
 27 apr Kevin van Heel    
 28 apr Alicia van Leeuwen  

 

Uiterste inleverdatum kopie clubblad mei 2019  

28 april 2019 

bij Michelle en Peter: deleudallouper@outlook.com 

mailto:deleudallouper@outlook.com
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JUBILARISSEN BIJ ATLETIEK LEUDAL. 

Op 4 januari 2019 vierden Annemiek en Tjeu  Gielen hun 
50 jarig trouwfeest. 
Annemiek en Tjeu zijn al heel veel jaren betrokken bij bijna 
alle activiteiten van ons club. Een mooie mijlpaal hebben ze 
bereikt en wij hopen ze nog vele jaren bij onze activiteiten 
te ontmoeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE HUBO HEITSE LEUDALLOOP 

Op 13 april 2019 is de volgende activiteit van onze Atletiek Leudal. 

De Hubo Heitse Leudalloop start om 16:00 uur op onze atletiekbaan met de jeugdwedstrijden. Hierna 

vinden de 5 en 10 km wedstrijden plaats. We verwachten rond 18:30 uur klaar te zijn.  

Om alles in goede banen te laten verlopen zoeken wij natuurlijk vrijwilligers want zonder onze trouwe 

vrijwilligers kunnen we geen wedstrijd organiseren. Meld je aan!!! 

Waar: bij hwaboonen@live.nl of 0644380799. 
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UITSLAGEN 

6 januari Jaspercross, Asten 

Robbert van Rooijen 6:58 Jongens Pupillen A – 1200m 

Vera van Erp 8:18 Meisjes Junioren D - 1600m 

Loes Neutenboom 8:36 Meisjes Junioren D – 1600m 

Lynn Diederen 9:42 Meisjes Junioren C - 2000m 

Jules van Hensberg 35:32 Lange cross – 8000m 

Thijs Verstappen 42:25 Lange cross – 8000m 

   

18 januari Abdijcross Ladies Night Run ,Kerkrade 

Joke Timmermans 28:38 (geen afstand bekend) 

   

20 januari Annendaalloop ,Posterholt  

Jo Vestjens 1:41:49 Halve marathon 

Har Boonen 1:32:40 Halve marathon, tweede plaats M60 

Richard Bergs 41:51 Kwart marathon 

   

20 januari Heldense Bossen Verloscross, Helden 

Jules van Hensberg 38:20 Lange cross – 9064m 

Lynn Diederen 9:25 Meisjes Junioren C - 2112m 

Vera van Erp 5:48 Meisjes Junioren D - 1282m 

Loes Neutenboom 6:06 Meisjes Junioren D - 1282m 

Robbert van Rooyen 6:32 Jongens Pupillen A – 1282m 

Els Neutenboom 6:18 Meisjes Pupillen A - 1282m 

Alicia van Leeuwen 6:54 Meisjes Pupillen A - 1282m 

Tijn Parren 3:55 Jongens Mini Pupillen C – 874m 

   

27 januari Safari Trail, Arnhem 

Joke Timmermans 1:19:36 11 kilometer 

   

27 januari Vlakwatercross, Venray 

Lynn Diederen 8:42 Meisjes Junioren C - 2050m 

Loes Neutenboom 6:54 Meisjes Junioren D - 1550m 

Alicia van Leeuwen 9:05 Meisjes Pupillen A - 1500m 

   

17 februari Leudal Cross Haelen 

Roel Janssen 40:22 Lange Cross – 9405m 

Joke Timmermans 55:03 Lange Cross – 9405m 

Remco Bitter 20:00 Korte Cross- 4630m 

Petra Kocken 24:43 Korte Cross – 4630m 

Lynn Diederen 10:33 Meisjes Junioren C - 2580m 

Herre van Lieshout 13:12 Jongens Junioren  D – 2580m 

Vera van Erp 7:05 Meisjes Junioren D – 1730m 

Loes Neutenboom 7:27 Meisjes Junioren D - 1730m 

Samir Al Suleiman 9:27 Jongens Pupillen A – 1730m 

Els Neutenboom 7:44 Meisjes Pupillen A – 1730m 

Alicia van Leeuwen 8:36 Meisjes Pupillen A – 1730m 
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Ingezonden door Agnes Rijks 

  

Salma Al Suleiman 9:05 Meisjes Pupillen A – 1730m 

Lucas Ottenheijm 4:47 Jongens Pupillen B  – 1730m 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kyra Snijders 4:17 Meisjes Mini Pupillen C – 880m 

Tijn Parren 3:44 Jongens Mini Pupillen C – 880m 

24 februari Berden Voorjaarsloop Venlo  

Richard Bergs 59:25 15 km 

Joke Timmermans  1:36:59 15 Km 3de plaats V60 

   

   

   

   

   

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

je dan in onder Atletiek Leudal zodat wij jouw resultaat eenvoudig kunnen vinden. Staan de 

uitslagen van jouw wedstrijd niet op www.uitslagen.nl mail je uitslag dan door naar: 

deleudallouper@outlook.com. Jouw uitslag wordt dan ook opgenomen in het clubblad. 

  

http://www.uitslagen.nl/
mailto:deleudallouper@outlook.com
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EEN DROOM DIE UITKOMT. 

Zo betitelt Richard Bergs zijn deelname aan de Big Five Marathon in Zuid-Afrika.  
Met dank aan Radio 538 

 
De voorbereiding op dit unieke hardloopevenement staat even op een lager pitje voor de 38-jarige 
financieringsspecialist uit Roggel. Elize, zijn vijf maanden oude dochtertje, onderging afgelopen week in 
Utrecht een zware operatie vanwege een ernstige hartafwijking. “Ik had m’n hardloopspullen 
meegenomen, maar die zijn nog niet uit de tas geweest”, vertelt Richard. “De zorg om zo’n ukkie is een 
zware emotionele belasting, maar gelukkig gaat het met haar weer de goede kant op.” Ondanks de zorgen 
maakt Richard elke week zijn trainingskilometers. Hij voetbalde bijna 25 jaar in de lagere elftallen van SV 
Roggel, maar ontdekte dat zijn passie bij het hardlopen lag. “Ik was een voetballer met een matige 
techniek en moest het hebben van mijn loopvermogen en inzet. Naast het voetballen deed ik al aan 
hardlopen en heb ik meegedaan aan de Venloop en een paar halve marathons. Duursporten lagen me beter 
dan voetbal en ondanks een mooie voetbaltijd heb ik er geen dag spijt van gehad dat ik ruim twee jaar 
geleden de voetbalschoenen aan de wilgen heb gehangen.” Een eerste doel was het lopen van de 
marathon van Rotterdam. “Daar heb ik -door schade en schande- veel van geleerd. Ik trainde verkeerd, 
liep een blessure op en mijn fysiotherapeut vertelde me dat ik die marathon uit het hoofd kon zetten. 
Maar ik zette door en heb ‘m uitgelopen. De laatste kilometers waren een hel.”  
 
Verrassing 
Bergs besloot lid te worden van Atletiekclub Leudal, beter en 
gerichter te trainen en stelde zijn doelen bij. “Ik wilde de tien 
kilometer onder de 40 minuten lopen. Dat lukte al op 
oudejaarsdag 2018. Een collega, ook een fanatiek hardloper, 
attendeerde me op de Big Five Marathon in Zuid-Afrika. Ik zocht 
wat info op en het leek me ontzettend cool. Alleen...aan deze 
marathon kunnen slechts 300 lopers deelnemen.” Het inzenden 
van zijn ‘beste wens’ bij Radio 538 bood uitkomst. Het 
radiostation vervult hierbij wensen van luisteraars en Richard was 
één van de gelukkigen. Dat vergde wel een 
geheimhoudingsoperatie, met zijn vrouw Miranda en collega Wilbert als spil in het complot. Medio 
december stond een cameraploeg en een team van Radio 538 op de stoep bij zijn werkplek. “Ik werd door 
een collega naar een kamer gelokt met de smoes dat een grote klant op me wachtte, toen plotseling vier 
mensen met een camera binnenvielen en me vertelden dat mijn wens in vervulling ging. Ik was sprakeloos. 
Buiten de uitzending vocht ik tegen de tranen toen me een aantal pluchen knuffels werd aangeboden voor 
mijn dochter. We hadden net een heftige tijd achter de rug vanwege haar hartafwijking.” Inmiddels 
overheerst de blijdschap en op 22 juni staat Richard aan de start van de marathon die door het Entabeni 
natuurreservaat loopt in de Limpopo provincie in Zuid-Afrika. “Je loopt over de savanne, waar normaal 
safari-jeeps rijden en waar je de ‘Big Five’, oftewel leeuwen, luipaarden, olifanten, neushoorns en 
buffels, kunt spotten”, vertelt Richard. “Kan zijn dat deze dieren je pad kruisen terwijl je loopt. Niet 
verwonderlijk dat je vooraf de nodige veiligheidsinstructies krijgt.” Het lopen van een goede eindtijd is 
van secundair belang. “Dat is ook niet mogelijk, met ruim duizend hoogtemeters en een onverhard 
parcours”, weet Richard. “Het wordt een fysieke en mentale uitdaging, maar genieten staat voorop.” De 
komende tijd staat in het teken van trainen, elke 
week zo’n 50 tot 60 kilometer. Onderdeel van de 
prijs van Radio 538 is, naast de reis en het verblijf, 
een driedaagse safari. Vrouw Miranda gaat mee, 
dochter Elize blijft dan bij oma en opa. “We zullen 
haar vast missen, maar ze is in goede handen”, zo 
besluit Richard. 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCxbqZgpvgAhVN-qQKHfKgC8wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.limburger.nl%2Fcnt%2Fdmf20190114_00087987%2Fuitkijken-voor-overstekend-wild-bij-de-big-five-marathon&psig=AOvVaw1CTrG4_7BUEMRMeUSOYBBZ&ust=1549127062708920
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NIEUWJAARSTRAINING LOPERSGROEP 

Op 3 januari 2019 werd de eerste baantraining door Olaf in een ander 

jasje gegoten. Geen lampen aan maar kleine lampjes op de baan en 

nadat we ingelopen hadden stond er ook een vuurkorf aan. Met hulp van 

Jure Snijders (met lichtbron) konden we mooie spreuken met een loop 

of krachtoefening uitzoeken. Er werd goed gewerkt maar daar stond dan 

later ook iets tegenover. Een heerlijke traktatie. Olaf wederom dank 

voor deze surprise met de versnaperingen De mooie spreuken willen we 

jullie natuurlijk niet onthouden. 

De Spreuken 

1. Als je tien problemen tegelijkertijd wilt oplossen, heb je er elf 

2. Je bent nooit te oud om iets af te leren. 

3. Het juiste moment om te ontspannen, is wanneer je daar geen tijd voor hebt.  

4. Iedereen hoort alleen, datgene wat hij begrijpt. 

5. Niets doen is ontzettend moeilijk, je weet nooit wanneer je klaar bent.  

6. De deur van het geluk gaat naar binnen open.  

7. Als het je niet bevalt verander het. Het is jouw wereld. 

8. Onmogelijk is geen feit maar een mening.  

9. Wil je snel gaan, ga alleen,  

wil je verder komen ga dan samen.  

10. In een relatie moet je gewoon goed luisteren en leren begrijpen wat je partner bedoelt. 

11. Start where you are.  

Use what you have.  

Do what you can. 

12. Wie denkt dat kennis duur is, vergist zich in de kosten van onwetendheid. 

13. If I have to ask for your attention, then I don’t even want it 

14. Falen is niet het tegenovergestelde van succes. Het is onderdeel van succes. 

15. Don’t give up what you want the most, for what you want now. 

16. Je kunt pas de juiste vraag stellen, wanneer je niet bang bent voor het antwoord. 

17. Talent bepaalt wat je kunt bereiken, inzet of je het bereikt. 

18. Wie als laatste finisht heeft het langst van de wedstrijd kunnen 

genieten 

19. Ten things that require no talent 

• Being on time.  

• Work ethic 

• Effort 

• Body language 

• Energy 

• Attitude 

• Passion 

• Being coachable 

• Doing extra 

• Be prepared 

20. Zou mijn werk wel eens wakker liggen van mij? 
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OPROEP VOOR ONZE JEUGDLEDEN 

 

Voor de avondloop op zaterdag 13 april 2019 organiseren we de Hubo Heitse Leudalloop en ook voor de 

jeugd hopen we op een grote opkomst. Voor de leden van Atletiek Leudal kunnen jullie je tot en met 9 

april gratis inschrijven op www.inschrijven.nl. 

Waar kunnen jullie aan mee doen: 

• meisjes en jongens tot 8 jaar 400 meter; 

• meisjes en jongens tot 12 jaar 1000 meter; 

• en voor de jeugd tot 17 jaar hebben we de 2500 meter.  
 
De oudere jeugd kan deelnemen aan de 5 of 10 km. 
 
De wedstrijden vinden plaats op de voor jullie bekende atletiekbaan en de eerste wedstrijden starten om 
16:00 uur. Wij hopen dat veel jeugdleden aan de start staan. Natuurlijk is er voor elke deelnemer een 
medaille en voor de eerste drie aankomende in elke groep zijn er nog ereprijzen. 
Info: hwaboonen@live.nl  

 
VERTROUWENSCONTACTPERSOON VOOR ONZE JEUGDLEDEN ! 

Veilig en vertrouwd sporten zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn, 
helaas blijkt de realiteit anders. (Denk aan de onverkwikkelijke zaak die 
zich kortgeleden in Rotterdam heeft voorgedaan). 
Daarom zullen we – door kritisch naar onze eigen vereniging en ook ons eigen gedrag te kijken - ervoor 
gaan zorgen dat grensoverschrijdend gedrag zoveel als mogelijk voorkomen wordt. En als het toch gebeurt 
en we zien, horen of weten het; dan moeten we overgaan tot actie.” 
Het bestuur van Atletiek Leudal heeft daarom het initiatief genomen om voor onze vereniging een 
vertrouwenscontactpersoon voor onze jeugdleden en hun ouders/verzorgers aan te stellen. 
Thea van Bruggen-Tellers, trainster van onze jongste jeugdleden en tot voor kort lid van de 
jeugdcommissie, is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. 
Uiteraard hopen wij dat wij binnen onze vereniging nooit een beroep op Thea hoeven te doen maar mocht 
er iemand geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag dan bieden wij binnen de vereniging 
een onafhankelijk en luisterend oor. 
Thea is te bereiken via e-mailadres: mt.tellers@kpnmail.nl en per telefoon op: 06-40992813 
Wij hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan staan de bestuursleden tot jullie beschikking. 
Sportieve groet namens het bestuur, 
 
Theo Fokkema 
secretaris 
 
 
 

 

mailto:hwaboonen@live.nl
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ANNENDAALLOOP POSTERHOLT 

Op zondag 20 januari 2019 stonden we met drie personen van Atletiek tussen de grote groep starters bij 

de Halve en Kwart Marathon in Posterholt (Annendaalloop). Ons nieuwste lid Richard Bergs nam deel aan 

de Kwart Marathon en liep een hele mooie tijd. (41:51)Zijn reactie was dat hij de eerste km in 3:45 had 

gelopen en daarna stationair de km in 4 minuten rond had afgewerkt. Helaas hebben we van Richard geen 

foto kunnen achterhalen. Jo Vestjens en ondergetekende liepen de Halve. De omstandigheden waren echt 

perfect. Weinig wind en een heerlijk zonnetje wat wil je nog meer. Ook het parcours, met voor de Halve 

twee rondes levert vaak voor vele vaak een goede tijd op. Jo liep een tijd van 1:41:49 waarmee hij 2 

minuten sneller was dan de tijd bij de Halve in Ell in november. Met een big smile kwam hij over de finish 

en hij had zeer gelijkmatig gelopen en dat is wel eens ooit anders geweest. Ondergetekende liep ook een 

heerlijke wedstrijd. Zoals normaal een snelle eerste km en dan een tempo pakken wat dan nog 20 km vol 

gehouden  “moet” worden. De eerste 5 km in 22:11, en de volgende in 22:20, 22,21 en 21:26. Waarbij de 

laatste 5 km iets sneller gingen in verband de aanwezigheid van twee leeftijdgenoten waarvan ik middels 

een snellere kilometer afstand had genomen. Een mooie tweede plaats bij de Mannen 60+ leverde deze 

demarrage op. Eindtijd 1:32:40. 

 

 

 

 

 

 

 

 Jo Vestjens       Podiumplek 

 

 net voor de demarrage  
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Hubo Janssen 
Kloosterstraat 45 

6093CV Heythuysen 
0475-497330 

 
www.hubo.nl/janssen 

tel:0475-497330
http://www.hubo.nl/janssen
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DE LEUDALCROSS ---     HET WAS WEER OUDERWETS MOOI 

Jiddes Johr im Winter, wenn et widder schneit... zingen ze rond deze tijd in Kölle met de carnaval. Dit 
jaar is er echter totaal geen sprake van sneeuw. De opwarming van de aarde is een groot probleem en we 
moeten met z’n allen proberen er wat aan te doen. Maar soms is die opwarming best prettig. Bijvoorbeeld 
als je als vereniging de jaarlijkse cross organiseert in de bossen bij de Spar. 
 
Bij lente-achtige temperaturen begon de “VUT-ploeg” de week voor de cross al met de inspectie van het 
parcours en de eerste opbouwwerkzaamheden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de meeste leden van 
deze ploeg de VUT-gerechtigde leeftijd (als die nog zou bestaan) ruim gepasseerd is. Dat weerhoudt hen 
er echter niet van om de in de loop der jaren opgebouwde kennis, expertise en handigheid ten gunste van 
hun vereniging in te zetten. Hierdoor waren de meesten van de opbouwploeg op zaterdagmorgen voor de 
cross blij verrast dat er al veel werk was verricht. Het parcours was vrij van ongewenste takken en het 
belangrijkste stuk parcours rondom de Spar was al voorzien van afzetlint en paaltjes. Dat scheelt 
natuurlijk al een stuk en we mogen de “VUT-ploeg” (ik blijf ze toch zo noemen) als vereniging zéér 
dankbaar zijn! Laten we hopen dat deze groep enthousiastelingen zich zo lang mogelijk kan inzetten en 
wellicht versterking krijgt van nieuwe VUT’ers. 
 
De opbouw op zaterdagmorgen verliep daardoor op rolletjes. Doordat er in de loop der jaren best wel wat 
ervaren mensen bij de opbouw betrokken zijn, was het karwei van spandoeken ophangen, lint trekken en 
klaarleggen, bordjes ophangen en start-/finishterrein prepareren op twee uurtjes gedaan. Anita en Manon 
hadden als culinaire staf de keuken gevuld met al het nodige en een extra vlaai voor de bouwers. Rond de 
middag een welverdiende tas koffie met een stuk vlaai op het terras. Wat wil je nog meer? 
 

 
 
Hoe goed je op zaterdag ook je best hebt gedaan om alles op tijd klaar te krijgen, op zondagmorgen voor 
de cross is er altijd stress. Het zal er wel aan liggen dat atleten (en dat zijn we toch?) altijd stress voor de 
wedstrijd hebben, dus dat hou je toch. Al rond 8 uur beginnen we met het ophangen van de 
parkeerbordjes, de wandelroutebordjes naar het parcours, de laatste pijlen en stukken lint op het 
parcours worden recht gehangen. Intussen komen we de latere winnaar van de lange cross op de fiets in 
Haelen in het bos tegenover het zwembad al tegen. “Waar is de start van de cross?” vraagt hij. We 
verwijzen hem nietsvermoedend naar het fietspad richting Roggel. Stel, we hadden hem de verkeerde 
kant op gestuurd, zou iemand anders dan gewonnen hebben? We zullen het nooit weten. 
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In het laatste uur voor de eerste start is het altijd aanpakken geblazen. De inschrijftafel draait overuren, 
de ICT-afdeling rolt de kabels uit, de posten moeten op hun posten, de verkeersregelaars moeten het 
verkeer regelen, de keuken maakt de eerste koffie en de jury drinkt die op. Ook tijdens het klaarzetten 
van de vele bekers – de prijzen van onze cross, maar ook die van het Limbra-circuit worden bij ons 
uitgereikt – is de stress groot. Menig vrijwilliger stelt dat de muziekkeuze van ondergetekende – die 
inmiddels luid door de bossen galmt – ehm… voor verbetering vatbaar is. Verzoekplaatjes voor volgend 
jaar kunnen alvast worden ingediend. 
 
Het eerste startschot klinkt voor de atleten als een opzweping naar wat er komen gaat. Voor de meeste 
leden van de organisatie is het vaak een verlossend geluid: alle voorbereidingen zijn gedaan, alles en 
iedereen staat op zijn of haar plek, laat het maar gebeuren nu. Het eigenlijke werk moet natuurlijk nu 
nog komen, maar we zijn er tenminste klaar voor. 
 
 

 
Startschot na startschot, finish na finish worden – ik mag het wel zeggen – professioneel door het jurycorps 
van Atletiek Leudal afgewerkt en voor je het in de gaten hebt, volgen de eerste prijsuitreikingen. Het lijkt 
een geoliede machine, al moet die machine natuurlijk wel alle benodigde radertjes hebben en moet 
iemand er van bovenaf soms wat olie ingooien. De wedstrijdleider doet dat perfect en zo is er weinig te 
klagen. 
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Natuurlijk kent elke wedstrijd wel wat verbeterpuntjes en ook nu is dat het geval. Zo is er een start bij de 
pupillen B waarbij er wat onduidelijkheid was over de te lopen afstand en bij sommige lange afstanden 
wordt de laatste loper ingehaald door de eerste van de volgende start. Gelukkig is de nieuwe organisatie 
(Thijs Verstappen als grote kartrekker, Roger Sieben en ondergetekende als mede-commissieleden) zich 
bewust van het opmerken van verbeterpunten en wordt dit allemaal meegenomen in de evaluatie en de 
voorbereiding voor 2020. 
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Een veelgehoord compliment bij onze Leudal Cross is altijd dat de atleten en atleetjes zo mooi te zien 
zijn tijdens de wedstrijd. Vanaf het hoofdgebouw van de Spar kun je een groot deel van het parcours zien 
en voor de ouders / toeschouwers is dat natuurlijk geweldig. Hiervoor is in het verleden bewust gekozen 
en dit sterke punt is alleen maar sterker geworden door in de afgelopen jaren met name de kortere 
afstanden méér rondom de Spar te laten lopen en minder in het bos verderop waar ze niet gezien worden. 
 

 
 
Voor de vrijwilligers is de tijd tussen de eerste start en de laatste finish natuurlijk hun finest hour. 
Hiervoor doen ze het en zeker bij het zien van de jeugdgroepen die tussen de bomen door hun rondjes 
afwikkelen, is het duidelijk dat deze wedstrijd zo belangrijk is om te blijven organiseren. De jeugd heeft 
de toekomst en zal – als de cross goed bevalt – misschien blijven lopen en daardoor gezonder opgroeien 
dan wanneer ze niet zouden sporten. Waar lukt het tegenwoordig – in de tijd van smartphone, tablet en 
virtual reality – om een paar honderd kinderen op een zondag door het bos te laten rennen? Dat is toch 
geweldig! 
 
Terwijl de vrijwilligers – net als de lopers en het publiek – genieten van de wedstrijd, komt tegen het eind 
van de middag het besef dat het einde nabij is. Van de wedstrijd uiteraard. Linten die niet meer nodig 
zijn worden al opgerold, paaltjes opgehaald en pijlen verwijderd. Als je een uur na de laatste 
prijsuitreiking om je heen kijkt bij de Spar, is het net of er niets is gebeurd. Alle vrijwilligers hebben hun 
bijdrage geleverd aan de opruimwerkzaamheden. Het parcours afbreken gaat 10x zo snel dan de opbouw, 
de spullen worden ingeladen, de keuken wordt leeggehaald en de keukendames proberen nog snel de 
laatste soep, vlaai en koffie te slijten – op het eind steeds minder tegen betaling. Daarna moet ook nog 
het meest ondankbare karweitje gebeuren: het poetsen van het gebouw en de toiletten. Gelukkig zijn er 
mensen die beseffen dat ook dit erbij hoort en na een tijdje is alles spik en span. 
 
Mogen we als organisatie blij zijn met zo’n wedstrijd? En mogen we er als vereniging trots op zijn zoiets te 
kunnen organiseren? Ja, dat mogen we! En dat mag ook wel eens gezegd worden. 

Cor Timmermans 
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TRAILRUN  -  VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 

Op 2 juni 2019 komen weer honderden trailrunners uit heel Nederland naar Heythuysen om in onze mooie 
bossen de Trailrun Leudal te rennen. De Trailrun Leudal is echt een begrip geworden in de Nederlandse 
trailrunning community, we hebben al inschrijvingen vanuit 10 provincies! Belgische en Duitse deelnemers 
komen ook elk jaar meedoen.  
 
Dit jaar hebben we helaas nog weinig aanmeldingen kunnen ontvangen van vrijwilligers. We hebben jullie 
hulp hard nodig! We hebben veel open posities: verzorgingsposten, jury, verkeersregelaar, 
parkeerwachter, secretariaat… van alles! 
 
Aanmelden als vrijwilliger bij de Trailrun Leudal 2019 kan via deze link: 
https://goo.gl/forms/OqsU8ZtCqT1yZD5a2 of door een email te sturen naar trailrun.leudal@gmail.com. 
Dit adres kan je ook gebruiken als je vragen hebt. 
Zien we je op 2 juni? 

 

 
 
 
 

GELD VOOR OPKNAPPEN GEDEELTE ATLETIEKBAAN 
Uit De Limburger van 27 februari 2019 
 
Het gedeelte van de atletiekbaan in Heythuysen waar onder meer het 
hoogspringen wordt beoefend, 
 
wordt gerenoveerd. De gemeente Leudal trekt daar ruim 106.000 euro 
voor uit. Het betreffende deel van de atletiekbaan werd in 2017 door 
de Atletiekunie afgekeurd. Door extra onderhoud kon het gebruik van 
de zogeheten sectorhoek worden gerekt, maar nu is renovatie 
noodzakelijk. Het gemeentegeld wordt gebruikt voor 
asfalteringswerkzaamheden en een nieuwe kunststof bovenlaag. 
 
 
  

mailto:trailrun.leudal@gmail.com
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 mebo.boschcarservice.nl 

 
DIERENKLINIEK HEYTHUYSEN 

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

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

 
 

www.dierenkliniekheythuysen.nl 
 

                

         
          

             www.rabobank.nl 
 

 
 

www.lemmentuinenpark.nl 

 
 

 

 
 
 
 

innovista.nu   www.steinerautoschade.nl 
  

http://mebo.boschcarservice.nl/
file:///D:/CLUBBLAD%20DE%20LEUDALLOUPER/CLUBBLADEN%20TOTAAL/2015%20clubbladen/AL%20Clubblad%20152%20maart%202015/digitaal/www.dierenkliniekheythuysen.nl
http://www.rabobank.nl/
file:///D:/CLUBBLAD%20DE%20LEUDALLOUPER/CLUBBLADEN%20TOTAAL/2015%20clubbladen/AL%20Clubblad%20152%20maart%202015/digitaal/www.lemmentuinenpark.nl
http://innovista.nu/
http://www.steinerautoschade.nl/
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www.pendersvoetzorg.nl 

 

Erna Boonen-Wijnhoven 

In het Tienderveld 26 
6093 JL HEYTHUYSEN 
06 55783221 
erna@fysioheytse.nl 
 

www.fysioheytse.nl 

Voetzorg  

Sien 

Medisch pedicure 
 
 

Kloosterstraat 5 
6093 EA Heythuysen 
0475-494643 
voetzorgsien@gmail.com. 
 

www.pedicuresien.nl 

 

NIEUWE PRAKTIJK VOETZORG SIEN 

Op  7 januari opende één van onze adverteerders, Voetzorg Sien Medisch Pedicure, de deuren van een 
nieuwe praktijk aan de Dorpstraat 5 in Heythuysen. Per direct start ook Beautysalon Skin Contour haar 
Salon in de praktijk.  
 
De redactie wenst Voetzorg Sien en Skin Countour veel succes in de nieuwe praktijk 
 
 
  

http://www.pendersvoetzorg.nl/
mailto:erna@fysioheytse.nl
http://www.fysioheytse.nl/
mailto:voetzorgsien@gmail.com
http://www.pedicuresien.nl/
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WANDELTOCHTEN 

Zondag 17 maart, Bob's Adventure Store Lentewandeling Weert 
Start: Zorgboerderij Ingelshof, Dupesweg 1 Tungelroy . 
30 km 08.00-10.00 uur  
20 km 08.00-12.00 uur  
15 km 08.00-13.00 uur  
10 km 08.00-14.00 uur  
7 km 08.00-14.00 uur 
 
Zondag 14 april Wandeltocht  Het Kruis, Nederweert Eind 
Start: Café zaal van Nieuwenhoven, Pastoor Maesplein 1 Nederweert Eind 
25 km 08.00-11.00 uur  
20 km 08.00-12.00 uur  
15 km 08.00-14.00 uur  
10 km 08.00-14.00 uur  
7 km 08.00-14.00 uur 
 
 
Maandag 22 Paosloup Wandeltocht  
Start: De Mert, Markt 1 Swalmen 
22 km 09.00-11.00 uur  
12 km 09.00-11.00 uur  
 

 
Zondag 28 april Lentewandeling Leveroy 
Start: kantine S.V. Leveroy, Graanmolen 4 Leveroy 
28 km 07.00-12.00 uur  
21 km 07.00-12.00 uur  
14 km 07.00-14.00 uur  
8 km 07.00-14.00 uur 
 
 
Meer informatie over wandelingen in onze omgeving. Kijk op 
www.wandel.nl/wandelagenda 
  

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

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

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

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

 
 
 
Wil je adverteren in het clubblad of ken je een bedrijf dat wil adverteren? Neem contact op 
met de redactie. 
 
Kosten 
1/8 pagina: € 50/jaar  1/3 pagina: € 110/jaar 
1/6 pagina: € 75/jaar  ½ pagina: € 125/jaar  
1/4 pagina: € 90/jaar  hele pagina: € 150/jaar 

Vrienden  

van 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hetboekenschap.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2FAdverteren-in-boek.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hetboekenschap.nl%2Fadverteren%2F&docid=CX1TZv3-UIP2ZM&tbnid=0YMSvVICXU_NcM%3A&vet=10ahUKEwiNuuaIyNzgAhXK_KQKHXksAXYQMwhAKAEwAQ..i&w=302&h=199&bih=783&biw=1600&q=adverteren&ved=0ahUKEwiNuuaIyNzgAhXK_KQKHXksAXYQMwhAKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Bankrelatie: Rabobank Peel, Maas en Leudal, IBANnr. : NL66RABO0122207130 

ATLETIEK LEUDAL 

    

            

In voorgaande jaren was het gebruikelijk dat bij het 1e clubblad in het nieuwe jaar de contributie-
factuur werd mee gestuurd.  
Vanwege de overgang naar het digitale clubblad en omdat het versturen via de post nogal duur is, 
is besloten om geen factuur meer te versturen.  
Heeft u toch graag een factuur of heeft u een vraag over de contributie, dan kunt u dit via de mail 
aanvragen.  
Dit kan via:  bertenlenie@home.nl 
Degene die niet via een automatische incasso betalen ontvangen een factuur via de post of e-mail.  
De 1e incasso van de contributie 2018 zal eind februari/begin maart worden uitgevoerd.   
Hieronder staat een overzicht van de contributie bedragen, zoals deze gelden voor 2019.   
 

CONTRIBUTIES 2019 

De bedragen voor verenigingscontributie, bondsbijdrage (Atletiekunie) en eventuele wedstrijd-licentie 

(Atletiekunie), zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De bondsbijdrage en wedstrijdlicentie worden bij de 

eerste betaling in een kalenderjaar in rekening gebracht. De verenigingscontributie kan naar keuze, per jaar, per 

halfjaar of per kwartaal via automatische incasso betaald worden. 

 

Categorie  CLUB   KNAU   KNAU  

    contributie  basiscontributie  wedstrijdlicentie 

    (per jaar) 

Pupillen (t/m 11 jr)  €  95,00*  € 15,05   €   8,15   

Junioren (t/m 19 jr)               € 105,00*  € 15,90   € 14,50 

Senioren   € 135,00*  € 17,20   € 23,20 

Sportief Wandelen  €   95,00*  € 17,20 

Zonder trainingen €   60,00*  € 17,20                            

*Opmerking:  

CLUB contributie is incl. € 10,00 verhoging zoals besloten in de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2017. 

De € 10,00 verhoging wordt gecompenseerd door het toesturen van 3 Grote Club Actie loten (september). 

Bovenvermelde contributie is alleen geldig voor elk 1e lid van een gezin, vanaf het 2e lid wordt € 10,00 in 

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

worden toegepast. 

Voor uitwonende studenten, die in principe niet in staat zijn om de trainingen bij te wonen, geldt een speciaal 

contributietarief van € 15,00 per jaar, plus de eventuele bondsbijdragen. Dit tarief moet schriftelijk bij het 

bestuur worden aangevraagd. 

Voor (her)inschrijving bij de bond wordt eenmalig € 7,60 in rekening gebracht. Overschrijvingskosten door de 

Atletiekunie naar een andere vereniging zijn € 10,40. 

Betaling van de contributie vindt alleen via automatische incasso plaats.  

Het lidmaatschap wordt automatisch, per kalenderjaar verlengd. 

 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juli of voór 25 november bij de ledenadministratie 

(ledenadministratie@atletiekleudal.nl) plaats te vinden. U bent pas uitgeschreven indien u een bevestiging hebt 

ontvangen! In geval van tussentijdse opzegging, blijft de verplichting om contributie over het lopende halfjaar te 

voldoen. Bij opzegging ná 1 juli of 25 november, vervalt het lidmaatschap aan het eind van het volgende 

halfjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijven niettemin de bondsbijdrage 

en de wedstrijdlicentiekosten voor het gehele jaar verschuldigd. 
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ALGEMENE INFORMATIE  

Atletiek Leudal Trainingsschema 2019  

 

Categorie Dag Tijd Locatie Trainer(ster)s 

Mini,C,B+A Pupillen Dinsdag  18.30-19.30 Baan  
Monique, , Kevin, Thea, Michael, 
Indra, Lisa, Manon, Marit, Saar 

2011,2010 09,08,07,06,        

Junior D Dinsdag  19.30-20,30 Baan Monique  

2004         

Junioren C, B en A  Dinsdag  19.30-21.00 Baan Ton  

2003,2002,2001,2000,99
, 98 Dinsdag 19.45-21.15 Baan Michael 

Extra: Junioren+PupA en 
looptraining Senioren Vrijdag 19.00-20.30 Baan Michael, Monique, Jack 

Lopersgroep Dinsdag 18.30-19.30 Baan Germana 

  Dinsdag 19.00-20.30 Baan Jack 

 Dinsdag 19:45 – 21:15 Baan Germana 

 Donderdag 19.00-20.30 Baan Olaf, Jack 

Dames Recreanten Maandag 19.30-20.30 Baan Lucy 

  Zaterdag 10.00-11.00 Busjop Lucy 

Sportief Wandelen Dinsdag 09.00-10.00 Busjop Geert 

  Woensdag 19.00-20.00 

Baan 
(winter)/ 
Busjop 
(zomer) Christien 

  Donderdag 19.00-20.00 

Baan 
(winter)/ 
Busjop 
(zomer) Karin 

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

 
 
 
 

BLIJF ALERT OP INFOBULLETINS !!! 
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AFWEZIG?: TIJDIG AFMELDEN BIJ JE EIGEN (ASSISTENT)TRAINER(STER), NIET VIA E-MAIL !  
Indra Ivens 06-21123547 
Lisa Roumen  06-19348016 
Manon van Rooij  06-24858244 
Marit Joris  06-12699950 
Saar Stijnen  06-18922813 
Christien de Klein 0475 635702  
Geert Heeskens-Reijnen 06-53240622 
Karin Heeskens-Reijnen 06-81574211  
Germana Travaglini 06-81531531 
Jack Beijnsberger 0475 581540 
Kevin van Heel 06-15092192 

Lucy Snijders 0475 493469 
Michael Snijders 06 34656945 
Monique Uiterwijk 0475 495473 
Olaf van Buul 0495 496343 
Thea van Bruggen-Tellers 06 40992813 
Ton Cranen 0475 494593 
Jantine Snijders (inval) 0475 453165 
Marie-José Willemse (inval)06-11079350 
Patrick Snijders (inval) 0475 453165 
Thijs Verstappen (inval) 0475 592359 
 

 
Meer informatie over contributies, aan- en afmelden, etc. vind je op onze website. 

 
 
WIJZIGING PRIJZEN CLUBKLEDING PER 1 MAART 2019 

Hierbij wil het bestuur jullie ervan op de hoogte stellen dat zij, met de wijziging van de prijzen van de 
Atletiek Leudal clubkleding, een signaal wil afgeven dat het zeer op prijs gesteld wordt om tijdens 
wedstrijden onze clubkleding te dragen. 
Omdat de tot nu toe gehanteerde kostprijzen een drempel op kunnen werpen om de clubkleding aan te 
schaffen hebben we besloten om als vereniging 50% van de kosten voor onze rekening te nemen. 
Vanaf 1 maart worden onderstaande prijzen gehanteerd: 

                                                                                                           

 
   
 
 
 
 

 
Tevens willen wij benadrukken dat het dragen van clubkleding tijdens wedstrijden die door de club 
worden/zijn betaald, verplicht is. 
Wij hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Voor het passen van clubkleding kan er contact opgenomen worden met Theo Fokkema 06-12464704. 
 

 
Adverteer in het clubblad?  Neem contact op met de redactie. 
Kosten 
1/8 pagina: € 50/jaar  1/3 pagina: € 110/jaar 
1/6 pagina: € 75/jaar  ½ pagina: € 125/jaar  
1/4 pagina: € 90/jaar  hele pagina: € 150/jaar 

Kledingstuk stuksprijs 

Wedstrijdshirt    13,75  €  

Singlet    13,75  €  

Topje    12,50  €  

Korte tight (of vlinderbroek)    13,75  €  

    

Trainingspak    47,50  €  

Windjack    12,50  €  

Sweater    20,00  €  

Polo    12,50  €  

Seizoensjas    26,25  €  

T-shirt    12,50  €  

http://www.atletiekleudal.nl/algemeen/contributies/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hetboekenschap.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2FAdverteren-in-boek.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hetboekenschap.nl%2Fadverteren%2F&docid=CX1TZv3-UIP2ZM&tbnid=0YMSvVICXU_NcM%3A&vet=10ahUKEwiNuuaIyNzgAhXK_KQKHXksAXYQMwhAKAEwAQ..i&w=302&h=199&bih=783&biw=1600&q=adverteren&ved=0ahUKEwiNuuaIyNzgAhXK_KQKHXksAXYQMwhAKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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LIJST VAN BESTUURSLEDEN EN AANSPREEKPUNTEN VAN DE COMMISSIES 

Atletiek Leudal  Postbus 3068 6093 ZH Heythuysen 
AL  - Secretariaat Aldenhoven 58 6093 HC Heythuysen 
Website    www.atletiekleudal.nl 
E-mail  info@atletiekleudal.nl  (algemeen, secretariaat)  aljeugd@gmail.com(jeugdcommissie)  
Ledenadministratie  ledenadministratie@atletiekleudal.nl 
Bankrekening  IBAN/Bankrek: NL66RABO0122207130  
  
Bestuur 
Mat Skrabanja (voorzitter) 0475-496189 mat_helmie@hotmail.com 
Bert van Bogget (penningmeester) 0475-494526 bertenlenie@home.nl 
Theo Fokkema (secretaris) 06-12464704  theo.fokkema@live.nl 
Mark Ooms  0475-459208 mwooms@gmail.com 
 
Jeugdcommissie 
Thea van Bruggen 0475-311244 aljeugd@gmail.com  
Wim van Rooyen 0475-491125  
John Bergs 0475-453610  
Danny v Pol 06-21833818 
Hannah kochx 06-45927457 
Elke van Rooij  06-42530655 
Nadieh Severens 06-34757758 
 
Jeugdwedstrijdsecretariaat 
Monique Uiterwijk 0475-495473 mvan_rooij@hotmail.com 
 
Materiaalcommissie 
Ron Steffani 0475-493912    
 
Jurycoördinator 
Jan van de Beuken 0475-496321 katjaenjan@ziggo.nl 
 
Leudalbosloopcommissie 
Annemiek Gielen 0475-493857 t.gielen01@hetnet.nl 
 
Trainerscommissie 
Michael Snijders (overall coördinator)  0475-214638 info@michaelsnijders.nl 
Jack Beijnsberger 0475-581540 jac.manon@home.nl 
Mark Ooms  0475-459208 mwooms@gmail.com 
Monique Uiterwijk 0475-495473 mvan_rooij@hotmail.com 
 
Clubkledingcoördinator 
Lammy Fokkema 06-12464704 theo.fokkema@live.nl 
 
Vertrouwenspersoon 
Jan de Kroon 0475-496226 kroja@planet.nl 
Vertrouwenscontactpersoon Jeugd 
Thea van Bruggen-Tellers  06-40992813  mt.tellers@kpnmail.nl 
 
Clubbladredactie 
Michelle Vermeulen/ 
Peter Janssen  06 40125721 deleudallouper@outlook.com 
Har Boonen  HWABoonen1952@kpnmail.nl 
 
Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen. 

Tot de volgende uitgave! 
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