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Heythuysen, mei 2019. 

 
 
Beste Atletiek Leudallers, 
 
Hierbij de derde uitgave van de Leudallouper van 2019. Ook dit keer weer een goed gevuld clubblad. 
Bedankt voor jullie bijdrages. In deze uitgave de uitslagen van de eerste baanwedstrijden, een verslag van 
de HUBO HEITSE leudalloop. Verder een verslag van de marathon van Rotterdam, een verslag van het 
trainingskamp van de jeugd, aandacht voor de Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse (de organisatie 
zoekt nog vrijwilligers) en een bericht uit Kaapstad. 
 
 
Veel leesplezier! 
 
Har Boonen    HWABoonen1952@kpnmail.nl 
Michelle Vermeulen/Peter Janssen deleudalloper@outlook.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

20 – 24 mei  Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 2019 
2 juni   Trailrun 
21 augustus Kwekerij Meuter Rolstoeltocht (reservedatum 28 augustus) 

De Leudallouper 

Jaargang 30-3   Atletiek Leudal  mei 2019 

20 t/m 24 mei  Penders Voetzorg 
Wandelvierdaagse 
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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 

 
 
 
We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:  
 
 
1 mei Els Neutenboom 
6 mei Koert-Jan Scholten 
8 mei Anke van Rooijen 
12 mei Britt Wolters 
19 mei Niels Beckers 
22 mei Manon van Rooij 
28 mei Fabian Buskens 
29 mei Lynn Diederen 

9 juni Robert van Rooijen  
11 juni Fenne van Pol 
13 juni Floor Blom 
15 juni Jasmijn Minartz 
18 juni Tijn Parren 
21 juni Bram Stemkens 
30 juni Vera van Erp 

 
 

Uiterste inleverdatum kopie clubblad juli 2019  

28 juni 2019 

bij Michelle en Peter: deleudallouper@outlook.com 
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PENDERS VOETZORG LEUDAL WANDEL 4 – DAAGSE 

Van maandag 20 mei t/m vrijdag 24 mei (woensdag rustdag) organiseren we als club weer de Penders 
Voetzorg Leudal Wandel 4 – daagse. 
Evenals voorgaande jaren zijn op de eerste drie wandeldagen vertrek en aankomst bij Restaurant De Busjop. 
Op de slotavond is de start en finish op het plein bij hoofdsponsor Penders Voetzorg. De wandelaars kunnen 
elke dag genieten van mooie routes van 5 km, 7,5 km, 10 km en 12,5 km die door het mooie natuurgebied 
Leudal gaan. Op de laatste dag gaan de routes richting Beylshof. 
Elke avond hebben we muziek en een loterij met prijzen, beschikbaar gesteld door winkeliers en 
ondernemers van Leudal. Op de slotavond zijn er allerlei attracties voor de jeugd, is er gezellige muziek en 
worden aan de wandelaars de welverdiende medailles uitgereikt. De extra hoofdprijs, een gemotoriseerde 
deltavlucht boven de gemeente Leudal, zal dan verloot worden onder alle volwassenen met een weekkaart. 
Dit evenement is niet mogelijk zonder de inzet van een groot aantal  vrijwilligers, dat weten jullie allemaal. 
Voorgaande jaren hebben we op veel leden van onze vereniging kunnen rekenen en ook dit jaar hebben we 
al heel veel positieve reacties gekregen. En gelukkig zijn we al bijna rond met onze lijsten. Toch hebben  
we nog een paar handen nodig, dus kijk even in je agenda om te checken of je echt geen avond tijd hebt 
om mee te helpen met dit mooie – en voor onze club zo belangrijke – evenement! Stuur een mailtje naar 
corineligtenberg@xs4all.nl en we laten je zo snel mogelijk weten wat de openstaande vacatures zijn. 
 

 

Laten we samen zorgen dat de vele wandelaars vier dagen kunnen 
‘Wandelen, ontdekken en … genieten’ tijdens onze 44ste editie !! 
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UITSLAGEN 

  

31 maart Venloop Venlo 
Sjra Wagemans 1:51:34 Halve Marathon 
Har Boonen 1:44:41 Halve Marathon 
Anita Stefanie 1:55:20 Halve marathon 
Timo Berghs 51:23 10Km 
Jesse Hollander 53:50 10Km 
John Berghs 54:24 10Km 
Lieke Seunis 57:18 10Km 
Claudy Janssen 1:06:08 10Km 
Petra Kocken 1:00:54 10Km 
Joke Timmermans 1:01:59 10Km 
Germana Travaglini 26:15 5Km 
Alicia van Leeuwen 5:03 Kids Run 
Matteo van Leeuwen 5:06 Kids Run 
13 april Hubo Heitse Leudalloop 
Levi Ras 1:36 400m 2de plaats 
Matteo van Leeuwen 1:38 400m 3de plaatse 
Bram Hollander 1:38 400m 
Niels Eckmans 2:01 400m 
Renske van Roij 1:35 400m 2de plaats 
Luuk Bitter 3:49 1000m 
Robin van Roy 4:07 1000m 
Robert van Rooyen 

 

4:12 1000m 
Witek Kozlowski 4:34 1000m 
Alicia van Leeuwen 4:37 1000m 
Lynn Diederen 10:22 2500m 
Petra Kocken 25:19 5000m 
Remco Bitter 21:14 5000m 
Ton Cranen 24:11 5000m 
Jules van Hensberg 38:02 10000m 
Stephan Hollander 44:02 10000m 
Sjra Wagemans 48:55 10000m 
   
22 april De halve van de Haar, Haarzuilen 
Joke Timmermans 1:07:46 10 km 

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. 
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IMPRESSIE JAARVERGADERING VAN 17 APRIL 2019 

Frans Reijnen werd vanwege zijn 40 jarig jubileum als speaker bij onze wedstrijden door de voorzitter 
 in het zonnetje gezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mark Ooms nam als bestuurslid afscheid en werd bedankt voor zijn vele verdiensten voor onze club vooral 
op juridisch gebied was hij een heel goede vraagbaak. 
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Jan van de beuken nam na 32 jaar afscheid van de commissie bosloop en werd bedankt voor zijn vele 
werk en vooral ook voor de beheerder van onze tijdklok. Jan blijft gelukkig nog actief als starter en 
Verkeerregelaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als laatste spreker op de vergadering was het Frans Reijnen welke namens de “geheime commissie” het 
woord nam. Middels een mooie speech zette de commissie dit jaar Agnes Rijks in de bloemetjes. Vanwege 
haar 300 deelname aan de bosloop en altijd present wanneer er geholpen kan worden bij activiteiten. 
Agnes proficiat. 
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UITSLAGEN 1E COMPETITIEWEDSTRIJD VAN DE CD JUNIOREN, 6 APRIL VENLO 
Jasper Boekhoudt 
100m: 14,90 
800m; 2:49,84 
Verspringen: 3,86 

Jesse van Roy 
Discuswerpen 1 Kg: 17,20 
Kogelstoten 4 Kg :6,47 
Speerwerpen 600 gr. :19,65 

Yorick Snijders 
80m: 12,22 
80m Horden: 15,11 (2de plaats) 
Verspringen: 1,40 (2de)plaats) 

Luuk Bitter 
1000m:  3:58,23 
80m: 12,89 
Verspringen: 1,25 

Stijn Zeelen 
80m: 13,35 
Kogelstoten 3Kg:6,90 (3de plaats) 
Verspringen:3,47 

Sam Cauven 
80m: 11,78 
Verspringen: 4,04 

Lynn Diederen 
80m: 12,18 
800m: 2:56,38 
Hoogspringen: 1,45 (2de plaats) 

Indra Ivens 
80m horden: 17,38 

Marit Joris 
Discuswerpen 1 Kg:14,01 
Verspringen: 4,04 

Saar Stijnen 
Hoogspringen: 1,35 
Kogelstoten 3Kg: 7,49 

Loes Neutenboom 
1000m: 4:08,29 
60m: 10,50 
Speerwerpen 400g: 12,19 

Vera van Erp 
1000m: 3:44,01 
Speerwerpen 400g: 11,72 

Fenne van Pol 
Hoogspringen: 1,15 
Kogelstoten 2Kg: 8,08 

Estafette 4x80m MC 45,69 
Indra Ivens – Saar Stijnen 
Marit Joris – Sam Cauven 

 

 

 

 

KERNGEZOND HEYTHUYSEN OP BEZOEK BIJ ATLETIEK LEUDAL

In het kader van de vierde activiteit van KERNgezond 
Heythuysen, waren de kinderen van de groepen 5 van 
basisschool De Neerakker donderdag te gast bij 
Atletiekvereniging Leudal voor een atletische ochtend. 
Verdeeld over vier groepjes gingen ze aan de slag met 
verschillende atletiekonderdelen. Onder professionele 
begeleiding van de trainers van Atletiekverenging Leudal 
kregen de leerlingen spelenderwijs een looptraining waarbij ze 
door vragen te beantwoorden steeds door mochten naar een 
volgend looponderdeel. Verder mochten de kinderen vortex 
werpen, speerwerpen voor kinderen. Hierdoor leerden ze de 
basistechnieken van het werpen: richting, hoogte en hoe ze zo 
ver mogelijk konden gooien. Een ander onderdeel was het 
hoogspringen, waarbij uitleg werd gegeven over de technieken die daarbij komen kijken. Het bleek vaak 
moeilijker dan vooraf gedacht. Als pauze-onderdeel werd er een voedingsquiz gespeeld, waarbij kinderen 
in groepjes goed moesten samenwerken en tactisch denken. Hoe moeilijker de vraag hoe meer punten er 
waren te verdienen. Aan het einde van de ochtend werd er een estafette tussen de groepjes gerend. Een 
spannende en leuke afsluiting van een atletische ochtend. 
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ZONDAG 14 APRIL 1E ATLHETIC CHAMPS REGIO 16 DEURNE 
 

 
 

 
 
ZONDAG 14 APRL SENIOREN 3E DIVISIE POULE 14 WEDSTRIJD 1 ROERMOND 

Senioren mannen 100 meter 

 
Senioren mannen 200 meter 

 
Senioren mannen 400 meter 
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Senioren mannen 800 meter 

 
Senioren mannen 110 meter horden 

 
Senioren mannen discuswerpen 2 kilogram 

 
Senioren mannen kogelstoten 7,26 kg

 
Senioren mannen hoogspringen 

 
Senioren mannen Hink-stap-springen 

 
Senioren vrouwen 100 meter 

 
Senioren vrouwen 200 meter 

 
Senioren vrouwen 400 meter 

 
Senioren vrouwen 800 meter 

 
Senioren vrouwen 110 meter horden 
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TWO OCEANS MARATHON 

‘The world’s most beautiful marathon’ wordt 
jaarlijks op paaszaterdag gelopen in Kaapstad. Een 
ultra-marathon over 56 kilometer die langs zowel 
de Indische als de Atlantische oceaan loopt. Met 
bovendien de passage over Chapmans Peak, een 
slingerende kustweg met waanzinnige uitzichten. 
Eén van de mooiste plekken van Kaapstad, 
misschien zelfs wel van Zuid-Afrika. 
Bert van Bogget liep deze wedstrijd in 5 uur en 10 
minuten. Er komt nog een verslag van de belevenis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

WEDSTRIJDEN MIDDENLIMBURGS AVONDLOOPCRITERIUM. 

Op zaterdag 13 april 2019 startte in Heythuysen de eerste wedstrijd van het Viduro Midden-Limburgs 
Avondloopcriterium 2019. Door het wegvallen van de Knooppunt Baarlo loop bestaat het MLAC in 2019 
wederom uit 6 wedstrijden: Hubo Heitse Leudalloop in Heythuysen, Rundje um ut Hundje in Horst, de 
Guus Wokke opticien loop in Kessel, Contour Run op Velden, de Kragten Avondloop Herten en de 
MediWeert Singelloop in Weert als slotstuk.  
 
In 2019 kan het Viduro Midden Limburgs Avondloop criterium rekenen op hulp en ondersteuning van het 
regionale bedrijfsleven. Viduro business, marketing en communicatie gaat samen met het criterium kijken 
hoe e.e.a. nog beter bij de lopers aan kan sluiten en hoe het criterium de loopsport in de regio nog verder 
weet te stimuleren. Viduro is voor 2019 dan ook als naamgever gekoppeld aan het Midden Limburgs 
Avondloop criterium. Daarnaast hebben Wiertz Personeelsdiensten, Packiejan design en reclame bureau 
en zoals al vele jaren Het Loop Centrum uit Horst, zich achter het criterium geschaard. 
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TRAININGSKAMP JUNIOREN IN EPEN 
Met 27 atleten en trainers vertrokken we 
naar het zinkviooltje in Epen. Het moment 
van vertrekken was een chaos door de 
stortregen en aankomen in Epen op de 
locatie was ook niet gemakkelijk. De weg er 
naar toe was een “kolkende rivier”  en de 
files met ongelukken maakte het niet 
gemakkelijk om in de “middle of nowhere” 
te komen. Na de inspectie van de kamers, 
een broodje knak en een potje kaarten ging 
het zooitje slapen. Dat viel niet mee 
aangezien er toch hier en daar wat bomen 
omgezaagd werden. Het heeft de hele nacht 
geregend en dat had het ook al woensdag en 
donderdag gedaan dus we waren wel 
benieuwd hoe de ondergrond erbij lag. Dat 
werd meteen duidelijk na de eerste training, 
5 minuten en iedereen stond in een weiland 
na het brugje over de geul tot zijn enkels in 
het water. Wat kunnen die meiden toch gillen als er ook maar iets gebeurt. De eerste training waren er 
wel wat uitvallers maar het was droog en niet koud. 
Jack was natuurlijk als eerste terug en verzorgt dan al zijn “kindjes” met aanleglimonade en een 
mariakoekje. 

Tweede training was op het terrein van het zinkviootje, zeiknat en kapot moe ging iedereen terug naar 
binnen. Bram Geven hadden we eigenlijk buiten moeten laten omkleden want die had een snoekduik voor 
de overwinning gedaan bij de estafette en hij zag eruit als een dalmatiër. 

 

 

 

Papa Jack ging aan de slag met het eten nasi sate. 
Prima gekookt en de afwas was voor de 
 “echte “mannen. ’s Avonds hadden we nog een Quiz, 
waar enkele dames en heren zo fanatiek waren dat 
een aantal atleten de handdoek in de ring gooiden. 
Kevin je hebt echt geen sjabbe bak, geintje. 

Brammie 
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De volgende dag, na een onrustige nacht (ze waren nog niet moe en we hadden 
nog meer houthakkers) training 3. Dit keer was het water al goed weggezakt en 
konden we een spartaanse training geven. Vooral de laatste sprintjes bergop 
hakte erin. 

Jack was weer als eerste terug en heeft zijn pupillen weer netjes verzorgd. 

Training 4 was trefbal op het terrein, waarbij Evi een bal tegen haar gezicht 
kreeg en met een wit en een rood gedeelte naar huis ging. De junioren waren 
nog superfanatiek met dit spel, ondanks dat velen op dat moment al spierpijn 
hadden. 

Het was weer tijd om naar huis te gaan. Iedereen bedankt die heeft meegeholpen en tot volgend jaar. 

GR Monique 

 

LEVENSLANG HARDLOPEN DOE JE ZO - RUNNER’S WORLD  18/03/2019 
Altijd al een hardloper voor het leven willen zijn? Je krijgt niks gratis: wil je je conditie op peil houden, 
dan moet je blijven trainen. Drie praktische tips voor een duurzaam loopleven. 
 
Levenslang hardlopen doe je zo 
Dus je wilt de rest van je leven blijven hardlopen? Het goede nieuws is dat de weg naar een levenslange 
loopcarrière al door veel generaties hardlopers is ontdekt. Maar je krijgt niks gratis: wil je je conditie op 
peil houden, dan moet je blijven trainen. Drie tips hoe je een loper voor het leven wordt. 
Blijf bewegen 
De enige manier om je conditie op peil te houden is te blijven bewegen. Hardlopen heeft een aantal 
voordelen. Je botten worden minder kwetsbaar, het verbetert je bloeddruk en het voorkomt heup- en 
rugfracturen. 
 
Techniek 
De manier waarop je je voeten neerzet en afrolt is een van de belangrijkste factoren voor een succesvolle 
prestatie. Twee zaken spelen hierbij een sleutelrol: paslengte en pasfrequentie. Uit onderzoek blijkt dat 
de pasfrequentie naar mate we ouder worden ongeveer hetzelfde blijft. Paslente daarentegen neemt in 
de jaren af. Om deze te behouden moet je oefeningen blijven doen, zoals: dynamische loopoefeningen 
(springen, huppelen en knieheffen), heulveltrainingen en snelle intervals. 
 
Houd het leuk! 
Hoe je ook traint: doe het graag en met plezier. Hardlopen is een prettige manier om de dag te starten of 
af te sluiten. Op een zeker moment draait hardlopen niet meer om het verbeteren van je pr of het winnen 
van wedstrijden. Het wordt een deel van wie je bent. Het is iets om trots op te zijn: kijk eens waar mijn 
lichaam nog toe in staat is. En boven alles wordt het een feestje, iets om naar uit te kijken. Er zijn 
genoeg manieren om het feest op gang te houden. Ga hardlopen met een vriendengroep of word lid van 
een vereniging. Blijf ook zoeken naar uitdaging en afwisseling en varieer in trainingselementen. 
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HUBO HEITSE LEUDALLOOP 

Op 13 april 2019 was de tweede Hubo Heitse Leudalloop op onze atletiekbaan. Om 10 uur werd er door de 
organisatie met hulp van de klusploeg de baan mooi aangekleed en alles klaar gezet om alles vlekkeloos te 
laten verlopen. 

Om 16:00 uur stond alles klaar en stonden alle vrijwilligers er 
om gezamenlijk de klus te klaren. We hadden door de goede PR 
een groter aantal voorinschrijvingen maar door het mindere en 
koude weer bleven de na-inschrijvingen een beetje achter. 
Extra hadden we voor de voor-inschrijvers kortingsbonnen van 
oud-lid Monique Boots voor een sportmassage en waren er de 
massage tafels van FysioStofberg waar ook een oud-lid Sanne 
Caelers met een team klaar stond om de lopers van advies te 
dienen en een gratis massage aan te bieden. Ook was er nog 
Manon van Rooij welke wafels verkocht voor een goed doel. Om 
16:00 starten de jeugdwedstrijden en zeer enthousiast starten 
ze met hun 400 meter en later de 1 km.  

 

De loop over 2,5 km ging over een grote 
ronde en de finish was natuurlijk weer op 
de baan waar ze door de speaker Frans 
Reijnen binnen gehaald werden. In de 5 en 
10 km was er ook een bedrijvenloop en 
deze was ook spannend. Met maar liefst 7 
teams werd er deelgenomen. 

 

 

 

 

Bij de 5 km werd Melange Heythuysen de 
winnaar en gevolgd door E-Power uit Ospel en Hubo Heythuysen. 

De winnaars bij de 10 km was wederom het team van Fysio Erna uit Heythuysen voor de ploeg van Hubo 
Heythuysen en E-Power uit Ospel. 
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Leuk was ook dat onze sponsor Hubo (Margriet en Henk Janssen) zelf ook in de ploeg mee liepen.

 
Margriet en Henk Janssen (HUBO) 
 
De uitslagen vind je op uitslagen.nl https://uitslagen.nl/uitslag?id=2019041316346 en de zeer mooie 
sfeerbeelden van onze fotograaf Peter Janssen zijn te vinden op onze site. 
https://www.flickr.com/photos/169624264@N07/albums 
 
Rest ons nog alle vrijwilligers te bedanken want zonder vrijwilligers geen wedstrijd. In het bijzonder de 
extra opgeleide verkeerregelaars welke door afmeldingen noodzakelijk waren.  
 
Commissie Hubo Heitse Leudalloop 
Marieke de Louw 
Ad Lenaerts 
Edo Koevoet 
Bram Geven  
Har Boonen 
 

 

Ingezonden door Agnes Rijks 
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HUBO HEITSE LEUDALLOOP 
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UITSLAGEN LIMBRABAANCIRCUIT WEDSTRIJD 18 APRIL SOMEREN 

Jongens Junior A - 100 meter 

 
Jongens Junior A - 200 meter 

 
Jongens Junior C - kogelstoten 

 
Jongens Junior C – speerwerpen 

 
Meisjes Junior B - 100 meter 

 
Meisjes Junior B - verspringen 

 
Meisjes Junior C - 80 meter 

 
Meisjes Junior C - verspringen 

 
  



Atletiek Leudal - De Leudallouper jaargang 30-3 mei 2019  17 

 

 

Senioren vrouwen – 200 meter 

 
Senioren vrouwen – 200 meter 

 
 
DE TEKEN ZIJN ER WEER 
Nu de lente is begonnen komt er weer een zwart beestje tevoorschijn, de teek. Zeker als je veel in de 
natuur hardloopt is het goed om te weten wat de gevaren van een tekenbeet zijn. Je kan namelijk de 
ziekte van Lyme krijgen door een teek. Daarom een aantal tips bij een tekenbeet. 
Teken zijn kleine parasieten die eruit zien als bruin-zwarte spinnetjes tussen de 1 en 3 mm groot. Ze 
komen vooral voor in bossen en velden in de periode maart tot november. De teek hecht zich vast in de 
huid en zuigt zich vol met bloed. Na een dag of vijf zijn ze verzadigd en laten ze los. 
 
Lyme-bacterie 
Soms neemt de teek nog iets vervelends met zich mee: de Borrelia burgdorferi-bacterie. Deze bacterie is 
de veroorzaker van de ziekte van Lyme. Als de teek hiermee is geïnfecteerd, dan kunnen de Lyme-
bacteriën worden overgedragen naar de mens. Als je bent geïnfecteerd met deze bacterie kun je dat 
herkennen aan een rode kring of vlek rond de tekenbeet. Je krijgt ook griepachtige symtonen zoals 
hoofdpijn, stijve nek, koorts en vermoeidheid.  
 
Tekenbeet voorkomen 
Deze tips zijn belangrijk bij het voorkomen van een tekenbeet: 

• Blijf op de paden in het bos. Zorg er voor dat je niet in aanraking komt met grassen, struiken en 
bomen. 

• Draag goed sluitende kleding. Stop bijvoorbeeld je broekspijpen in je sokken, draag lange mouwen 
en een pet. 

• Controleer na een training je hele lichaam op teken. De teek kan via de benen omhoog klimmen 
en heeft een voorkeur voor warme, vochtige plekjes. De teek nestelt zich dan ook vaak in 
huidplooien, zoals oksels, liezen, bilnaad en knieholten, of achter het oor, in de hals/nek. Maar 
een teek kan ook op een been, arm of de romp zitten. 

• Controleer je hond of kat regelmatig op teken. Honden en katten kunnen namelijk ook 
gemakkelijk tekenbeten krijgen. Daardoor is er ook een risico voor jou om via een huisdier een 
tekenbeet te krijgen.  

 

Teken verwijderen 
Als je een tekenbeet hebt gehad is het is belangrijk om de teek zo snel mogelijk te verwijderen. Hoe 
korter de teek de kans krijgt zich vol te zuigen, hoe kleiner de eventuele besmettingskans met de Lyme-
bacterie. Bij verwijdering binnen 24 uur is de kans op besmetting vrijwel uitgesloten. 
 
Neem een pincet waarmee de teek goed kan worden vastgepakt, zonder hem plat te drukken, 
bijvoorbeeld een epileer-of tekenpincet. 
Plaats het pincet over de teek zo dicht mogelijk op de huid. Verdoof de teek vooraf niet met olie, alcohol, 
een brandende sigaret of andere middelen. 
Trek de teek voorzichtig, met een licht draaiende beweging uit de huid. Druk de teek voorzichtig, met een 
licht draaiende beweging uit de huid. Druk de teek hierbij niet plat. 
Ontsmet het wondje met 70% alcohol, jodiumtinctuur of –zalf. 
Noteer datum en plaats van een tekenbeet; dit is nuttig als later blijkt dat je besmet bent geraakt. De 
tekenbeet kunt je al weer vergeten zijn. 
Meer informatie over de ziekte van Lyme en hoe je de symptomen herkent op Sportzorg.nl 
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AFSCHEID JAN VAN DE BEUKEN 

Op 24 Maart was het dan eindelijk zover voor Jan.  Hij 
keek  er naar uit, zijn laatste startschot voor zijn lopers 
van onze Bosloop. Ruim 30 jaar trotseerde hij de warmte, 
wind, regen en kou. de praatjes met de lopers, de hulde 
en het verloten  van de vlaaien. Duizenden lopers 
genoten van zijn soms onvoorspelbare timing van het 
startschot.  
Met een luid applaus van de trouwe  lopers en een 
kruidige drank van de club is hij bedankt.  
Waar vind je nog van die actieve vrijwilligers!!! 
In de jaarvergadering werd Jan nog eens terecht in het 
zonnetje gezet en met een bedankje aan Katja dat de 
club hem mocht lenen. 
 

 
Namens de Bosloop Commissie, 
Bert van de Goor 

 
 
 
 
 
VENLOOP EN MARATHON VAN ROTTERDAM 

Reeds vroeg voor de Venloop ingeschreven en toen niet gerealiseerd dat er maar een week tussen de 
Venloop en de Marathon van Rotterdam inzat. Had in de voorbereiding in november en januari een goede 
Halve marathon gelopen en dacht een super voorbereiding te doen. Maar helaas het liep iets anders. 
Overbelasting door teveel trainingen met een te hoge intensiteit braken me op. Overleg met trainer Jack 
en fysio Erna maakten het toch mogelijk om tijdig klaar te zijn om op beide evenementen aanwezig te 
zijn. In overleg werd besloten om met loopmaat Guus Laeven de Venloop in het marathontempo te lopen 
en dat ging ons prima af. Guus zegde ook toe om mee te gaan naar de Marathon en hij zou als (zwarte) 
haas gaan fungeren en hier was ik heel blij mee. Samen met Henk Hubo gingen we mooi op tijd naar de 
Coolsingel. We hadden het geluk dat ons lid Kees van Rijn al op vrijdag het startnummer opgehaald had. 
Relaxt gingen we tijdig naar het startvak en ik zat in wave 2 waardoor ik zeven minuten over 10 de 
startstreep passeerde. De weersvooruitzichten waren zodanig dat er voor de wedstrijd nog nooit zo vaak 
door speaker Frans Heffels geroepen werd: drinken, drinken. Deze oproep heb ik met de verwachte hoge 
temperaturen zeer ter harte genomen. Alles gepakt wat ik pakken kon en Guus me aanreikte. Guus stapte 
in bij de Erasmusbrug (26 km) en         de “ klim” van de Erasmusbrug en het vervolg ging daardoor een 
stuk makkelijker. (Heel veel dank loopmaat Guus).Tot aan de halve was ik was ik nog op een schema van 
3:30 aan het lopen maar vooraf had ik als doel om “goed” te finishen en vooral zonder problemen binnen 
te komen. Vanaf de 30 km gingen we steeds meer mensen in halen en zagen we veel wandelaars. Het 
tempo was flink gezakt maar de hartslag liep niet op en dat was mijn hoofddoel. Met een gemiddelde van 
5:16 per km was ik dik tevreden. Henk Hubo liep een hele mooie tijd en zeker met deze omstandigheden. 
Kees van Rijn kreeg ook veel last van de warmte maar weigerde in de metro te stappen en liep de 
wedstrijd uit. Met een goed gevoel reden we terug en denken al de 40 jaargang van de marathon in 2020.  
In de bijlage het verloop van de tussentijden en vooral de daling van het tempo voor alle lopers in de 
grafiek. 
Resultaten: 
Har Boonen   3:42:28 
Henk Hubo    3:59:39 
Kees van Rijn 4:50:19 
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Wil je adverteren in het clubblad of ken je een bedrijf dat wilt 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 
  

 
 

 

Hubo Janssen 
Kloosterstraat 45 

6093CV Heythuysen 
0475-497330 

 
www.hubo.nl/janssen 
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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 
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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 
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WANDELTOCHTEN 

Zondag 5 mei, 20ste Lentewandeling Weert 
Start: Stg. Sport en Cultuur, Kemperveldweg 31 Weert 
28 km 07.00-11.00 uur  
21 km 07.00-12.00 uur  
14 km 07.00-14.00 uur  
7 km 07.00-14.00 uur  
 
 
Donderdag 30 mei Int. Margratentocht, Sint Geertruid 
Start: fanfarezaal Sint Gertrudis, Dorpstraat 29 Sint Geertruid  
42 km 07.00-9:00 uur  
30 km 07.00-10.00 uur  
16 km 07.00-13.00 uur  
13 km 07.00-13.00 uur  
9 km 07:00-14.00 uur 
 
 
Zondag 26 mei, Asperge wandeltocht Hunsel 
Start: Parochiezaal Hunsel, Jacobusstraat 9 Hunsel 
30 km 07.00-11.00 uur  
18 km 07.00-12.00 uur  
12 km 07.00-14.00 uur  
  6 km 07.00-14.00 uur  
 
31 mei t/m 2 juni Meerdaags Wandelevenement Venray 
Start: Tent op het schouwburgplein in Venray 
10 km 08.00-18.00 uur  
20 km 08.00-11.00 uur  
30 km 08.00-11.00 uur  
40 km 07.00-08.00 uur  
50 km 07:00-08.00 uur 
60 km 07:00-08:00 uur 
 
 
16 juni Univé Maastrichts Mooiste Wandeltocht  
Start: Centrum Maastricht, Sphinxcour 1  
30 km 08.00 uur  
20 km 09.00 uur  
15 km 0.9.30 uur  
7,540 km 10.00 uur  
 

 
Zondag 30 juni Bos- en Heidetocht, Afferden 
Start: Iedershuus Kapelstraat 7a Afferden 
50 km 06.00-07.00 uur 
42 km 06.00-07.00 uur 
30 km 06.00-10.00 uur 
25km 06.00-10.00 uur 
20 km 06.00-11.00 uur 
15 km 06.00-12.00 uur 
10 km 06.00-12.00 uur 
  5 km 06.00-12.00 uur 
 
Meer informatie over wandelingen in onze omgeving. Kijk op 
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  
 
 
 
 
  

Vrienden  
van 
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Bankrelatie: Rabobank Peel, Maas en Leudal, IBANnr. : NL66RABO0122207130 

ATLETIEK LEUDAL 
    

            

 

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. 
 
 
PRIJZEN CLUBKLEDING  

 
                                                                                                           

 
   
 
 
 
 

 
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. 
 
 
  

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  €  
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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 
 
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! 


