De Leudallouper

Jaargang 31-4 Atletiek Leudal Augustus 2020

Heythuysen, Augustus 2020

Beste Atletiek Leudallers,
Hierbij de vierde uitgave van het clubblad. In deze uitgave kunt u onder andere lezen over de
aankomende Grote Clubactie, de virtuele Trailrun Leudal 2020 en natuurlijk: De spreuk van Agnes.
Veel leesplezier!
Har Boonen
Bram Geven

HWABoonen1952@kpnmail.nl
deleudallouper@outlook.com

Uiterste inleverdatum kopie clubblad oktober 2020
30 september 2020
via: deleudallouper@outlook.com
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2020
9 september: Algemene Leden Vergadering
19 september: Baanclubkampioenschappen*
2021
17 t/m 21 mei: Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse
6 juni: Trailrun Leudal
18 augustus: Kwekerij Meuter Rolstoeltocht
n.t.b.: Hubo Heitse Leudalloop
Vanwege de coronamaatregelen gaat ook de Leudalbosloop van augustus niet door. We hopen
natuurlijk dat deze in september wel door kan gaan. Hou hiervoor de informatie op de website en
de updates van het bestuur in de gaten.
*Verdere informatie over de baanclubkampioenschappen volgt binnenkort.

We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:
10 augustus: Luuk Bitter
3 september: Herre van Lieshout
2 oktober: Roos Gielens
10 augustus: Sam Cauven
12 september: Kyra Snijders
3 oktober: Lars Geraats
25 augustus: Carlijn van Rooijen 21 september: Teng Hennissen
30 augustus: Jesse van Roij
24 september: Jasper Boekhoudt
25 september: Jurre Snijders
29 september: Raf de Klein

ATLETIEK LEUDAL MARKT
Wil je atletiekspullen, bv. clubkleding, spikes en accessoires verkopen of weggeven of zoek je
atletiekspullen? Hiervoor is een facebookpagina aangemaakt.
https://www.facebook.com/groups/415325565532221/?source_id=149684791804608.
Deze groep is bedoeld voor alle leden van Atletiek Leudal. Omdat sprake is van een besloten
groep dien je wel even toegang te vragen aan de beheerder. Dit kan via de facebookpagina.
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Grote Clubactie 2020
Wil je snel extra zakgeld verdienen én tegelijkertijd de club
steunen? Ga dan vanaf zaterdag 19 september loten
verkopen van de Grote Clubactie!
In het kort: Je gaat loten verkopen van de Grote Clubactie
loterij. Op deze manier verdien je centjes voor de club én
voor jezelf: de club ontvangt €2,40 per verkocht lot, en jij
ontvangt van de club €0,50 per verkocht lot! (als je er 10 of
meer verkoopt)
Onder de 10 beste verkopers worden dit jaar cadeaubonnen van Primera Plantinga voor een totale
waarde van €50 (1x €20, 2x €15) verloot, eventueel in te wisselen voor een cadeaubon naar keuze
(Mediamarkt, Nationale Bioscoopbon, Spotify, Apple Store, Google Play, Intertoys, Amazon en veel
meer).
Jeugdige verkopers worden ook door de landelijke organisatie beloond met gave prijzen, clinics en
andere acties, ga naar http://kids.clubactie.nl/ en lees alles hierover.
Alle pupillen zullen in de week van 14 september een verkoopboek ontvangen. Alle andere leden
die mee willen helpen mogen ook een verkoopboek aanvragen: neem daarvoor contact op met
Germana, onze clubcoördinator voor de Grote Clubactie.
Super makkelijk: online loten verkopen!
Wil je de club helpen maar heb je geen tijd om loten te gaan verkopen? Deel dan deze link met je
contacten (social media, email, whatsapp): https://clubactie.nl/lot/atletiek-leudal/310392.
Belangrijke data voor de Grote Clubactie 2020:
-

15 september: begin uitdelen verkoopboekjes
19 september: start landelijke lotenverkoop
13 oktober: laatste mogelijkheid om je verkoopboek in te leveren bij de training
24 oktober: uiterste datum verkoopboek inleveren bij Germana
27 oktober: verloting cadeaubonnen

Begin september zal er nog een nieuwsbrief verschijnen met details over het verantwoord verkopen
van de loten.
Al vragen? Neem contact op: germana.travaglini@gmail.com
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Trailrun Leudal 2020 – Virtual Edition
Vanwege het coronavirus is in juli besloten de Trailrun Leudal 2020 definitief af te gelasten. Maar de
Trailrun commissie heeft achter de schermen hard gewerkt en de Trailrun Leudal 2020 zal als
virtueel evenement worden aangeboden!
De adviezen van de Atletiek Unie voor de organisatie van een evenement in de anderhalve meter
samenleving maken het voor ons onmogelijk om een fatsoenlijk “real life” evenement te verzorgen.
Voor iedereen die graag het hangertje 2020 wil verdienen, en voor iedereen die gewoon wil kunnen
zeggen “ik heb de Trailrun Leudal 2020 gelopen”, presenteren wij de “Trailrun Leudal 2020 – Virtual
Event”.
Inschrijving is gratis en doe je achteraf, alleen als je een hangertje en/of een medaille wilt ontvangen
zijn er kosten verbonden.
Loop tussen 5 juni (publicatie van de routes) en 30 november 2020 één van de Trailrun Leudal 2020
routes. Geen navigatie? Geen probleem! Je kan ook je eigen route in het Leudal volgen.
Lukt het echt niet om in het Leudal te lopen? Dan moet de activiteit zijn gedaan tussen 10 juli en 30
november 2020.
Registreer je activiteit met je GPS horloge of met je telefoon. Let op: denk zelf aan voldoende drank
en eventueel eten!
Vul daarna dit formulier in: Inschrijving Trailrun Leudal 2020 – Virtual Edition
Voor de competitieve lopers die een van onze routes hebben gelopen: we gaan leaderboards
bijhouden!
De organisatie van de Trailrun Leudal had voor 2020 al kosten gemaakt, maar we hebben besloten
om niets in rekening te brengen aan de deelnemers die zich reeds ingeschreven hadden, in
tegenstelling tot veel andere evenementen. Door het bestellen van de hangertjes en/of de medaille
help je ons die kosten (gedeeltelijk) te dekken. We hebben ook een optie toegevoegd voor een
donatie als je geen medaille/hangertje hoeft te ontvangen.
We wensen jullie alvast veel plezier en hopen jullie op 6 juni 2021 te zien!
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Eikenprocessierups
Crisisteams, spoed protocollen: de eikenprocessierups heeft zijn naam op de kaart gezet. En hij is
here to stay. In ongeveer één op de drie eiken in Nederland zitten eikenprocessierupsen volgens
een telling van het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Dat is minder dan vorig jaar, toen de rups
zich in meer dan de helft van de bomen had genesteld. Het beestje kan voor de hardloper voor
behoorlijk wat irritatie zorgen als zijn haartjes door de wind op de huid of in de sportkleding terecht
komen. Wij geven je een aantal tips:
Vermijd bomen
Voorkomen is beter dan genezen. De eikenprocessierups zit niet alleen op de stammen en takken
in eikenbomen, maar is ook op andere boomsoorten aangetroffen. Wil je de rups helemaal
vermijden, ga dan in de zomer voor een hardlooprondje waar niet te veel bomen staan. Ga je toch
hardlopen in een boomrijk gebied draag dan een lange broek en een sportshirt met lange mouwen
dat ook je hele hals bedekt om je te beschermen tegen de irriterende haartjes van de rups.
Afspoelen
Toch in contact gekomen met (de haren van) de eikenprocessierups met jeuk en uitslag tot gevolg?
Spoel de plek op je huid meteen af met stromend water en was ‘m met water en zeep. Gebruik geen
handdoek om af te drogen, maar gebruik bijvoorbeeld een föhn. Wrijven maakt de klachten alleen
maar erger. Plakband werkt ook prima om de haartjes van de huid te verwijderen.
Niet krabben, niet wrijven
Heel verleidelijk met jeuk, maar doe het niet, want het maakt de klachten alleen maar erger. Smeer
de uitslag in met een verzachtende crème op basis van aloë vera, calendula, menthol of eucalyptus.
Sportkleding wassen
Er kunnen haartjes op je kleding zijn gekomen en die zijn er moeilijk uit te krijgen. Was dus je
sportkleding op minimaal zestig graden om er zeker van te zijn dat je al de haartjes verwijdert en
niet op een later moment alsnog klachten krijgt door achtergebleven haartjes.
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UITSLAGEN
De opgenomen uitslagen zijn afkomstig van www.uitslagen.nl en www.atletiek.nu. 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 of
www.atletiek.nu mail je uitslag dan door naar: deleudallouper@outlook.com. Jouw uitslag wordt
dan ook opgenomen in het clubblad.
01-05-2020 Virtuele Uitslagen.nl run mei, Nederland

Website update
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de website te updaten. Het werd
tijd voor een verfrissing van de lay-out en een vernieuwing van de
informatie.
Het begin is nu gemaakt en er zal de komende weken nog gewerkt
worden om alle bestaande informatie bij te werken en de website zo
gebruiksvriendelijk te maken.
Bij vragen of opmerkingen kunt u mailen naar bramgeven@hotmail.com

De spreuk van Agnes:

Ingezonden door Agnes Rijks
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Drinken met warm weer
Het is hartje zomer en tijdens warme dagen is goed drinken belangrijk. Wil je geen prestatievermindering, kijk dan eens bewust naar hoeveel en wanneer je drinkt en volg de onderstaande tips
om je drinkroutine te perfectioneren.
Controleer je vochtbalans
Laten we beginnen bij het begin: hoe weet je eigenlijk of je genoeg hebt gedronken? Je kunt je
vochtbalans heel eenvoudig controleren door naar de kleur van je urine te kijken. Is je urine helder
van kleur, dan is de vochtbalans goed. Donkere urine betekent dat je nog veel afvalstoffen in je urine
hebt en kan wijzen op enige mate van uitdroging. In dat geval is extra drinken dus noodzakelijk.
Goed drinken vóór het hardlopen
Het is natuurlijk altijd een goed idee om je training goed gehydrateerd en niet met een achterstand
te beginnen. Het wordt aangeraden om ongeveer anderhalf keer zoveel vocht te drinken als dat je
zweet verliest om je vochtbalans op peil te houden. Je weet natuurlijk niet precies hoeveel zweet je
verliest op een warme dag, daarom kun je het beste op warme dagen 1 liter per uur aanhouden.
Goed drinken tijdens het hardlopen
Ga je langer dan 45 minuten of verder dan 10 kilometer? Drink dan ook tijdens het hardlopen. Niet
af en toe een slokje, maar echt flink wat. De stelregel is tijdens de warming-up ongeveer een
kwartliter en tijdens het lopen elke 10 tot 20 minuten ook steeds zo’n kwartliter.
Neem grote slokken
Wil je niet te veel drinken, omdat je bang bent voor een klotsbuik tijdens het hardlopen? Onterecht.
Neem juist grote slokken. Hoe zit dat? Een groter maagvolume zorgt voor een snellere doorlooptijd
naar de darm. Hoe meer ‘druk’ er op de maag staat, hoe sneller het maagvolume overgaat naar de
darmen. Wanneer er kleine hoeveelheden in de maag aanwezig zijn, staat er minder druk op de
maag en duurt de doorlooptijd naar de darm langer. Juist om deze reden ontstaat er een klotsbuik
bij het drinken van kleine slokjes vocht. De maag vult zich immers niet met grote hoeveelheden
vocht, waardoor de doorlooptijd langer duurt. Zodra je weer start met hardlopen, is het water nog
steeds in de maag aanwezig.
Kies de juiste drankjes
Vooral een ‘verkeerd drankje’ voorafgaand aan een training kan zomaar zorgen voor een slecht
gevoel tijdens het hardlopen. Laat de frisdrank, melkproducten of alcohol dus staan en ga voor de
‘goede drankjes’. Het beste is nog steeds gewoon kraanwater of suikervrije hypotone of isotone
sportdranken.
Drink niet te veel
Zoals met alles: drink ook niet te veel. Voor een wedstrijd zie je hardlopers soms heel veel drinken
om uitdroging te voorkomen. Maar het menselijk lichaam is niet gemaakt om zo veel vocht op te
slaan. De kans op een volle blaas wordt alleen maar groter. Wil je wel je vochtbalans op peil houden,
maar niet iedere kilometer een toilet moeten zoeken, ga dan voor een drank waar natrium in zit zodat
je het water vasthoudt.
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Hubo Janssen
Kloosterstraat 45
6093CV Heythuysen
0475-497330
www.hubo.nl/janssen

mebo.boschcarservice.nl

8

Atletiek Leudal – De Leudallouper

Jaargang 31-4

Augustus 2020

9

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.michaelsnijders.nl

www.dierenkliniekheythuysen.nl

www.rabobank.nl

www.lemmentuinenpark.nl

innovista.nu

www.steinerautoschade.nl
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www.pendersvoetzorg.nl
Voetzorg Sien
Medisch pedicure
Kloosterstraat 5
6093 EA Heythuysen
0475-494643
voetzorgsien@gmail.com.

Erna Boonen-Wijnhoven
In het Tienderveld 26
6093 JL Heythuysen
06-55783221
erna@fysioheytse.nl
www.fysioheytse.nl

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
1/6 pagina: € 75/jaar
1/4 pagina: € 90/jaar

1/3 pagina: € 110/jaar
1/2 pagina: € 125/jaar
hele pagina: € 150/jaar

www.pedicuresien.nl
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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 of het bestuur 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
Mimi Hendriks-Paping
Jos Burrell
Marc van Rooij
George Burrell
Geert Kierkels
Martin Snijders
Hans van den Schoor
Lei Steffanie
Van Ophoven Installaties
Theo Fokkema

Vrienden
van
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Wandeltochten
Zondag 27 september, Grensstapperstocht Neeritter
Start: café Scheepers-Hansen, Bosstraat 10 Neeritter.
25 km 8:00-12:00 uur
15 km 8:00-13:00 uur
7 km 8:00-14:00 uur
Zondag 4 oktober, Natuurwandeling Grashoek
Start: gemeenschapshuis De Ankerplaats, Pastoor Vullinghsstraat 3
Grashoek.
25 km 8:00-11:00 uur
21 km 8:00-12:00 uur
14 km 8:00-13:00 uur
8 km 8:00-14:00 uur
Zondag 11 oktober, 28e Herfstwandeltocht Stramproy
Start: schutterslokaal Heyer Heufke, Lochtstraat 8A Stramproy.
25 km 7:30-12:00 uur
20 km 7:30-12:00 uur
13 km 7:30-14:00 uur
8 km 7:30-14:00 uur

Meer informatie over wandelingen in onze omgeving. Kijk op www.wandel.nl/wandelagenda.
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Contributies 2020
De bedragen voor verenigingscontributie, bondsbijdrage (Atletiekunie) en eventuele wedstrijdlicentie (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
Pupillen (t/m 11 jaar)
Junioren (t/m 19 jaar)
Senioren
Sportief Wandelen
Zonder trainingen

Club contributie
(per jaar)
€ 95,-*
€ 105,-*
€ 135,-*
€ 95,-*
€ 50,-*

KNAU
basiscontributie
€ 15,30
€ 16,15
€ 17,45
€ 17,45
€ 17,45

KNAU
wedstrijdlicentie
€ 8,25
€ 14,70
€ 23,55

*Opmerkingen:
De clubcontributie is inclusief € 10,- voor de Grote Clubactie. Dit geldt alleen voor het 1e lid van een
gezin. Vanaf het 2e lid van een gezin is het contributiebedrag € 10,- lager.
Inschrijving bij de Atletiekunie (eenmalig): € 7,70.
Overschrijvingskosten naar een andere vereniging (eenmalig): € 10,55.
Het lidmaatschap wordt automatisch, per kalenderjaar verlengd.
Als een lid het lidmaatschap wil beëindigen, dan dient hij/zij schriftelijk bij de secretaris op te zeggen
tegen het einde van de halfjaarlijkse periode eindigend op 30 juni dan wel 31 december en met
inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zes weken, anders vindt een automatische
verlenging tot het eind van het volgende halfjaar plaats. U bent pas uitgeschreven indien u een
bevestiging hebt ontvangen! AU bondsbijdrage en eventuele wedstrijdlicentiekosten blijven voor het
gehele kalenderjaar verschuldigd (verplichting Atletiekunie).
Meer informatie over contributies, aan- en afmelden, etc. vind je op onze website.
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Atletiek Leudal Trainingsschema 2020
Categorie
Mini, C, B en A Pupillen

Junioren D
Junioren C, B en A
Extra: Junioren + PupA
en looptraining Senioren
Lopersgroep

Dames Recreanten
Sportief Wandelen

Dag

Tijd

Locatie

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

18:30-19:30
19:30-20:30
19:30-21:00
19:45-21:15

Baan
Baan
Baan
Baan

Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag

19:00-20:30
18:30-19:30
19:00-20:30
19:45-21:15
19:00-20:30
19:30-20:30
10:00-11:00
09:00-10:00

Woensdag

19:00-20:00

Donderdag

19:00-20:00

Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Busjop
Busjop
Baan (winter)/
Busjop (zomer)
Baan (winter)/
Busjop (zomer)

Trainer(ster)s
Monique, Michael, Kevin,
Lisa, Marit, Saar, Jesse
en Yorick
Monique
Ton
Michael
Michael, Monique, Jack
Germana
Jack
Germana
Olaf, Jack
Lucy
Lucy
Geert/Annemie
Christien
Karin

Vanaf 20 juli t/m 24 augustus zijn er geen trainingen voor de jeugd. We beginnen weer op dinsdag
25 augustus met het nieuwe seizoen. De nieuwe indeling zal in de week ervoor bekend gemaakt
worden. De loop- en wandeltrainingen voor de volwassenen gaan meestal door, de trainers
communiceren direct met hun groepen over eventuele vakantieweken.
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 vragen over het trainingsschema kun je bellen met de trainerscommissie:
Michael Snijders
06-34656945
Monique Uiterwijk
0475-495473
Jack Beijnsberger
0475-581540
Afwezig?: tijdig afmelden bij je eigen (assistent)trainer(ster), niet via e-mail!
Michael Snijders
Monique Uiterwijk
Jack Beijnsberger
Ton Cranen
Germana Travaglini
Christien de Klein
Geert Heeskens-Reijnen
Karin Heeskens-Reijnen
Annemie Saes-Rechmann

06-34656945
0475-495473
0475-581540
0475-494593
06-81531531
0475-635702
06-53240622
06-81574211
06-44014836

Lucy Snijders
Olaf van Buul
Kevin van Heel
Marit Joris
Lisa Roumen
Saar Stijnen
Marie-José Willemse (inval)
Patrick Snijders (inval)
Thijs Verstappen (inval)

0475-493469
0495-496343
06-46453341
0475-493898
06-40992813
0475-491523
06-11079350
0475-453165
0475-592359
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Lijst van bestuursleden en aanspreekpunten van de commissies
Atletiek Leudal
AL - Secretariaat
Website
E-mail
Ledenadministratie
Bankrekening

Postbus 3068 6093 ZH Heythuysen
Aldenhoven 58 6093 HC Heythuysen
www.atletiekleudal.nl
info@atletiekleudal.nl (algemeen, secretariaat)
ledenadministratie@atletiekleudal.nl
NL66 RABO 0122207130

Bestuur
Mat Skrabanja (voorzitter)
Bert van Bogget (penningmeester)
Theo Fokkema (secretaris)
Germana Travaglini

0475-496189
0475-494526
0475-476088
06-81531531

Jeugdcommissie
Wim van Rooyen
Monique Stevens
John Bergs
Danny van Pol
Elke van Rooij
Kevin van Heel
Marco Rietjens
Ton Winkelmolen
Bram Geven

0475-491125
06-18682913
0475-453610
06-21833818
06-42530655
06-15092192
06-20267845
06-27996757
06-83137338

Jeugdwedstrijdsecretariaat
Monique Uiterwijk (inschrijvingen)
Monique Stevens (communicatie)

0475-495473
06-18682913

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)
Jack Beijnsberger
Monique Uiterwijk

0475-214638
0475-581540
0475-495473

info@michaelsnijders.nl
jac.manon@home.nl
mvan_rooij@hotmail.com

Clubkledingcoördinator
Lammy Fokkema

0475-476088

theo.fokkema@live.nl

0475-496226

kroja@planet.nl

06-40992813

mt.tellers@kpnmail.nl

06-83137338

HWABoonen1952@kpnmail.nl
deleudallouper@outlook.com

Vertrouwenspersoon
Jan de Kroon
Vertrouwenspersoon jeugd
Thea van Bruggen-Tellers
Clubbladredactie
Har Boonen
Bram Geven

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

mvan_rooij@hotmail.com
monique@snijders-en-stevens.nl

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen.

Tot de volgende uitgave!

15

