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Heythuysen, januari 2021

Beste Atletiek Leudallers,
We wensen iedereen een mooi en gezond 2021! Met hopelijk wat meer trainingsmogelijkheden,
evenementen. Wij gaan natuurlijk gewoon door met de tweemaandelijkse uitgaves van het
clubblad. In deze januari uitgave kunt u onder andere lezen over ons nieuwe redactielid, het
overlijden van Netty Snijders, de opbrengsten van de Grote Clubactie en Rabo ClubSupport, de
spreuk van Agnes en nog veel meer.
Veel leesplezier!

Har Boonen
Kees van Rijn
Bram Geven

hwaboonen@live.nl
kees.van.rijn@kpnmail.nl
deleudallouper@atletiekleudal.nl

Uiterste inleverdatum kopie clubblad maart 2021
22 februari 2021
via: deleudallouper@atletiekleudal.nl
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Atletiek Leudal wil alle vrijwilligers, sponsoren en
adverteerders van het clubblad nogmaals van harte bedanken
voor alle steun in 2020! Daarom doen we een oproep aan alle
leden: zij helpen ons, dus laten wij hen ook steunen door
gebruik te maken van hun diensten! Ook een dikke merci naar
alle ‘Vrienden van de AL’ voor hun support.

2021 (onder voorbehoud)
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
De Leudalbosloop gaat nog niet van start, vanwege de maatregelen tegen het coronavirus mag dit
evenement niet georganiseerd worden. Wanneer deze weer van start gaat wordt dit
gecommuniceerd via de website van Atletiek Leudal.

We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:
3 januari: Angelina Muyres
8 februari: Milan op ’t Roodt
3 januari: Lisa Roumen
8 februari: Bryan Theunissen
11 januari: Elise van den Akker
11 februari: Kevin van Oudheusden
15 januari: Stan Huberts
16 februari: Siem Peeters
25 januari: Annefleur van den Akker 21 februari: Noor Staring
22 februari: Joep Barten
26 februari: Alexander Lötsch
28 februari: Evi Tromm
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Een nieuwe redacteur. Ook dat nog…
Niet zo lang geleden werd mij gevraagd of ik een bijdrage wilde leveren als vrijwilliger voor Atletiek
Leudal. Aan de club zelf en waar ik dan, naast een beetje helpen bij de bosloop en trailrun, aan zat
te denken wat ik dacht dat ik dan nog meer zou kunnen.
Tja, wat kan ik?
Als ik mijn vrouw mag geloven dan valt dat eigenlijk best wel tegen, wat ik
kan. Zelf denk ik dat ik tamelijk veel weet van volleybal en dan vooral hoe je
dat aan pubers kunt leren. Daarvan vindt mijn vrouw dan weer dat dat is
omdat ik zelf eigenlijk nog een puber ben. Maar 60 jaar en nog altijd een
puber; ik vind het een compliment.
Verder kan ik wel een beetje aan motoren sleutelen, maar rij er liever mee
dan dat ik sleutel of poets. Rond Vaderdag met vrienden nog een mooi
rondje op de Harley gemaakt langs Moezel en Eifel, via gele landen; België,
Luxemburg en Duitsland.
Ja, waar ben ik nog meer goed in? Ziek zijn; daar ben ik de afgelopen
periode ongewild ook best goed in geworden. Erg ziek zelfs. Tijdens de
trailrun 2019 zat er wat bloed in mijn urine. Dat was de start van een
achtbaanrit die tot vandaag voortduurt. Tumortje in de blaas hier, aangetast
prostaatje daar. Met in het begin nog wat vaags over uitzaaiingen. Oktober
en November 2019 paar operaties aan de blaas en dat in mei 2020 nog
even dunnetjes overgedaan. Toen krabbelde ik weer een beetje overeind en
gingen we nog even de prostaat bestralen. 7 weken, 4 keer in de week en
de laatste afgelopen november. En daar heb ik nu nog een beetje, een klein
beetje last van. Het perspectief is momenteel goed en vanaf januari ga ik
weer normaal aan het werk. Covid-19 style dan.
O ja, daar vind ik mezelf ook wel goed in. Werken. Als IT-architect bij een groot bedrijf. Lekker
ingewikkeld doen met grote ICT-projecten. Als Lead Solution Architect. Groots en meeslepend.
Stiekem ook een beetje mijn hobby. Bezig zijn met de strategie van bedrijven en met innovatie.
Ook vind ik me wel eens een van de best betaalde kleuterleiders van Nederland als ik probeer om
schijnbare tegenstellingen tussen Telecom en IT op te lossen. Maar goed, wat heb je daar als
Atletiek Leudal aan. Inderdaad; niet zo heel veel.
Op een goede dag kan ik best lekker rennen en ik ben inmiddels
de koning van het herstel. Dat begon in 2018, toen ik kort na de 7Heuvelenloop een zweepslag opliep als gevolg van de trainingen
van Jack. O nee, dat lag aan mezelf. Aan mijn overladen
wedstrijdprogramma en geen nee kunnen zeggen. Met de
Barcelona-marathon in het voorjaar en een hele riedel halve
marathons afsluitend met de jaarlijkse Berenloop op Terschelling.
Geblesseerd dus en 6 weken rust en fysio. Maar dat kon helemaal
niet want ik had me al ingeschreven voor de marathon van
Rotterdam voor 2019. Kijken of ik mijn dochter Lisa misschien kon
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verslaan. En na een lastig en veel te korte voorbereiding liep ik hem. In een waardeloze tijd, maar
ook daar ben ik trots op.
Sindsdien iedere keer opnieuw beginnen. Na mijn drie operaties. Iedere keer weer zo’n beetje
vanaf nul af aan starten met wandelen, pijntjes lijden, korte stukjes hardlopen. En dat dan iedere
keer weer een beetje oprekken. Dat en, o ja, Corona leidde ertoe dat ik in 2020 pas 4 september
eindelijk weer aan een wedstrijd deelnam. De Den Drieschloop in Valkenburg en mezelf verbaasde
met het resultaat; 25:54 min over de 5KM, met laatste operatie nog vers in de benen. In tranen
over de finish. Van de snelheid natuurlijk.
Maar goed, wat heb je daar als Atletiekvereniging nu aan? Hardlopen is prima voor een gewoon
lid. Toen realiseerde ik me dat ik als 16-jarige in een schoolkrantredactie heb gezeten en dat ik
voor mijn werk vaak dingen mag opschrijven. Dus heb ik mij aangemeld om een bijdrage te
leveren aan de Leudallouper. Als redactielid. Samen met Bram en Har. En nu ga ik jullie de
komende tijd teisteren met mijn redactionele bijdragen.
Dan is het misschien goed om te vertellen dat ik probeer een startnummer voor de
Rotterdammarathon van 2021 te bemachtigen, of eigenlijk die van 2020, of eerst april 2020 en
toen oktober 2020, toen april 2021 en speciaal voor mij doorgeschoven naar 25 oktober 2021.
Want in theorie zou het moeten kunnen om tussen nu en 25 oktober met mijn gehavende lijf, de
marathon te lopen en neem ik jullie de komende edities van de Leudallouper mee in mijn
“Road2Rotterdam”. Dan heb ik er ondanks de ziektetoestanden geen een gemist. Lijkt me wel
spannend.
Kees, van de redactie dus.

OPROEP: Bestuursleden en clubblad redactie leden gezocht!
Het bestuur van Atletiek Leudal bestaat op dit moment uit slechts 4 personen en is daarom
opzoek naar extra bestuursleden! Mocht je interesse hebben of hier een vraag over hebben,
neem dan contact op met Mat Skrabanja (mat_helmie@hotmail.com) of vraag het Germana
Travaglini, Bert van Bogget of Bram Geven.
Verder is de redactie van het clubblad nog opzoek naar enthousiaste redactieleden. Vind je het
leuk om verhalen te schrijven of mee te helpen bij het bij elkaar zetten van alle stukken? Meld
je dan bij Bram (deleudallouper@atletiekleudal.nl) voor meer informatie!
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Netty Snijders
1953-2020

Natuurlijk wisten we dat we een keer een totaal
ander bericht van Netty te horen zouden krijgen dan
de positief klinkende mailtjes na haar regelmatige
controles in het Radboud in Nijmegen. Maar toch
kwam het keihard binnen toen ze eind augustus
schreef dat er voor haar geen nieuwe
behandelmethode meer was.
Ruim 11 jaar geleden vertelde Netty ons dat men
een tumor in een van haar nieren had gevonden.
Een slechte prognose werd haar niet bespaard,
maar Netty legde zich er niet bij neer en ging samen
met haar artsen aan de slag. Natuurlijk werd ze
volop ondersteund door haar zus Thea, met wie ze
samenwoonde in Heythuysen. Ze had op een gegeven moment een goede periode, maar helaas
kwamen de ziekteverschijnselen weer terug. De behandelingen en medicijnen die ze kreeg waren
zwaar, maar ze paste haar levensritme aan en vocht er voor.
Sinds november 1993 maakte Netty Snijders samen met Thea deel uit van de trainingsgroep van
Lucy Snijders (geen familie trouwens) bij de Dames Recreanten van de Atletiekvereniging
Heythuysen, later Atletiek Leudal. Fietstochten, koffie bij de seizoenswisseling, Samenloop voor
Hoop, jubilea, maar vooral samen sporten, dát was de hoofdmoot. Gezelligheid en lol waren
trouwens net zo belangrijk. Op haar 50ste verjaardag kwam ze als oude ‘oad wief’ verkleed naar de
training. Ze vond het leuk om mensen te verrassen.
Netty deed altijd mee en tijdens haar ziekte kwam ze sporten als ze zich maar een beetje goed
voelde. Dat het normale leven gewoon door moest gaan was belangrijk voor haar. Ze klaagde niet,
hield de moed erin, bleef optimistisch. Ze kon ook goed over haar ziekte praten en daardoor maakte
ze het wel makkelijker voor ons, werd het minder beladen.
Toen de recreatieve trainingen te zwaar werden, voegde ze zich bij de wandelvrouwen van Lucy en
bezocht ze ook de trainingen van de Sportief Wandelgroep van woensdag. Op haar eigen tempo
deed ze zoveel mogelijk mee. Bewonderenswaardig hoe ze probeerde van de dagen te genieten, er
nog alles uit te halen wat mogelijk was. Zo was Netty!
Vrijdagmiddag 20 november 2020 is Netty rustig ingeslapen in het bijzijn van Thea en haar familie.
Het is moeilijk te bevatten dat de zusjes Snijders uiteengevallen zijn. Thea, je kunt op steun rekenen
van de ‘meisjes’ van de club. We wensen je veel sterkte.

Corine Ligtenberg, DRC
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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

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

www.steinerautoschade.nl
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Trainingsuur volwassenen

Eind december is er gestart met een ‘trainingsuur’ voor de volwassen atleten. Omdat zij door de
geldende maatregelen slechts in groepjes van 2 kunnen sporten moest er wat anders verzonnen
worden voor de trainingen, groepslessen zijn immers verboden.
Daarom is er de mogelijkheid om zelfstandig (alleen of in een tweetal) op de baan te trainen onder
toezicht van een bestuurslid of trainer. De trainer is er alleen om toezicht te houden en te kijken of
iedereen zich aan de regels van het protocol houdt, de trainer geeft geen training. Op deze manier
is het mogelijk om in een veilige omgeving te kunnen sporten.
Het "Baanatletiek" trainingsuur is uitsluitend voor sprinters, springers en werpers. Het "Hardlopen"
trainingsuur is uitsluitend voor hardlopers. Via onderstaande link kan men zich inschrijven.
https://www.supersaas.nl/schedule/AtletiekLeudal/volwassenen
Het aanbod varieert per week, afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers en
bestuursleden, dus neem geregeld een kijkje mocht je gebruik willen maken van het trainingsuur.
Het protocol is te vinden aan het eind van dit clubblad.
Dit trainingsuur wordt in ieder geval aangeboden tot en met het eind van de ‘harde lockdown’. We
hopen natuurlijk dat de maatregelen snel versoepeld kunnen worden zodat we meer
trainingsmogelijkheden hebben.

Website geüpdatet

De website is de afgelopen maanden helemaal geüpdatet. Neem daarom een kijkje op de
vernieuwde site (www.atletiekleudal.nl)!
Bij vragen of opmerkingen kunt u mailen naar bramgeven@hotmail.com.
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Leudalcross 2021 gaat niet door

Vanwege de huidige coronasituatie heeft de commissie van de Leudalcross besloten de cross dit
jaar niet te organiseren. Het organiseren van evenementen is op dit moment nog niet toegestaan
en om onzekerheid bij de organisatie en de deelnemers te voorkomen is ervoor gekozen de cross
niet te laten plaatsvinden in 2021.

Trainingen Sportief Wandelen in coronatijd

Toen de maatregelen nog niet zo erg aangescherpt waren zoals ze nu zijn, hebben de Sportief
Wandelaars lekker gesport in het Leudal. Mét voldoende afstand en de gezellige trainingen
hebben zij zich vermaakt. Gelukkig voelen ze zich ook ondanks corona verbonden met de club, en
zullen ze niet snel weglopen �. Ga zo door!

Foto’s: Clarie Pieters, SW

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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Hubo Janssen
Kloosterstraat 45
6093CV Heythuysen
0475-497330
www.hubo.nl/janssen

mebo.boschcarservice.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
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"Family business" dit jaar bij de Grote Clubactie!

Op dinsdag 27 oktober vond de prijsuitreiking van onze interne verkoopwedstrijd plaats. Op de
eerste plek Kyra en Jurre Snijders met maar liefst 122 verkochte loten. Op een steenworp afstand
van het neef-nicht duo met 114 verkochte loten volgde de eerste van de van den Akker zussen,
Noa. Elise met 86 loten pakte het laatste podiumplek, en het derde zusje Anne Fleur mocht
daarnaast gaan staan met 69 loten.
De overal opbrengst is in 2020 iets lager geweest dan in 2019, maar dit hadden we wel verwacht.
We zijn heel blij met een totale opbrengst van €2.800,80, bedankt allemaal en tot volgend jaar!

Rabo ClubSupport 2020

Ook dit jaar hebben we mogen rekenen op de steun van vele Rabobank Peel, Maas en Leudal
leden die op onze club hebben gestemd tijdens de Rabobank ClubSupport actie. Dit leverde een
bijdrage van maar liefst € 1.268,87!
Nog geen lid van de Rabobank? Het lidmaatschap is gratis voor Rabobank klanten, meld je dus nu
aan zo kun je volgend jaar ook stemmen.

De spreuk van Agnes:

Ingezonden door Agnes Rijks

Atletiek Leudal – De Leudallouper

Jaargang 32-1 januari 2021

12

5 tips om gewicht te verliezen met hardlopen

Naast gezonder eten is hardlopen een goede manier om af te vallen.
1. Loop langer
Vergroot het aantal trainingskilometers tot 30 kilometer per week. Dan verlies je het o zo
slechte buikvet zonder dat je je calorie-inname hoeft te verkleinen.
2. Leg je afstanden vast
Om die extra kilometers ook echt af te leggen en goed bij te houden is het gebruik van
apps zoals Strava en een goede motivatie. Verleg je horizon en raak vanzelf de extra
pondjes kwijt.
3. Blijf vet eten
Wil jij blessurevrij blijven, terwijl je ook bezig bent met afvallen? Blijf dan ver weg van
vetarme diëten. Hardlopers die minder dan 30 procent van hun energie uit vet halen,
maken meer kans op blessures. Dit heeft vermoedelijk te maken met een verminderde
inname van vitamine K. Een tekort hieraan kan onder meer het risico op botbreuken
vergroten. Kies hierbij natuurlijk wel voor onverzadigde en gezonde vetten, zoals avocado,
noten en zaden.
4. Wandel een marathon per week
Dit betekent niet dat je iedere week 42,2 kilometer hoeft hard te lopen. Proefpersonen die
een tot anderhalf uur per dag wandelden – dus ongeveer een marathon per week – lieten
een aanzienlijk gewichtsverlies zien. Minder wandelen mag ook, want je wilt het hardlopen
toch niet staken?
5. Blijf gedisciplineerd
Vaak wordt een significante gewichtstoename gemeten als lopers per week duidelijk
minder trainen. Wil je in shape blijven? Verzwak dan niet te lang en blijf regelmatig
bewegen en op je voeding letten.
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www.pendersvoetzorg.nl

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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Contributies 2021
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)
€ 99,25*
€ 114,50*
€ 147,50*
€ 103,50*
€ 50,-

Atletiekunie
basiscontributie
€ 15,90
€ 16,80
€ 18,15
€ 18,15
€ 18,15

Atletiekunie
wedstrijdlicentie
€ 8,60
€ 15,30
€ 24,50

*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): € 8,-.
Overschrijvingskosten naar een andere vereniging (eenmalig): € 10,95.
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 2021
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
20:00-21:00
20:00-21:30
20:00-21:30

Baan
Baan
Baan
Baan

Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag

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

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, gaan niet alle trainingen door zoals gepland. Hou
daarom de nieuwsbrief en website goed in de gaten!
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
Patrick Snijders (inval)
Thijs Verstappen (inval)

0475-493469
0495-496343
06-46453341
06-12699950
06-40992813
0475-491523
0475-453165
0475-592359
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Lijst van bestuursleden en aanspreekpunten van de commissies
Atletiek Leudal
Website
E-mail
Ledenadministratie
Bankrekening

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

Bestuur
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Protocol Trainingsuur Atletiek Leudal
Per 17 december 2020

Intro
Tijdens de lockdown (ten minste tot en met 19 januari 2021) zijn alle groepslessen voor volwassenen
verboden, en komen dus alle reguliere trainingen voor volwassenen van Atletiek Leudal te vervallen.
Om de hardlopers en baanatleten van Atletiek Leudal de mogelijkheid te bieden om op de
atletiekbaan te trainen, stellen wij deze ter beschikking op bepaalde tijdstippen, hierna “trainingsuur”
benoemd.
Alle aanwezigen op het trainingsuur moeten zich aan dit protocol houden. Wanneer een atleet deze
regels niet in acht neemt, wordt hij/zij naar huis gestuurd door de aanwezige toezichthouder.

Algemene regels
-

Blijf thuis, laat je testen als je zelf klachten hebt bij de volgende (ook milde) klachten:
verkoudheid, lopende neus, niezen, keelpijn, kuchen, kortademigheid, of koorts.
Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft en/of kortademigheid totdat
iedereen volledig hersteld is. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, dan kan je weer komen
trainen.
Blijf thuis als je positief getest bent of als je huisgenoot of een nauw contact positief
getest is op COVID-19, ook als je geen klachten hebt. Volg advies van GGD!
Houd tenminste 1.5 meter afstand van iedereen gedurende het gehele trainingsuur.

Algemene regels trainingsuur
-

-

De toezichthouder, ook al is dit een trainer, geeft geen aanwijzingen, tenzij het veiligheid
betreft. De atleten trainen geheel zelfstandig.
Start je training zodra je aan komt, blijf niet met andere atleten praten.
Wanneer je klaar bent met je training ga je direct naar huis.
Het volgende materiaal mag gebruikt worden, indien het van te voren en na gebruik ontsmet
wordt:
o Kogels
o Speren
o Discussen
o Hark (verspringen)
Eigen materiaal meenemen en gebruiken is wel toegestaan.
De toiletten mogen niet gebruikt worden gedurende de training, ga dus van tevoren naar het
toilet.
Jassen en persoonlijke eigendommen worden niet in het bushokje achtergelaten, laat deze
eventueel ergens op de grond langs de baan.
Aanmelden is verplicht via Supersaas:
(https://www.supersaas.nl/schedule/AtletiekLeudal/Volwassenen) en mag van drie dagen
tot drie uur van tevoren.
Één trainingsuur duurt 45 minuten.
Alle deelnemers zijn medeverantwoordelijk voor het handhaven van 1.5 meter afstand
tussen de groepsleden en 2 banen of minimaal 10 meter achter andere groepen.
De groep blijft hetzelfde gedurende de hele training. Zorg ervoor dat je als groep
herkenbaar bent en bij elkaar blijft, maar wel op minimaal 1.5 meter afstand van elkaar.
Mengen en praten met andere groepen is niet toegestaan.
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Trainingsuur hardlopers
-

-

Er mogen maximaal vier groepen van twee lopers tegelijkertijd op de baan trainen: twee
groepen lopen in baan 1 tegen de klok in, en twee groepen in baan 4 met de klok mee.
Door een juiste keuze van trainingsmaatje en indeling van de groepen in de twee banen,
wordt inhalen zo veel mogelijk beperkt. Wanneer inhalen noodzakelijk is, gebeurt dit met ten
minste twee banen vrij tussen alle atleten (let dus op voor atleten die in de andere richting
komen).
De toezichthouder wijst elke groep naar hun baan.

Trainingsuur baanatleten
-

Er mogen maximaal zeven groepen van twee atleten tegelijkertijd op de baan trainen: één
groep speer- of discuswerpen, één groep kogelstoten, één groep verspringen (bij kleine bak
achter richting kogelstoten), vier groepen sprinten (twee in baan 1 en twee in baan 4).
De groepen sprinters starten ieder in het midden van een bocht en hebben 150 meter ter
beschikking, van 350 meter tot 200 meter punt en van 150 meter tot finish.
Als er minder dan vier groepen sprinters aanwezig zijn, mag de baan onderling anders
verdeeld worden. Dit moet van tevoren gebeuren en niet op de baan.

