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Jaargang 32-04 Atletiek Leudal Juli 2021
Heythuysen, juli 2021

Beste Atletiek Leudallers,
In deze Nederlandse zomereditie van de Leudallouper, een bijzondere versie van onze jaarlijkse
Vierdaagse en wordt er behoorlijk gestruind in de Peel.
Eindelijk zijn er weer wedstrijden en wel op 17 en 18 juli. In deze versie het programma daarvan en
de mogelijkheid tot inschrijven. Dit kan tot en met 14 juli.
Ook kom je er de standaard verenigingsinformatie tegen over de trainingen, kleding en
ondertussen is Kees weer een stapje dichter bij Rotterdam.
Veel leesplezier!
Har Boonen
Kees van Rijn
Bram Geven

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

Uiterste inleverdatum kopij clubblad september 2021
30 augustus 2021
via: deleudallouper@atletiekleudal.nl

OPROEP: Clubblad redactie leden gezocht!
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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12, 13, 15 en 16 juli: Leudal Wandelweek
17 en 18 juli: Baanwedstrijd
o.v. 18 augustus: Kwekerij Meuter Rolstoeltocht
n.t.b.: Trailrun Leudal
De Leudalbosloop gaat in juli nog niet van start. We hopen dat deze in augustus weer
georganiseerd kan worden. Dit wordt nog in een nieuwsbrief en op de site vermeld.

We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:
9 juli – Djaylian Golsteijn
6 augustus – Lotte Steijvers
10 juli – Noa van den Akker
10 augustus – Luuk Bitter
15 juli – Noud Claessen
10 augustus – Sam Cauven
19 juli – Jill Hendrikx
30 augustus – Jesse van Roij
25 juli – Timo Ruber
31 augustus – Lara Kokkelink
27 juli – Niels Eyckmans
27 juli – Evie Thijssen

De spreuk van Agnes:

Ingezonden door Agnes Rijks.
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Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse, dag 1

Op 12 juli waren er wandelaars en deze werden verwelkomt door leden van
de commissie. Ondanks de geldende maatregelen om de verspreiding van
Corona te voorkomen, heeft de Commissie Vierdaagse, na overleg met de
gemeente, voor de wandelaars de mogelijkheid gegeven om enkele
wandelingen (5, 7.5 of 10 km) te lopen. Het mocht geen evenement worden.
Dus geen inschrijvingen (tochten werden gratis aangereikt), geen verzorging
en lopen op eigen risico.
De eerste dag bracht toch nog behoorlijk wat wandelaars op de been
ondanks de regen. De start was op de Busjop waar ook nog op
dinsdag en donderdag gestart kan worden. Starten kan tussen 17:00
en 19:00 uur. Op de vrijdag starten we op het plein bij Penders.
De Commissie Wandelvierdaagse.

Prijzen clubkleding
Kledingstuk
Wedstrijdshirt
Singlet
Topje
Korte tight (of vlinderbroek)

Stuksprijs
€ 13,75
€ 13,75
€ 12,50
€ 13,75

Trainingspak
Windjack
Sweater
Polo
Seizoensjas
T-shirt

€ 47,50
€ 12,50
€ 20,00
€ 12,50
€ 26,25
€ 12,50

Tevens willen wij benadrukken dat het dragen van clubkleding tijdens wedstrijden die door de club
worden/zijn betaald, verplicht is. Voor het passen van clubkleding kan er contact opgenomen
worden met Germana Travaglini (voorzitter@atletiekleudal.nl) of Bram Geven
(secretaris@atletiekleudal.nl).
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Road2Rotterdam (3)

Ik kondigde in de vorige Leudallouper aan dat ik hier zou gaan schrijven
over de kineobank en andere martelwerktuigen. Dat ga ik niet doen en dat
van die martelwerktuigen valt eigenlijk reuze mee. Was dat ook weer een
cliffhanger van niks. Kort gezegd meet de kineobank de functie van de
knie aan de hand van kracht van onder andere (en in mijn geval) je
bovenbeenspieren bij strekking van je been. En dat is best een heftig maar
objectief ding. Na acht weken training haalde ik links een Fmax van 47,6
kg en rechts van 46,5 kg en dat was goed tot zeer goed voor een persoon
in mijn situatie. Waarvan acte.
Joepie (1)
Goed nieuws. Het is mij gelukt om een
startnummer van de Rotterdammarathon te
bemachtigen. Jawel, ik begon de moed eerlijk
gezegd al een beetje te verliezen na ruim een
half jaar proberen, maar op vrijdag 2 juli is het mij
gelukt om een startnummer over te nemen van
iemand die zelf niet wist hoe blij hij me er mee
maakte.
Meer snelheid maken met schrijven
Dan moet ik nu een beetje gaan voortmaken met
schrijven anders is het straks oktober en dan hangt
het verhaal nog ergens in januari, waar we de
vorige keer eindigde, met krachttrainingen die ik
overigens nog steeds één of twee keer in de week
doe en waar op aanwijzing van Fysio Rowin af en
toe wat, meestal zware, oefeningen bijkomen om
“zwakke plekken” zoals de buikspieren en de
“core” even lekker aan te pakken, zoals met de
hiernaast afgebeelde “dead bug” oefening. Rowin: “doe die maar 3 series van 15 herhalingen”. En
dan was ik echt een paar weken bezig voordat mij dat werkelijk lukte, als een echte “dead bug”.
Plannen
Vorige keer schreef ik over een plan en planning en documenteerde dat met leuke driehoekjes.
Daar was ook een veel saaiere versie van. Zo eentje met concrete doelen en datums (zie
hiernaast). Daar ontbraken vandaag
maandag 5 juli 2021 111 dagen 15,9 weken tot aan de start van de Marathon
de medische handelingen
Laatste bestraling
donderdag 19 november 2020
aan, waar ik helaas of
Eerste bezoek Fysio woensdag 25 november 2020
start krachttraining
dinsdag 1 december 2020
gelukkig nog steeds mee
Return2Running
5K
te maken heb en die mij
start stap 8
woensdag 20 januari 2021 75 dagen 10,7 weken
het trainen af en toe lastig
finish stap 20
maandag 5 april 2021
Return 2 running voltooid
tot onmogelijk maken. Je
Programma 10K
ziet bijvoorbeeld een gat in
start stap 1
dinsdag 20 april 2021 84 dagen 12,0 weken
finish laatste stap
dinsdag 13 juli 2021
10KM in 55 minuten
de trainingsopbouw tussen
Marathonprogramma
het afronden van het 5
start
vrijdag 16 juli 2021 100 dagen 14,3 weken ten minste 14 weken nodig
kilometerprogramma en de
Start Marathon
zondag 24 oktober 2021
start van het 10
kilometerprogramma. Daar heb ik genoten van een drietal blaasspoelingen. Deze hebben tot doel
om de tumoren weg te houden en dat is precies wat ze tot nu toe doen. Zinvolle medische
behandelingen dus, maar lastig te combineren met looptrainingen. De frequentie van dit soort
behandelingen neemt gelukkig af en dat is goed.
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Lange weg
Is het leven planbaar? Dat is het niet. Zeker het mijne en dat dan de laatste twee jaar niet. Of het
lopen van een marathon in Rotterdam dit jaar
een realistisch doel is, weet ik eerlijk gezegd niet
en mijn Road2Rotterdamverhaal doet daar ook
eigenlijk geen uitspraken over. Het is meer een
metafoor voor het leven zelf opgehangen aan
een feitelijk eenvoudig maar ogenschijnlijk
onbereikbaar doel of verlangen. Een marathon
lopen is heel ambitieus en mijn gezondheid gaat
te allen tijde voor. Maar inmiddels heb ik toch
maar mooi al 2 van de hardloopdoelen een soort
van bereikt.
Met name het eerste loopdoel van “echt
helemaal niets kunnen” naar 5 kilometer
hardlopen was een lang en moeizaam traject.
Daar mocht ik instappen in stap 8 van het
“return2running-programma” (zie hiernaast). Dit
herstelprogramma gebruikt het Kniecentrum
normaliter voor sporters die revalideren van een afgescheurde en geopereerde kniebanden.
Joepi (2)
Op 4 juli 2021 in Heerlen, met schoonzoon Tom als haas, de 10K
gelopen. Niet helemaal in mijn doeltijd, maar ik ben voor nu ook
tevreden met de 57 minuten. Overigens kwam die wedstrijd
anderhalve week te vroeg. Het trainingsprogramma, onder leiding
van coach Greg van Garmin, loopt eigenlijk nog door tot 13 juli.
Dan ga ik nog een keertje proberen om mijn resultaat te
verbeteren. Daarna ga ik weer eens op een training kijken, want de
10 Kilometer kunnen overbruggen was, voor mezelf, een soort
ondergrens om weer aan te gaan sluiten bij ons trainingsgroepje.
Daar ben ik dan vanaf de laatste bestraling 243 dagen druk mee
geweest voor 3 a 4 keer in de week. Een hele mooie rit.
Gewichtige zaken
Toen ik eind 2020 al dit soort ambitieuze plannen zat te verzinnen ging het goed met me. Heel erg
goed. Ik herstelde vlot van alle medische ingrepen en ondertussen groeide ik gestaag door. In het
herstel heb ik mij een paar behoorlijk slechte eetgewoontes veroorloofd die ervoor zorgde dat ik
stapje bij beetje was doorgegroeid naar een nieuw
recordgewicht van 90 kilogram. Ik nam mij voor om vanaf
het nieuwe jaar te gaan afvallen. Na 8 weken “doe-hetzelven” woog ik op 1 maart nog steeds precies 90
kilogram en was het tijd voor hulp. Dat was nog wel even
een ding; hoe vind ik een diëtist of diëtiste die iets begrijpt
van bourgondische hardloopkankerpatiënten en die je niet
over een jampotbril verwijtend met een geheven
wijsvinger alles wat je leuk en lekker vindt, wil verbieden.
Die heb ik gevonden in Nina Kuczek, een diëtiste met
passie voor haar vak en sportdiëtetiek, die aan het trainen
bleek voor haar eerste marathon. Van haar leerde ik dat het voor herstel van “vanalles” handig is
om wat meer eiwit te eten, koolhydraten met mate en vooral minder vet. Dat is inmiddels al weer
11 kilo geleden. Over succesvolle samenwerking gesproken.
We zijn dus behoorlijk op de weg terug. Kees
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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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Baanwedstrijd 17 en 18 juli

Op zaterdag 17 en zondag 18 juli vindt een baanwedstrijd van Atletiek Leudal plaats,
georganiseerd door de jeugdcommissie. Het programma is verdeeld in vieren:
-

Athletics Champs (pupillen en junioren D)
Zevenkamp (junioren A-C en senioren)
3 kilometer (zondag)
5 kilometer (zaterdag)

Het volledige programma:
Zaterdag 17 juli:
13.00 – Horden (zevenkamp)
13.30 – Hoogspringen (zevenkamp)
15.00 – Kogelstoten (zevenkamp)
16.30 – 200m (zevenkamp)
17:30 – 5 km
Zondag 18 juli:
10.30 – Verspringen (zevenkamp)
11.30 – Speerwerpen (zevenkamp)
13.00 – 800m (zevenkamp)
14.00 – Athletics Champs
17.00 – 3 km
17.30 – Eten/drinken en prijsuitreiking
Inschrijven kan tot en met 14 juli via het aanmeldformulier op het bord bij de atletiekbaan en via de
linkjes hieronder.
Inschrijfformulier Athletics Champs:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EyQJluR97Uus3DhoIn_Tt2RcgkJNGX1BucUy7SCx2d1UNFY2V
E1RUVdCNEY1QjZWNVlCUUdYRzdYQSQlQCN0PWcu

Inschrijfformulier zevenkamp:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EyQJluR97Uus3DhoIn_Tt2RcgkJNGX1BucUy7SCx2d1UMzk0R
TdZWjBTUjk5REMyVDhYNkVQQTEzRyQlQCN0PWcu

Inschrijfformulier 3 km:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EyQJluR97Uus3DhoIn_Tt2RcgkJNGX1BucUy7SCx2d1UOVFN
MVVFU0NLVVdBUVo4V00xV0RXMVJEVSQlQCN0PWcu

Inschrijfformulier 5 km:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EyQJluR97Uus3DhoIn_Tt2RcgkJNGX1BucUy7SCx2d1UREw0
NFpOQlRUNjNERlBFRlQzU0YwUFZERyQlQCN0PWcu

Wij hopen jullie 17 en/of 18 juli te zien!
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ClubApp

Sinds april hebben we een ClubApp. Deze kan ieder lid downloaden. Het
gebruik van de app is vrijwillig en is enkel bedoeld als extra service voor de
leden.
Voordelen van de ClubApp zijn:
- Snelle toegang tot de website.
- Snelle toegang tot de links voor het inschrijven voor de trainingen.
- Snel op de hoogte van clubnieuws.
Voor meer informatie, kijk dan op https://www.atletiekleudal.nl/clubapp/.
Graag vernemen we het als je ergens tegenaan loopt of als je een verbetering of verandering hebt
voor de clubapp. Geef dit dan door aan Bram (secretaris@atletiekleudal.nl).

Verandering afmeldprocedure per 1 augustus 2021

Per 1 augustus 2021 zal de afmeldprocedure aangepast worden. Het bestuur heeft gemerkt dat
het onduidelijk is bij wie de afmelding terecht moet komen. Nu moet er een mail naar de secretaris
gestuurd worden, straks kan er gemakkelijk een online formulier worden ingevuld waarna een
bevestiging van de ledenadministratie zal volgen.
De aanpassing op de site zal spoedig volgen.

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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Uitwandelen: struinen langs Meijel, Grashoek en Helenaveen

Er zijn van die wandelroutes die je het hele jaar door kunt lopen, omdat ze elk moment van welk
seizoen dan ook een bepaalde schoonheid hebben. Het Struinpad Verheven Peel – dat langs
Meijel, Grashoek en Helenaveen loopt – is zo’n route. Bereid je voor op een tocht door de ‘middle
of nowhere’ en toch dicht bij huis.
Har werd attent gemaakt op deze tocht via De Limburger en wil deze graag met jullie delen.
We rijden naar het startpunt aan de Molenbaan in Meijel. Dat ligt net voor
huisnummer 35 (kliniek Alizonne). De Molenbaan is een doodlopende weg
en je rijdt door tot je bijna aan het einde aan de linkerkant een picknickplek
met informatiebord tegenkomt. Volgens de kaart mag je hier parkeren (er
staat een P-logo op), dus zetten we de wagen netjes aan de kant.
De route is aangegeven met lichtgroene/witte bordjes waarop Struinpad
Verheven Peel staat. Her en der vind je bordjes Struinpad Doorsteek, maar
wij negeren deze omdat we de volledige route gaan lopen.
Struinen
Al heel gauw is duidelijk dat het Struinpad met recht zo mag heten. We
struinen door weilanden langs akkers, langs de Helenavaart en door de
bossen. Zelden zien we iemand en vervelen hoeven we ons niet, want het
pad is erg divers.
Een zeer mooi en prima onderhouden wandelgebied. Halverwege treffen we een bordje wat
aangeeft dat na 500 meter Pluk en Theetuin “ in de 7e Hemel” gelegen is. Een hele goede keuze
met het prachtige weer wat wij hadden. Prachtig terras met zelfgemaakte producten en een
pluktuin. Vet genieten.
En houd je van vogels spotten? Neem
de verrekijker en/of het fototoestel
mee, want er is ook een vogelkijkhut.
En al dat moois ligt op een route van
dertien kilometer. Zoals gezegd: in
de middle of nowhere, maar toch vlak
bij huis.
Afstand: 13 kilometer
Start en parkeren: Molenbaan, Meijel
Markering: bordjes Struinpad
Verheven Peel
Bijzonderheden: kan drassig zijn bij
regenval, bijna geheel onverhard
Meer informatie: www.peelgeluk.nl/
recreatie/wandelroutes/struinpadverheven-peel
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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
Jos Burrell
Marc van Rooij
George Burrell
Geert Kierkels
Martin Snijders
Hans van den Schoor
Lei Steffanie
Van Ophoven Installaties
Theo Fokkema
Marie-José Willemse

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*
€ 60,-

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

Dames Recreanten
Sportief Wandelen

Dag

Tijd

Locatie

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

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

Baan
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
Michael, Kevin, Lisa,
Marit, Saar, Jesse, Yorick
en Alicia
Monique
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 berichten van de trainers, 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
Geert Heeskens-Reijnen
Karin Heeskens-Reijnen
Annemie Saes-Rechmann
Lucy Snijders
Olaf van Buul

06-34656945
0475-495473
0475-581540
0475-494593
06-81531531
06-53240622
06-81574211
06-44014836
0475-493469
0495-496343

Kevin van Heel
Marit Joris
Lisa Roumen
Saar Stijnen
Yorick Snijders
Jesse van Roy
Alicia van Leeuwen
Patrick Snijders (inval)
Thijs Verstappen (inval)

06-46453341
06-12699950
06-40992813
0475-491523
0475-214638
06-10589306
06-83275875
0475-453165
0475-592359

Atletiek Leudal – De Leudallouper

Jaargang 32-04 juli 2021

14

Lijst van bestuursleden en aanspreekpunten van de commissies
Atletiek Leudal
Website
E-mail
Ledenadministratie
Bankrekening

6093 GM Heythuysen, Arevenlaan 7
www.atletiekleudal.nl
info@atletiekleudal.nl
ledenadministratie@atletiekleudal.nl
NL66 RABO 0122207130

Bestuur
Germana Travaglini (voorzitter)
Bram Geven (secretaris)
Bert van Bogget (penningmeester)

06-81531531
06-83137338
0475-494526

Jeugdcommissie
Wim van Rooijen
Monique Stevens
Michael Snijders
Elke van Rooij
Kevin van Heel
Marco Rietjens
Ton Winkelmolen
Bram Geven

0475-491125
06-18682913
06-34656945
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

06-22245269
06-83137338

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

Vertrouwenscontactpersoon
Jan de Kroon
Vertrouwenscontactpersoon jeugd
Thea van Bruggen-Tellers
Clubbladredactie
Har Boonen
Kees van Rijn
Bram Geven

voorzitter@atletiekleudal.nl
secretaris@atletiekleudal.nl
penningmeester@atletiekleudal.nl

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

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen.

Tot de volgende uitgave!

