
Heythuysen, mei 2015. 

Beste Atletiek Leudallers, 

De tweede editie van het digitale clubblad is een feit.  Voor iedereen even wennen maar tot nog toe 
alleen maar positieve reacties. Ook deze uitgave staat weer boordevol met verslagen van de 
ledenvergadering, berden voorjaarsloop, uitslagen van wedstrijden foto’s van alles wat.   
Hebben jullie ideeën, tips, kritiek, laat het ons weten! Verder wensen we jullie veel leesplezier.   

Veel leesplezier! De redactie 

Har Boonen HWABoonen1952@kpnmail.nl 
Yolanda Hubert  wrmhubert@lijbrandt.nl 
Wil Hubert wrmhubert@lijbrandt.nl 
Rosalie van Soelen Rosalie511@live.nl 

BELANGRIJKE DATA 

11-05 t/m 22-05-2015 Stemmen voor Rabo Clubkas Campagne 

18,19,21,22-05-2015 Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 

07-06-2015 Trailrun Leudal 

Zomer 2015 Cox en Co Midden Limburgs Avondloopcriterium 

26 augustus of 2 september Rolstoeltocht 

De Leudallouper 

Jaargang 26-3     Atletiek Leudal    mei 2015 

Voor publicatie van uitslagen in clubblaadje 

doormailen naar de redactie! 

mailto:HWABoonen1952@kpnmail.nl
mailto:wrmhubert@lijbrandt.nl
mailto:wrmhubert@lijbrandt.nl
mailto:Rosalie511@live.nl
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De  algemene ledenvergadering van 17 april jl  was weer druk bezocht.  2 
Jubilarissen werden in het zonnetje gezet Marie-José Willemse en Jo Fraats 
beiden al 25 jaar trouw lid van onze club, maar ook Simone Kantelberg werd door 
de geheime commissie in het zonnetje gezet voor haar 10 jarig jubileum van 
sportief wandelen. We hebben echter nog enkele vacatures die nog niet ingevuld 
zijn, Een totaal overzicht vinden jullie op onze site of voor meer informatie 
info@atletiekleudal.nl  Praten kan natuurlijk ook het wil niet meteen zeggen dat 
je meteen aan een taak vastzit   

Tijdens de ALV hebben wij ook afscheid van Katja van den Beuken-Verheggen 
genomen. Als assistent-jeugdtrainster heeft zij prima haar bijdrage geleverd aan het soepel verlopen van 
de trainingen. Ook nemen we afscheid van bestuurssecretaris en redactielid Corine Ligtenberg. Zij stopt 
na vele jaren inzet met al haar vrijwilligers-functies in de club.    
. 

De Rabo Clubkas Campagne komt er weer aan! Voor onze vereniging altijd een mooie gelegenheid om de 
clubkas te spekken. Ieder LID van de Rabobank Peel, Maas en Leudal krijgt een unieke code en kan dan 5 
stemmen uitbrengen van maandag 11 mei t/m vrijdag 22 mei.  Zie voor meer informatie  verder in het 
clubblad. 

18,19, 21 en 22 mei Penders Voetzorg Wandel 4-daagse De Busjop 
24 mei   376e  Leudalbosloop De Busjop   
  7 juni Trailrun Leudal De Busjop 
28 juni    377e  Leudalbosloop De Busjop 
26 juli    378e  Leudalbosloop De Busjop 
23 augustus   379e  Leudalbosloop De Busjop 
26 augustus Rolstoeltocht (uitloop 2 september) Heythuysen  
25-27 september Jeugdkamp Oirschot 
27 september 380e  Leudalbosloop De Busjop 
25 oktober 381e  Leudalbosloop  De Busjop 
18 november Algemene Ledenvergadering kantine 
22 november 382e  Leudalbosloop   De Busjop  
27 december 383e  Leudalbosloop  De Busjop 

Wij zijn blij dat wij weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen: 

Marjos  Smeets DRC 
Marcel Beurskens HRC 

mailto:info@atletiekleudal.nl
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We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:  

 
  8  mei  Anke van Rooijen  9 juni Robert van Rooijen  18 juni Isa Bongers 
  14 mei Sanne van Bogget  11 juni Tom Kocken                              26 juni Martijn Mom 
  21 mei  Floris van den Berg                12 juni Marco Rietjens                          3   juli Megan Kantelberg 
  22 mei Manon van Rooij                      13 juni Floor Blom                               6   juli Indra Ivens  
         

 
Jose Hermans  proficiat met je 50e Verjaardag 

 
   

 

 

 

 

 

Uiterste inleverdatum kopie clubblad juli 2015 

30 juni 2015 

bij Yolanda Hubert: wrmhubert@lijbrandt.nl 

mailto:wrmhubert@lijbrandt.nl
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Verslag Algemene Ledenvergadering 17 april 2015 
Op vrijdag 17 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden 

in de kantine van SV Heythuysen. 

 

01 Opening 

Om 20.00 uur werden de aanwezige leden welkom geheten door 

onze voorzitter Mat Skrabanja. 

 

02 Vaststellen agenda 

De agenda, welke vooraf in het jaarboek 2014 was vastgesteld, werd zonder commentaar goedgekeurd. 

Voor de rondvraag hebben zich de volgende personen aangemeld: Els Lemmen, Joyce Cranen en Frans 

Reijnen. 

 

03 Mededelingen 

Kleedlokalen : De tegels in de dameskleedruimte zijn, waar dat nodig was, vernieuwd cq opnieuw 

vastgelijmd.  

Er zijn werkzaamheden verricht bij de poort van het materiaalhok omdat er vochtplekken zaten in het 

plafond van de dameskleedruimte. 

Ook zal het stucwerk in beide kleedkamers onderhanden genomen worden. 

 

Juryhuisje : Mat heeft contact gehad met Ron Steffanie, die op 

zijn beurt uitgezocht heeft welke materialen er straks allemaal nodig 

zijn en heeft daar een lijst van samengesteld. 

Deze zal aan Bert gegeven worden zodat hij ook inzicht krijgt wat de 

kosten zijn. De heren van de klusploeg hebben het beton inmiddels 

gestort. Tevens wordt van de zijde van Ron gevraagd of er mensen 

zijn die willen helpen en of er iemand binnen de vereniging is die 

verstand heeft van dakdekken of iemand weet die dit zou kunnen 

doen. 

 

PowerPoint Presentatie Ton Cranen : Ton heeft deze presentatie gemaakt met als doel te laten zien 

wat er binnen onze vereniging allemaal gebeurt. 

Denk hierbij aan bijv. de wedstrijden waar leden (zowel jeugd als senioren) aan mee doen, activiteiten 

die er georganiseerd worden, trainingen die er gevolgd worden etc. 

Een dergelijk PPP kan bijv. voor of tijdens de pauze van een ledenvergadering gepresenteerd worden of 

tijdens een evenement zodat ook andere mensen, die geen lid zijn van onze vereniging, kunnen zien wat 

Atletiek Leudal allemaal doet. Een goed initiatief en zeker de moeite waard om eens verder onder de loep 

te nemen. 

 

SWAP : Theo gaf een korte uitleg over SWAP (SamenWerken Aan Partnerschap). 

Op ma. 16 maart j.l. zijn Mat en Theo naar de SWAP workshop geweest en daar werd uitgelegd wat SWAP 

precies inhoudt. 

Het is een initiatief van de gemeente waarbij een “omgeving” gecreëerd wordt waarin verenigingen, 

maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven elkaar met gesloten beurzen van dienst zouden kunnen 

zijn. 

Na in 1e instantie wat sceptisch tegenover dit initiatief te staan werd gaandeweg de avond toch duidelijk 

dat er wellicht voor ons ook wel een zgn. match te vinden zou zijn. 

Met name gezien het feit dat de gemeente ons te kennen heeft gegeven dat de subsidie naar beneden 

gaat en dat de kosten van het onderhoud van de baan en overige accommodatie ook door ons te reduceren 

zijn als wij zelf ook zaken voor onze rekening kunnen nemen. 
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Met een gedreven klusploeg kom je natuurlijk een heel eind maar gezien de gemiddelde leeftijd van deze 

heren en de soms zware werkzaamheden die er gedaan moeten worden zou het wenselijk zijn dat er wat 

extra hulp zou komen. 

We zijn dan ook in gesprek gekomen met PSW-werken die graag “handjes” ter beschikking wil stellen 
 
Denk hierbij aan personen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt en die men graag weer ervaring 

op wil laten doen in het werken maar ook het samenwerken met andere mensen. 

 

Mat en Theo hebben reeds een kort gesprekje gehad met Har Lemmen (1 van de klusmannen) en die stond 

daar niet afwijzend tegenover. 

Op vr. 24 maart is er een vervolg op deze workshop en die wordt gehouden in zaal De Bombardon. 

Na die datum zal er meer duidelijkheid komen over hoe SWAP geïmplementeerd kan worden binnen onze 

vereniging. 

 

04 Baanperikelen 

Mark meldde dat vanaf ma. 20 april 2015 gestart gaat worden met de herstelwerkzaamheden aan de 

atletiekbaan. 

In samenspraak met de gemeente en fa. Van Kessel is er die ochtend tussen 09.00 en 10.00 uur de 

officiële kick-off waarbij ook de wethouder aanwezig zal zijn en we hopen/verwachten dat alle 

werkzaamheden 24 juni van dit jaar zijn afgerond. 

Er is gekozen voor een ruim schema zodat eventuele tegenslagen opgevangen kunnen worden. 

Overigens is 24 juni de datum waarop het certificaat bij ons binnen zou moeten zijn. 

Om dit certificaat te krijgen dient een door de AU gecertificeerd bedrijf de definitieve keuring te doen.  

Daarna kunnen de trainingen op de baan weer hervat worden en zouden er weer wedstrijden 
georganiseerd kunnen worden 

 
Monique van Rooij vroeg of wanneer de baan eerder klaar was dan gepland en de officiële certificering 

nog niet heeft plaatsgevonden er wel weer op de baan getraind kan worden. 

Mark gaf aan dat niet te weten en het uit te zoeken. 

Wel meldde hij dat de gemeente in dit geval gekozen heeft voor kwaliteit i.p.v. snelheid en dat men geen 

risico’s zal nemen. 

 

04a naar voren geschoven rondvraag Frans Reijen 

Dit is een tussentijds intermezzo omdat de persoon die door de “geheime commissie” in het zonnetje    

gezet zal worden niet de gehele avond aanwezig kan zijn. 

 

 

 

Na een geanimeerd verhaal van Frans over personen die het wellicht ook 

wel verdienen, maar deze keer niet, gingen de felicitaties richting Simone 

Kantelberg. 

Simone organiseert al meer dan 10 jaar Sportief Wandel trainingen en doet 

dat altijd met veel plezier en inzet. 

Ook namens het bestuur wenste Mat haar van harte proficiat toe. 

 

 

 

05 Vaststellen van de notulen d.d. 19 november 2014 

In het clubblad van januari 2015 stonden de notulen ter inzage en kunnen 

de aanwezige leden daar opmerkingen op geven. 

Uiteindelijk werden de notulen door de vergadering goedgekeurd. 
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06 Vaststellen jaarverslag 2014 van het bestuur 

 

Ook het jaarverslag 2014 welke is opgesteld door Corine is 

voor de vergadering aan alle leden ter hand gesteld om het 

voorafgaande aan de vergadering te kunnen lezen. 

Er kwamen geen op- of aanmerkingen en werden dan ook 

onder een begeleidend applaus goedgekeurd. 

 

 

07 Vaststelling financieel jaarverslag 2014  

Bert, geeft als penningmeester, een beknopte uitleg bij de 

cijfers die door hem op papier zijn gezet. 

Het positieve resultaat wat nu op de balans staat heeft met name te maken met het niet betalen van de 

huur aan de gemeente m.b.t. de atletiek baan. 

Wel dienen wij er rekening mee te houden dat er wellicht nog een naheffing komt van de maanden dat wij 

de baan wel hebben gebruikt. 

De evenementen die wij georganiseerd hebben laten over het algemeen een positief resultaat zien, 

behalve de Kermisloop van september 2014. 

Deze werd afgesloten met een negatief resultaat en er is inmiddels ook besloten om deze wedstrijd in die 

vorm niet meer te organiseren. 

 

Voorafgaande aan deze ledenvergadering heeft Bert alle stukken ter inzage gegeven aan de 

KasControleCommissie. 

Dit jaar bestond deze KCC uit Jan Jacobs en Marc van Rooij. 

Beide heren hebben de financiele stukken op 16 maart j.l. gecontroleerd en geen onregelmatigheden 

geconstateerd. 

Wel hebben zij een paar aanbevelingen gedaan welke reeds in de bestuursvergadering van 29 maart j.l. 

besproken zijn. 

Staande de vergadering heeft de KCC de leden geadviseerd onze penningmeester decharge te verlenen en 

dat werd door een applaus bevestigd. 

Marc van Rooij verlaat de KCC en daarvoor in de plaats neemt Joke van Neerven zitting in de KCC. 

Tevens heeft Katja Verheggen zich aangemeld als reserve. 

Voor 2015 bestaat de KCC dan uit Jan Jacobs en Joke van Neerven. 

 

08 Jubilarissen 

 

 

Vandaag waren er 2 jubilarissen binnen onze vereniging die al 25 jaar lid 

zijn. 

 
Marie-José Willemse en Jo Fraats. 

 

Marie-José is begonnen als DRC bij Lucy Snijders en heeft zelfs 

meegedaan met de damescompetitie. 

Binnen onze vereniging heeft ze veel functies gehad zoals: bestuurslid, 

coördinator Grote Club- en Plantjesactie, commissielid avond4daagse en 

redactielid Leudallouper. 

Door een blessure is Marie-José overgestapt naar het Sportief Wandelen 

en is al vele jaren invaltrainster bij alle SW-groepen. 

 



         Atletiek Leudal - De Leudallouper          jaargang 26-3    mei 2015      7 

Jo Fraats is ook in 1990 begonnen bij onze vereniging binnen de lopersgroep. Jo heeft als atleet daar veel 

wedstrijden meegedaan en dan met name de langere afstanden zoals 10km, 

10EM, halve marathons en een aantal hele marathons. 

Tevens heeft Jo een aantal jaren een bestuursfunctie gehad en is regelmatig 

te zien als vrijwilliger bij activiteiten die onze vereniging organiseert. 

                                                                          

 

Mat heeft Marie-José deze avond persoonlijk kunnen feliciteren met dit 

heugelijke feit en haar het daarbij behorende cadeau overhandigd. 

Jo Fraats had afgezegd maar is via een applaus door de aanwezige leden 

gefeliciteerd met dit jubileum en het cadeau zal hem op een later tijdstip 

overhandigd worden. 

 

 

 

09 Afscheid waardevolle vrijwilligers 

Helaas moesten we dit jaar ook weer afscheid nemen van een 2-tal waardevolle 

vrijwilligers, te weten Katja Verheggen en Corine Ligtenberg. 

          

 

Als 1e werd Katja Verheggen door Mat naar voren geroepen . 

Katja is lid sinds 2000 en gestart bij de DRC en inmiddels al overgestapt naar 

Sportief Wandelen. 

Omdat dochter Jasmijn ging trainen bij de jeugd heeft Katja zich aangemeld als 
assistent trainster en heeft daarvoor ook Assistent 
Jeugdtrainer niveau 2 gehaald 
 
Katja werd van harte bedankt voor haar inzet en 

heeft uit handen van Mat het daarbij behorende 

kado ontvangen.                                                         

 

 

 

 

Als verrassing werd ook Pieter Ligtenberg, die met een smoesje naar de 

kantine gelokt was, door Mat even naar voren geroepen en bedankt voor 

zijn vrijwilligerswerk. 

Hoewel Pieter geen lid is van Atletiek Leudal heeft hij als vrijwilliger toch 

jarenlang zijn steentje bijgedragen.  

 

Pieter was namelijk als fotograaf bij heel veel evenementen die wij organiseerden 

aanwezig en met zijn onafscheidelijke trapje zag je hem op alle mogelijke- en 

onmogelijke plaatsen zijn kiekjes maken, die later dan weer op de website werden 

geplaatst zodat iedereen er van kon genieten. 

 

Last but not least werd Corine door Mat naar voren geroepen. 

Voor Corine was dit een hele speciale avond omdat zij al vanaf 1987 lid is van onze 

vereniging en vanaf 2002 met bestuurstaken bezig is geweest.  

Daarvoor heeft zij zich ook bezig gehouden met de Dames- en Technische commissie. 

Naast haar bestuurstaken kwamen er nog veel meer dingen op haar pad waar ze de 

schouders onder gezet heeft. 

Hierbij een kleine bloemlezing: ledenadministratie, Grote Club Actie, clubblad, 



         Atletiek Leudal - De Leudallouper          jaargang 26-3    mei 2015      8 

website, fotograaf, baanverhuur etc. etc. 

Omdat haar man Pieter met pensioen gaat heeft zij ervoor gekozen om haar kostbare tijd meer voor 

andere doeleinden aan te wenden. 

 

Nu Corine aangegeven heeft al haar taken binnen Atletiek Leudal neer te leggen kun je met recht zeggen 

dat er een “gouden” kracht voor de vereniging verloren gaat. 

Het bestuur wilde namens de vereniging haar dankbaarheid aan Corine tonen door haar voor te dragen als 

Erelid van Atletiek Leudal.  

De Algemene Leden Vergadering ging daarmee unaniem onder luid applaus akkoord. 

Met een grote bos bloemen en een oorkonde werd dit nog eens bekrachtigd. 

Met een glimlach van oor tot oor nam Corine daarna het woord en gaf aan dat ze blij verrast en vereerd is 

met deze titel en dat zij met een goed gevoel terug zal denken aan al die jaren dat zij actief is geweest 

binnen onze vereniging. 

Daarvoor bedankte zij ook alle mensen die haar in die jaren gesteund en geholpen hebben. 

Tevens deed Corine nog een beroep op iedereen om er eens over na te denken om zitting in het bestuur te 

gaan nemen omdat de samenstelling zoals deze nu is (4 personen) te weinig is om de kar te blijven 

trekken.Tot slot wenste ze het zittende bestuur veel succes toe en alle aanwezigen heel veel plezier met 

hun sport en andere activiteiten waar ze aan mee doen. 

 

10 Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar   : Mat Skrabanja (voorzitter) 

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar : Corine Ligtenberg (secretaris) 

 

Omdat Corine reeds afscheid genomen had als secretaris en Theo door het zittende bestuur gevraagd was 

de taak van secretaris van Corine over te nemen, mocht de nieuwbakken secretaris zijn eerste 

plichtpleging doen. 

Aan Mat werd gevraagd of hij zich nog weer eens voor 3 jaar wilde verbinden aan de club als voorzitter en 

daar antwoordde hij positief op waarna de vergadering deze herverkiezing bekrachtigde met een applaus. 

Ook werd gevraagd of de vergadering akkoord ging met het besluit van het bestuur om Theo voor te 

dragen als nieuwe secretaris en ook dit werd een applaus bekrachtigd. 

 
 

Aansluitend meldde Mat dat er binnen het bestuur nog een besluit is genomen om de herverkiezing van 

bestuursleden wat te vereenvoudigen. 

In het vervolg kan een bestuurslid, ook wanneer er tussentijds een functiewijziging plaatsvindt, na 3 jaar 

aftreden en zich herkiesbaar stellen. 

 

11 Rondvraag  

Er zijn 2 dames die iets hebben voor de rondvraag: Els Lemmen en Joyce Cranen. 

 

Els Lemmen doet een oproep onder de aanwezigen om zich, voor zover dat nog niet gedaan is, op te geven 

als vrijwilliger bij de avond4daagse. 

Daarnaast kon Els melden dat Penders Voetzorg zich ook weer, via een sponsorcontract, voor de komende 

3 jaar als hoofdsponsor verbindt aan de Penders Voetzorg Avondwandel4daagse. 

Naast de feitelijke financiële sponsoring neemt men ook de zorg voor 

het drukwerk en de verzending daarvan voor haar rekening. 

Mat bedankte Els en natuurlijk de overige commissieleden voor dit 

mooie resultaat en wenste hen succes met organisatie van dit 

evenement voor jong en oud. 

 

Joyce Cranen vraagt of, wanneer de atletiekbaan weer in gebruik 

genomen gaat worden, er ook weer baanwedstrijden georganiseerd 
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kunnen worden.Vanuit het bestuur wordt hier positief op geantwoord. 

Om e.e.a. even duidelijk te stellen wees Joyce op de wedstrijden die onze jeugdleden nu bezoeken bij 

andere verenigingen zoals o.a. het Limburgs Kampioenschap, Zuid Limburg Criterium, Athletic Champs en 

het zou natuurlijk mooi zijn als wij, met behulp van juryleden en welwillende ouders, ook een dergelijke 

wedstrijd zouden organiseren. 

Monique van Rooij haakte hier nog op in met de vraag of ons huidige jurycorps nog up to date is qua kennis 

omdat er volgens haar de afgelopen jaren geen aandacht besteed is aan (bij)scholing. 

 
Monique heeft geconstateerd dat er inmiddels toch nieuwe richtlijnen zijn waar ons corps niet goed 

genoeg van op de hoogte is. 

 

Theo reageerde hierop met de volgende mededeling: 

Inmiddels is er contact gezocht met de AU om te informeren wat de mogelijkheden zijn van bijscholing 

van ons bestaande jurycorps en wat er mogelijk is om binnen onze vereniging nieuwe juryleden te 

scholen.Ook zal onder de huidige juryleden geïnventariseerd worden hoe men er over denkt om een 

bijscholing te gaan volgen.Daarnaast is het zo dat, wanneer wij een eigen gediplomeerde scheidsrechter 

binnen onze vereniging zouden hebben wij deze de (bij)scholing voor (nieuwe) juryleden kan doen. 

Hierop gaf Joyce te kennen dat zij daar wel interesse in heeft en zal Trees van Heeswijk ook nog eens 

gevraagd worden of zij dat ook zou willen.Zij had nl. aangegeven om daar wel eens aan gedacht te 

hebben.N.a.v. de opmerking van Joyce zal er ook bij de AU geïnformeerd worden over de opleiding tot 

scheidsrechter. 

 

M.b.t. de opmerking over te organiseren wedstrijden op- en rond de vernieuwde atletiekbaan is er alle 

ruimte om dit op te pakken. 

Wel dient er rekening mee gehouden worden dat wij momenteel een krappe bezetting in de WOC hebben 

en dat de huidige leden van de WOC dat niet kunnen organiseren. 

Er zal in dat geval een Organisatie Commissie geformeerd moeten worden (net als bij bijv. de avondloop 

en de trailrun) die dan de kar zou moeten trekken. 

Uiteraard kan er een beroep gedaan worden op bestaande know how en beschikbare draaiboeken. 

Het is wellicht een goed plan dat een aantal personen waaronder Joyce Cranen, Michael Snijders en Mark 

Ooms hierover eens kunnen brainstormen hoe dit verder opgepakt kan worden. 

Mochten er lezers van dit verslag zijn die denken: “daar wil ik wel mijn schouders onder zetten” meldt dit 
dan bij het bestuur 
 

Monique van Rooij memoreerde nog aan de pupillencompetitie in de vorm van Athletic Champs. 

Hier doen onze jeugdleden al jaren aan mee en Monique vindt dan ook dat wij het niet kunnen maken om 

nu, als de baan weer gebruikt mag worden, geen pupillenwedstrijd te organiseren. 

Het advies is dan ook, als er een wedstrijd georganiseerd gaat worden, dat wij hiermee zouden moeten 

beginnen. 

Theo meldt dat wij niet voor niets geïnvesteerd hebben in de aankoop van materialen voor de Athletic 

Champs competitie en daarom zullen wij ook een bijdrage moeten leveren in de vorm van het organiseren 

van een wedstrijd. 

 

Tussen deze 2 onderwerpen was er een opmerking van Katja Verheggen m.b.t. het ontbreken van 

waardering voor haar man Jan die al jaren de bosloop organiseert en op andere vlakken inzetbaar is. 

Het bestuur zal zich over de gedane opmerkingen buigen en daar bij Katja op terug komen. 

 

Joyce Cranen had nog een verzoek aan een nieuw lid van de redactie, te weten Rosalie Soelen, dat zij zich 

in een volgende vergadering zou komen voorstellen als redactielid en samensteller van de nieuwsbrief die 

op regelmatige basis naar de jeugdleden wordt gestuurd. 

Deze opmerking van Joyce kwam ook voort uit het feit dat het jammer is dat er zo weinig betrokkenheid 

van de “oudere” jeugdleden is om dergelijke vergaderingen te bezoeken. 
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Aansluitend kwam Daphne Cranen met wat suggesties om het bezoeken van vergaderingen door 

jeugdleden aantrekkelijker te maken. 

Als referentiekader heeft zij Wielerclub Midden Limburg die dit op een bepaalde wijze heeft opgepakt en 

waarvan ook de resultaten zichtbaar zijn. 

Ook bracht Daphe naar voor dat je wellicht met een puntensysteem voor de jeugd kunt gaan werken. 

 
Elke keer wanneer zij aan een wedstrijd mee doen kan men punten verdienen en op een ledenvergadering 

zou je dan bijv. de prijsuitreiking kunnen doen. 

 

Ook gaf Mat aan dat er wel eens gastsprekers zijn uitgenodigd om een vergadering wat meer “body” te 

geven maar daarbij blijft altijd de tijdsfactor een probleem. 

Mocht er echter binnen onze vereniging mensen zijn die ideeën hebben op dit vlak dan staan wij als 

bestuur natuurlijk altijd open voor een gesprek. 

 

Arno Teeuwen haakte hierop in en is het in grote lijnen wel met Daphne eens, tevens gaf hij de suggestie 

om in de toekomst te gaan werken met een PowerPoint Presentatie. 

Je kan dat alle te behandelen onderwerpen daar projecteren en in de pauze zou je een fotocollage 

kunnen presenteren. 

Daphne reageerde met de opmerking dat zij een grafische opleiding doet en dat zij wel eens wil kijken om 

een dergelijke presentatie in elkaar te zetten. 

Mat meldde Daphne dat hij geïnteresseerd is om hier met haar eens over van gedachten te wisselen. 

 

Mat kwam nog met het idee om op een inschrijfformulier ook het beroep (in geval van volwassenen) of 

interesses in te laten vullen. 

A.d.h.v. deze gegevens zou je wellicht ook eens een beroep op iemand kunnen doen voor een bijdrage in 

de club. 

 

Joyce miste nog een stukje sportbeleving want dat is toch ook een punt, waar het binnen een vereniging, 

in haar ogen over gaat. 

Senioren kunnen hun enthousiasme en belevenissen overbrengen op de jeugd in woord en beeld. 

Of dit direct toegepast zou kunnen worden op een ledenvergadering valt wellicht moeilijk te combineren 

maar ook hier geldt………. kom met ideeën !!! 

 

Een eerste aanzet zal al gegeven worden om de (jeugd) baankampioenschappen in september van dit jaar 

te combineren met een familie-bbq. 

Dit kan ook bijdragen tot meer saamhorigheid binnen onze vereniging. 

 

Kortom: genoeg stof tot nadenken om o.a. de vergaderingen meer cachet te geven. 

Om ca. 21.30 uur sloot de voorzitter deze vergadering en werden alle aanwezigen bedankt voor hun 

aanwezigheid en bijdrage. 

 

Namens het bestuur, 

Theo Fokkema 

secretaris 
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Officiële start renovatie atletiekbaan   

 

Met veel belangstelling werd maandagochtend, 20 april, gekeken hoe 

wethouder Piet Verlinden met een speciale machine een stuk van de 

toplaag van de atletiekbaan vakkundig oprolde. Voor onze vereniging 

een feestelijk moment want eindelijk, na ruim 12 jaar problemen met de bobbelvorming van deze 

toplaag, werd er gestart met de volledige renovatie van onze baan. De toplaag is nu verwijderd, het asfalt 

wordt deels weggefreesd en er komen gaten om het water weg te laten lopen. Dan wordt zoab (zeer open 

asfalt beton) aangebracht. Het ‘uitdampen’ hiervan duurt circa 2 weken. 

Vervolgens wordt er een nieuwe toplaag aangebracht: dit is afhankelijk van de weersomstandigheden 

zoals temperatuur en luchtvochtigheid. Het meetwerk en de belijning neemt ook de nodige tijd in beslag 

en uiteindelijk kan de baan dan gekeurd worden door Intron, een speciaal bedrijf dat gecertificeerd is 

door de Atletiekunie. 

Half juni hopen we dan weer gebruik te kunnen maken van een prachtige en vooral veilige atletiekbaan. 
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Twee medailles op de LK Indoor voor Pupillen! 
Tijdens de Limburgse Kampioenschappen Indoor voor pupillen 
in Sittard zijn twee jeugdleden van Atletiek Leudal in de 
prijzen 
gevallen. Op 15 maart veroverde Pupil A Stijn van Pol in de  
meerkamp de zilveren medaille en pupil A Marit Joris mocht 
een bronzen plak in ontvangst nemen. 
Geweldig gedaan! Proficiat! 
 
  50 m ver hoog  punten 
JJB Stijn Zelen 7.97 3.12 0.95  1011 
  60 m ver hoog kogel punten 
JJA Stijn v Pol (2e!) 9.69 3.72 1.05 5.87 1766 
MPA Marit Joris (3e!) 9.47 3.78 1.20 6.80 1981 
MPA Lisa Roumen 10.39 3.12 1.10 5.33 1541 
MPA Indra Ivens 11.25 2.84 1.00 4.52 1243 
MPA Anouk Zelen 11.19 3.09 1.05 4.37 1327  
 
 
 

Berden voorjaarsloop 
 
En voorjaar was het! Voor de eerste keer sinds de winter weer een ¾ tight, de korte mouwen durfde ik 
nog niet…  
 
De Berden Voorjaarsloop, een loop waar ik al een aantal jaren aan meedoe, en waar ik ieder jaar weer 
graag naar terugkeer. Gezellig, goed georganiseerd, veel lopers, veel publiek, veel muziek en een leuk 
rondje, wat wil je nog meer?  
 
Voorjaar… dat viel een beetje tegen. Oke, er stond een waterig zonnetje, maar de saaie 1.5 kilometer 
langs het spoor waren wind in, en wat voor een wind! Ik zou bijna de andere kant op gelopen zijn, maar 
dan werd het wel een heel vreemd rondje. 
 
Ik was rustig gestart, had geen echt tijdsdoel, maar gewoon lekker lopen en lekker genieten. Laat je dat 
nou in Venlo kunnen doen. Aanmoedigingen links en rechts, en een drukte van jewelste met lopers op het 
parcours.  
 
Voorjaar… de zaate hermeniekes langs de kant zijn nog een beetje in de Vastelaovend blijven hangen, 
maar dat mag de pret niet drukken. Ik zou bijna luid gaan meezingen! Oh, als ik dat kan, dan kan er ook 
een tandje snelheid bovenop. 
 
Weer terug naar de loop, halverwege de loop voelde ik dat het goed ging, dus maar eens de “negatieve 
split” geprobeerd. Stond ik daar bijna in spagaat…. Oh nee, dat was die andere sport. Even versnellen, en 
daar kwam Lieke Seunis, met wie ik samen gestart was, weer in beeld. Lieke had het even wat moeilijker, 
maar gelukkig was het voorjaar… 
 
En kon ik Lieke aansporen om er toch weer een tandje bovenop te gooien en is ze me mooi naar de finish 
gevolgd. Daar stonden Jo Fraats en Anita Steffanie alweer op ons te wachten en konden we ons zelf een 
mooie medaille omhangen. 
 
Op naar de zomer! 
 
Tijden: 
 
Jo Fraats: 36:42 
Anita Steffanie 39:01 
Lieke Seunis:  44:20 
Eef Lommen: 43:57 
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Hallo iedereen ! 
Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Rowey Kantelberg   .    

 
     
 
‘Ik  ben 17 jaar oud en ik kom uit Haelen. Ik ben zelf veel met 
sport bezig. Ik loop altijd een tijdje stage bij de atletiek 
vereniging. Ik zit nu op het CIOS  in Sittard. Een opleiding tot 
sportbegeleider. Vandaar dat ik bij de atletiek vereniging mijn 
stage loop. Ik heb gekozen voor de atletiek vereniging omdat 
ik toen ik nog jonger was een aantal jaren zelf atletiek gedaan 
heb. Ik vond het altijd super om te doen !’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herpertz Kraanverhuur Leudalloop  2015 
 

    
Met een nieuwe club werd deze wedstrijd opgepakt en het eerste succes was dat we een sponsor 

gevonden hadden in het bedrijf Herpertz Kraanverhuur in Heythuysen. Het vinden van een datum was al 

een hele klus. Er was gekozen voor het voorjaar omdat de Kermisloop heel veel vrijwilligers vroeg en 

tevens niet kostendekkend was door het gering aantal deelnemers. 

De pers werd veelvuldig door ons benaderd om onze loop onder de aandacht te brengen. Ook werd veel 

werk verricht om de bedrijven er toe aan te zetten om deel te nemen aan de businessrun. Liefst 125 

bedrijven hebben we een uitnodiging gestuurd. Op tal van wedstrijden werd er geflyerd met onze mooie 

flyer en vele bedrijven werden bezocht om een poster op te hangen.  

Op zaterdag 18 april was het dan zover en om 13.00 uur starten we met de opbouw. Gelukkig waren er 

vele vrijwilligers aanwezig en ook voor de wedstrijd zelf deden we geen vergeefs beroep op onze 

Atletiekleden. Om 17.00 uur melden zich de eerste aanmeldingen aan de inschrijftafel en vanaf de eerste 

start van de jeugd  was het een aaneenschakeling van activiteiten. Het parcours lag er prima verzorgd bij 

en zeer zeker het mooie weer deed iedereen genieten. Het mooie aantal deelnemers (totaal 255) was voor 

de organisatie een pluim waardig. Nadat de prijsuitreiking van alle categorieën en bedrijfsrun gedaan was, 

werd er weer met een grote groep alles snel opgeruimd en konden we terug kijken op een geslaagd 

evenement. De organisatie dankt alle die deze activiteit mede hebben doen slagen. 

Voor de uitslagen en foto’s zie    http://www.atletiekleudal.nl/herpertzkraanverhuurleudalloop-2015/                                         

Organisatie Herpertz Kraanverhuur Leudalloop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.herpertz.nl   

http://www.atletiekleudal.nl/herpertzkraanverhuurleudalloop-2015/
http://www.herpertz.nl/nl
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De uitslagen van de Herpertz Kraanverhuur Leudalloop. 

M-12, 1050 m.:  Sam Stijnen  (2e)   Jarno Smeets 3.51, Jesse Hollander 4,09, Luuk Bitter 4.39, Jesse van 
Roy 4.47, Robert van Rooijen 5.48 

V-12, 1050 m.: Marit Joris 4,00, Saar Stijnen 4.01, Lisa Roumen 4.07, Anouk Zelen 4.20, Inez Konings 4.23, 
Manon van Rooij 4.30, Jaimy Hebben 4,35, Mo Hermanns 4.43,Jill Hendrikx 4.49, Britt Wolters 4.50, Loes 
Neuteboom 4.54, Maud Wolters 5.01, Anna Hollander 5.01,  Alicia van Leeuwen 7.03 

M-17, 2500 m.: Noah Hueijerjans (1e)  9.19,, Lasse Hermans 10.18 
V-17, 2500 m.:  Hannah Cranen 12.12 
VSEN, 5000 m.: Elke van Rooij (3e) 21.49 
V45+, 5000 m: Petra Kocken   27.16 
V35+, 5000 m.:  Germana Travaglini 27.55, Judith Princen 33.18 
V50+, 5000 m.:  Mariej-jose Verstegen 25.32 
M50+, 10000 m.: Jo Vestjens 44.14 
M60+, 10000 m.: Jos Beelen 47.52 
M65+, 10000 m.: Jo Fraats (1e)  46.56 
VLREC, 10000 m.: Brigitte Henderickx-Krings 52.55, Joke Timmermans 1:00.23.  
 

 
 
 
 
 

www.rabobank.nl 

 
 
 
 
 
 

Deskundig advies in de grootste hardloop- en 

wandelspeciaalzaak van Nederland! 

 

 

 

www.hetloopcentrum.nl 

 

 

 

 

  
Trailrun Leudal 2015 

 Trail door de parel van Midden-Limburg 

 
Op zondag 7 juni 2015 organiseert Atletiek Leudal voor de 3e keer de Trailrun Leudal. Deze loop gaat door 
het prachtige natuurgebied Leudal en is een uitdaging voor elke beginnende en gevorderde loper. Op veler 
verzoek wordt er een korte afstand van 10 km aan het programma toegevoegd; daarnaast is er een midden 
trail over 19 km en een lange trail van 29 km! 
 

 
Alle activiteiten m.b.t. de Trailrun Leudal zijn te volgen op een eigen 
website www.trailrunleudal.nl, daarnaast op twitter onder het Twitter-

https://www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/peelmaasenleudal
http://www.hetloopcentrum.nl/
http://www.trailrunleudal.nl/
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account @TrailrunLeudal (hoe kan het ook anders). En kijk uiteraard ook op Facebook! 

De inschrijving is al geopend! Vol=Vol. 
Marathon Rotterdam 2015  
 
Een lange voorbereiding daar ga ik altijd voor maar dit jaar ging het niet voorspoedig. In mijn 
voorbereiding passen zowel de Halve van Posterholt in januari en de Venloop in maart maar door lange 
verkoudheid en nog gevolg door een ontsteking op mijn scheenbeen gingen ze beide aan mijn neus 
voorbij. Gelukkig kon ik op vrijdag toch mijn lange duurlopen met mijn loopmaten en lady's doen. De basis 
werd gelegd maar de kuur welke afliep 10 dagen voor de start maakte het spannend. Twee weken geen 
trainen maar gelukkig wel wandelen en niet echt ziek  deden we toch besluiten om te starten en vol 
goede moed zette we koers naar 010 ( Rotterdam). Met Patrick, Arno en Guus stonden we ruimschoots op 
tijd in het startvak te wachten op Lee Towers en het startschot. We waren niet alleen want Frans Heffels 
wist ons te vertellen dat we met ruim 15000 waren. Frans gaf alle lopers nog de laatste adviezen over de 
wind en achteraf gezien, hij had helemaal gelijk. Op einde wind tegen en in het begin. Patrick stond in 
een vak voor ons en die hebben we niet meer gezien. Arno gaf gelijk gas en ook die zagen we pas terug bij 
de finish. Samen met Guus zetten we er stevig de pas in en we schrokken ervan dat we vlak bij de pacers 
van de 3.15 liepen. We hebben ze nog best lang in het vizier gehad en dat gaf aan dat we goed bezig 
waren. Beide een plaspauze (18 seconden) hielden ons niet van het snelle tempo af. Zeer gelijk lopende 
blokken van 5 km en dat hielden we vol tot de 30 Km. Net voor de 30 moest ik Guus bij een klimmetje uit 
een viaduct laten lopen maar ik had hem al eerder uitgezwaaid. Ik kon het tempo toch nog goed 
vasthouden zeker omdat ik wist dat schoondochter Erna en zoon Luc me daar water aan zouden reiken. 
Dan de Kralingse bossen in en wetende dat ik weer een flesje zou ontvangen bij de 
39 km hielp mij om het tempo, wat langzaam wat opliep, niet te veel te laten 
dalen. De hartslag bleef prima en in de wetenschap dat ik onder de 3.25 zou lopen 
gaven me vertrouwen. Genietend van alles om me heen liep ik richting de 
Coolsingel waar ik hoorde dat Guus net binnen kwam en het grapje van Frans. " 
opsporing verzocht voor Har Boonen " voor mij goed hoorbaar was. De finish was in 
zicht en voldaan en dik tevree ging ik met een tijd van 3.23.46 richting mijn 
wachtende loopmaten. Mooi op tijd thuis werd er met dikke friet de dag afgesloten. 
Rotterdam tot in 2016. 
 
Har 
 
Mijn marathon had dit jaar een extra tintje!! 
Aan mijn 14e marathon van Rotterdam heb ik de actie voor het Wereld Kanker onderzoek Fonds 
verbonden. Als gezonde sporter iets terug doen  voor onze zieke medemens is mijn drive om aan deze 
actie van het Wereld Kanker Onderzoek deel te nemen. Helaas worden we te vaak geconfronteerd met 
deze ziekte bij familie, vrienden, collega's, loopmaten. Ik heb al langer uitgekeken naar een passende 
actie en toen ik deze tegen kwam als officiële actie verbonden aan de marathon van Rotterdam heb ik me 
meteen aangemeld. Via mail en gericht benaderen van mijn netwerk heb ik de sponsoractie gestart. Mijn 
verwachtingen zijn ver overtroffen. Had ik de ervaring van 3x Samen Loop voor Hoop waar je met hang en 
wurgen enkele tientjes binnen kon halen liep de teller voor deze actie heel snel naar de duizend euro om 
uiteindelijk zondag een stand te bereiken van bijna 1.400,-- en de actie loopt ook na de marathon nog 
door. Voor degene die nog wil sponsoren verwijs ik graag naar de site  
http://inactietegenkanker.nl/acties/laevenguus-home-nl/guus-laeven-loopt-voor-een-leven-zonder-
dodelijke-kanker/. Ga eens naar deze url en laat je inspireren voor een donatie. Alvast heel hartelijk 
bedankt. 

En nu mijn marathon ervaring 2015. Vroeg uit de veren om op tijd (06.15 uur) in de auto te zitten naar 
de Maasstad, want de start was reeds om 10.00 uur. Je wil ook nog even je laatste voorbereiding kunnen 
doen en sfeer proeven. En die sfeer was uitstekend met Lee Towers op de hoogwerker om de hardloop 
menigte toe te zingen bij de start, de duizenden enthousiaste supporters langs de route en het fraaie 
lente weer 15C (niet te warm en niet te koud). Ingrediënten voor een goede marathon. Dat bleek ook zo 
te zijn, want ik heb één van mijn beste marathons gelopen. De beruchte man met de hamer bleef uit. Met 
een tijd van 3 uur 21 min. 05 sec. was ik 9 minuten sneller als vorig jaar. Voor de start met mijn 
loopmaten van de Atletiekvereniging Atletiek Leudal nog even op de foto (bijgevoegd).Langs deze weg wil 
ik Har, Arno en Har heel hartelijk bedanken voor de vele fijne trainingskilometers en de gezellige 
marathondag, onze trouwe supporters (Mariëlle, Jantine, Erna, Luc, Ad, Jo en ongetwijfeld heb ik er nog 
gemist langs de route) voor hun aanmoedigingen en mijn sponsors dank zeggen voor hun donaties, mede 
waardoor deze marathon voor mij een heel bijzonder tintje heeft gekregen. Mijn motto:”Iets terug 

http://inactietegenkanker.nl/acties/laevenguus-home-nl/guus-laeven-loo
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kunnen doen als gezonde sporter voor onze zieke medemens” is wat mij betreft geslaagd. Ik hoop van 
ganser harte dat de onderzoekers deze gevreesde ziekte van een dodelijke om kunnen buigen in een te 
genezen ziekte of toch minimaal een chronische aandoening. Blijf allen gezond en vooral sporten!! 

Hardloop groeten Guus Laeven. 
 
En zo liep ook ik het jaar 2015 binnen. Met de halve marathon van Eindhoven in gedachte waar ik nog 
herstellende was van een armoperatie, en toch alweer 2 flinke trailruns in het vooruitzicht had. Maar het 
uiteindelijke doel was toch weer de marathon van Rotterdam. Ik was er met inschrijven vroeg bij ditmaal, 
en wist  ook dat Har weer naar Rotterdam zou gaan. Dus ik was er wel zeker van dat  "You never walk 
alone" ook dit jaar weer zou gelden, voor wat betreft Atletiek  Leudal atleten.  Guus en Patrick waren 
toen nog in de ban van de marathon  " Limburgs mooiste ", maar hebben zich uiteindelijk ook aangesloten. 
Vorig jaar kon ik in Rotterdam helaas met alle moeite mijn tijd van 2013 niet  scherper stellen. Dit jaar 
was echter de voorbereiding grotendeels 
hetzelfde. Met in januari en februari een 30 km trail in Landgraaf en Beek. Daar waren zware modderige 
wei- en kleilanden, koude wind,  een enkel sneeuwbuitje en voeten als Frodo aan het eind, tot meer 
begaanbare zandweggetjes en zeker vriendelijkere weersomstandigheden in het Limburgse Beek. De 
voorbereiding was dus goed aan de gang, en 12 april kwam met rasse 
schreden  dichter bij. Vaak werden we op de training vergezeld door de "Enschede gangers".  Onze 
clublopers die een week later op 19 april in Enschede de marathon zijn gaan lopen. Waar tijdens de 
trainingen vaak een hoop schuine opmerkingen, grappen en 
prestaties van de Rotterdam en Enschede groep over en weer vergeleken werden. Het leverde leuke 
momenten op. 
Dit keer had ik een marathon weekeind in de planning. En ben ik op zaterdagochtend  met de trein naar 
Rotterdam gereisd. Het startnummer op zaterdag op de  marathon-expo in het World Trade Center 
afgehaald. En vele indrukken en sfeer proeven  op de marathon-expo. Vele talen kwamen me ten gehore, 
wat mij aangaf hoe  internationaal de marathon van Rotterdam is. Ook 
trof ik later op de dag Patrick en Jantine  op de expo, die ook voor een overnachting in Rotterdam hadden 
gekozen. Na de  pasta party in een Italiaans restaurant, waar we de collega lopers Van Jones ledermode 
 uit Venlo en omstreken nog ontmoete, keerden we ons tot het hotel waar we die nacht  sliepen. Met het 
recept 2 donkerbruine biertjes en dan onder de wol, 
een perfecte  nachtrust gehad, en lekker op tijd op voor het ontbijt. De gezonde spanning liep zeker  op 
naargelang het klokje tikte, en zo bracht Lee zijn "You never walk Alone" weer ten  gehore voor alle 
startende marathon deelnemers en diens supporters op de Coolsingel. Misschien een beetje ambitieus 
maar met een streeftijd van 3.15 uur op het netvlies  klonk het startschot, en we waren weg. Door ieders 
individuele doel viel ons groepje  van Guus Har en Arno vanaf de start al direct uit elkaar. Patrick stond 
een vak voor ons  en zagen we bij de start nog net wegschieten. De omstandigheden waren voor mij 
perfect een graad of 12 
bij de start, en een aangenaam zonnetje. De door Frans Heffels aangekondigde tegenwind kwamen we al 
snel genoeg tegen, die me toch zo nu en dan attendeerde om op mijn klokje te kijken, om teveel terugval 
in snelheid te voorkomen. 
Dat op mijn klokje kijken heeft me zeker positief geholpen. Met een strakke 4 min. 35  sec./km passeerde 
ik al verrassend bijna 2 minuten eerder de helft van de marathon  als gepland. Maar dat zegt natuurlijk 
nog helemaal niets. Wat dit jaar uitbleef is het  moment dat ik echt een plas pauze moest nemen. En 
ondanks de tegenwind kon ik  mijn geplande 4 min. 35 sec./km 
perfect vasthouden. Ik liep al best met een smile in  gedachte en passeerde de 30 en 35 km 
tijdsregistratie zonder het mannetje met de  hamer tegen te komen. Al was ik wel bang dat dit nog zou 
gebeuren, maar integendeel  heb ik de laatste 2 kilometer nog tegen de 4 min. 20 sec. aan kunnen lopen. 
De Coolsingel op draaiende hoorde ik Frans Heffels me als Atletiek leudaller 
luid binnen  halen. Ik voelde me alweer een echte atleet. Al zeker toen ik wist dat ik mijn PR dik aan  het 
verbeteren was. Uiteindelijk bleek ik 10,5 min. onder mijn PR gedoken te zijn met 3 uur 12 min. 20 sec. 
als eindtijd. Wat was ik trots op deze prestatie. Met mijn 3e met  naam en tijd gegraveerde marathon 
Rotterdam medaille keerde Guus Har Patrick en ik  fier terug richting het Limburgse waar ik deze fijn kan 
toevoegen aan de rest van mijn  verzameling medailles. Dan rest mij 
zeker ook Jack weer te bedanken voor het  maken van het trainingsschema en ook Olaf voor de trainingen. 
En Mariëlle,  Jantine en natuurlijk de rest van de supporters voor het aanmoedigen en de gemaakte  foto's 
op het 
strijdtoneel. 
Op naar de volgende uitdaging! 
Greetzz Arno. 
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Rond november van het afgelopen jaar ontstond bij mij de gedachte om weer eens een marathon te gaan 

lopen.  Vanwege een aantal langdurige en hardnekkige (pees)blessures had ik de voorbije jaren weliswaar 

ruim 25.000 kilometer op mijn racefiets afgelegd, maar was ik niet echt toegekomen aan de gewenste 

hardlooptrainingen. De talloze bezoeken aan het ziekenhuis met ons zoontje Jurre droegen daar ook niet 

echt aan bij. Inmiddels was het dus al van 2009 geleden dat ik Stockholm mijn tot dusver laatste marathon 

had gelopen. Ik herinner me die dag echter nog als de dag van gisteren, gezien de tropische temperaturen 

van ruim 30 graden. Een dag die ik me ook nog goed herinner is die van 15 april 2007. Dat was de dag van 

de Rotterdam Marathon die eveneens onder tropische temperaturen had plaatsgevonden. Ik ben toen zelf 

na 19 kilometer uitgestapt om er later thuis achter te komen dat de organisatie na 30 kilometer de 

wedstrijd had afgelast vanwege de hitte, de vele onwel wordende mensen en het grote gebrek aan 

voldoende water. Een wijs besluit dus. 

Om toch in Rotterdam een marathon te voltooien, viel de keuze dus op deze havenstad. In 16 weken tijd 

liep ik 1050 kilometer als voorbereiding. Met name met Arno heb ik meerdere trainingen gedaan, maar ook 

Har en Guus behoorden tot mijn loopmaatjes.  

Op 12 april was dan eindelijk de grote dag. Het was lekker weer, maar jammer genoeg stond er een flinke 

wind, getuige de strak wapperende vlaggen overal in de stad. De eerste 25 kilometer verliepen exact 

volgens schema, nl. rond de 21:30 per 5 kilometer. Bij de 2e passage van de Erasmusbrug begonnen mijn 

benen echter al enigszins vol te lopen. Veel te vroeg natuurlijk, maar waarschijnlijk een gevolg van de 

tegenwind tussen 16 en 24 kilometer. In het kleine groepje waar ik in liep was schuilen tegen deze wind 

haast niet mogelijk. Gelukkig kon ik het tempo tot 33 kilometer (met enige moeite) redelijk vasthouden. 

Hier stond de wind ook heel wat gunstiger. Even dacht ik er zelfs helemaal door te komen. Tot 

kilometerpunt 35! Ineens stond ik omlaag te staren op het asfalt onder me .. dat niet meer bewoog. Ik 

stond simpelweg stil. Het was niet de man met de hamer, maar een heel vuurpeloton dat met finaal 

afschoot. Water, sportdrank, ranja, banaan, druivensuiker, niets hielp meer. Tussen 35 en 40 kilometer 

heb ik volgens mij 7 tot 8 minuten verspeeld op het schema. Het enige wat ik me nog kan herinneren is 

dat er ergens ineens een Atletiek Leudal shirt voorbij zoefde. Het was Arno die een supermarathon aan 

het lopen was. Meewarig spoorde hij me nog aan, maar als de benen niet willen ... De laatste 2 kilometer 

heb ik vervolgens weer normaal kunnen afleggen, met name door de fantastische sfeer en aanmoedigingen 

op de Coolsingel. Toch voldaan bereikte ik de finish (dat was me eerder niet gelukt in Rotterdam) in een 

tijd van 3 uur en 13 minuten. Arno was al zo’n 1,5 minuut binnen, Guus volgde op 8 minuten en Har op 13 

minuten. Sorry Har, maar er zaten er toch echt 3 uit Roggel voor je . 

Later bleek dat ook de toppers in de laatste 7 kilometer flink wat tijd hadden ingeleverd vanwege Jan de 

Wind. De organisatie was dan wel erg trots op het nóg snellere parcours dan de voorgaande jaren, maar 

ondanks het feit dat er halfweg nog onder het WR-schema werd gelopen, lag de winnende eindtijd echter 

een kleine 4 minuten boven het WR. Het bleek de langzaamste eindtijd in Rotterdam sinds … jawel … de 

tropische editie van 2007. Of het parcours trouwens echt zo snel is? Volgens mijn Suunto (GPS/ 

barometer/hoogtemeter) moeten er 97 hoogtemeters worden overbrugd. Ik weet niet of de Leudaltrail dat 

haalt. 

Hoe dan ook, ondanks het vuurpeloton op 36 kilometer heb ik een schitterende dag beleefd en ben ik blij 

met mijn medaille en T-shirt. Het mooie van een marathon zit hem naast de dag van het evenement 

eveneens in de voorbereiding. Momenten samen met loopmaatjes, kilometers alleen genieten, door de 

regen, wind, modder, zonneschijn, op de baan, weg en in het bos. Heerlijk dat je zoiets als liefhebber van 

hardlopen kan en mag ervaren. In ieder geval smaakt dit naar meer en zal er zeker nog eens een marathon 

volgen. 

Hardloopgroet, 

Patrick Snijders 
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Penders Voetzorg Leudal Wandel 4–daagse 2015 
 

Van 18 t/m 22 mei wordt door onze vereniging voor de veertigste maal de Wandel  4 – daagse 

georganiseerd. 

Doordat drie jaar geleden een contract werd getekend met onze hoofdsponsor Penders Voetzorg is toen de 

naam veranderd in Penders Voetzorg Leudal Wandel  4 - daagse. En ook de komende jaren zal dit zo 

blijven.  Dankzij een prima samenwerking met deze sponsor is half april het contract nog eens voor drie 

jaar verlengd. 

Evenals voorgaande jaren is (behalve op de slotavond) de start en finish bij Restaurant De Busjop. Daar 

liggen weer schitterende routes klaar en zal het na afloop erg gezellig zijn. 

Onderweg is er natuurlijk elke avond een gezellige stempelpost die bemand /bevrouwd zal worden door 

een aantal enthousiaste leden  

Op de slotavond is vertrek en aankomst  op het plein bij onze hoofdsponsor. Dankzij een goede 

samenwerking met Penders Voetzorg, Restaurant de Busjop en Porto Maurizio zal deze avond extra 

feestelijk zijn met o.a. live muziek en allerlei activiteiten voor de jeugd. Kinderen kunnen zich laten 

schminken, er komt een circus waar je zelf aan mee kunt doen en enkele leden zullen, evenals afgelopen 

jaar, weer een leuk parcours uitzetten. 

Jeugdleden opgelet !!!  

In de week vóór de 4 – daagse zullen op de basisscholen flyers worden uitgedeeld. Als je op de slotavond 

het strookje van die flyer meebrengt en dat inlevert met je afgestempelde wandelkaart krijg je een leuke 

verrassing.  

Speciale gast op de slotavond is oud topsporter  Bas van de Goor. Hij is in de jaren negentig met zijn 

volleybal – team Olympisch kampioen geweest. Bas zet zich met de Bas van de Goor Foundation in voor 

mensen met diabetes. Bas zal met een groep meewandelen en aan de 4 – dagen wandelaars de medailles 

uitreiken. 

Redenen genoeg dus om aan dit mooie evenement  je medewerking te verlenen. 

Kom  wandelen, ontdekken en genieten tijdens deze jubileum – editie ! 

Namens de 4 – daagse commissie,  

Els Lemmen.                                                                   

 

 
Penders Voetzorg 

Hoofdsponsor van de Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pendersvoetzorg.nl/
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Verslaag van “Rundje um ut hundje 
 
” in Hôrs op ein songteks van America’s beste band Rowwen Hèze “Vur de kerk op ’t plein”. Umdet ik nao 
aafloup van ut Rundje met ut hundje det veur de kerk op ut plein steit, dit 
leedje neet mieër oet miene kop kreeg. 
 
Vur de kerk ligk ein rundje! 
 
Vur de kerk 
Un rundje 
Ut hundje 
 
Vur de kerk op ’t plein 
Startte weej vur ut rundje 
Det lupt um ut hundje 
En gans door Hors, hors dörrep 
Vur de kerk op ’t plein 
 
Vur de kerk 
Un rundje 
Ut hundje 
 
Vur de kerk op ’t plein 
Twieë rundjes um ut hundje 
Viëf kilomaeter lang knalluh 
Nar unne sjoeëne tiëd, ein PR 
Vur de kerk op ’t plein 
 
Vur de kerk 
Un rundje 
Ut hundje 
 
Vur de kerk op ’t plein 
Lepe we met Atletiek Leudal 
Ôs klupke te promoote 
En ut piesende hundje te begaaje 
Vur de kerk op ’t plein 
 
Vur de kerk op ’t plein 
Leupt ’t spoor als altied 
Verder weg nar ’t volgend jaor 
Nar ’n gans nij begin, nij refrein 
Vur de kerk op ’t plein 
 
En dus: volgend jaor weer op “nar Hôrs” 
 
Eef Lommen 
 

 

 

 
 

Zondag 19 april   Marathon, Enschede 

 

Leon Stijnen 3:01:37, Bert van Bogget 3:16:01, Roger Sieben 3:20:14, Mat Skrabanja 3:50:21, 
Thijs Verstappen 3:54:00 

10000 m.: Jack Breuer 41:47 
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 mebo.boschcarservice.nl 

 

DIERENKLINIEK HEYTHUYSEN 
 

Dierenartsen J.G. Neuteboom  
en A. Maes 

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.lemmentuinenpark.nl 

 

 

 

 

 

 

 
innovista.nu 

 

 

 

 

                      

 

   

www.steinerautoschade.nl 
  

http://mebo.boschcarservice.nl/
file:///D:/CLUBBLAD%20DE%20LEUDALLOUPER/CLUBBLADEN%20TOTAAL/2015%20clubbladen/AL%20Clubblad%20152%20maart%202015/digitaal/www.dierenkliniekheythuysen.nl
file:///D:/CLUBBLAD%20DE%20LEUDALLOUPER/CLUBBLADEN%20TOTAAL/2015%20clubbladen/AL%20Clubblad%20152%20maart%202015/digitaal/www.lemmentuinenpark.nl
http://innovista.nu/
http://www.steinerautoschade.nl/
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Cox en Co Midden Limburgs Avondloop Criterium 2015 

Za 09-05 Guus Wokke Opticienloop - Panningen 
Vr 29-05 Singelloop -  Weert 
Za 13-06 Kragten Avondloop -  Herten 
Za 04-07 Knooppunt Baarlo Loop - Baarlo 
 
Zie verder op www.middenlimburgsavondloopcriterium.nl 
 

 

 

 

 

 

WANDELTOCHT MAANDAG-/ZATERDAGDAMES   

 Nou, daar staan we dan, vóór de “Bombardon”, 10 vrouw sterk, 10 uur zaterdagochtend, 14 maart 2015. 

Op zijn “vrijetijds” gekleed, stevige wandelschoenen aan de voeten. Het is de bedoeling dat we naar 

Aubel in België rijden om daar een wandelroute van ca. 13 km. af te 

gaan leggen. Met 3 auto’s vertrekken we even na tienen richting 

zuiden. Eerst nog even in Grathem de 11de vrouw ophalen en dan de 

A2 op. Maar dan………. 

begint zich tussen Echt en Geleen een file te vormen. We mogen nog 

maar 50 km per uur rijden. Na een poos stapvoets te hebben 

gereden, komen we achter de reden: een vrachtwagen met pech 

langs de weg. Nou, nu we voorbij de kapotte vrachtwagen zijn,  

mogen we weer met een lekkere snelheid verder tuffen. 

Rond half 12 worden de auto’s geparkeerd bij café “Modern” wat 

gelegen is tegenover herberg “Moeder de gans” in Teuven (België). 

Het (eet-)café is een gewezen basisschool. Mooi!!! Eenmaal binnen  

Treffen we de 12de vrouw die ook met ons mee gaat. Na wat warms 

te hebben gedronken en een stuk vlaai verorberd te hebben, rijden 

we de laatste kilometertjes naar het beginpunt van de route. 

 

Wie niet in beweging is , loopt nergens tegenaan 

(stellingnemer: Marcel den Hoed, Universiteit Maastricht ) 

Ingezonden door Agnes Rijks  

 

 

http://www.middenlimburgsavondloopcriterium.nl/
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Lucy krijgt de routebeschrijving in haar handen geduwd en Moniek beheert de plattegrond. De route start 

door drassige weilanden, gevolgd door stukken bos en holle wegen. Lucy bepaalt de route en Moniek is de 

controlerende factor. Het werkt prima! Tot dat Val-Dieux in zicht is. Bij een kruispunt gaan we naar 

links........na 500 meter komt de corrigerende Moniek op het idee dat het beter was geweest om bij het 

kruispunt rechtdoor te gaan. Geen punt, we zijn nog fris en kunnen een stootje hebben. We komen langs 

een leuk gehucht met oude panden. Lei tegen de muren van de kerk en in het dal zien we de abdij al 

liggen. 

Na een kilometer of 7 à 8 (misschien zelfs een kleine 10), komen we aan bij abdij Val-Dieux. 

Je kunt er van kleine snack tot uitgebreid “diner” krijgen. De meesten houden het bij een soep of salade 

met abdijbrood erbij.Nadat de maagjes zijn gevuld, lopen we nog even de abdijwinkel binnen. Er zijn niet 

alleen allerlei religieuze spullen te koop, maar ook verschillende zelfgemaakte artikelen (kazen, bier, 

wijn, jam, honing). 

Daarna gaat de tocht weer verder. 

Het weer begint killer te worden, maar het uitzicht is prachtig. Het is hier duidelijk heuvelachtiger dan bij 

ons deel van Limburg. Als we even op weg zijn, zien we de abdij weer in het dal liggen. Het gebouw is op 

zich al schitterend. We gaan over smalle paadjes, door weilanden en “verharde” wegen die twijfelachtig 

verhard zijn. Stijl omhoog en omlaag. We komen langs een huis dat afgelegen ligt. Het lijkt dat het 

moeilijk bereikbaar is. Maar we bewonderen het. Het heeft een groot terras aan de achterkant dat 

uitzicht geeft over een uitgestrekt dal. Daarna lopen we door modderige wegen en weer door drassige 

weilanden. Soms is het zelfs moeilijk doorgang te vinden.  

De poortjes tussen de weien zijn wel heel speciaal. Niet zo'n draaipoortjes zoals in zuid- Limburg, maar 

van die "kantel-en-weer-terug" poortjes. Het is even wennen, maar met een beetje geduld overwinnen we 

die ook. Af en toe worden we getrakteerd op "frisse aroma's". De boeren zijn druk in de weer het land 

weer vruchtbaar te maken. Rond half vijf bereiken we Aubel. De kerkklokken luiden en we zien 

mensen die zich voorbereiden op de Heilige mis. Wij hebben een ander doel. We zoeken de 

parkeerplaats. Waar was die ook al weer? Al snel herkennen we de sportvelden en de hal, waar we 's 

morgens de auto neer hebben gezet. Moe maar voldaan stappen we in de auto richting Heytse. We kletsen 

gezellig verder onderweg. Op de parkeerplaats bij de Bombardon wordt even de verkleedtruc toegepast 

en wisseling van auto's. Zelf ben ik (Marjos) 's avonds verhinderd en neem afscheid. De groep gaat verder 

naar Roggel om bij de Leistert een hapje te gaan eten. 

Dat was een succes, vooral het toetje!!!! 

Twee dames hadden n.l. “Boerenjongens” besteld maar het leek meer op “Boerenmeisjes”, want er zaten 

pruimen in…………… 

Nou, hilariteit ten top natuurlijk. Zo kwam er een buikpijn-van-het-lachen einde aan deze gezellige, 

sportieve, fijne dag!!!!!!! 

Marjos en Jeannette 
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Uitslagen cd competitie  18 april  

Competitie Junioren C/D wedstrijd , Roermond 18 april 2015  
Meisjes Junior C - 1000 meter: Aafke Wienen 3:59,23s; Inez Konings 4:10,14s; Mo Hermans 4:19,54s. 
Meisjes Junior C - 80 meter: Hannah Cranen 10.76s (1e); Manon van Rooij 12.42s; Laura Zelen 14.28s. 
Discuswerpen 1kg: Nadine Sporl 11,62 m. 
Hoogspringen: Manon van Rooij 1,25 m; Mo Hermans 1,15 m. 
Kogelstoten 3 kg: Nadine Sporl 6,53 m; Laura Zelen 4,47 m. 
Speerwerpen 500 gr: Aafke Wienen 11,80 m. 
Verspringen: Hannah Cranen 4,49 m. (2e);  Inez Konings 3,13 m. 
Team Estafette 4x80m: 47,81s. 
Puntentotaal: 3664 punten 

Uitslagen halve marathon Sint Anthonis en Venloop  

21-03-2015 

V40 Jozet Tomassen 1:41:15 
V40 Ellen Poels  1:49:38 
M50 Bert van Bogget 1:30:16 
M50 Jo Vestjens  1:41:34 
 
Weir Minerals Venloop, Venlo 

22-03-2015  

Halve 

Marathon 

  Halve 

Marathon 

  

M30 Arno Theeuwen 1:30:18 V30 Simone Apon 1:52:07 

M35 Roger Sieben 1:34:59 V30 Nikie Tubee 1:56:25 

M40 Stefan Smeets 1:43:14 V35 Veroni Barten 2:04:01 

M45                       Leon Stijnen          1:27:38    

M50 Guus Laeven 1:32:11 10 km   

M50 Mat Skrabanja 1:44:46 M60 Ad Lenaerts 53:11 

M55  Jan Jacobs 1:37:11 V40 Christina Vugs 52:39 

M60 Jos Beelen 1:46:27 V40 Thea v Bruggen 1:14:55 

M65 Jo Fraats 1:47:21 5km   

   JJB  Job Derks 22:35 

1km   MJB Elke van Rooij 23:49 

MPA Marit Joris 3:46 MJB Hannah Kochx 31:05 

MPA Lisa Roumen 3:52 VRC Marie-José 

Verstegen 

25:30 

   VRC Chris Blom 26:48 

http://www.atletiek.nu/atleet/main/34912/
http://www.atletiek.nu/atleet/main/34903/
http://www.atletiek.nu/atleet/main/34912/
http://www.atletiek.nu/atleet/main/34908/
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 En daar sta je dan ………………….. 

 
Een afscheid …. en toch ook weer niet. Ik ga niet weg, niet verhuizen of stoppen met mijn trainingen. Het 
is alleen het neerleggen van alle vrijwilligerswerkzaamheden. Ik ben in 2002 begonnen als 
bestuurssecretaris, maar in de loop van de afgelopen 13 jaar heb ik veel functies naar me toegetrokken. 
Onbewust, waarschijnlijk omdat ik in tegenstelling tot mijn werkende collega-bestuursleden meer tijd had 
om nog wat extra’s te doen. En dat ik vlakbij de atletiekbaan woon had ook zo z’n voordelen voor de club. 
Als mijn Pieter dan afscheid gaat neemt van zijn werkend leven door met pensioen te gaan, wordt het ook 

voor mij tijd om het wat rustiger aan te doen.  
                                                      
En dan is het zover. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 april krijg ik een stevig 
applaus van de aanwezigen na de lovende woorden van voorzitter Mat 
Skrabanja. Ik word er verlegen van, maar helemaal als Mat 
toestemming vraagt aan de ledenvergadering of zij instemmen met het 
erelidmaatschap van Atletiek Leudal! Wow, zeker niet verwacht!  
Een mooie bos bloemen siert mijn woonkamer en aan de muur prijkt, 
ingelijst en wel, het bewijs dat ik écht Erelid Atletiek Leudal ben 
geworden. Dank, mijn grote dank voor deze eer! Ik ben er trots op! 
 
Foto: Uit handen van onze voorzitter nam Corine later het diploma in 
ontvangst, terwijl ze druk in de tuin  
de bloemetjes buiten zette (letterlijk dan)) 
 

 
 

 
Corine Ligtenberg,  
Geen secretaris meer, maar gewoon DRC en SW 

 

 

 

 

 

 

 

Schaatsen in Maaseik 

Ik vond het schaatsen heel leuk en de rest denk ik ook wel. Ik vond ook dat iedereen die het deed het heel 

goed kon, ook voor degene die het nog nooit hadden gedaan 

 Ik ben op het laatst maar een keer gevallen. Het was ook een hele grote baan vond ik zelf dus je kon 

lekker veel doen, zelfs tikkertje dat had ik met een paar kinderen gedaan het was heel leuk. Er was ook 

een meisje die we niet kende en die het heel goed kon, ik wou dat ik het zo goed kon.   

Groetjes van Saar. Meer  foto’s zijn terug te vinden op de website 

http://www.atletiekleudal.nl/plezier-met-schaatsen-op-de-jeugddag 

 

http://www.atletiekleudal.nl/plezier-met-schaatsen-op-de-jeugddag
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6-4-2015     

Hoi, Vandaag met Hannah in Vught geweest. Leuke wedstrijd en een redelijk gevuld deelnemersveld. 
Jammer dat we de enige van Heytse waren. Volgende keer met meer naar 
toe gaan. :)        

 80 M.Hannah Cranen  Atletiek Leudal  10,83  -0.3 m/s 

 150m.Hannah Cranen  Atletiek Leudal            20,08  +0.2 m/s 

300m. Tijdens test startje een salto gemaakt. Zie foto' De laatste 50 m. met 
veel pijn uitgelopen met onderstaand resultaat. Er had een redelijk snelle 
tijd in gezeten!?!? 

Hannah Cranen  Atletiek Leudal  45,11 

 

 

http://www.atletiek.nu/atleet/main/29510/
http://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/259/203/
http://www.atletiek.nu/atleet/main/29511/
http://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/259/203/
http://www.atletiek.nu/atleet/main/29511/
http://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/259/203/
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Rabobank Clubkas Campagne 2015  
 
 

Stemmen op je favoriete vereniging!  
 
Het is weer tijd voor de Rabobank Clubkas Campagne. Deze activiteit heeft de Rabobank opgezet om het 
regionale verenigingsleven een financieel steuntje in de rug te geven. Er is een flink bedrag beschikbaar 
gesteld voor alle verenigingen en stichtingen die vallen onder het werkterrein van Rabobank Peel, Maas en 
Leudal.  
De bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne is afhankelijk van het aantal stemmen dat uitgebracht 
wordt op de vereniging. De Leden van de Rabobank mogen 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete 

verenigingen (maximaal 2 aan één vereniging). Afhankelijk van het totaal aantal 
uitgebracht stemmen wordt de waarde van elke stem berekend. 
 
Alléén Leden van de Rabobank mogen stemmen (heb je een rekening bij 
bovenstaande bank dan ben je niet automatisch lid; daar moet je je apart voor 
aanmelden).  
 
Van maandag 11 mei t/m vrijdag 22 mei mag je stemmen en je stemcode ontvang 
je tegen die tijd van de Rabobank. We hebben weer een mooie flyer in de maak 
om te proberen alle inwoners van Heythuysen en omgeving over te halen om op 
Atletiek Leudal te stemmen. 
 
Door de samenwerking die we zijn aangegaan, adviseren wij jullie om de 5 
stemmen als volgt te verdelen:  
 2 stemmen op Atletiek Leudal (maar dat is logisch hè …….) 
 1 stem op Seniorenvereniging Heythuysen 
 1 stem op Tonieëlgroep Heitse  
 1 stem op  BadmintonClub Heytse 
 
Doe straks je best om met lobbyen, met flyeren, via je Facebook- of Twitter-
account, door een smsje, mailtje of gewoon door mondeling te communiceren (dat 
kan ook nog in deze tijd!) alle familieleden, vrienden, buren, bekenden, collega’s, 
etc. over te halen om op Atletiek Leudal te stemmen!!!! 
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www.riss.nl 

 

www.pendersvoetzorg.nl 
 

 

- Persoonlijke benadering – 
- Flexibel - Geen wachtlijst – 
Erna Boonen-Wijnhoven 
In het Tienderveld 26 6093 JL HEYTHUYSEN 
06 55783221 erna@fysioheytse.nl  
www.fysioheytse.nl 

 

 

  

 

 

 

www.multifocaaloptiek.nl 

 

            Rolstoelautoverhuur (zonder chauffeur)   
 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie en verhuur bij Jos en Ria Snijkers 06-27423373 

 

www.lobbes.com 

http://www.riss.nl/
http://www.pendersvoetzorg.nl/
http://www.fysioheytse.nl/
http://multifocaaloptiek.nl/
http://www.lobbes.com/
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Paparazzi, iets voor jou? 

De clubbladredactie zoekt dringend uitbreiding! 

Informeer bij Yolanda Hubert of Har Boonen 

De koning te rijk met de klusploeg ………….. 
 
Koningsspelen 2015! Een waar fenomeen aan het worden in ons Oranjegezind landje. Alle kinderen met 
een goed ontbijt laten beginnen en dan serieus plezier maken. Veel scholen hebben al ontdekt dat er een 
slimme oplossing is om de dag te vullen: verenigingen uit de buurt uitnodigen om tijdens die dag 
verschillende clinics te geven. Het is een win-winsituatie, want de scholen kunnen een gevarieerd 
programma aanbieden en de verenigingen kunnen laten zien waar ze voor staan. En dat kan sport, muziek, 
dansen, yoga, schaken of iets anders leuks zijn. 
 
Zowel de kinderen van de basisschool De Neerakker uit Heythuysen als van De Schakel uit Ittervoort 
konden dit jaar rekenen op Atletiek Leudal. Trainster Monique Uiterwijk liet de geïnteresseerde leerlingen 
van Heytse kennismaken met een aantal atletiekonderdelen en kreeg daarbij hulp van jeugdcommissielid 
Judith Joris. Ze maakten noodgedwongen gebruik van het evenemententerrein omdat de atletiekbaan zelf 

door de renovatie geen optie was. Dat is natuurlijk een beetje een uithoek en het was dus best wel 
jammer dat de eerste groep van die dag het atletiekonderdeel niet heeft kunnen vinden.  
 

Een grote delegatie, zeker voor de redelijk kleine school De 
Schakel, trok naar Ittervoort: drie leden van de klusploeg, 
namelijk Har Lemmen, Tjeu Gielen en Mathieu Hendriks, samen 
met ondergetekende. Zij konden gebruik maken van een 
aanliggend grasveld om daar de kinderen te laten proeven van 
sprinten, speerwerpen en kogelstoten. Het is geweldig om te 
zien hoe deze mannen omgaan met de jeugd en bijvoorbeeld 
heel duidelijk kunnen uitleggen 

 

hoe je vanuit startblokken moet sprinten en hoe de houding moet 
zijn met speerwerpen. Maar ook hoe zwaar de seniorenkogel voelt 
(7,26 kg) en zelfs hoe ver daar mee gestoten wordt. Tja, dan krijg je 
wel wat ongelovige “hoe is dat nu mogelijk?” of hele stoere “dat kan 
ik later ook” gezichten. Als je aan het eind van iedere clinic het 
groepje in tweeën splits en 
de kinderen tegen elkaar in 
estafettevorm een 
hindernisbaantje laat 
rennen, dan zorgt het 

wedstrijdelement voor spanning en sensatie.  
 
Al met al was het wederom een gezellige dag, waarbij je toch 
wel wat atletiektalentjes ontdekt. Het is alleen de vraag of ze 
zelf gemotiveerd genoeg zullen zijn om eens te komen 
proefdraaien op een echte atletiekbaan!  
 
Met groet, 
Corine Ligtenberg, DRC en SW 
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Algemene informatie 
Atletiek Leudal Trainingsschema 2015 

Categorie Dag Tijd Locatie Trainer(ster)s 

Mini,C,B+A Pupillen Dinsdag 18.30-19.30 Baan* Monique, José, Megan, Lieke, 

+ 1ejaars JunD Sanne, Thea, Joyce, Sofie, Jason, 

2008,07,06, 05,04,03 Michael, Hannah, Elke 

Looptraining  Zaterdag 09.00-10.00 Busjop Jack  

2e jaars JunD Dinsdag 19.30-20.30 Baan* Michael, Ton, Lieke, Sanne, Monique 

2002 

Looptraining  Zaterdag 09.00-10.00 Busjop Jack  

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

2001,2000,99,98,97,96 

Looptraining  Zaterdag 09.00-10.00 Busjop Jack  

Extra: Junioren+PupA Vrijdag 18.45-20.15 Baan* Michael, Monique 

Lopersgroep Dinsdag 19.00-20.30 Baan* Jack 

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 Simone 

Woensdag 19.00-20.00 Busjop Christien 

Donderdag 19.00-20.00 Busjop Antoinette 

*In verband met de lang verwachtte renovatie van de atletiekbaan kunnen er voorlopig vanaf maandag 20
april geen trainingen meer op de baan plaatsvinden. Kijk op de website waar je groep gaat trainen.

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. 
Voor de jeugd staat in de maandelijkse infobrief welke trainingen in de vakantieperioden wel of niet 
doorgaan. 

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 !!! 

Afwezig: tijdig afmelden bij je eigen (assistent)trainer(ster), niet via e-mail ! 

Antoinette Bosma 06 21551242 
Christien de Klein 0495 651841 
Elke van Rooij 0475 495473 
Hannah Kochx 0475 319956 
Jack Beijnsberger 0475 581540 
Jason van Pol 06 33972964 
José Hermans 0475 494951 
Joyce Cranen 0475 494593 
Lieke Seunis 06 34063134 
Lucy Snijders    0475 493469 
Megan Kantelberg 0475 510500 
Michael Snijders 06 34656945 
Monique Uiterwijk 0475 495473 

Olaf van Buul  0495 496343 
Sanne Caelers 06 20820077 
Simone Kantelberg  0475 510500 
Sofie Glazemakers 0495 641021 
Thea van Bruggen-Tellers 06 40992813 
Ton Cranen 0475 494593 
Heleen Schouten (inval) 0475-493197 
Jantine Snijders (inval) 0475 453165 
Jitske v Heeswijk (inval) 0475 495839 
Marie-José Willemse (inval)077 8517860 
Patrick Snijders (inval) 0475 453165 
Thijs Verstappen (inval) 0475 592359 

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

http://www.atletiekleudal.nl/algemeen/contributies/
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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)
Bankrekening IBAN/Bankrek: NL66RABO0122207130 

Bestuur 
Mat Skrabanja (voorzitter) 0475-49 61 89 mat_helmie@hotmail.com 
Bert van Bogget (penningmeester) 0475-49 45 26 bertenlenie@home.nl 
Theo Fokkema (secretaris) 0475-47 60 88 theo.fokkema@live.nl 
Mark Ooms  0475-45 92 08 mwooms@gmail.com 
Bestuurslid (vacature vanaf 17-4) 

Jeugdcommissie 
Jitske van Heeswijk (voorzitter gaat stoppen)0475-49 58 39 aljeugd@gmail.com 
Lieke Seunis (secretaris gaat stoppen) 06-196 396 24 aljeugd@gmail.com 
Voor 3 commissieleden is een vacature 

Jeugdwedstrijdsecretariaat 
Monique Uiterwijk 0475-49 54 73 mvan_rooij@hotmail.com 

Materiaalcommissie 
Vacature  

Jurycoördinator 
Theo Fokkema (tot 17-4, daarna vacature) 0475-47 60 88 theo.fokkema@live.nl 

Wedstrijd Organisatie Commissie 
Marc van Rooij (voorzit. tot zomer, dan vacature) 0475-49 54 73 vanrooijmarc@gmail.com 

Leudalbosloopcommissie 
Annemiek Gielen 0475-49 38 57 t.gielen01@hetnet.nl

Trainerscommissie 
Michael Snijders (overall coördinator) 0475-21 46 38 info@michaelsnijders.nl 
Jack Beijnsberger 0475-58 15 40 jac.manon@home.nl 
Mark Ooms  0475-45 92 08 mwooms@gmail.com 
Monique Uiterwijk 0475-49 54 73 mvan_rooij@hotmail.com 

Clubkledingcoördinator 
Lammy Fokkema 0475-47 60 88 theo.fokkema@live.nl 

Vertrouwenspersoon 
Jan de Kroon 0475-496226 kroja@planet.nl 

Clubbladredactie 
Yolanda Hubert 0475-49 20 82 wrmhubert@lijbrandt.nl 

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen. 

Tot de volgende uitgave! 
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