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Jaargang 26-5

Atletiek Leudal September 2015

Heythuysen, September 2015.

Beste Atletiek Leudallers,
Vakantie is voor de meeste van ons weer voorbij dus hoog tijd voor een nieuwe uitgave. De vereniging
heeft er een 6 tal nieuwe assistent trainers bij, maar helaas nemen ook jeugdtrainsters José Hermans,
Sanne Caelers en assistent trainster Joyce Cranen afscheid. Op 12 september as wordt onze gerenoveerde
baan tijdens de baanclubkampioenschappen officieel geopend! Kortom genoeg te lezen.
Veel leesplezier!

Har Boonen
Yolanda Hubert
Wil Hubert
Rosalie van Soelen

HWABoonen1952@kpnmail.nl
wrmhubert@lijbrandt.nl
wrmhubert@lijbrandt.nl
Rosalie511@live.nl

BELANGRIJKE DATA

12 september
2 t/m 4 oktober
25 oktober
18 november

Baanclubkampioenschappen met familie BBQ
Jeugdkamp Oirschot
Start Limba crosscompetitie
Algemene Ledenvergadering

Voor publicatie van uitslagen in clubblaadje
doormailen naar de redactie!
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Opgelet per 1 november vind volgens de richtlijnen van de Atletiek Unie weer de categoriewisseling
plaats. Gegevens zijn helaas nog niet beschikbaar. Meer hierover in de volgende uitgave.
Oproep: willen jullie wijzigingen van adressen/ telefoonnummers/ emailadressen svp doormailen naar
onze ledenadministratie. Mail adres is eeflommen@hotmail.com
12 September zijn er weer de jaarlijkse baanclubkampioenschappen en tevens wordt de gerenoveerde
baan officieel heropend. Het wedstrijdschema vind je verder in het clubblad. Aansluitend is er een
gezellige familie barbecue.
De jeugdcommissie heeft gelukkig versterking gekregen. Wim van Rooyen en Thea Tellers gaan deze plaats
invullen. We wensen jullie veel succes. Toch zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die de
openstaande vacatures willen invullen. Kijk even op de website onder Vacatures !
Voor de jeugdleden wordt op dinsdag 14 september de loten uitgedeeld van de grote clubactie.!

12 september
27 september
2-4 oktober
25 oktober
18 november
22 november
27 december

Baanclubkampioenschappen
380e Leudalbosloop
Jeugdkamp
381e Leudalbosloop
Algemene Ledenvergadering
382e Leudalbosloop
383e Leudalbosloop

Atletiekbaan
De Busjop
Oirschot
De Busjop
kantine
De Busjop
De Busjop

Wij zijn blij dat wij weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen:
Stef Vullers JJC
Mathieu Houben JJD
Peter Janssen HRC
Harrie van Hout HRC
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We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:

7 sept Emma Vriezen

8
9
10
14
17
25
27
28

sept Maurice Bongers
sept Victor Beckers
sept Romy Verstappen
sept Mo Hermans
sept Elke van Rooij
sept Sam Stijnen
sept Maarten Drinhuyzen
sept Anna Hollander

1 okt Vera Peters
5 okt Timo Berghs
6 okt Eva van der Wallen
8 okt Lasse Hermans
16 okt Danny Creemers
18 okt Job Berghs
19 okt Jennifer Waterman
20 okt Saar Stijnen
22 okt Vera Simons

26 okt Eva Lemmen
27 okt Sofie Glazenmakers
30 okt Bram Geven
3 nov Ezra Heuijerjans
4 nov Jesse HollanderOn

Uiterste inleverdatum kopie clubblad november 2015
30 oktober 2015
bij Yolanda Hubert: wrmhubert@lijbrandt.nl
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Nieuwe assistent trainers
De vereniging kan zich gelukkig prijzen met een zestal nieuwe assistent
trainers.
Na een cursus gevolgd te hebben bij Michael Snijders mogen zich nu een
aantal mensen assistent trainer noemen.
De geslaagden zijn Monique Smeets, Lenie van Bogget, Ank
Steenvoorden, Germana Travaglini, Sonja van Horck en John Berghs (op
de foto ontbreekt Sonja). Wij wensen hun veel trainingsplezier en hopen
hun regelmatig op de baan te treffen.
Bedankt mensen dat jullie deze cursus wilden volgen en de vereniging steunen met trainingen. Mochten er
meer gegadigden zijn die zich voor de vereniging willen inzetten, laat maar weten info@atletiekleudal.nl
of tijdens een training)

Baanclubkampioenschappen 12 september
2015

Tevens wordt die dag de gerenoveerde baan officieel heropend !!
We hebben dit jaar voor een iets andere opzet gekozen:
- vanaf 11.00 beginnen de junioren aan hun wedstrijd in 2 groepen
- vanaf 14.00 beginnen de sprintnummers voor junioren
- vanaf 15.00 beginnen de pupillen in 2 groepen met hun meerkamp
- om 17.00 uur is er een 3.000 meter voor de volwassenen
- om 17.15 natuurlijk de gebruikelijke GALFE (Grote Atletiek Leudal Familie-Estafette)
- na de prijsuitreiking begint rond 18.00 uur de grote Atletiek Leudal familie barbecue

Voor onze jeugdleden geldt dat zij deze sportieve dag samen met hun ouders kunnen afsluiten om
mee te doen met de familie barbecue !Onze seniorenleden kunnen dat samen met hun partner doen !
Om de barbecue goed te kunnen organiseren willen wij graag weten hoeveel kinderen en volwassenen er
aan mee doen.
Bij deze dan ook het verzoek om je tijdig op te geven en geef dan ook door wie er vegetariër is.
Dit kun je doen door een mailtje te sturen aan: theo.fokkema@live.nl
We proberen de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden en voor alle deelnemers geldt dat alleen
de consumpties voor eigen rekening zijn.

Clinic Sportief Wandelen (14.00 – 15.00u) op de atletiekbaan en Sportieve
Wandeling van 7 ½ km in het Leudal (15.30 – 17.00u) tijdens de
Baanclubkampioenschappen op 12 september
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Graag willen wij, de wandeltrainers van Atletiek Leudal, op deze middag iedereen laten kennismaken met
Sportief wandelen. Van 14.00 tot 15.00u organiseren wij een clinic waar iedereen! aan mee kan doen.
Wij blijven op en rondom de atletiekbaan en we hebben een afwisselend programma voor jullie in petto:
het wordt een uurtje flink bewegen dus trek je sport/wandelschoenen maar aan.
Wie nog energie over heeft mag daarna natuurlijk ook mee met de wandeling.
We starten om half 4 vanaf de baan en gaan ongeveer 7 ½ km wandelen door het Leudal.
We zijn op tijd terug om de families aan te moedigen bij de GALFE (Grote Atletiek Leudal FamilieEstafette) om 17.15 u.
We hopen natuurlijk dat jullie ook allemaal aanschuiven bij de gezellige familie BBQ waarvoor je je
kunt opgeven bij Theo Fokkema (theo.fokkema@live.nl).
Partners zijn ook van harte welkom en alleen de consumpties zijn voor eigen rekening.
(de familie barbecue is overigens alleen bestemd voor leden van Atletiek Leudal en hun partners)

Opgeven voor de clinic en/of wandeling kan bij Simone Kantelberg
(skantelberg@planet.nl) , trainster Sportief Wandelen

laten we hopen dat het een fantastische dag wordt waarin de sportieve
prestaties en gezelligheid hand in hand kunnen gaan !

Programma overzicht
Groep 1 junioren
C/D
11:00

speer

Groep 2
Junioren
A/B
ver

12:00
13:00
14:00

ver
Kogel

speer
hoog

14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:45
16:00
16:15

17:30
18:00

Groep 4
Pupillen A

40m

60m

bal
ver

ver
kogel

600 m Mini/Pup
C
1000 m Pup B

1000 m

Senioren

100 m
JJC/JJB/MJB/JJA/MJA
80 m. JJD/MJC
60 m MJD
Hoog

kogel

600m
JJD/MJD/JJC/MJC
800 m
JJB/MJB/JJA/MJA

16:30
16:45
17:00
17:15

Groep 3
Pupillen
B/C

3000
grote
Familieestafette
( Gafe )
Prijsuitreiking
Opening BBQ

Let op: De GAVE staat dit jaar alleen open voor echte Families ! Stel dus op tijd je team samen met
broers, zussen en ouders.

Atletiek Leudal - De Leudallouper

jaargang 26-5 september 2015

6

Limburgs Kampioenschap Baanatletiek voor C/D
junioren, Kerkrade 5 juli 2015.
Tijdens het LK voor C en D junioren heeft Hannah Cranen van Atletiek
Leudal bij het onderdeel verspringen de 2e plaats behaald. Met een
sprong van 4,76 m haalde ze de zilveren medaille.
Manon van Rooij sprong bij de meisjes junior-D in de finale van het
verspringen met een afstand van 4,31 m. naar een verdienstelijke 5 e plek.
Hannah Cranen (links op de foto)

Uitslagen LK C/D junioren, Kerkrade 5 juli 2015.
Meisjes Junior-D 60m.: Manon van Rooij 9,34s.
Meisjes Junior-D verspringen: Manon van Rooij 4,31m (5 e).
Meisjes Junior-D 1000m.: Fleur Geven 4:04,63s.
Meisjes Junior-C 80m; series Isa Bongers 12,04; Hannah Cranen 10,75.
Meisjes Junior-C 80m halve finale: Hannah Cranen 10,78s.
Meisjes Junior-C 80m finale: Hannah Cranen 10,88s.
Meisjes Junior-C hoogspringen: Floor Blom 1,30m;
Meisjes Junior-C verspringen: Isa Bongers 4,15m; Hannah Cranen 4,76m (2e)

1 medaille en 2 PR’s op het Limburgs Kampioenschap voor CD junioren in
Kerkrade
Op 5 juli j.l. hebben een aantal atleten van onze vereniging meegedaan met het Limburgs Kampioenschap
voor CD junioren.
Fleur Geven, Floor Blom, Hannah Cranen, Isa Bongers en Manon van
Rooij hebben die dan er alles aan gedaan om een mooi resultaat neer te
zetten.
Voor Hannah Cranen leverde dit een mooie 2e plaats op, dus een zilveren
medaille, bij het verspringen (4,76 mtr.)
Fleur Geven verbeterde met ruim 8 sec. haar PR op de 1.000 meter bij
de meisjes jun. D (van 4:13.00 naar 4:04.63)
Manon van Rooij sprong bij de meisjes jun. D ook een PR (van 4,24 naar
4,31 mtr.)
PROFICIAT dames voor dit mooie resultaat !
Ook Floor en Isa hebben hun best gedaan maar hadden deze dag niet de gewenste “vorm van de dag” en
wisten hun PR’s net niet te verbeteren.

Wat is beter?
Wandelen of hardlopen? Na twee uur hardlopen heb je veel meer calorieën verbrandt dan na twee uur
wandelen, toch wijst onderzoek uit dat het slimmer is om regelmatig een lang eind te fietsen of te
wandelen. Dit is namelijk langer vol te houden
Ingezonden door Agnes Rijks
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De marathon die niet door zou gaan ….. of toch wel ???
Ik zie jullie nu al denken, wat is dat voor een aankondiging. Even uitleggen. Vorig jaar kwam ons ter oren
dat er een marathon zou plaatsvinden die dwars door Zuid-Limburg zou lopen.
Leek ons leuk, direct na het openen van de voorinschrijving hebben we ons met een 6-tal mensen
ingeschreven (stel je voor in juni 2014, bijna een jaar voor de uiteindelijke loop). Er kwamen echter
allerlei berichten binnen dat dit project zeer waarschijnlijk zou mislukken, hierdoor kregen we tot
ongeveer enkele weken voor de marathon van heel veel mensen te horen : Hij gaat toch niet door ????
In de tussentijd heb ik meerdere malen (telefonisch) contact gehad met de organisator die mij de hele
situatie uitgelegd heeft (diverse conflicten met andere organisaties etc. etc). En ik als ras optimist bleef
geloven in een goede afloop.
EN TERECHT !!!!!!!!
Op 6 juni was het eindelijk zover, de samenstelling van de ploeg was iets gewijzigd (vanwege blessures en
toch maar gaan fietsen i.p.v. lopen) vertrokken Leon Stijnen, Bert van Bogget, Guus Laeven (op het laatst
door mij overgehaald om mee te gaan, en mij na de finish direct daarvoor kwam bedanken) en ik naar
Maastricht met onze chauffeur / fotograaf Bert Aerts (schoonvader van Leon). Cor Timmermans kwam op
eigen gelegenheid naar de start. Eindelijk konden we beginnen aan de 2 e marathon binnen 7 weken
(Enschede, je weet wel de Lamballen of Rotterdam waren al vooraf gegaan).
Maar jongens, jongens wat een parcours, beginnend in Rimburg
op de grens met Duitsland (hemelsbreed 2,5 km van mijn
geboortehuis), direct heuvel op langs de watertoren (waar ik als
kind vaak gespeeld heb) door Eijgelshoven richting Kerkrade,
Heerlen, Voerendaal naar Valkenburg en Maastricht. Precies
zoals ik mij voorgesteld had, na ongeveer 32km, denkend is dit
nu een Trailrun of een marathon. Je liep over de
weg, door bossen, over terrassen in Valkenburg, langs
Snowworld, Gaia park, Pinkpop terrein. Gewoonweg teveel om
op te noemen.
Kijk, dat het ophalen van de nummers chaotisch was, dat er geen tussentijden genoteerd werden, dat je
uiteindelijk 44km liep i.p.v. de gebruikelijk 42 en n beetje, maakt NIETS uit. De verzorging onderweg was
prima, de route fantastisch, de finish uniek (inclusief Romeinse medaille, en foto met enkele Romeinen).
Dus voor alle doemdenkers/pessimisten: JULLIE HEBBEN IETS GEMIST!!!!!
Als deze marathon volgend jaar weer plaatsvind, denk ik dat er al een vijftal atleten staan te popelen om
weer mee te doen.
Leon, Bert, Guus en Cor bedankt voor de trainingen en de gezellige dag. Bert A. bedankt voor het rijden
en de foto’s. Marielle en Michelle Laeven (en moeder van Marielle) bedankt voor de aanmoedigingen. En
moeder en zus van Guus bedankt voor de opvang na de marathon.
Gr. Mat Skrabanja
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Deskundig advies in de grootste hardloop- en
wandelspeciaalzaak van Nederland!

www.rabobank.nl

www.hetloopcentrum.nl
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Limbra Cross Circuit 2015-2016
Limbra Cross Circuit 2015-2016
Voor de 25ste keer organiseren 9 verenigingen in de regio Oost Brabant en Limburg dit jaar
weer de bijzonder populaire Limbra Crosscompetitie.
2015
25 oktober
1 november
8/15 november
29 november
20 december

Ijzeren Man Cross in Weert
Scopias Klein Zwitserland Cross in Tegelen
Molenvencross Helmond
Zandcross Deurne
Swift Atletiek Roermond

2016
3 januari
31 januari
14 februari
21 februari

Jaspercross in Asten
Vlakwatercross in Venray
Artifice Cross in Heldense bossen
leudal Cross in Haelen

Voor meer informatie: www.limbacross.nl
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Lieve mensen van de Atletiek
Jaren heeft Joey bij jullie rondgespolt
Elke dinsdag heeft hij bij jullie op de baan geholt
De ene keer ging het goed
De andere keer was het voor allemaal een MOET
Maar steeds waren jullie er voor hem
Soms met zachte soms met hardere stem
Hij was enthousiast aanwezig
Maar vaak ook met andere dingen bezig
Dan was hij er met zijn koppie niet helemaal bij
En liep dan helemaal in de verkeerde rij
Maar jullie hebben al die tijd moed gehouden
Niks heeft jullie daarin weerhouden
Altijd mocht hij zijn wie hij was
Soms heel gehoorzaam soms een wildebras
Bedankt voor al jullie inzet op de dinsdagavond
Ook hield hij nooit zijn mond
Ook bij de poort hielden jullie de wacht
Want je wist nooit wat hij voor nieuwe dingen bedacht.
Hij gaat nu voetbal proberen
Maar wie weet komt hij jullie in de toekomst weer met een bezoekje vereren
Mensen onze dank is groot
Wij weten dat Joey bij jullie genoot
Dikke knuffel van Joey
Bedankt namens Henri en Chrisje

Afscheidswoord Jeugdtrainster José Hermans
Hallo allemaal,
Bijna 6 jaar geleden, Jack denkt langer, ik weet het niet meer precies,
Vroeg Jack mij of ik wilde meehelpen op de dinsdagavond training.
En of ik meteen wilde blijven, want ze konden wel wat assistentie gebruiken!
Ik ben die dinsdag niet gebleven maar de week erna stond ik op de baan.
Eerst als assistent van Tessa Seunis.
Na enkele weken ben ik steeds meer de trainingen gaan voorbereiden en stond
uiteindelijk als trainer voor de groep.
Met hulp van Renee, Jasper, Sofie, Hannah, hopelijk vergeet ik niemand, en nu
Elke als vaste assistent. Joyce heeft ons de laatste weken ook geholpen met
onze vaak drukke groep.
De mini's en de C pupillen kreeg ik onder mijn hoede.

Vaak wat verlegen en stilletjes kwamen de kinderen bij ons in de groep. Maar met
veel spel en tijd voor een praatje en een knuffel kwamen de meesten al snel los en
kletsten ze je de oren van het hoofd.
De jongste atleten van de club hebben altijd een speciaal plekje in mijn hart. Het
eigen maken van de onderdelen in de atletiek het vinden van een plekje in de
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groep, het voorbereiden op wedstrijdjes, allemaal zaken die voor de
allerkleinsten zo belangrijk zijn.
Met veel plezier kijk ik hierop terug!
Rest mij nog te zeggen, diep respect voor alle trainers, assistent trainers,
vrijwilligers die ELKE dinsdag en vrijdagavond en de zaterdagmorgen klaar
staan voor de jeugd!!
DIKKE PLUIM!
Heel veel succes met de nieuwe baan en tot ziens,
José Hermans

Afscheidswoord Jeugdtrainster Sanne Caelers

Doei lieve toppers!
Na 6,5 jaar is het dan echt zover, helaas!
Met tranen heb ik 14 juli afscheid genomen van deze geweldige
kids, trainers en club. Mijn tijd bij Av Leudal zit erop..
Door mijn studie fysiotherapie is het door mijn nieuwe stage
plaats niet meer haalbaar om op dinsdag avond op de baan te
kunnen staan.
Alle kinderen, wedstrijden, training, kampioenschappen en kampen die ik met jullie mee heb gemaakt
zullen me altijd bij blijven. Want jullie gekke kids vergeten zal me echt niet gaan lukken!!
Zeker kom ik nog eens kijken hoe goed jullie je best nog doen en blijf
jullie volgen hoe jullie presteren op wedstrijden!
Ik ben trots op jullie stuk voor stuk!!
Liefs en een dikke knuffel,
Sanne Caelers
Trainster pupillen en junioren
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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

mebo.boschcarservice.nl

www.dierenkliniekheythuysen.nl

www.lemmentuinenpark.nl

innovista.nu

www.steinerautoschade.nl
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Grote Clubactie gaat van start …..
De grote Clubactie is een landelijke loterij voor Nederlandse verenigingen. Door loten te verkopen
krijgen zij de extra inkomsten die ze hard nodig hebben.
80% van de opbrengsten gaat direct aar de clubkas!
De huis aan huis verkoop:
Dinsdag 14 september na de training krijgen alle pupillen en junioren C en D een envelop met
lotenboekjes uitgedeeld, waarmee ze individueel op pad kunnen gaan om loten te verkopen. Dat kan
middels een intekenlijst met eenmalige machtiging.
Dit betekend dat de kinderen geen geld aannemen. De koper moet wel zijn gegevens op de
intekenlijst schrijven. Dit systeem blijkt inmiddels prima uit te pakken!.
We hebben voor de kinderen weer een extra geldprijs voor de beste 3 verkopers en natuurlijk
de vergoeding van € 0,25 per verkocht lot. De huis en huis verkoop start zaterdag 19 september
( en niet eerder !).
Elk Atletiek Leudal –adres krijgt 3 loten ( behalve waarvan de jeugdleden loten hebben verkocht ) Deze
loten kun je doorverkopen of zelf houden. Wil je als volwassene ook loten verkopen aan familie of
bekenden, neem even contact op met ondergetekenden.
De grote clubactie heeft de prijs voor de loten gezet op 3 euro per lot!
Wil jij net zoals wij, dat de actie weer een groot succes wordt, verkoop dan zo veel mogelijk loten.
Vergeet je buren, vrienden, familie en collega’s niet te vragen of zij Atletiek Leudal willen steunen.
Daarmee maken zij zelf ook kans op fantastische prijzen.
Als het zover is krijgen jullie via een brief duidelijke uitleg over hoe het loten verkopen voor de Grote
Clubactie in zijn werk gaat.

Iedereen veel succes met het verkopen van de loten.

Tot die tijd moeten jullie natuurlijk lekker genieten van jullie vakantie !!

Theo Fokkema ( 0475-476088 ) en Jos Snijkers ( 0475-494229 )
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Dankbetuiging
Bedankt voor de belangstelling en de steun die wij hebben ontvangen
gedurende de ziekte van Bèr en na zijn overlijden. Alle lieve woorden, in
de vorm van telefoontjes, kaarten of persoonlijk contact helpen ons
enorm om het verlies van Bèr een plek te geven.
Agnes & Frank Rijks
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www.riss.nl

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

Informatie en verhuur bij Jos en Ria Snijkers 06-27423373
www.lobbes.com
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www.pendersvoetzorg.nl

www.multifocaaloptiek.nl
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Zondag 6 september: Septemberwandeling Baarlo
Start: GMB BV Pratwinkel 5 Baarlo ( L)
Inschrijven 8:00-10:00
8:00-11:00
8:00-12:00
9:00-14:00
9:00-14:00

25km
20km
15km
10km
5 km

Zaterdag 19 september Herfstwandeling Neer
Start: Patronaat Neer Leudalweg 5 Neer
Inschrijven 8:00 -11:00
8:00 -11:00
8:00 -12:00
8:00 -12:00

20km
15km
10km
5km

Zondag 18 oktober Herfstwandeling AV Weert
Start: partycentrum de sluis Industriekade 58 Weert
Inschrijven 8:00-10:00
8:00-12:00
8:00-13:00
8;00-14:00

30km
20km
15km
10km

Meer informatie over wandelingen in onze omgeving. Kijk op www.wandel.nl/wandelagenda

Vrienden van Atletiek Leudal
Deze vriendenclub van Atletiek Leudal bestaat uit mensen/bedrijven, die voor € 25,- per jaar de club een
handje willen helpen en de atletieksport in de gemeenschap willen ondersteunen.
Wat zijn de voordelen, wat krijgt u voor deze € 25,-?
Publicatie van uw naam in ons digitale clubblad
U ontvangt alle edities van het digitale clubblad
U bent van harte welkom tijdens al onze wedstrijden en trimlopen
U ontvangt een VIP-card die recht geeft op gratis deelname aan onze maandelijkse Leudalboslopen
Kent u iemand die Vriend wil worden? Of wilt u het zelf? Geef ons dan een seintje.
Als VRIEND(IN) kunnen we noteren:
Jan en Els de Kroon
Frans en Nanny Heffels
René Senssen
Ger en Wilma Stroucken
Marianne Hendriks
Johan Senssen
Bé Hendriks
Mimi Hendriks-Paping
Jos Burrell
George Burrell
Koen Stroucken
Geert Kierkels
van Heeswijk
Martin Snijders

Hans van den Schoor
Hans van Heeswijk
Hans Lei Steffanie

Wie vult deze lijst verder aan?????

neem dan contact op met het bestuur
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Dauwtrapwandeling

Op zondag 19 juli moesten we vroeg opstaan, want we gingen meedoen aan de dauwtrapwandeling.
Toen we opstonden regende het nog flink, maar later werd het gelukkig droog.
Huub Stroeks was de leider. Hij had van te voren allemaal paadjes gemaakt maar door de regen was het
weer dicht gegroeid. Dus moesten we tussen de natte planten lopen, gelukkig hadden we een lange broek
aan. Het was nog donker want we begonnen om half zeven. Soms riep Huub code rood, dan moesten we
stil zijn want dan waren we in een rustgebied voor de dieren. Soms zagen we wat vogeltjes en we zagen
een reiger op het water. Ook zagen we een plaats waar de reeën ’s nachts sliepen, het waren
platgedrukte varens. Toen we bijna bij het einde waren was iedereen wel moe, want we hadden zo’n 1213 km gelopen. En toen we weer bij Huub zijn huis waren kregen we wat te drinken en een stuk cake of
vlaai, lekker en toen was het tijd om naar huis te gaan.

Jarno

Een aantal weken geleden heeft de directie van Kwekerij Meuter in
Heythuysen aangegeven hoofdsponsor te willen zijn van de rolstoeltocht,
die dit jaar op woensdag 26 augustus voor de tiende keer wordt
georganiseerd door Atletiek Leudal.
De komende drie edities zal dit mooie evenement dan ook de Kwekerij
Meuter Rolstoeltocht genoemd worden. Op maandag 17 augustus werden
de handen ineen geslagen en het contract ondertekend. Kwekerij Meuter bestaat dit jaar dertig jaar. Leon
Meuter vindt het belangrijker iets terug te doen voor de leefomgeving/maatschappij dan om een
bedrijfsfeest te organiseren.
Hij is zeer te spreken over het feit dat Atletiek Leudal zich niet alleen richt op de jeugd en dus op de
toekomst, maar door het organiseren van de rolstoeltocht laat zien dat ook de oudere, minder
valide medemens niet vergeten wordt. Hij hoopt dat het in de toekomst een keer mogelijk is de
pauze van de rolstoeltocht bij zijn bedrijf te houden.

Zeer geslaagde Rolstoeltocht
26 augustus – Een bijzondere editie van onze jaarlijkse
Rolstoeltocht vraagt ook om bijzonder weer. Al een week van
tevoren zag het er niet goed uit. Elke dag keken de
commissieleden de regenwolken haast letterlijk van de
buienradar af en overal werd gehoopt dat die druppels in de
vooruitzichten transpiratie mochten vertegenwoordigen, in
plaats van nattigheid van boven. En het mocht baten! De
ochtend van de 10e editie sloot de commissie even kort over de
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doorgang van het evenement en om iets na 10 uur stond op de site te lezen dat we er vertrouwen in
hadden.
Zo rond kwart voor 6 liep het plein al aardig vol. Deelnemers, begeleiders en vrijwilligers verzamelden
zich terwijl B&B (Mart en Johan) voor de muzikale omlijsting zorgden. Er werd meteen gedanst en de sfeer
zat er al zeer goed in.
Het openingswoord werd gevoerd door Frans Heffels en uiteraard werd ook vernoemd dat hoofdsponsor
Kwekerij Meuter dit evenement voor in elk geval al de komende drie jaar mede mogelijk blijft maken.
Hierna mocht Wethouder Verlinden de mensen welkom heten. Dat deed hij en sprak in zijn verhaal ook
met veel lof over Atletiek Leudal.
Vervolgens vertrok de hele optocht voor een wandeling door de
wijken van het mooie Heythuysen. Onderweg werden de deelnemers
getrakteerd op muziek van de accordeonisten René Senssen met
compagnon en Mart Triepels. Net na een stukje onverharde weg
langs een watertje, stond Angesóm met hun welbekende
enthousiasme de hele stoet eveneens muzikaal aan te moedigen.

De pauzeplaats was dit jaar bij het Activiteitencentrum PSW aan de Vlasrootsingel. Daar werden de
deelnemers voorzien van een hapje en een drankje én was er wederom ruimte voor muziek, ditmaal in de
vorm van een kwartet genaamd Leudal Sound. Na de pauze mocht iedereen dóór het gebouw van het
activiteitencentrum naar buiten, waardoor de verscheidene met de hand gemaakte kunstwerken van de
activiteitengroepen te bewonderen waren.
Er restte slechts nog een korte wandeling terug naar het plein. Daar
stonden een handvol vrijwilligers én de heren Leon en Clim Meuter de
deelnemers op te wachten met een grote gele roos. Een klein stukje
verder kreeg elke deelnemer een setje glazen onderzetters als
aandenken aan de 10e Rolstoeltocht. Achterin het pakje onderzetters
zat een loterijbriefje, waarmee iedereen een mooi boeket bloemen
kon winnen. Natuurlijk geheel in stijl met de rest van deze 10 e editie,
werden er 10 boeketten verloot. Maar vóór dit zover was, heeft de
commissie 4 personen in het zonnetje gezet met eveneens een
bloemetje. Zij namen namelijk deel aan alle edities. De loterij en de
uitreiking van de boeketten namen Leon en Clim Meuter vol overgave
op zich. Na nog een stukje muziek van Angesóm en wat muzikale klanken uit de accordeons van B&B liep
het plein stilletjes aan terug leeg.
Wat was het een mooie, feestelijke maar vooral zonnige editie. Af en toe een wolkje, maar we hebben
geen druppel hemelwater gezien. Bedankt iedereen die er was, op de voor- of achtergrond. Bedankt
deelnemers, begeleiders, vrijwilligers, Activiteitencentrum PSW, muzikanten en sponsoren.

meer foto’s zie onze website
www.atletiekleudal.nl/rolstoeltocht
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Algemene informatie
Categorie
Mini,C,B+A Pupillen
+ 1ejaars JunD
2008,07,06, 05,04,03
Looptraining
2e jaars JunD
2002
Looptraining
Junioren C, B en A
2001,2000,99,98,97,96
Looptraining
Extra: Junioren+PupA
Lopersgroep

Dames Recreanten
Sportief Wandelen

Atletiek Leudal Trainingsschema 2015
Tijd
Locatie
Trainer(ster)s
18.30-19.30
Baan
Monique, Megan, Lieke, Rowey
Thea, Sofie, Jason,
Michael, Hannah, Elke
Zaterdag
09.00-10.00
Busjop
Jack
Dinsdag
19.30-20.30
Baan
Michael, Ton, Lieke, Monique
Dag
Dinsdag

Zaterdag
Dinsdag

09.00-10.00
19.30-21.00

Busjop
Baan

Jack
Michael, Ton, Lieke

Zaterdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

09.00-10.00
18.45-20.15
19.00-20.30
19.00-20.30
18.30-19.30
19.30-20.30
10.00-11.00
09.00-10.00
19.00-20.00
19.00-20.00

Busjop
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Busjop
Busjop
Busjop
Busjop

Jack
Michael, Monique
Jack
Olaf, Jack
Germana
Lucy
Lucy
Simone
Christien
Antoinette

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:
Michael Snijders 0475-214638
Jack Beijnsberger 0475-581540 Monique Uiterwijk 0475-495473
BLIJF ALERT OP INFOBULLETINS !!!
Afwezig: tijdig afmelden bij je eigen (assistent)trainer(ster), niet via e-mail !
Antoinette Bosma
Christien de Klein
Elke van Rooij
Germana Travaglini
Hannah Kochx
Jack Beijnsberger
Jason van Pol
Lieke Seunis
Lucy Snijders
Megan Kantelberg
Michael Snijders
Monique Uiterwijk

06 21551242
0495 651841
0475 495473
06-81531531
0475 319956
0475 581540
06 33972964
06 34063134
0475 493469
0475 510500
06 34656945
0475 495473

Olaf van Buul
0495 496343
Rowey Kantelberg
06-27444875
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

Atletiek Leudal - De Leudallouper

jaargang 26-5 september 2015

Meer informatie over contributies, aan- en afmelden, etc . vind je op onze website.
Lijst van bestuursleden en aanspreekpunten van de commissies
Atletiek Leudal
AL - Secretariaat
Website
E-mail
(jeugdcommissie)
Bankrekening

Postbus 3068 6093 ZH Heythuysen
Aldenhoven 58 6093 HC Heythuysen
www.atletiekleudal.nl
info@atletiekleudal.nl (algemeen, secretariaat) / aljeugd@gmail.com
IBAN/Bankrek: NL66RABO0122207130

Bestuur
Mat Skrabanja (voorzitter)
Bert van Bogget (penningmeester)
Theo Fokkema (secretaris)
Mark Ooms
Bestuurslid (vacature vanaf 17-4)

0475-49
0475-49
0475-47
0475-45

61
45
60
92

89
26
88
08

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

Jeugdcommissie
Jitske van Heeswijk (voorzitter gaat stoppen)0475-49 58 39
Lieke Seunis (secretaris gaat stoppen)
06-196 396 24

aljeugd@gmail.com
aljeugd@gmail.com

Jeugdwedstrijdsecretariaat
Monique Uiterwijk

mvan_rooij@hotmail.com

0475-49 54 73

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)
Jack Beijnsberger
Mark Ooms
Monique Uiterwijk

0475-21
0475-58
0475-45
0475-49

info@michaelsnijders.nl
jac.manon@home.nl
mwooms@gmail.com
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

46
15
92
54

38
40
08
73

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen.

Tot de volgende uitgave!
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