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Heythuysen, Januari 2016.

Beste Atletiek Leudallers,
We wensen iedereen een sprankelend jaar met veel mooie en sportieve momenten en een goede
gezondheid en misschien voor sommigen ook met goede voornemens om zich aan te melden voor een van
onze vele vacatures……….! In deze januari uitgave vinden jullie de notulen van de algemene
ledenvergadering van 18 november, de flyer van de Avé Leudal Cross, informatie over Herpertz
Kraanverhuur leudalloop, uitslagen van wedstrijden en nog veel meer. 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

2015-2016
21 februari 2016
23 t/m 27mei 2016

Limba crosscompetitie
Avé Leudal Cross
Penders Voetzorg Wandelvierdaagse

9 april

Herpertz Kraanverhuur Leudalloop

Per 1 januari 2016 komt er een nieuw email
adres voor onze ledenadministratie
ledenadministratie@atletiekleudal.nl
wil je je aan-of afmelden gebruik dan a.u.b dit
e-mail adres.
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Atletiek Leudal wil alle sponsoren en adverteerders van het Clubblad nogmaals
van harte bedanken voor alle steun in 2015!
Daarom doen we een oproep aan alle leden : zij helpen ons, dus laten wij hen
ook steunen door gebruik te maken van hun diensten!
Ook een dikke merci naar alle ‘Vrienden van de AL’ voor hun support.
Namens de redactie willen we iedereen bedanken voor het schrijven/opsturen van jullie leuke verslagen,
berichtjes etc. Immers zonder jullie bijdrage kunnen we geen clubblad maken. Nogmaals SUPER BEDANKT!
Oproep: Ouders van pupillen, willen jullie met jullie kinderen afspreken dat ze de atletiekbaan niet
verlaten zonder begeleiding ( dus binnen de baan blijven en gezamenlijk de baan verlaten ) Het is helaas
bij het wisselen van de training een onoverzichtelijke situatie. Er komen auto’s fietsers en we merken dat
er kinderen zonder te kijken de weg overlopen !
Afmelden voor een training via je eigen trainer/trainster. Telefoonnummer vind je achteraan in het
clubblad.
Uitslagen van wedstrijden graag doormailen naar de redactie.
24 januari
21 februari
28 februari
11 tm 13 mrt
19 maart
27 maart
9 april
24 april
22 mei
23 tm 27 mei
5 juni
26 juni
24 juli
24 augustus
28 augustus
23 tm 25 september
25 september
23 oktober
27 november
26 december

384e Leudalbosloop
De Busjop
Avé Leudal Cross
Haelen
385e Leudalbosloop
De Busjop
Trainingskamp junioren
Dag van de Atletiek
Papendal
386e Leudalbosloop
De Busjop
Herpertz Kraanverhuur Leudalloop
Atletiekbaan
387e Leudalbosloop
De Busjop
388e Leudalbosloop
De Busjop
Penders Voetzorg Wandelvierdaagse
De Busjop
Trailrun Leudal
389e Leudalbosloop
De Busjop
390e leudalbosloop
De Busjop
Kwekerij Meuter Rolstoeltocht ( reservedatum 31 augustus )
391e Leudalbosloop
De Busjop
Jeugdkamp
392e Leudalbosloop
De Busjop
393e Leudalbosloop
De Busjop
394e Leudalbosloop
De Busjop
395e Leudalbosloop
De Busjop

Wij zijn blij dat wij weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen:
Koen Peters JJD
Els Neuteboom MMP
Koen van Keulen JPC
Selima Knarren MJC
Edo Koevoet HRC
Kees van Rijn HRC
Corke Verstappen OVG
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We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:

3 jan Lisa Roumen
7 febr Bart van Geel
13 jan Marysia Kozlowska 19 febr Alexis Franssen
19 jan Anouk van Loom 19 febr Chris Blom
30 jan Jules Schepens
20 febr Juan Jose Zea
30 jan Stef Vullers

1 mrt Isabel van Dijk

Uiterste inleverdatum kopie clubblad maart 2016
27 februari 2016
bij Yolanda Hubert: wrmhubert@lijbrandt.nl
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Beste Atleten

Om met een cliché te beginnen : “weer is een jaar omgevlogen”. Ik weet nog hoe ik zat te
denken over het stukje dat ik vorig jaar schreef voor de leudallouper. Als ik dan terugkijk zie ik
een aantal zaken voorbij komen.
Natuurlijk als belangrijkste de opening van de baan, eindelijk was ie klaar. Nadat al vanaf juni
gebruik werd gemaakt van de baan volgde de “officiële” opening pas in september. Tijdens de
leuke en gezellige baanclubkampioenschappen werd de baan geopend door wethouder
Verlinden. Daarna vond er een, volgens mij (én volgens verschillende reacties die ik van anderen
gehoord heb) een heel geslaagde BBQ plaats (met internationale koks!) . Dit was één van de
veranderingen die er plaats hebben gevonden: geen vrijwilligersavond maar een bijeenkomst
met zowel (jeugd-)leden, ouders, vrijwilligers, aanhang etc. Ook de najaarsvergadering was
veranderd: er werd gebruik gemaakt van computer en beamer. Zo kon iedereen alles volgen en
hoefde er (bijna) geen papier gebruikt te worden.
Wat betreft één van de punten waar wij, als bestuur, vorig jaar mee bezig waren, het werven
van vrijwilligers, kan ik gematigd tevreden zijn. Er hebben zich enkele mensen aangemeld.
Natuurlijk moeten wij niet verwachten dat het storm loopt op onze oproep voor vrijwilligers,
maar toch lijkt het langzaam bij iedereen door te dringen dat we sámen de vereniging moeten
dragen.
Voor dit jaar staan weer enkele prachtige evenementen op ons te wachten. Niet alleen binnen
de vereniging, maar zoals jullie al zeker weten : het EK Atletiek te Amsterdam. Een geweldige
mogelijkheid om topatletiek van dichtbij te zien (met onze grote troef, volgens wethouder
Verlinden Daphne Deckers). Hoe we hier als club mee omgaan weet ik nog niet, maar dat zal ik
met onze verenigingsambassadeur bespreken.
Vanaf hier wil ik iedereen een lekker, gezond, sportief en voldaan 2016 wensen. Hopelijk staan
er leuke zaken op jullie kalender (voor mij in ieder geval, namelijk de marathons van Barcelona
en de Via Belgica).
Zorg dat je heel blijft en voor de geblesseerden : kom er weer, met beleid, bovenop !!
We zien/spreken/mailen/appen elkaar……
Groetjes
Mat Skrabanja
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Hoor de wind waait door de bomen …….
De wind, de wind, dat hebben ze wel geweten, die meisjes van Sportief
Wandelen. Ondanks dat het weer zo lelijk was, wandelde een groep van 19 vrouwen met
trippeltrappelvoetjes vanuit Café zaal Geraats uit Grathem richting de Heelderpeel. Hop, hop, hop, de
eerste dames liepen in galop,

maar werden later teruggefloten door de achterlopende groep. Bij de Boschmolenplas waaide het zo hard,
de wimpels langs het water gingen op en neer.
Ze kwamen aan bij de grote strandtent Beachclub Degreez, gelegen bij Fun Beach in Panheel. Daar werd
netjes op de deur geklopt, zacht geklopt en hard geklopt. Henny deed open en riep ons reeds toe: O, kom
er eens kijken, hoe lekker de koffie hier smaakt. Samen met
Christien had zij de route uitgezet en de koffieplek geregeld.
Henny kon door een blessure helaas niet meewandelen.
Uit de zak van Sinterklaas, waar de hele wereld in zat, was
intussen lekkers en pepernoten verschenen, maar gelukkig
belandden die in een bakje op tafel en niet in een of andere
hoek. En natuurlijk kwam iedereen eens kijken wat Hermannie in
haar rugzak gevonden had: geen pop met vlechtjes in het haar,
geen snoezig jurkje kant en klaar, zelfs geen letter van banket,
maar overheerlijke, zelf gebakken wafels.
En zoals alle jaren, kwam er nu ook weer een attentie voor onze
trainsters. Verzorgd door Leny en Rietje. Het geraas werd
gestaakt, iedereen zat recht en luisterde naar Leny, die een prachtig gedicht had gemaakt voor trainster
Simone en invaltrainster Marie-José. De petten, die de meisjes voor de gelegenheid droegen, gingen als
eerbetoon aan de trainsters de lucht in.
Voordat de maan door de bomen scheen waren de meisjes allemaal weer terug bij hun auto in Grathem.
Net op tijd, want toen kletterde de regen op de daken!
Bedankt organisatie!
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Beste Simone,
Op dinsdagmorgen is wandelen vaste prik
De dames hebben hierin schik.
Wandelen is overigens niet het goede woord
Tempo, Tempo wordt vaker gehoord.
De snellen gaan op kop
De minder snellen raken achterop.
Maar je houdt ons bij elkaar
Met een fluitje of een gebaar.
We moeten oefeningen doen op een kruispunt
Dan heb je het pas echt op onze spieren gemunt.
Met de benen zwieren en zwaaien
De armen links en rechts draaien.
De romp moet naar voren blijven staan
We hebben immers de koplampen aan.
Hoe we daar aan komen ? Geen idee.
Sinds enige tijd zitten we daar wel mee.
Afgelopen zomer stapte je op de fiets
Wandelen vond je toen even maar niets.
Samen met je man trok je de wijde wereld in.
Zo ver fietsen is niet min.
Kilometers maken deed je met gemak
Maar je billen voelden af en toe als gehak(t)
Jullie hebben toch samen de tocht volbracht
En ook nog sneller dan verwacht.
Het is wel achteraf
Maar wij nemen daarvoor ons petje alsnog af.
Beste Marie-José,
Toen Simone fietsen was, liet ze ons niet alleen.
Jij, Marie-José, sleepte ons er toen doorheen.
Je bent wel gaan wonen in Steijl
Maar zoekt toch nog vaak bij ons je heil.
Al lopend doen we allerlei spellen
Af en toe moeten we op onze passen tellen.
Ook is er nog even tijd om in de camera te turen
Zodat je een foto naar Simone kunt sturen.
Dank voor je inzet
Ook hiervoor gaat af onze pet.
Simone en Marie-José, onze dank is niet alleen een woord
Maar gaat gepaard met een presentje, zoals het hoort.
Even nog een kleine P.S.
Marie-José, je werd Oma, het is nog heel vers.
Geniet van de kleine spruit
En nu is mijn versje uit.
Groeten van Sint en zijn Pieternellen
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Zwartenpieten Training
Dinsdag 1 december was het dan weer zover, tijd voor het jaarlijkse bezoekje van
de zwarte Pieten tijdens de pupillen training! De hele training stond dan ook in het
teken van zwarte Piet.
In het grote boek van Sinterklaas stond het schema
van de training beschreven: We zouden beginnen
met een stadioncross. Alle kinderen deden super
mee. Maar zodra de zwarte pieten de baan kwamen
opgelopen, was de concentratie ver te zoeken.
Vooral de allerkleinste waren dolenthousiast. Het was wel de bedoeling dat
er gewoon getraind werd.
Zo begon onze training met een stukje techniek voor hordelopen, hier
hebben we daarna een estafette van gemaakt. Onderverdeeld in twee
teams moesten de pupillen beurtelings over de hordes rennen en aan het
einde van verschillende voorwerpen een zwarte Piet figuurtje bouwen. Het
team dat de zwarte Piet als eerste voltooide, won de estafette.

Het tweede half uur gingen we werpen. Tijdens dit deel van de training kwamen de zwarte Pieten bij ons
een kijkje nemen en maakte we samen een leuke groepsfoto!
Toen de training bijna afgelopen was deden we op verzoek van de kinderen nog een doorloopestafette,
ook hierbij werd er supergoed meegedaan, zelfs door de trainers!
Als afsluiting kregen alle kinderen nog een versnapering en een
cadeautje, namelijk een hand vol pepernoten en een
knipperend veiligheidsbandje.
Bedankt Piet!
Nadieh en Marco
Voor meer foto’s zie : http://www.atletiekleudal.nl/fotosatletiek-leudal/
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Marathon van Amsterdam
Op zondag 18 oktober zat ik met Gerrion al voor 6:00u in de auto richting Amsterdam. Drie en half uur
later zou ik daar namelijk aan de start verschijnen van wat mijn 2e marathon zou gaan worden. Op dit,
voor mij, onchristelijke tijdstip was er natuurlijk geen kip op de weg en dus waren we snel bij de
parkeergarages van de RAI. Hier parkeerden we de auto om samen op 1 fiets de laatste paar km ’s af te
leggen naar de sporthallen naast het Olympisch stadion.
Het was dit jaar de 40e editie van de Amsterdam Marathon en het was goed te
merken dat ze veel ervaring hadden met het organiseren van dit evenement.
Ondanks de drukte was het startnummer snel opgehaald en ook de tas met
kleren was snel “gedropped”.
En daar stond ik dan even later. Tussen bijna 16.500 mensen, in het voor de
zomerspelen van 1928 gebouwde Olympisch stadion, te wachten op het
startschot. En het leek wel of ik de enige Nederlander was, om mij heen
werden allerlei talen gesproken behalve de Nederlandse. Later las ik dat er
die dag deelnemers waren geweest uit in totaal 105 (!) verschillende landen.
Een Fin naast mij wist te vertellen dat er 2 miljoen bakstenen nodig waren
geweest om dit stadion te bouwen (nou daar steek je ook nog iets van op, van
zo’n marathon).
Na de start gingen de eerste km ’s moeizaam door
de enorme stroom renners. Renners met allemaal nog een rustige ademhaling,
sommige heel ontspannen, sommige super geconcentreerd. Mijn
gemoedstoestand op dat moment zat er beetje tussenin denk ik.
Via het Vondelpark kwamen we uit bij het Rijksmuseum. Hier renden we
onderdoor en vervolgens ging het parcours nog ongeveer 10km door de straten
van Amsterdam Zuid. Daarna renden we de stad uit en liepen we in alle rust
over een smalle weg langs de kronkelende Amstel rivier. 5 Km aan de ene kant
van de Amstel richting het zuiden tot in Ouderkerk en daarna weer 5 km aan
de andere kant richting het noorden. Om het een beetje leuk te houden voor
de hardlopers waren mensen aan het flyboarden op de Amstel en er waren
bootjes waarop mensen Hollandse-hits zongen. Gerrion
stond steeds op de afgesproken plekken om mij een
hapje en een drankje aan te reiken. Na het gedeelte
langs de Amstel kwam een saai stuk door een
industrieterrein, maar aansluitend kwamen we weer langzaam in het drukkere
gedeelte van de stad.
Het was nog ongeveer 10 km tot aan de finish en de voorlopige balans werd
opgemaakt. Hoe voelt het, wat is de tussentijd en wat gaat het worden in het
laatste gedeelte? Vol goede moed rende ik verder, want ik was tot nu toe tevreden.
Op naar de finish! Lang de kant werd het steeds drukker met toeschouwers. Toch
altijd leuk, al die mensen die voor je klappen en juichen! Tussen de mensen zag ik
Dolf Jansen staan (ik heb ik nog naar hem gezwaaid en hij zwaaide terug!). Ook
politicus Ronald Plasterk stond een stukje verderop langs het parcours te
applaudisseren naar mij en de rest.
Toen we weer opnieuw bij het Vondelpark waren wist ik dat het nog maar 3km was
tot de finish. Nog even niet toegeven aan de vermoeidheid, nu volhouden. Het
Olympisch stadion kwam weer in zicht, toch een gelukzalig moment. In het stadion
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nog een half rondje over de atletiekbaan en tenslotte onder de finishboog door! Opnieuw een geweldige
ervaring zo’n marathon!

Stefan Smeets

Nostalgie in Beegden
Op 22 december 2015 stond er voor de dinsdag een heuveltraining
gepland en deze keer was gekozen voor een thuiswedstrijd van ons lid
Roger Sieben in Beegden.
Van alle kanten kwamen de lopers vandaan om samen te starten bij de
parkeerplaats. Snel balans opmaken en 19 personen present.
Heuveltraining in Beegden zullen jullie denken? Ja zeker want de
personen welke in het verleden vaker mee gedaan hebben aan de "
Dwars door Beegden" weten dan waar we het over hebben.
De pittige valse plat stukken en vooral het laatste stuk naar de finish zal
nog menige loper zich herinneren. Maar ook onze Heytser juryleden bij
de wedstrijd en vooral de gezelligheid die in Beegden voorop stond. Over deze zaken werd er door de
routiniers gesproken.
Natuurlijk werd er ook nog stevig getraind met eerst versnellingen bergopwaarts. Vervolgens werd het
oude parcours nog 3 maal gelopen en toen wist ook weer iedereen waarom het een pittig parcours was.
Het was al weer lang geleden dat de Beegder mensen een flinke actieve groep door hun dorp zagen
hardlopen en ongetwijfeld gaat het in de winter nog vaker gebeuren. In de zomer trainen we ook
regelmatig met hetzelfde doel op de Beegderhei.
Har Boonen
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Overdag eet je goed, de juiste hoeveelheden en gezond.
Tijdens het avondeten eet je teveel en/of te vet.
Je leeft en eet gezond, maar een aantal keren in de week heb je
last van “eetbuien”.
Door de week eet je gezond, maar in het weekend laat je je
helemaal gaan en eet je teveel of te ongezond.
Overdag eet je goed, maar na de avondmaaltijd snack je teveel.

Herken je jezelf in een van deze punten?
Als lid van de Atletiekvereniging Leudal vindt je beweging belangrijk en ben je graag sportief bezig. Maar
hoe is je voedingspatroon samengesteld? Wist je dat 30% van de weg naar een gezond en fit lichaam wordt
bepaald door beweging? De andere 70% bestaat uit voeding, gezonde voeding.
Een gezonde leefstijl of een gezond gewicht bereik je niet door maaltijdvervangers, afslanktabletten en
diëten. Nee, een gezonde leefstijl of gewicht bereik je door de oorzaak bij jezelf te zoeken, door je
huidige eetgedrag en –gewoontes eens onder de loep te nemen. Want doel is om deze verandering lang vol
te houden en niet snel weer terug te vallen in oude gewoontes.
Soms kan het nuttig zijn om te weten hoe een product qua calorische waarde is samengesteld, zodat het
gemakkelijk wordt om gezonde keuzes te maken.
Als jij je in bovenstaande punten herkent, nu de stap wilt maken naar een gezond leven, maar dit liever
niet in je eentje doet. Je wel wat hulp of ondersteuning kunt gebruiken, of gewoon die stok achter de
deur nodig hebt…..
Vivera Vital is een jonge en dynamische onderneming waar gewichtsbeheersing, coaching en een vitale
leefstijl hand in hand gaan.
Vivera Vital helpt je graag om je persoonlijke doelen te bereiken. Die overtollige kilo's kwijtraken of
gewoon een gezondere leefstijl ontwikkelen. Check de website op www.viveravital.nl
en neem contact met op voor een vrijblijvend (gratis) gesprek.
Stephanie van Malssen
Vivera Vital
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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.
2016
3 januari
31 januari
14 februari
21 februari

Jaspercross in Asten
Vlakwatercross in Venray
De Heldensebossen cross Helden
Avé leudal Cross in Haelen

Voor meer informatie: www.limbacross.nl
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Deskundig advies in de grootste hardloop- en
wandelspeciaalzaak van Nederland!

www.hetloopcentrum.nl

www.rabobank.nl

Een pittoresk loopje.

Op zondag 6 december was het eindelijk zover, na jaren alleen maar praten over : “hier moeten we toch
een keer gaan lopen”, hebben we hem gelopen.
Wie is hem ? De Pfixx Solar Montforterland run (misschien bij jullie bekend als de Wincanton
Montforterland run)
Wie is we ? Leon Stijnen, Jack Beijnsberger, Roger Sieben en ondergetekende.
Vol enthousiasme vertrokken we “oppe tiëd” want het was volgens sommige heel ver rijden. Dit viel
echter mee, via de A73 en een stukje Duitsland ben je er binnen een uur en een kwartier (kan ook aan de
nieuwe Destil Diesel liggen). In ieder geval lekker op tijd om even rond te kijken (toen hoorden we voor de
eerste keer de term ‘een pittoresk plaatsje’) en een bakkie te doen (van het merk Peeze, iets wat wij ook
van plan waren). Omkleden in de grote tent, op naar de start, eigenlijk geen warming up gehouden en
klaar voor vertrek. Daar stonden we dan te wachten op het startschot, samen met zo’n 2500 andere
deelnemers. Benieuwd wat dit ons zou brengen, iets waar we al een aantal jaar op aan het wachten
waren.
En het was prachtig. Wat een mooie loop. Een prachtig gebied dat Montforterland, met enkele pittige
bultjes. Een Zevenheuvelenloop in het klein (veel minder deelnemers, waardoor je direct al fijn kunt
lopen, en een mooier parcours). En lekker gelopen, een groot gedeelte samen met Jack. Zoals Leon en
Roger ook samen liepen (totdat Leon op jacht ging !). Na de finish (waar we voor de ongeveer 20 e keer
hoorden dat ’s-Heerenberg “een pittoresk plaatsje” is) hebben we ons omgekleed en de terugreis
aanvaardt. Onderweg napratend over deze fijne loop kwamen we tot de conclusie, dat we nog een keer
terug gaan.
Jullie moeten zeker mee gaan!!! (maar niet te veel want ze stoppen bij 3000 inschrijvingen)
Gr.
Mat Skrabanja
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Uitslagen :
Scopias Klein Zwitserlandcross 1 nov. Roger Sieben
38:58 lange cross
Bert van Bogget
38:00 M50 lange cross
Marcel Beurskens
43:49 M50 lange cross
Anita Steffanie
50:44 Vrl lange cross
Lieke Seunis
24:48 Vsn korte cross
Elke van Rooy
17:24 Mjunb AB loop
Hannah Cranen
20:22 Mjunb AB loop
Marit Joris
8:10 Mjund
Lisa Roumen
8:23 Mjund
Anke van Rooyen
9:07 Mjund
Mo Hermans
9:28 Mjund
Stijn van Pol 2e plaats 5:12 JpupA
Yorck Snijders
5:50 JpupA
Lynn Diederen
6:10 MpupA
Loes Neuteboom
7:00 MpupA
Fenne van Pol
6:40 MpupB
Robbert van Rooijen
4:39 mini pup
Molenvencross 8 november
Roger Sieben
34:47 msen lange cross
Bert van Bogget
34:03 m50 lange cross
Marcel Beurskens
39:07 m50 lange cross
Jos Beelen
39:58 m60 lange cross
Anita Steffanie
46:45 vr, lange cross
Lieke Seunis
23:31 vr korte cross
Monique Boots
22:42 vr 35 korte cross
Marit Joris
6:37 mjund
Lisa Roumen
6:43 mjund
Indra Ivens
7:18 mjund
Anke van Rooyen
7:20 mjund
Lynn van Sleeuwen
7:21 mjund
Mo Hermanns
7:31 mjund
Robert van Rooyen
3:08 jongens pc
Halve marathon Ell 22 november
Stijn van Pol
3:52 j12 1 km 1E plaats
Fenne van Pol
4:38 m12 1 km 1e plaats
Ad Lenaerts
1.11:14 m12½ km
Brigitte Henderickx 1.09:17 v12½ km
Monique Boots
1.10:25 v12½ km
Germana Travaglini 1.17:08 v12½km
Jan Jacobs
1.37:15 m55 21.1km
Har Boonen
1.31:53 m60 21.1 km
Zandboscross Deurne 29 nov
Marit Joris
5:49 mjund
Lisa Roumen
5:53 mjund
Anke van Rooijen
6:43 mjund
Mo Hermans
7:21 mjund
Elke van Rooy
15:19 mjundb
Monique Boots
26:03 V35
Jozette Tomassen
22:21 V40 2e plaats
Stefan Smeets
45:14 M40
Bert van Bogget
38:55 M50
Neelderveldloop Roermond 20dec
Lieke Seunis
26:08 Vsen korte cross
Jozette Tomassen
22:11 V35 korte cross
Veroni Barten
26:56 V35 korte cross
Anita Steffanie
55:28 Vlange cross
Stefan Smeets
47:36 M40 lange cross
Bert van Bogget
41:37 M50 lange cross
Har Boonen
44:00 M60 lange cross 2e plaats
Elke van Rooij
14:30 MB
Hannah Cranen
16:50 MB
Stef Vullers
12:17 JC
Manon van Rooij
10:42 MC
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Marit Joris
Lisa Roumen
Indra Ivens
Mo Hermans
Stijn van Pol
Yorick Snijders
Jennifer Waterman
Fenne van Pol
Robert van Rooijen
Els Neutenboom
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8:08
8:12
9:12
9:32
6:08
7:01
9:38
7:13
7:35
7:38
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MD
Md
Md
Md
JPA
JPA
MPA
MPB
mini pup.
mini pup.

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
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www.steinerautoschade.nl

Verslag Algemene Ledenvergadering 18 november 2015
Op vrijdag 18 november j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van SV Heythuysen.
01a Opening
Om 20.15 uur werden de aanwezige leden welkom geheten door onze voorzitter Mat Skrabanja.
Voordat de agenda bekend gemaakt werd voor deze avond, werd er eerst een minuut stilte gevraagd ter
nagedachtenis aan ons erelid Harry Stolk welke op 6 oktober j.l. op 86-jarige leeftijd is overleden in
Breda.
Dhr. Stolk was in 1973 één van de medeoprichters van Atletiekvereniging Heythuysen.
Een aantal jaren daarna vertrok hij naar Breda maar via ons clubblad De Leudallouper bleef hij betrokken
bij onze club.
Vanwege zijn grote inzet tijdens de beginjaren van onze club is hij destijds benoemd als erelid.
Ondanks zijn broze gezondheid is hij in 2013 toch nog in de gelegenheid om als jubilaris de jubileumavond
bij te wonen.
01b Vaststellen agenda
De agenda welke deze keer via de email en het digitale clubblad is verspreid, werd via een powerpoint
presentatie gepresenteerd.
Daarop volgend werd iedereen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor de rondvraag.
Deze keer wilden Har Boonen en Jack Beijnsberger daar gebruik van maken.
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02 Post/Mededelingen
Mat meldde dat hij een bijeenkomst heeft bijgewoond van Ôs Dörp op 16 november j.l.
Deze bijeenkomst is een initiatief van de Gemeente Leudal met als doel om te kijken
hoe binnen de kernen van de gemeente Leudal verenigingen met elkaar kunnen gaan
samenwerken. Denk hierbij bijv. aan het delen van gebouwen, accommodatie en alles wat daar mee
samenhangt.Mat was daar vooral naar toegegaan om antwoord te krijgen op de vraag waar wij als
vereniging terecht kunnen wanneer er onderhoud aan onze accommodatie gedaan moet worden.
Mede gezien het feit dat ook hiervoor de subsidiekraan weer verder dicht wordt gedraaid is het wel
belangrijk om te weten hoe e.e.a. vorm gegeven wordt door de gemeente.
Helaas heeft Mat geen antwoorden op de vragen die hij had en hij gaf aan dat hij nu wederom de
gemeente zelf zal benaderen om daar duidelijkheid in te krijgen.
Theo bracht de Grote Club Actie onder de aandacht.
In 2015 hebben onze jeugdleden zich weer goed in gezet voor de GCA.
Dit jaar hebben zij in totaal 540 loten verkocht.
Daarnaast zijn er onder de leden 300 papieren loten en 63 via een eenmalige machtiging verkocht.
Nadat de kosten voor de prijzen e.d. voor onze jeugdleden er vanaf waren getrokken bleef er een bruto
resultaat over van € 2.539,00 (= € 2.709,00 - € 170,00)
Het uiteindelijke netto resultaat voor onze vereniging is € 1.997,20
(903 loten x € 2,40** = € 2.167,20 - € 170,00)
** van elk verkocht lot is er € 2,40 voor de vereniging.
03 Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 17 april 2015
De notulen van de Algemene ledenvergadering van 17 april 2015, welke via onze website en het digitale
clubblad ter inzage zijn gesteld, werden zonder enige opmerking goedgekeurd door de aanwezige leden.
04 Halfjaarlijks verslag penningmeester m.b.t. georganiseerde evenementen
Bert, heeft als penningmeester, via een aantal sheets in de powerpoint presentatie een
duidelijk inzicht gegeven in de cijfers van de door Atletiek Leudal georganiseerde
evenementen.
In 2015 zijn de volgende evenementen georganiseerd:
Avé Leudal Cross (februari 2015) – Herpertz Kraanverhuur Leudal avondloop (april 2015) – Penders
Voetzorg Leudal avond wandel4daagse (mei 2015) – Trailrun Leudal (juni 2015) en Kwekerij Meuter
rolstoeltocht (augustus 2015)
Voor alle evenementen geldt dat er t.o.v. 2014 een positiever resultaat is behaald.
Alle gepresenteerde cijfers zijn te bevragen bij onze penningmeester Bert van Bogget.
05 Afscheid nemen van waardevolle vrijwilligers
Deze keer waren er 4 dames, die zich de afgelopen jaren als vrijwilliger hebben
ingezet, waar we afscheid van gaan nemen.
In alfabetische volgorde zijn dat:
Gerda v.d. Berg
- jeugdcommissie
Jitske van Heeswijk
- jeugdcommissie en -trainster
José Hermans
- jeugdtrainster
Sanne Caelers
- jeugdtrainster
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Onze voorzitter Mat Skrabanja kon deze avond alleen Sanne persoonlijk bedanken voor haar geweldige
inzet als jeugdtrainster.
Hij overhandigde haar dan ook de gebruikelijke roos + een envelop met inhoud.
Voor de overige dames vroeg Mat, één voor één, een hartelijk applaus voor hun grote inzet de afgelopen
jaren.
(Jitske had vooraf gemeld dat zij niet kon komen en van Gerda en José was het niet duidelijk wat de
reden was waarom ze niet aanwezig waren).
Ook voor hen was er een roos + een envelop met inhoud en de bestuursleden zullen er voor zorgen dat ook
deze bij de dames afgegeven zullen worden.
06 Afsluiting dossier “Herstel atletiekbaan”
Op zaterdag 12 september j.l. heeft wethouder P. Verlinden, met het doorknippen van een rood-wit lint,
onze gerenoveerde atletiekbaan officieel heropend.
Het bestuur wil deze avond officieel het dossier “Herstel atletiekbaan” afsluiten en stelt de vergadering
voor om dit onderwerp deze keer dan ook als laatste keer op de agenda te plaatsen.
Uiteraard zijn er nog een aantal zaken die de aandacht hebben van het bestuur en die worden dan ook
met de Gemeente Leudal opgenomen en niet eerder afgesloten tot dat de “problemen” zijn opgelost.
Met name de kunststof afwerkrand aan de binnenzijde van de baan zal deugdelijk hersteld moeten worden
zodat er zich geen gevaarlijke situaties kunnen voordoen.
In de toekomst zal de hoogspring-sectie weer onder de aandacht bij de gemeente worden gebracht omdat
dit gedeelte in deze renovatieronde niet is meegenomen.
Om dit dossier te kunnen sluiten dienen ook een aantal personen te worden bedankt voor hun inzet.
In de periode 2013 - 2015 (maar ook de jaren daarvoor) zijn, naast een aantal ludieke acties waar
meerdere personen van onze club bij betrokken waren, met name Patrick Snijders, Guus Laeven en Mark
Ooms bijzonder actief geweest in de gesprekken met de Gemeente Leudal.
Als bestuurslid heeft Mark Ooms iedereen die zich ervoor hebben ingezet en in het bijzonder Patrick en
Guus bedankt voor hun inzet.
Het resultaat mag er dan ook zijn en we zijn enorm blij dat wij weer over een prima atletiekbaan kunnen
beschikken.
Ton Cranen vroeg of de baan nu goedgekeurd is voor wedstrijden waarop Mark volmondig “Ja” zei.
Michael Snijders reageerde daarop dat volgens de AU lijst onze baan niet goedgekeurd zou zijn.
Mat heeft dit tijdens het voorzittersoverleg van 4 november j.l. aan André Hogink voorgelegd maar daar
nog geen reactie op ontvangen.
De AU schijnt de normen voor het goedkeuren van een baan verhoogd en zal om de 3 of 5 jaar banen laten
herkeuren.
Dit gaat zowel om de rondbaan als ook de sectoren voor de technische nummers.
Omdat onze vernieuwde rondbaan in juni van dit jaar is goedgekeurd is de verwachting dat het op een
misverstand berust dat wij daarvoor op die desbetreffende lijst vermeld staan.
Monique Uiterwijk vroeg zich af het hoogspringgedeelte nu goed- of afgekeurd is.
Ook hier is op dit moment geen duidelijkheid over en Mat gaf aan dat hij nogmaals André Hoogink zal
benaderen om daar uitsluitsel over te krijgen.
Jack Beijnsberger merkte op dat er, wanneer er om de 3 of 5 jaar gekeurd gaat worden, ook gedacht moet
worden aan periodiek onderhoud voor onze baan zodat deze in goede conditie blijft.
Hij vroef zich af of wij daar afspraken over hadden gemaakt met de gemeente.
Mark meldde dat er op dit moment geen definitieve afspraken gemaakt zijn omdat de gemeente ons ook
gevraagd heeft om te kijken of wij bepaalde zaken zelf op zouden kunnen pakken.
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Wel is de vraag door Mark bij de gemeente neergelegd hoe het nu zit met de garanties op de gedane
werkzaamheden en wat de afspraken zijn die de gemeente gemaakt heeft met de bedrijven die een
bijdrage hebben geleverd aan het herstel van de baan.
Tot op heden hebben wij daar nog geen antwoord op en Mark geeft aan ook dit nogmaals onder de
aandacht te brengen bij de gemeente.
Aansluitend bracht Mat nog onder de aandacht dat hij tijdens de bijeenkomst van Ôs Dörp nog gesproken
heeft met iemand van de voetbalclub en de tennisvereniging over het idee dat verenigingen met elkaar
bepaalde zaken zouden kunnen oppakken om zodoende de kosten voor zowel de gemeente als wel de
individuele clubs te beperken.
Ook dit onderwerp zal een vervolg moeten krijgen om te kijken wat er mogelijk is.
Michael vraagt waar de afzetbalken voor het verspringen zijn gebleven.
Omdat dat op die vraag tijdens de vergadering geen antwoord op gegeven kan worden zullen Har Lemmen
en Michael dit samen in de komende week oppakken.
Het besluit van het bestuur om het punt “dossier herstel atletiekbaan” van de agenda te halen werd dan
ook met een applaus voor Guus, Patrick en Mark voor hun inzet door de aanwezige leden ondersteund.
Wel heeft het bestuur aangegeven de vinger aan de pols te houden bij de gemeente over de nog te nemen
stappen.

07 WOC (Wedstrijd Organisatie Commissie) hoe nu verder ?
Nadat de volgende personen, Marc van Rooij, Annemiek Gielen en Theo Fokkema, om
verschillende redenen de WOC hebben verlaten, bleven alleen nog Ron Steffanie en Frans
Reijnen over.
In het laatste overleg op 14 september j.l. van het bestuur met de WOC werd er door Ron en Frans
aangegeven dat er voor hen eigenlijk geen WOC meer bestaat.
Normaal gesproken zorgde de WOC ervoor dat er allerlei zaken rondom het organiseren van een wedstrijd
geregeld werden.
Denk hierbij aan o.a. het aanvragen van de vergunning, het kopen van prijzen en herinneringen, het
regelen van de tijdwaarneming, geluid, verkeersregelaars, juryleden, EHBO en sponsoring.
Het moge duidelijk zijn……. 2 personen kunnen dit niet allemaal regelen.
De ideale situatie zou natuurlijk zijn dat de weggevallen plaatsen weer door andere personen worden
overgenomen in de WOC maar op dit moment is dat wishful thinking.
Tijdens het overleg van 14 september werd het idee naar voren gebracht om voor voornoemde taken een
aantal personen te zoeken die voor 1 specifiek onderdeel hun bijdrage kunnen leveren.
Onderstaand een overzicht van de taken en de personen die daar al aan gekoppeld zijn:
Taken

Personen

Aanvragen vergunningen

: Annemiek Gielen

?

Prijzen / herinneringen

: Frans Reijnen

?

Kalenderplanning

:

?

Tijdwaarneming
Sponsoring in natura
(Jumbo)

: Ron Steffanie
?

?

Juryleden / SR en WL

:
?
: Janneke
Hermeling

?

Verkeersregelaars

:

?

Roger Sieben

?
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EHBO

:

?

Geluid

: Jan de Kroon

Financiële zaken

: Bert van Bogget
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?
Thijs Verstappen
?

In 1e instantie is de opzet dat de verschillende OC’s (Organisatie Commissie) een beroep kunnen doen op 1
of meer van bovenstaande personen.
Bijv.: volgens de afgegeven vergunning geeft de gemeente aan dat er 8 verkeersregelaars nodig zijn voor
een bepaald evenement.
Op dat moment kan de OC Janneke Hermeling benaderen met de vraag of zij die 8 verkeersregelaars wil
zoeken en vastleggen voor die bepaalde dag.
Het zou natuurlijk mooi zijn dat voor elk onderwerp 2 personen zijn die dat kunnen regelen zodat
wanneer er iemand afwezig is of niet kan de ander het over kan nemen.
Natuurlijk zouden er ook zaken door de verschillende OC’s zelf opgepakt kunnen worden mits ze de
daarvoor benodigde informatie cq een handleiding/draaiboek voor aangereikt krijgen.
Jack Beijnsberger merkte op dat Marc van Rooij prima hanteerbare draaiboeken heeft achtergelaten voor
de diverse OC’s en volgens hem zouden bepaalde zaken wel door een OC opgepakt kunnen worden.
Har Lemmen vroeg zich af hoe het dan zit met het organiseren van een baanwedstrijd en of daar dan geen
WOC voor samengesteld zou moeten worden.
Mat antwoordde hierop dat het de bedoeling is dat hier ook weer een OC voor samengesteld wordt die dit
op gaat pakken en hij hoopte dan ook dat er straks mensen zijn die zich daar voor aanmelden.
Toch leek het Har een goede zaak dat de OC’s met elkaar informatie met elkaar zouden delen in een soort
WOC zodat er geen zaken dubbel gedaan worden.
Het bestuur zou het toejuichen dat er zich weer een WOC gaat vormen om de coördinatie van alle
evenementen weer op te pakken maar op dit moment is dat toch een utopie en gaan we proberen een
werkbare situatie te creëren voor alle OC’s.
Eef Lommen merkte op dat op de takenlijst ook een functie voor de PR zou moeten komen te staan.
Deze personen zouden dan bijv. het drukwerk kunnen regelen of aangeven waar het besteld kan worden,
waar de OC’s terecht kunnen voor mededelingen in kranten en meer van dat soort promotionele
activiteiten.
Ad Lenaerts merkte op dat heel veel taken door de OC’s zelf opgepakt kunnen worden en dat de
vraagtekens die in getoonde takenlijst gezet waren volgens hem ook wel doorgestreept zouden kunnen
worden.
Wim van Rooyen en Thijs Verstappen gaven aan dat het voorstel wel een positieve impuls zou kunnen zijn.
Met name Thijs zag voordelen in het feit dat, wanneer een OC maar uit een paar man bestaat, zij niet
alles alleen kunnen doen en dat het dan wel prettig is dat je op een aantal “specialisten” kunt
terugvallen.
Els Lemmen stelde voor dat van elke OC er 1 persoon naar voren geschoven wordt en dat die met elkaar
gaan bekijken wie ben hen in de commissie voor welk onderdeel zorgt.
Op die manier kan dan gestructureerd informatie uitgewisseld worden en hoeft niet elke OC apart het wiel
uit te vinden.
Jack Beijnsberger kwam met het idee dat er op 1 avond alle OC’s samen met het bestuur hun evenement
gaan evalueren.
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Net als bij het idee van Els zou dit volgens Jack ook een efficiënte manier van informatie uitwisseling zijn
en bijkomend voordeel voor het bestuur dat zij dan ook maar 1 avond nodig zijn.

08 Oproep diverse vrijwilligers
Wederom wil het bestuur de aandacht vestigen op het feit dat wij nog steeds meerdere vrijwilligers nodig
hebben voor diverse taken binnen onze vereniging.
Mat heeft via ons digitale clubblad en onze website kortgeleden weer een oproep gedaan maar tot op
heden zonder enig succes.
Onze vereniging is op zoek naar personen die zich in willen zetten voor 1 van de volgende taken:
Bestuurslid
Jury coördinator en juryleden
Kalenderplanning
Leden Sponsorcommissie
EHBO coördinator
Grote Clubactie coördinator
Verkeersregelaar (mede) coördinator Coördinator accommodatiebeheer
Beheerder verhuur accommodatie
Lid Feestcommissie
Hulptrainers
Club fotograaf
Lid materiaalcommissie
Coördinator baanwedstrijden
Eef Lommen meldde zich spontaan aan als clubfotograaf terwijl zij ook reeds eerder de
ledenadministratie voor haar rekening heeft genomen.
Het bestuur realiseert zich terdege dat een groot aantal van de aanwezige personen al een
vrijwilligersfunctie heeft binnen onze vereniging en dat wij het toch moeten gaan zoeken onder alle
leden en ouders van jeugdleden.
Guus Laeven gaf aan dat een vermelding op de website of het clubblad alleen niet genoeg is.
We zullen echt actief iedereen moeten benaderen en vragen of men iets wil doen voor de vereniging.

09 Rondvraag
Har Boonen meldde dat Herpertz Kraanverhuur zich bereid heeft verklaard om hun naam
ook in 2016 aan de Leudal Avondloop te verbinden die gaat plaatsvinden op 9 april a.s.
Ook meldde Har dat wij dit jaar ook nog de eindprijsuitreiking van het circuit van afgelopen seizoen
moeten organiseren omdat de laatste loop dit jaar is afgelast.
Om organisatorische reden wil men ook bekijken om de 5 en de 10 km gezamenlijk te laten starten en ook
wordt er over gedacht om start en finish op de baan te laten plaatsvinden.
Tevens vroeg Har zich af of met misschien een goed idee zou zijn om een start-to-run te organiseren.
Hierover is ook al met Mat gesproken en Har had het idee om dan ook een aantal atleten van onze club
daarbij te betrekken.
Doel is dan te beginnen in januari met als 1e doel mee te doen met de Herpertz Kraanverhuur Leudal
Avondloop.
Bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat er nieuwe leden en wellicht nieuwe vrijwilligers bij kunnen
komen.
Jack Beijnsberger vestigde de aandacht op een door hem georganiseerde info-avond die gaat over
“sportvoeding in functie van de prestatie” en deze wordt gehouden op 27 januari a.s. om 19.30 uur in de
kantine van SV Heythuysen.
Heleen vroeg zich af of de “traditionele” pijlen niet weer gebruikt konden worden tijdens de bosloop
omdat zij heeft ervaren dat de gele plastic pijlen minder goed zichtbaar zijn.
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Vooral voor mensen die het parcours niet kennen en achteraan lopen zouden nog wel eens mis kunnen
lopen.
Mat reageerde dat er vooral voor het gemak gekozen is en dat wij op deze manier niet meer met de auto
door het bos hoeven te rijden.
Met Har Boonen was al overleg gepleegd om te kijken of wij iets achter die pijlen kunnen doen zodat het
wat zichtbaarder wordt.
Ton Cranen opperde nog dat het kiezen voor de gele kleur (één v.d. clubkleuren) achteraf wat ongelukkig
is geweest omdat in de zomer- en herstperiode deze pijlen wat minder zichtbaar zijn dan bijv. oranje.
Har Lemmen reageerde daar op dat deze pijlen in een opwelling zijn gekocht en dat het in zijn optiek
wenselijk was geweest om met de overige commissies overleg te hebben voordat er wat aangeschaft
wordt.
Dergelijk overleg, over welk onderwerp dan ook, kan irritaties in de toekomst voorkomen.
Els Lemmen heeft nog polo’s met het oude logo van AV Heythuysen in de aanbieding.
Als iemand een idee heeft wie we daar blij mee kunnen maken dan hoort zij dat graag.
Mat opperde nog dat het AZC er wellicht wel belangstelling voor heeft.
Afgelopen week hebben wij 3 Ethiopiërs op de donderdagavondtraining gehad nadat de sportcoördinator
van het AZC contact met ons opgenomen had om te vragen wat de mogelijkheden zijn voor bewoners van
het AZC.
Ton Cranen maakte een opmerking over de verlichting van de baan en vind dat deze te wensen overlaat.
Wellicht is het mogelijk om bij de AU te informeren of er richtlijnen zijn t.a.v. de sterkte van
trainingsverlichting (was een opmerking van Guus Laeven)
Er werd gemeld dat er in de afgelopen jaren alleen lampen zijn verwisseld die stuk waren en de andere
zitten er nog vanaf het begin in.
Het zou ook een overweging kunnen zijn om te kiezen voor modernere lampen die meer lichtopbrengst
hebben en daarnaast ook kostenbesparend kunnen zijn.
Mat had toevallig nog contact gehad met de voorzitter van de tennisvereniging die ook bezig zijn met
nieuwe LED-verlichting en misschien is dit ook iets voor ons…….. het is in ieder geval de moeite waard om
te onderzoeken.
Jo Fraats meldde dat hij nog een hele berekening heeft gemaakt inzake de verlichting rond het
hoogspringgedeelte.
Mat zal naar deze gegevens kijken en meenemen in het algehele plaatje.
Mat vroeg tot slot aan de alle aanwezigen of zij na deze vergadering op- of aanmerkingen hebben op de
manier van presenteren van de te bespreken onderwerpen.
Mocht iemand daar een opmerking of een idee voor kwijt willen dan kan dat bij Mat persoonlijk of via de
mail.
10 Sluiting
Om ca. 21.30 uur sloot de voorzitter deze vergadering en werden alle aanwezigen bedankt voor hun
aanwezigheid en bijdrage.
Nog wel vermeldenswaardig is dat er ook een jeugdlid (Ramon van Ophoven) samen met zijn vader
aanwezig was.
Een prima ontwikkeling en laten we hopen dat dit een signaal voor overige jeugdleden en hun ouders is
om ook eens aanwezig te bij een volgende Algemene Ledenvergadering.
Vastgesteld, …………… 2016
Voorzitter,
Mat Skrabanja

Secretaris,
Theo Fokkema

Penningmeester,
Bert van Bogget

Lid,
Mark Ooms
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Contributies 2016
Categorie

Pupillen(tm11 jr)
Junioren(tm19jr)
Seniorleden
Sportief Wandelen
Zonder Trainingen

Club
contributie
per jaar

Atletiekunie
basiscontributie

Atletiekunie

€ 85,95,125,85,50,-

€ 14,60
15,40
16,65
16,65
16,65

€ 7,95
14,05
22,50

Inschrijving bij de bond
€ 6,80
Overschrijvingskosten naar een andere vereniging € 10,05

22,50
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Ell 22-11-2015
Met enkele personen stonden we klaar voor vertrek op de baan. De groep was niet zo groot omdat andere
lopers voor onze eigen bosloop hadden gekozen. Puik weertje met een zonnetje en nog niet de beruchte
wind uit eerdere jaren. Mooi op tijd in de Pairie en snel hadden we onze startnummers en kon het inlopen
beginnen. Trof mijn leeftijdgenoot Henk van Zandvoort en we gingen samen inkopen en konden even bij
praten want ik had vanaf april geen wedstrijd meer gelopen.
Tussendoor werd ik nog gevraagd door de mensen van 3ML voor een kort interview. Ook altijd leuk om te
doen en wat reclame te maken voor onze voorjaarsloop op 9 april 2016. Je kunt er niet vroeg genoeg mee
beginnen. Nog een paar versnellingen en dan toch maar in de tweede startlijn gaan staan want het was
druk (523 deelnemers).

Zoals gewoonlijk gaan de eerste km gaan de eerste km
altijd wat aan de snelle kant. Ik had voor mezelf de
doelen niet te hoog gelegd en gokte op de tijd van onder
de 1.35. Maar de eerste 5 km gingen als gesmeerd en
21.33 was de tussentijd. Inmiddels was ik in het
gezelschap van een Belgische dame. Op mijn vraag voor
welke tijd zij ging zei ze 1.40 waarop ik aangaf dat ze nu
op een schema van 1.32 liep. Ze wilde een PR lopen en
bleef bij me tot de 17 km. Zij liep 1.32.14 en zat dus vlak
achter mij. De tweede vijf km was op een seconde na
gelijk aan de eerste en ik begon er steeds meer in te
geloven dat een tijd rond de 1.32 tot 1.33 haalbaar zou zijn. In mijn achterhoofd speelde nu ook mee dat
mijn vaste trainingsmaat van de vrijdag, Guus Laeven, een weekje eerder 1.32.38 had gelopen en wat zou
het toch mooi zijn als ik hem na de wedstrijd een tijd kon appen die iets lager was. Met dat doel werd er
stevig doorgelopen waarbij ik natuurlijk mijn hartslag in de gaten hield. De volgende 5 km waren weer
prima (22;18) en nu kon het aftellen naar een goede tijd beginnen en mijn klokjes hield ik goed in de
gaten of de km tijden niet te veel opliepen. Grappig was nog dat ik op de 14 km precies 1 uur erop had
zitten. Het 20 km punt gaf een tijd van de 4Eblok van 5 km aan namelijk 22;02 . De meeste lopers die in Ell
gelopen hebben weten dat het laatste stuk naar de finish en lang recht stuk is en dat daar altijd wind
tegen is. Toch werd de laatste 2100 meter afgelegd in 4.32. Je kunt dan toch alleen maar heel erg
tevreden zijn. Even later kwam ook Leon Stijnen binnen en deze had deze wedstrijd als training gelopen
en had tot de 17 km met Jan Jacobs gelopen en toen nog even de turbo er op gezet. Ad Lenaerts en
Germana hadden de 12,5 km gelopen en waren beide zeer tevreden. Monique Boots zag ik niet van te
voren en kwam ik bij de uitslagen pas tegen. ook zij had de 12,5 km gelopen.
Nog even wachten op de prijsuitreiking door onze speaker Frans Reijnen en daar bleek dat ik zelf tweede
was geworden in mijn leeftijdsgroep (60+)in de tijd van 1.31.53.
De uitslagen:
Stijn van Pol J-12
1 km
3.52
1e
Fenne van Pol M-12 1 km
4.38
1e
Germana Travaglini
12.5 km
1.17.08
Ad Lenaerts
12,5 km
1.11.14
Monique Boots
12,5 km
1.10.25
Brigitte Hendrickx
Kring
12,5 km
1.09.17
Leon Stijnen
21,1 km
1.35.09
Jan Jacobs
21,1 km
1.37.15
Har Boonen
21,1 km
1.31.53 2e (M60+)
Geschreven door Har Boonen
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Herpertz Avondloop 2016 (9 april)
Graag delen wij in een vroeg stadium al de datum met iedereen.
Wat is nieuw? We willen de 5 en 10 km samen laten starten op de baan. Ook de finish zal op de baan
plaatsvinden. De te lopen rondjes gaan we hierop aanpassen.
De bedrijvenloop blijft gehandhaafd waar hierbij hebben we de hulp van de atletiek leden nodig.
Wij gaan niet meer zoals we vorig jaar gedaan hebben honderden bedrijven aanschrijven maar proberen
via onze leden (bedrijfs) groepjes te werven. ( zie de uitnodiging en inschrijfformulier)
We willen beginnende lopers en de deelnemers van de businessrun de mogelijkheid bieden om bij onze
club twee loopclinics bij te wonen.
De data zijn twee woensdagavonden en wel 3 februari en 2 maart 2016. Aanvang 18.30 en zij duren tot
20.00 uur. We willen hiermee bereiken dat de beginnende loper dan voldoende bagage heeft om aan de
5km wedstrijd van 9 april 2016 deel te kunnen nemen.
In de aanhef hebben jullie al kunnen lezen dat Herpertz ook dit jaar onze hoofdsponsor is gebleven en
natuurlijk zijn we daar zeer blij mee.
In het volgende clubblad zullen we de details uitgewerkt hebben en hebben jullie al zeker een prachtige
folder van de loop onder ogen gehad.
Zijn er nog suggesties of wil je actief betrokken worden bij de organisatie van deze dag laat het ons
weten.

Herpertz Kraanverhuur Leudalloop Businessrun

Inleiding
Ook dit jaar organiseert AV Leudal tijdens de Herpertz Kraanverhuur Leudalloop van 9 april 2016
een Businessrun. Het winnende bedrijf in 2015 op de 10 kilometer was Hubo in Heythuysen. Bij de 5
kilometer ging lunchroom Mélange er met de eer vandoor. Beide de bedrijven hebben aangekondigd, dat
ze hun titel dit jaar verdedigen.
Oproep
Met deze brief doen we dan ook een oproep aan alle leden van Atletiek Leudal om te zorgen voor meer
concurrentie. We vragen je om dit evenement bij je werkgever onder de aandacht te brengen. Hoe meer
bedrijven we aan de start mogen verwelkomen, hoe spannender deze businessrun zal worden.
Wat bieden we?
Zijn je collega’s nog niet zo sportief of twijfelen ze? We organiseren een loopclinic* die twee maal
voorafgaand aan de loop plaatsvindt. Tijdens deze clinics kun je alvast je concurrentie peilen. Winnen
jullie als team? Dan kan het hele jaar gepronkt worden met de wisselbeker. Daarnaast zorgen we voor een
mooie foto (geprint en ingelijst) van jullie als team .
Inschrijven
Schroom niet en schrijf een team in voor de 5 km. of de 10 km. via bijgaand aanmeldingsformulier. Dit
kun je scannen en mailen naar info@atletiekleudal.nl ovv businessrun.
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Samenvattend: wat krijg je bij deelname aan de Herpertz Kraanverhuur Leudalloop Businessrun?
Een teamfoto zodat de teamprestatie goed vastgelegd wordt
Deelname aan twee loopclinics op woensdag: 3-2 en 2-3 van 18:30 tot 20:00 op de baan
Voor elke 3 deelnemers van de Businessrun, betaalt u maar voor 2 deelnemers
Maar bovenal een super gezellige avond(loop) met collega’s .
Met sportieve groet,
Organisatie Herpertz Leudalloop
*De loopclinics zijn onder begeleiding van een gediplomeerd trainer.

Inschrijfformulier Businessrun
De Herpertz Kraanverhuur Leudalloop Businessrun 2016 vindt plaats op 9 april
op en rondom de atletiekbaan van Heythuysen. Afstanden: 5 en 10 kilometer.
Voor elke 3 deelnemers van de Businessrun, betaalt u maar voor 2 deelnemers.
Aanmelding businessrun
Naam bedrijf:…………………………………………………………………………………….
Gevestigd:…………………………………………………………….. Afstand: 5 km / 10 km
Telefoonnummer:…………………………Contactpersoon:…………………………………..
Emailadres:……………………………………………………………………………………...
Ik / wij doe(n) mee met …. personen

Naam:……………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:…………………………………………………………………………….…...
Emailadres:………………………………………………………………………………………

Naam:……………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:…………………………………………………………………………….…...
Emailadres:………………………………………………………………………………………

Naam:……………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:…………………………………………………………………………….…...
Emailadres:………………………………………………………………………………………
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Naam:……………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:…………………………………………………………………………….…...
Emailadres:………………………………………………………………………………………

Naam:……………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:…………………………………………………………………………….…...
Emailadres:………………………………………………………………………………………
Naam:……………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:…………………………………………………………………………….…...
Emailadres:………………………………………………………………………………………
Na opgave ontvangt u een factuur van de Herpertz Kraanverhuur Leudalloop Businessrun. Voor vragen kunt contact openen via email
info@atletiekleudal.nl
De geboortedatum vragen we in verband met de individuele prestatie.
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Dit ben ik!

Ik ben : Anke van Rooijen
en ik ben 12 jaar oud!
Ik zit al 4 jaar bij Atletiek Leudal en ik woon in Heythuysen
Op trainingen vind ik het leukste onderdeel: discus en 400 m
Op de wedstrijden vind ik het allerleukste onderdeel:
verspringen
Als ik niet aan atletiek doe, dan doe ik: gitaar spelen
Ik krijg training van Megan en Moniek
Tijdens de trainingen/wedstrijden gebeurt er altijd wel iets leuks. Het allerleukste
dat ik heb meegemaakt tijdens de trainingen, tijdens de wedstrijd, tijdens kamp is:
op atletiek is alles leuk
Op deze prestatie ben ik het meest trots: veel wedstrijden meedoen
Als ik een wens mocht doen om ineens ergens heel goed in te zijn, dan was dat
(het mag alles zijn!): sprinten
Wandelweetjes
Het risico op hartproblemen daalt al met vijftig procent als je één uur per week actief bent.
De conditie van je longen en hart gaat vooral vooruit bij stevig doorwandelen. Wissel sneller wandelen af
met rustig lopen, bijvoorbeeld een minuut snel en dan weer twee minuten in je normale tempo
Ingezonden door Agnes Rijks.
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- 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.multifocaaloptiek.nl
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Dan is het 11 oktober en sta je aan de start bij de marathon van Eindhoven. Na een
voorbereiding van zo’n 3 maanden is het dan ook echt zo ver. Na het startschot mag ik met
nog zo’n 2300 andere lopers beginnen aan de 42.195 kilometer. Het weer is prima en na een
korte introductie van de toplopers wordt er afgeteld en dan een harde knal en de hele
menigte komt op gang. De marathon in Eindhoven is qua marathonlopers niet zo druk, dit is
dan ook één van de redenen dat ik Eindhoven heb gekozen als eerste marathon. Starten
zonder veel gedrang gaat dus prima.
De ambiance langs het parcours is super, mensen die je aanmoedigen en op veel plekken
wordt muziek gedraaid. De eerste 25 kilometer gaan super! Onderweg eet ik mijn vijgjes en
pak ik op de posten water. O.. wat gaat dat goed.
Met mijn man en jongste dochter had ik afgesproken dat ze op het 35 kilometer punt
zouden staan. Wat was ik blij dat ze daar stonden! Nu nog maar 7 kilometer en dan ben ik
klaar! Wat is nu 7 kilometer, ter voorbereiding heb ik weken gehad waarin ik 60 tot 70
kilometer liep. Maar, van de vele verhalen van alle andere marathonlopers van AVLeudal,
weet ik dat deze laatste kilometers, zeer zwaar zullen worden.
We lopen een lange weg op langs de Herdgang, het trainingscomplex van PSV. Een beruchte weg zo heb ik
mij laten vertellen en dat blijkt, want een groot aantal lopers gaat wandelen! Oeps, niet aan denken,
doorlopen je bent er bijna! Ja hoor, het centrum van Eindhoven komt inzicht. Gelukkig! Ik kijk op mijn
Garmin en ik moet nog drie kilometer! Wow … en dan komt toch echt de laatste kilometer in zicht…... nog
2.5 rondjes over de atletiekbaan, denk ik …… maar o wat is deze kilometer lang, er lijkt geen einde aan te
komen. Of toch, ja de boog….in volle focus op de finish af. Whaaaaaaaaaa gehaald !
De eerste marathon is een feit en met mijn tijd 3.49.36 ben ik super blij. Waar en waneer
ik de tweede marathon ga lopen weet ik nog niet, maar dat ik er nog één ga lopen, weet
ik zeker.
Met vriendelijke groet,
Jozet Tomassen

Neelderveldloop 20-12-2015
Een ouderwetse veldloop bestaat die nog. Jazeker en wel in Maasniel op de voetbalvelden. Hier was ook
het Limburgs kampioenschap aan de cross gekoppeld. Voor het tweede jaar vond ie plaats en door de
regen was het een soepzooitje op verschillende plaatsen in het parcours. Tel daarbij de klei die plakt op
je benen en vooral op je schoenen en dan weet je dit wordt baggeren. Het ligt er zo mooi groen bij bij de
eerste aanblik. Je crost tussen de voetbalvelden door en het publiek kan je de hele wedstrijd volgen. De
senioren waren met een kleine afvaardiging omdat er ook een flinke groep het zware werk in de
Mecherbergloop hadden gekozen en daar ruim een uur zich ontzettend uitgestukkerd hebben. Dan de
wedstrijd zelf.
Om half 11 de start van de lange cross van bijna 10 km. Een groot veld aan de starten met namens de
Atletiek Leudal Anita Steffanie, Stefan Smeets, Bert van Bogget en ondergetekende. Ik probeerde even
Bert bij te houden maar dat was geen sterk plan. Daardoor een eerste km
van 4:04 per km en dat is natuurlijk veel te snel voor een 60+ loper. Het
had wel als voordeel dat ik in mijn categorie als eerste liep en mijn "
concurrenten" goed in de gaten kon houden. Tot aan de laatste ronde
liep het prima maar dan slaat mijn concurrent kei hard toe en het was
wel grappig dat hij bij het voorbij gaan me toesprak met de woorden:
voor het Limburgs kampioenschap doe ik niet mee want ik ben een
Brabander. Mijn hartslag was maximaal en sneller ging niet en dus moest
ik die snelle 60 plusser laten gaan. Met een mooie tweede plaats was ik
ook zeer tevreden.
Har Boonen
44:00 2e 60+
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Dan de korte cross. Ook hier een groot veld van ruim 100 deelnemers met
daarvoor onze club Lieke Seunis, Vroni Barten en Jozet Tomassen aan de start.
Zij liepen een mooie race en voor het Limburg kampioenschap hadden we zelfs
twee dames op het podium. Jozet, eerste en Vroni tweede in hun categorie.
Vooral voor Vroni een bijzondere prestatie. Vervolgens starten de
jeugdwedstrijden met daarin ook vele leden van onze Atletiek Leudal. Bij de MPB
zagen we Femke van Pol een mooie 3e plaats halen.
De uitslagen: Lange cross
Bert van Bogget 41:37
Stefan Smeets.
47:36
Anita Steffanie.
55:28
Korte cross
Jozet Tomassen. 22:11 V 35 1e Limburgs kampioenschap
Vroni Barten.
26:56 V 35 3e Limburgs kampioenschap
Met vriendelijk groet,
H.W.A. Boonen

Opbrengst Grote Clubactie
Op 15 december j.l. was de officiële uitreiking van de Grote Club Actie Cheques.
Namens de club was Theo Fokkema daar om de cheque in ontvangst te nemen.
Zoals jullie kunnen zien hebben we een mooi bedrag opgehaald.
Van de 48 aanwezige clubs stonden wij op de 4e plaats !
Mede door de geweldige inzet van onze jeugdleden hebben wij dit succes kunnen behalen.
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Zondag 10 januari winterwandeltocht

Start: Café den Tommes Grootdorp 40 Melderslo ( L)
Inschrijven:
20 km 09:00 -12:00
15 km 09:00 -12:00
10 km 09:00 -13:00
5 km 09:00 -13:00
Zondag 31 januari Grensstapperstocht Neeritter
Start: café Scheepers-Hansen, Bosstraat 10 Neeritter (L)
Inschrijven:
25 km 08:00 – 11:00
15 km 08:00 – 12:00
7 km 08:00 – 13:00
Zaterdag 13 februari Voorjaarswandeling Scopias Venlo
Start: Sportpark Vrijenhoek, Wittendijkweg 61 Venlo (LI)
Inschrijven:
20 km 08:30 – 11:00
10 km 08:30 – 11:00
Zondag 14 februari Wintertocht Weert9
Start: Brasserie T Blaakven, Geuzendijk 35 Weert (L)
Inschrijven:
25 km 08:00 – 10:00
15 km 08:00 – 12:00
10 km 08:00 – 13:00
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
Hans van Heeswijk
Martin Snijders
Hans van den Schoor
Hans Lei Steffanie

Wie vult deze lijst verder aan?????
neem dan contact op met het bestuur
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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 2016
Dag
Tijd
Locatie
Trainer(ster)s
Dinsdag
18.30-19.30
Baan
Monique, Megan, Lieke,
Thea, Sofie, Jason,
Michael, Hannah, Elke
Zaterdag
09.00-10.00
Busjop
Jack
Dinsdag
19.30-20.30
Baan
Michael, Ton, Lieke, Monique
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
19.00-20.30
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
Baan
Baan

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
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.
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Lijst van bestuursleden en aanspreekpunten van de commissies
Atletiek Leudal
AL - Secretariaat
Website
E-mail
(jeugdcommissie)
Ledenadministratie
Bankrekening

Postbus 3068 6093 ZH Heythuysen
Aldenhoven 58 6093 HC Heythuysen
www.atletiekleudal.nl
info@atletiekleudal.nl (algemeen, secretariaat) / aljeugd@gmail.com
ledenadministratie@atletiekleudal.nl
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
Gieke van Buren
Judith Joris
Thea van Bruggen
Wim van Rooyen

0475-491523
0475-493898
0475-311244
0475-491125

aljeugd@gmail.com
aljeugd@gmail.com

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

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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