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Atletiek Leudal juli 2017

Heythuysen, Juli 2017.

Beste Atletiek Leudallers,
We hebben weer fantastische resultaten behaald, door onze jeugdleden maar ook onze senioren. Een 20
jaar oud clubrecord is zelfs verbroken. De resultaten vinden jullie verder in het clubblad, waar jullie ook
de notulen van de ledenvergadering terug kunnen lezen. Een verslag van samenloop voor hoop, de
trailrun, het sportief wandeluitje etc. In september starten we weer met de grote clubactie en voor de
jeugd het jeugdkamp. Genoeg te lezen in ieder geval. We wensen jullie allemaal een fijne zonnige
vakantie toe!
Veel leesplezier.

Har Boonen
Yolanda en Wil Hubert

HWABoonen1952@kpnmail.nl
wrmhubert@lijbrandt.nl

BELANGRIJKE DATA
23 of 30 aug
22 September

Kwekerij Meuter Rolstoeltocht
Jeugdkamp Hunsel

Er wordt nog steeds te hard gereden rondom de
atletiekbaan. Ouders let op de veiligheid van
jullie kinderen en parkeer de auto in de
parkeervakken, laat jullie kinderen veilig in en
uitstappen.
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Vanwege haar studie in Amsterdam stopt Rosalie van Soelen als redactielid. Wie wil onze
redactie komen versterken en af en toe een stukje schrijven voor ons clubblad ? Neem
dan contact op met de overige redactieleden. Uiteraard wensen we Rosalie heel veel
succes met haar studie.
In september is er weer voor onze jeugdleden het jaarlijkse kamp, In deze uitgave
vinden jullie al wat informatie hierover, het aanmeldingsformulier ontvangen jullie per
mail of via een brief die we uitreiken op de training.
Wijzigingen van email/adressen/ telefoonnummers graag doorgeven aan de ledenadministratie.
Ledenadministratie@atletiekleudal.nl
Na de zomervakantie is er voor de pupillen en junioren weer de jaarlijkse categoriewissel. Meer hierover
verder in het clubblad.
Op 16 september starten we weer met de grote clubactie, meer informatie verder in het clubblad.
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juli
of 30 aug
aug
september
tm 24 sep
september
oktober
november
december
januari
februari
mrt
april
tm 18 mei
juni

402e Leudalbosloop
Rolstoeltocht
403e Leudalbosloop
Start grote clubactie
Jeugdkamp
404e Leudalbosloop
405e Leudalbosloop
406e Leudalbosloop
407e Leudalbosloop
408e Leudalbosloop
409e Leudalbosloop
410e Leudalbosloop
411e Leudalbosloop
Penders Voetzorg Wandelvierdaagse
Trailrun Leudal

De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop
De Busjop

Wij zijn blij dat wij weer enkele nieuwe leden mogen
verwelkomen:
Jasper Boekhoudt JJD
Chris Bloedt JPA
Marielle Peeters DRC

Atletiek Leudal - De Leudallouper

jaargang 28-4 Juli

2017

We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:
5 juli Viktor Nikolai
6 juli Indra Ivens
10 juli Noa vd Akker
15 juli Hannah Kockx
19 juli Jill Hendrikx
21 juli laura Zelen
26 juli Inez Konings
29 juli Matteo v Leeuwen

10 aug. Luuk Bitter
10 aug. Sam Cauven
13 aug. Tom Welling
27 aug. Jordy lambers
29 aug. Hannah Cranen
30 aug. Jesse v Roy

1 sep Ton Winkelmolen
2 sept Danny Eggels

Uiterste inleverdatum kopie clubblad September 2017
28 Augustus 2017
bij Yolanda Hubert: wrmhubert@lijbrandt.nl
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Een 20 jaar oud clubrecord werd 28 mei gebroken: onze 4x100m dames senioren
ploeg (Floor Blom, Hannah Cranen, Inge Hendrix, Isa Bongers) hebben in Uden een
fantastische tijd van 53,65s gelopen

Lisa Roumen heeft een mooie derde plek
behaald bij
het hoogspringen op het LK te Kerkrade. De
overige atleten
hebben ook mooie prestaties neergezet
maar hebben net het podium niet gehaald.

Uitslagen 21 mei Swift Roermond

duur

60m

kogel

vortex hoog

polsver ptn

Fenne v Pol

12,25

12,1

5,70

21,00

1,05

2,70

302

Juan Jose Zea

13,50

11,9

5,30

17,00

1,15

3,25

291

Lianne v Roij

12,25

11,1

4,80

14,50

0,90

3,30

283

Loes Neuteboom

12,75

10,7

6,30

26,00

1,20

4,15

403
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40m

duur

40mh

sling

vortex

hurk

ptn

Benjamin v Laer

8,5

700

9,60

7,50

10,00

0,60

272

Els Neuteboom

7,70

900

8,90

6,50

13,00

0,80

361

Fabiano Buskes

8,8

650

11,00

6,00

5,50

0,60

181

Ilyna Buskes

8.9

700

11,80

5,50

7,00

0,65

129

Jamie Schatorje

7,5

800

9,50

9,00

9,00

0,80

236

Kay Thissen

7,9

875

9,60

8,00

11,50

0,75

375

Kyra Snijders

8,0

775

9,40

5,50

6,50

0,65

311

Renske v Roij

7,7

775

9,30

7,50

8,00

0,75

382

Robert V Rooijen

8,1

900

9,10

11,00

16,50

0,75

281

Robin v Roij

7,1

950

8,20

11,50

16,00

0,85

346

Tom Welling

8,0

800

9,80

8,00

9,00

0,70

241

Athletics champs Deurne 11 juni
Het was een snikhete dag op de baan in Deurne. 10 heldhaftige atleten stonden aan de start voor de
wedstrijd. De twee oudere heren vormde een team met atletiek helden en Jasper sport. Juan had wat last
van de warmte maar ging gewoon door, ook op de 6 minuten loop waar hij zwalkend over de finish kwam.
Na een verkoelende handdoek kwam alles weer op zijn pootjes terecht. Yorick had nergens last van en
zette enkele prima prestaties neer. De kleintjes waren ook goed op dreef, ze vormen met z’n achten een
mooi team en haalde een 3 de plaats. Dit was alweer een derde plaats en dezelfde kleur medaille als de
vorige keer, voor sommige was dit effen slikken. Ijsjes doen wonderen.
Pupil A - Meerkamp
Naam
Team Categorie
60m Duur 60mH Sling Vortex Ver P T P
Juan Jose Zea Leudal Team 07 Jongens Pupil A2 10,7 1125,00 11,4 15,00 18,50 3,45 281 210
Yorick Snijders Leudal Team 07 Jongens Pupil A2 9,4 1475,00 10,9 18,50 24,50 4,00 408 408

Pupil B/C/mini - Meerkamp
Naam

Team

Alicia van Leeuwen Leudal Team
Kay Thissen Leudal
Team
Kyra Snijders Leudal
Team
Matteo van Leeuwen Leudal Team
Renske van Roy Leudal
Team
Robert van Rooijen Leudal Team
Robin van Roy Leudal
Team
Tom Welling Leudal
Team
Monique

MVortex Hoog Ver P T P
bal
20 Meisjes Pupil B
700,00 3,70 11,50 0,85 2,60 189 91
20 Jongens Pupil Mini 875,00 3,60 10,50 0,80 2,50 291 291
20 Meisjes Pupil Mini 825,00 3,00 7,00 0,70 2,25 241 169
20 Jongens Pupil Mini 750,00 3,40 13,00 0,70 2,15 241 157
20 Meisjes Pupil Mini 700,00 4,20 10,50 0,80 2,60 305 265
20 Jongens Pupil B 925,00 4,50 16,00 0,85 2,70 238 152
20 Jongens Pupil B 875,00 5,60 17,50 0,95 2,90 269 269
20 Jongens Pupil B 800,00 3,70 10,50 0,75 2,20 156 0
Categorie

Duur
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Samenloop voor Hoop 2017,
Voor de vierde keer heeft onze vereniging meegedaan aan de Samenloop voor Hoop (SLH). We kunnen
terugkijken op een geslaagd weekend. Naast een stuk gezelligheid, saamhorigheid, sportief bezig zijn en iets
kunnen beteken voor je naasten hebben we wederom een mooi bedrag bij elkaar gelopen om nog meer
onderzoek naar de oorzaak van kanker te kunnen doen. Ooit hopen we zover te zijn dat deze vreselijke ziekte
een chronische aandoening wordt.
De teller stond om 16.00 uur op zondagmiddag bij de afsluiting op € 161.025,-- en kon de organisatie de
vertegenwoordiger van KWF met een vette check huiswaarts sturen. Een prachtig resultaat. Onze vereniging
atletiek Leudal heeft daarvan € 2.395,-- in het laatje gebracht o.a. door de verkoop van gesponsorde Limburgse
vlaaien. We hebben het ook dit jaar wederom met evenveel enthousiasme gedaan. Langs deze weg willen we alle
deelnemers in welke vorm dan ook, wandelaars, hardlopers, opbouwers, opruimers, vlaaien/koffieverkopers enz.
enz. van harte bedanken voor jullie inzet. Zonder jullie geen SLH en geen geld om extra onderzoeken uit te
voeren TOP!! Bijzonder woord van waardering voor ons lid Netty en haar zus Thea. Zij hebben hun bijdrage daar
waar het kon zo goed mogelijk ingezet o.a. bij de begin en eindronde op de atletiekbaan in Roermond voor de
survivors. Voor degene die geïnteresseerd zijn in meer achtergronden, beelden, verhalen en foto’s verwijzen wij
graag naar de site van SLH Roermond.
Dank
Dank Dank
Ans, Har en Guus.

Met de zon in je hart, straal je overal
Ingezonden door Agnes Rijks
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Penders Voetzorg Leudal Wandel 4 – daagse
Wandel, ontdek en …. geniet !

De vierdaagse van 2017 is vanavond afgetrapt met om en nabij de 850
wandelaars. De weersomstandigheden waren meer dan prima, het bos
zorgde voor wat beschutting, terwijl op het open veld de zon nog aardig z’n
best deed. Met een graad of 20 prima wandelweer.
De routes leidde de wandelaar over bospaden en een verharde Speckerweg
richting landgoed de Bedelaar, met z’n inmiddels welbekende Uilentoren. Bij
de doorsteek van het landgoed terug richting de Busjop stond dit jaar niet
Cowboy Har, want er was immers geen koe te zien, maar werden de
wandelaars getrakteerd op een kwaak (en toet-) spektakel door enorm veel
kikkers. Hier en daar werd er zelfs eentje gespot.
En als we het dan toch over kikkers hebben, ook Kiki, de mascotte van de vierdaagse, was wederom aanwezig
bij de eerste van de vier wandelavonden. Wie weet zien we haar nog vaker deze week?
Zoals deze wandel-dinsdag begon, zo eindigde ie ook, met een flinke dosis zonnestralen. De routes brachten de
wandelaars, die op deze dag met ruim 900 waren, richting St. Elisabeth. Langs het Pesthuisje, de Hoeve en het
bijbehorende Bakhuisje. Op het terrein van het St. Elisabeth, waar de stempelpost en de verzorgingspost stonden,
waren ook een aantal mensen van BSO Natureluur aanwezig om de kinderen een korte, maar zeer leuke activiteit
aan te bieden. Zo konden de kinderen met een waterspuit bekertjes omschieten en met hun vinger en een beetje
verf hun vingerafdruk vereeuwigen op een groot schildersdoek. Ook kregen ze een kadootje in de vorm van een
coole klikarmband in alle kleuren van de regenboog.
Bij het Bakhuisje stonden twee vrijwilligers iedereen op te wachten met een sappig
appeltje van Heijnen. Ook dit werd zeer goed ontvangen. De routes waren volgens
velen weer prachtig. De wandelaars liepen langs het water en over bruggetjes op het
terrein van Elisabeth, maar ook diep door het bos, waar de grond bezaaid lag met
dennennaalden en waar de enorme keur aan
vogels alle ‘gasten’ in het bos toezongen.
Op het terras bij Restaurant de Busjop werden de
wandelaars vervolgens hartelijk ontvangen door
zowel Kiki Kikker als Joekskapel Angesóm, die
deze avond voor de muzikale omlijsting zorgden.
Na een welverdiende rustdag, zag de organisatie vandaag veel regen voorbij
komen op de buienradar. Tót het moment waarop de vierdaagse begon, om
18.00u was het droog en er zijn niet veel druppels meer gevallen. De
weergoden waren de wandelaars weer goed gezind. Om en nabij de 800
wandelaars wisten de weg te vinden naar de Jachtkamer bij Restaurant de
Busjop.
Onze Kiki Kikker nam een welverdiende extra rustdag., hoewel ze wel gemist
werd, getuige de vele vragen van de wandelende jeugd.
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De route ging vandaag richting Buitencentrum de Spar. Smalle kronkelpaadjes, kleine heuveltjes en hier en
daar een dikke tak midden op het pad als hindernisbaan. De goedlachse vrijwilligers op stempel- en
drankpost stonden klaar om iedereen te voorzien van een stempel op de wandelkaart en een bekertje
drinken met een snoepje. De route ging terug via de ‘boom met het kruisjs’
en de grafheuvels. Eenmaal aangekomen bij de Busjop verschenen er weer
een boel blije gezichten bij het zien van het bord met winnaars van de
loterij. Joekskapel Angesóm zorgde ook vanavond voor gezelligheid op het
terras door herkenbare deuntjes ten gehore te brengen
“All good things come to an end”. Vrij vertaald betekent het dat aan alle
goede dingen een eind komt. Zo ook aan de 42e editie van de Penders
Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse. Het leek een druilerige slotavond te
worden, maar vlak voordat de wandelaars van start gingen en Kiki Kikker haar
hoofd om de deur stak, stopte het met regenen en konden de wandelaars
redelijk droog op pad. Op pad voor de laatste avond. De commissie wordt er
altijd een beetje melancholisch van, het is weer voorbij, nee, niet die mooie
zomer, maar die 42e editie van… De editie van de nieuwe vormgegeven
medailles, de mensen die bij de finish met een echt bloemenboeket of
snoepboeket, moeder, vader, dochter, zoon, schoonfamilie, kleinkind, of
eender welk familielid of kennis ook stond op te wachten.
Foto’s : http://www.atletiekleudal.nl/fotos-atletiek-leudal/

Eerste Start to Run cursus afgerond
Op 8 april begon de eerste “Yakult Start to Run” cursus bij Atletiek Leudal. Een gezellige groep van 7 deelnemers,
onder leiding van Germana en met de hulp van Har Boonen, ging aan de slag om aan hun conditie te werken en wat
inzicht te krijgen in looptechniek. Na 7 weken waren ze aan de start van de 400 e Bosloop, 3km aaneengesloten in de
regen gerend! En hier zijn ze, nat en blij.
De volgende cursus begint op 9 september, met een proeftraining op 2 september. Ken je iemand die interesse zou
kunnen hebben? Geef het door!www.yakultstarttorun.nl
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Guus Wokke Loop Panningen op 13 mei
Het was al weer lang geleden dat ik weer eens mee deed aan een 10 km in het avondcriterium.
De wedstrijd in Panningen paste wel en ik had me weken ervoor weer wat meer op snelheidstrainingen gefocust.
Door met name op de duurlooptrainingen op dinsdag en donderdag de tempo’s naar een hoger niveau te
brengen. Was dan ook benieuwd of dit zich ook een beetje zou vertalen naar de tijd op de 10 km. Mijn streven
was om tussen de 42 en 43 minuten binnen te komen. Maar eerst keken we even naar de binnenkomst van onze
jeugdleden. Bij sommigen stond het gezicht en houding op springen. Ze waren de verkeerde kant op gestuurd en
zo gingen de ereplaatsen aan hen voorbij.

Er stond een mooi veld aan de start en ik ging erg voortvarend van start
bleek op de tijden welke op mijn klokje verschenen (4:02 en 4:08) voor
de eerste twee km. Te snel vond ik en mijn hartslagmeter gaf dat ook
aan. Ik kwam in gezelschap te lopen van Nico Verstraten en die is
normaal altijd sneller. Slechts eenmaal in mijn loopbaan had ik van hem
gewonnen. Hij liep me voorbij en ik kon net aanklampen. Ik dacht die
hou ik niet meer bij maar blijkbaar had hij ook zijn “tol” moeten
betalen voor de snelle start. Er volgde nu drie km tijden van 4:12. Ik
paste de tactiek toe om voor hem te gaan lopen en zelf het tempo te
bepalen en er volgde twee km van 4:28 en :4;21. Het was een zeer
bochtig parcours en vele haakse bochten. Een echt werk parcours. De
volgende km gingen ook prima (4:21 en 4:18). De laatste ronde en nog
steeds samen lopen met Nico en nu tempo hoog houden zodat hij me
niet gaat verrassen. De laatste 2 km gingen in 4;09 en 4;10 waarbij ik
300 meter voor de finish reeds na een haakse bocht de sprint inzette en
zo snel mogelijk naar onze speaker Frans Reijnen rende. Nico kon deze
sprint niet pareren en voor de tweede keer kom ik hem verslaan met
een voor mij heel mooi tijd 42:15.
5 km
3e Anita Steffanie 24:45
Marcel Beurskens
21:51
Ton Cranen
23:23

10 km
Patrick Snijders
Ron Steffanie
1 M60 Har Boonen

38:57
44:08
42:15

Nico staat niet op de foto
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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.rabobank.nl

www.lemmentuinenpark.nl

innovista.nu

www.steinerautoschade.nl
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Sportief Wandeluitje 20 mei
Op zaterdag 20 mei kwamen we om 11,30 samen bij
de voetbalkantine.
Daar werden we verwend met koffie, thee en vlaai.
Met zijn allen naar Swartbroek voor de start van een
mooie wandeling. We liepen slingerend/ kronkelend
door de Krang, waar we een gezellige picknick hadden
bij een mooi meertje

We hadden uitzicht op mooie runderen en zij op ons. Gelukkig
hadden we geboft met het weer en slechts 1 regenbuitje
gehad. Op onze route hebben we nog een kaarsje kunnen
aansteken, wat vele van ons gedaan hebben Na een tocht van
ongeveer 12 km hadden we nog wat tijd over om een bakje
koffie of fris te drinken op het terras de prairie in Ell, waar we
ook lekker hebben gegourmet.
Kortom een goede keuze!

Mia Leny en Toos bedankt voor de leuke wandeling en
gezellige dag!

Opgelet! Categoriewissel per 1 november 2017
Volgens de richtlijnen van de AtleCategorie
Geboortejaar
tiekunie veranderen ieder jaar per 1 minipupillen 2011
november voor een aantal pupillen en Pupillen C
2010
junioren de categorie-indeling. Bij ons Pupillen B
2009
gaan deze wijzigingen al gelijk na de Pupillen A
2008-2007
zomervakantie in. Kijk op de site bij Junioren D
2006-2005
Jeugd wat er voor jou veranderd is.
Junioren C
2004-2003
Junioren B
2002-2001
Junioren A
2000-1999
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Hallo Jeugdleden, Ouders/Verzorgers,
In het weekend van 22 t/m 24 september gaan we weer op jeugdkamp. Ook dit jaar hopen we er een leuk
kamp van te maken! Ga jij mee?
Het thema van dit jaar houden we natuurlijk nog even geheim!
Het kampadres is de Bekerhof, gelegen op Beekstraat 9, 6013 RV te Hunsel.
Wij verblijven op de grote accommodatie. Deze heeft meerdere slaapzalen met
stapelbedden. Zo krijgen ook de wat jongere kinderen onder ons genoeg
nachtrust!
Verder hebben we nog twee grote recreatieruimten die tevens als eetzalen
gebruikt kunnen worden, twee grote speelvelden en een groot aangelegen bos.
Alle activiteiten gebeuren onder toezicht van begeleiders, de kinderen zullen
dus niet op eigen initiatief naar buiten of naar het bos gaan. De begeleiding
bestaat uit leden van onze atletiekvereniging, waaronder jeugdtrainers en
enkele ouders. Zij hopen ook dit jaar weer te zorgen voor een erg leuk kamp!
Het aanmeldformulier met verdere informatie wordt binnenkort via de mail toegestuurd.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze gerust stellen aan de jeugdtrainer of aan een lid van
jeugdcommissie.
De jeugdcommissie

Verslag Algemene Ledenvergadering 12 april 2017
Op woensdag 12 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van SV Heythuysen.
01 Opening
Om 20.15 uur werden de aanwezige leden welkom geheten door onze voorzitter Mat Skrabanja.
02 Vaststellen agenda
De agenda, welke 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 Jack Beijnsberger, Frans Heffels, Frans Reijnen en Har Boonen daar gebruik van maken.
03 Post/Mededelingen
➢ 400e bosloop 27 mei 2017
Op 27 mei a.s. vindt de 400e bosloop plaats. Samen met het bestuur wil de organisatiecommissie
van de bosloop er een speciale ochtend van maken. Zo zal er een MTB* (aangeboden door
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Rijwielhandel Jetten) verloot worden (alleen voor atleten die meer dan 40x meegedaan hebben
aan de bosloop), worden er 6 i.p.v. 3 vlaaien verloot en is de deelname voor deze editie voor
iedereen gratis. *Bert v.d. Goor en Jack Beijnsberger zullen bij Rijwielhandel Jetten de fiets gaan
bekijken / beoordelen.
Ook is er gesproken over de toekomst van de bosloop. Op dit moment geeft de commissie aan
voorlopig nog wel door te willen gaan maar er zal binnen de vereniging toch over nagedacht
worden hoe die toekomst van de bosloop eruit komt te zien. Mat nodigt dan ook iedereen uit om
hierover na te denken en ideeën te delen met de commissie en het bestuur. Bert v.d. Goor heeft
aangegeven dat hij het op prijs zou stellen dat wanneer er leden aanwezig zijn bij een bosloop 1
van hen de taak van Bert over wil nemen om de jubilarissen te huldigen en de vlaaien te verloten.
Dit kan iemand zijn van “de opbouwers” maar ook 1 van de atleten.
➢ Heerschap Verenigt
In de periode van 11 januari t/m 21 februari 2017 heeft de Heerschap Verenigt actie
plaatsgevonden. Op 21 januari hebben Germana en haar zoontje Matteo, Mat en Theo onze club
gepresenteerd aan het winkelend publiek en geprobeerd zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
Mede namens hun inspanning en ook de leden die huis aan huis geflyerd hebben heeft deze actie
onze club € 783,00 opgeleverd. Belangrijk om te melden is wel dat deze € 783,00 aangemerkt
dient te worden als sponsorgeld voor de jaren 2017 en 2018 en dat eerder gemaakte afspraken
opgeschort worden.
➢ Rabobank Clubkas Campagne
Op zaterdag 15 april wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Tump door de Rabobank
bekend gemaakt wat deze actie ons dit jaar heeft opgebracht. Theo was gebeld door een
woordvoerder van de Rabobank met de vraag of wij toch wel met een groot aantal leden aanwezig
zouden kunnen zijn en tevens gaf hij aan dat wij ook dit jaar weer hoog geëindigd zijn. Mark deed
dan ook een oproep aan de aanwezige leden om samen met hem naar deze bijeenkomst te gaan.
➢ Staatsbosbeheer
Mark Ooms krijgt het woord en legt uit waarom dit punt op de agenda staat. Omdat
Staatsbosbeheer minder geld krijgt van de overheid om haar taken uit te voeren zoeken zij naar
wegen om dit “bij de burger” terug te halen. Ze brengen vergoedingen in rekening voor het
gebruik van de bospaden die bij hen in beheer zijn. Deze regeling is toepassing op evenementen
die worden georganiseerd in het Leudal, zoals in ons geval de Leudal Cross, Trailrun en
Wandel4daagse. Mark geeft dat vertegenwoordigers van Atletiek Leudal al in gesprek is geweest
met Staatsbosbeheer om duidelijkheid te krijgen over deze nieuwe regeling en wat de financiële
gevolgen kunnen zijn. Wel is duidelijk dat vooraf een plan (parcours) ingediend moet worden bij
Staatsbosbeheer zodat zij kunnen beoordelen welk gedeelte wij van hen gebruiken en wat de
kosten hiervoor zijn. Om een voorbeeld te geven: Voor de Leudal Cross moesten we ca. € 65,00
betalen en voor de Trailrun Leudal € 365,00.
Frans Heffels gaf aan dat hij als woordvoerder van de commissie wandel4daagse met wethouder
Walraven gesproken heeft en dat deze hem gemeld heeft dat het Leudal onder zijn portefeuille
valt en dat het openbaar terrein is en dat iedereen daar vrij gebruik van kan maken. Wethouder
Walraven heeft Frans Heffels dan ook geadviseerd verder geen contact meer met Staatsbosbeheer
op te nemen en in de week van 15 t/m 19 mei a.s. “gewoon” te gaan wandelen. Inmiddels heeft
de gemeente Leudal ook al de vergunning verleent voor de wandel4daagse van dit jaar.
Wel geeft Frans aan dat de commissie wandel4daagse een goodwill-actie wil gaan opstarten en die
houd in dat iedereen die een digitale inschrijving doet iets extra’s kan doneren voor
Staatsbosbeheer. Mocht dat wat opleveren dan willen zij dat bedrag dan gaan aanbieden aan
Staatsbosbeheer.
Thea van Bruggen vraagt zich af, wanneer Staatsbosbeheer achteraf toch een rekening stuurt, wie
deze dan moet gaan betalen. Mark geeft aan dat wij als bestuur daar op dit moment onvoldoende
kennis van hebben en stelt voor om tijdens deze Algemene Ledenvergadering daar verder niet met
elkaar over in discussie over te gaan. Zowel het standpunt van de gemeente Leudal als die van
Staatsbosbeheer zal getoetst moeten worden en Mark geeft aan daar meer tijd voor nodig te
hebben. Mat meldt nog dat wij de brief met de kosten voor de trailrun wel ondertekend en retour
gestuurd hebben naar Staatsbosbeheer omdat de organisatie in volle gang is en wij ons, als
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vereniging en OrganisatieCommissie, niet kunnen permitteren dat op 5 juni de boel afgeblazen zou
moeten worden omdat Staatsbosbeheer ons dan verbied om over “hun paden” te rennen.
➢ Klusdag
Op 25 maart j.l. is er een klusdag gehouden. Op initiatief van Har Lemmen (en het klusteam) is
deze dag in het leven geroepen. De bedoeling was dat heel veel leden zich zouden opgeven om
gezamenlijk onze baan “zomerklaar” te maken. Uiteindelijk hebben 12 personen die ochtend de
handen uit de mouwen gestoken en met elkaar een groot gedeelte van het terrein en het
juryhuisje onder handen genomen. Het is de bedoeling dat dit toch een weerkerende activiteit
wordt (1 of 2 keer per jaar) om zo de klusploeg een extra steuntje in de rug te geven. Wellicht dat
een volgende keer, wanneer er weer een uitnodiging de deur uit gaat, er meer aanmeldingen
komen.
➢ Lucy Snijders 30 jaar trainster
Lucy vierde op 1 april haar 30-jarig trainersjubileum en van verschillende kanten binnen onze
vereniging is daarbij stilgestaan. Onder applaus van de aanwezige leden werd zij bedankt voor
haar inzet.
04 Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 15 april 2016
De notulen van de Algemene ledenvergadering van 15 april 2016, welke via onze website en het digitale
clubblad ter inzage zijn gesteld werden, na een vraag van Jo Fraats en uitleg van de voorzitter **,
goedgekeurd door de aanwezige leden.
** In de Algemene Ledenvergadering 15 april 2016 had Jo een vraag gesteld over het communiceren van de
uitslagen in de plaatselijke media (o.a. 1 Leudal). Mat had aangegeven om dat te onderzoeken en te
kijken of er een oplossing gevonden kon worden. Destijds had Patrick Snijders aangegeven dat eventueel
op zich te willen nemen maar bij navraag werd er toch vanaf gezien. Ook andere personen die door Mat
gepolst zijn voelden er niets voor om die taak op zich te nemen met als uiteindelijk resultaat de er geen
uitslagen meer te zien zijn in de plaatselijke (papieren) media.
05 Vaststelling jaarverslag 2016 van het bestuur
Het jaarverslag 2016 van het bestuur werd door de aanwezige leden, zonder verdere op- of aanmerkingen,
met applaus goedgekeurd.
06 Vaststelling jaarverslag 2016 van de penningmeester
Voor het presenteren van de jaarcijfers werd het woord gegeven aan onze penningmeester Bert van
Bogget. Hij begon met te melden dat wij dit jaar een positief resultaat hebben gehaald van ruim €
6.900,00. Vervolgens heeft Bert stilgestaan bij een aantal punten die wat uitleg verdienden aan de
aanwezige leden. Zoals de nieuwe aanbouw bij het juryhuisje, aanschaf nieuwe materialen (wordt per
jaar 15% op afgeschreven), clubkleding en winterjassen voor het trainerscorps. Natuurlijk zijn alle zaken
die in de boekhouding plaatsvinden inmiddels gecontroleerd door de kascontrolecommissie, die dit jaar
bestond uit Joke van Neerven en Katja Verheggen. Voordat de kascontrolecommissie haar verslag doet is
er gevraagd of er nog op- of aanmerkingen zijn op deze cijfers.
Bert v.d. Goor merkte op dat hij het bedrag van de clubkleding, welke dit jaar voor het eerst apart op de
balans staat, nogal hoog vindt. Bestuur geeft aan dat er onlangs nieuwe kleding aangeschaft is en dat er
vanuit de beginvoorraad, toen de naamswijziging van club heeft plaatsgevonden, ook nog er kleding is.
Har Boonen haakte daarop in met het voorstel om ook jaarlijks een percentage af te schrijven op de
voorraad clubkleding. Penningmeester merkt op dat hij vraagtekens zet bij het voorstel om af te
schrijven.
Bij de bespreking van 3.3 Exploitatierekening 2016 vroeg Ria Snijkers naar het punt “Zaalhuur” bij de
algemene kosten. Het blijkt dat wij geen zaal meer huren dus kan dit uit de tekst gehaald worden.
Michaël Snijders vraagt of de kosten m.b.t. AU en NKS uitgesplitst kunnen worden en Bert geeft aan dat
hij dat zal doen.
Indien iemand geïnteresseerd is in het financieel overzicht dan kan deze opgevraagd worden bij de
penningmeester.
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07 Verslag kascontrolecommissie
Zowel Joke van Neerven als ook Katja Verheggen hebben zich afgemeld voor de Algemene Leden
vergadering.
Het gevolg is dus dat de kascontrolecommissie geen mondeling verslag kan doen over de door hen gedane
controle van de boekhouding.
Bert van Bogget, verklaart als penningmeester, dat de leden van de kascontrolecommissie de boeken en
alle stukken over het jaar 2016 gecontroleerd hebben en dat alles door hen akkoord bevonden is. Bij
afwezigheid van de kascontrolecommissie verzoekt voorzitter Mat Skrabanja de vergadering dan ook de
kascontrolecommissie d.m.v. een applaus te bedanken voor hun inzet. Tevens vraagt Mat om de
penningmeester decharge te verlenen, wat d.m.v. een applaus werd bekrachtigd.
08 Benoeming kascontrolecommissie 2018
Joke van Neerven verlaat deze keer de kascontrolecommissie en voor de volgende keer (april 2018) zullen
Katja Verheggen en Har Boonen (hij bood zich tijdens deze Algemene Ledenvergadering) de “cijfers”
controleren.
Gebruikelijk is dat er ook een nieuwe reserve wordt benoemd. Uit de aanwezige leden heeft Brigitte
Henderickx zich beschikbaar gesteld.
09 Vaststelling van de begroting 2017
Bert nam nogmaals het woord om de begroting voor 2017 te bespreken. Hij gaf aan dat de begroting 2017
nagenoeg hetzelfde was als die van 2016. Zo hier en daar waren er wat kleine verschillen zichtbaar bijv.
bij kosten clubblad (geen kosten i.v.m. digitale uitvoering) en de Grote Club Actie (wat lager ingeschat
dan vorig jaar). Gepresenteerde begroting werd zonder verdere op- of aanmerkingen akkoord bevonden.
10 Presentatie jeugdcommissie
Namens de jeugdcommissie kreeg Wim van Rooijen vanavond het woord om een korte presentatie van de
jeugdcommissie te geven. Allereerst gaf hij aan dat de samenstelling van de jeugdcommissie inmiddels is
gewijzigd en nu bestaat uit de volgende personen: John Bergs, Thea van Bruggen, Hannah Kochx, Danny
van Pol, Elke van Rooij, Wim van Rooijen en Nadieh Severens. De jeugdcommissie richt zicht op de jeugd
van mini-pupillen t/m de junioren C (tot een bepaald geboortejaar). Er worden per jaar een aantal
activiteiten georganiseerd zoals de jeugddag (april), het jeugdkamp (september) wat in 2016 in het teken
stond van de Olympische Spelen en waar Elke, Hannah en Nadieh verantwoordelijk waren voor het
hoofdprogramma en in december de pietentraining waar de kinderen allemaal een schoenentas, met logo
van de club, kregen.
In aansluiting op deze presentatie kreeg Monique Uiterwijk nog even het woord om uit te leggen dat voor
de oudere jeugd er sinds vorig jaar een trainingskamp gehouden wordt. Zowel in 2016 als 2017 wordt dit
weekend georganiseerd in Groepsaccommodatie Elset in Mechelen (L). Een positieve ontwikkeling voor
onze club is dat er behoorlijk wat “oudere” junioren lid blijven en activiteiten, zoals bovenstaand
vermeld, zullen daar zeker aan bijdragen.
11 Afscheid waardevolle vrijwilligers
Dit jaar nemen we afscheid van 3 waardevolle vrijwilligers. Dit zijn (in alfabetische volgorde) Gieke van
Buren, Judith Joris en Eef Lommen. Helaas hebben Gieke, Judith en Eef zich afgemeld voor de Algemene
Ledenvergadering. Mat memoreerde kort even wat de dames voor onze club hebben gedaan. Gieke en
Judith hebben zich jarenlang ingezet voor de jeugdcommissie en Eef heeft 1 jaar de ledenadministratie
gedaan en heeft ook deel uitgemaakt van de Herpertz Kraanverhuur Leudalloop organisatie.
12 Bestuursverkiezing
Deze vergadering waren Bert van Bogget (penningmeester) en Theo Fokkema (secretaris) aftredend en
tevens herkiesbaar. Beide hebben aangegeven wel weer een volgende termijn van 3 jaar te accepteren.
D.m.v. applaus van de aanwezige leden werden Bert en Theo dan ook herkozen.
Theo kreeg daarna het woord en heeft aangegeven dat hij nog een periode van 3 jaar secretaris wil zijn
voor onze club maar dat hij zich in 2020 niet weer herkiesbaar zal stellen. Met deze wetenschap heeft het
bestuur ruimschoots de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe secretaris en zou een aspirant
bestuurslid cq secretaris al in 2019 mee kunnen lopen om geleidelijk de taken van Theo over te nemen.
13 Bestuursvoorstel
Het bestuur heeft 2 voorstellen aan de vergadering voorgelegd welke in de uitnodiging voor deze
Algemene Ledenvergadering en het Jaarverslag 2016 zijn uitgelegd.
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Voorstel 1: De contributie van het eerste lid van ieder gezin te verhogen met 10 euro en elk gezin
jaarlijks 3 papieren loten van de Grote Clubactie te verstrekken.
De oorsprong van dit voorstel ligt in een besluit wat tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2005 is
genomen.
10
Voorstel Grote Clubactie
Marie-José licht het voorstel om 4 loten per AVH-adres te laten afnemen toe. Dit jaar blijkt de eerste
(woens)dag dat de loten kunnen worden verkocht samen te vallen met de verkoop van kinderpostzegels.
Om te voorkomen dat kinderen dezelfde dag met twee petten op langs de deuren moeten, zal er dit jaar
toch weer met intekenlijsten worden gewerkt. Aangezien de motivatie van de jeugd om loten te
verkopen afneemt (vooral bij diegenen die buiten Heythuysen wonen), wordt het voorstel gedaan de
verantwoordelijkheid wat te verdelen. Dus: ieder AVH-adres krijgt 4 loten toegestuurd en kan die
natuurlijk binnen familie/vriendenkring verkopen.
Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen.
Op de manier zoals het de afgelopen jaren is gegaan, met het verdelen van de loten en het innen van de
daarbij behorende gelden, kost het een onevenredige inspanning van degene die dat op zich genomen
heeft. Om de opbrengst van de Grote Club Actie niet verder terug te laten lopen is door het bestuur het
voorstel gedaan om weer terug te gaan naar het basisbesluit van 2005 waarin elk AVH – Atletiek Leudal
adres loten toegestuurd krijgt. In het oorspronkelijke besluit is gesproken over 4 loten maar dit is in de
Algemene Ledenvergadering van 2015 teruggebracht naar 3.
Er kwamen van diverse personen wat praktische vragen die door zowel Mat als Germana (organisatie GCA)
beantwoord werden.
Marc van Rooij stelde de vraag wat de financiële impact zou zijn wanneer bovenvermelde regeling in zijn
geheel zou vervallen. Guus Laeven gaf aan dat, wanneer er een beslissing genomen zou moeten worden
over het eventueel geheel afschaffen van het verplicht afnemen van 3 GCA-loten, dit in een
bestuursvoorstel ter vergadering moet worden gebracht. Op zijn vroegst zou dat dus in de Algemene
Ledenvergadering van 2018 kunnen plaatsvinden.
Frans Heffels vroeg of leden die geen contributie betalen ook loten toegestuurd krijgen. Denk hierbij aan
leden die alleen actief zijn als bijv. jurylid of de vrienden van Atletiek Leudal. Germana gaf aan dat zij
afgelopen jaar de vrienden van Atletiek Leudal niet meegenomen heeft in de verspreiding van de loten.
Om daar duidelijkheid in te krijgen zullen de vrienden aangeschreven worden met de vraag of zij wel of
geen GCA-loten wensen te ontvangen.
Nadat alle gestelde vragen zo volledig mogelijk waren beantwoord vroeg Mat of de vergadering akkoord
ging met het gedane voorstel. Met meerderheid van stemmen is het voorstel aangenomen.
Germana vroeg of de verrekening van de nieuwe regeling adequaat geïmplementeerd kan worden. Het
bestuur meldt dat de penningmeester inmiddels een methode heeft gevonden om de € 10,00 te innen.
Deze nieuwe regeling staat overigens los van de inzet van onze jeugdleden die met een lotenboekje langs
de deuren gaan om zoveel mogelijk loten te verkopen.
Voorstel 2: De een na laatste zin van artikel 12 van het HR als volgt te wijzigen, “Als een lid het
lidmaatschap wil beëindigen, dan dient hij/zij schriftelijk bij de secretaris op te zeggen tegen het einde
van de halfjaarlijkse periode eindigend op 30 juni dan wel 31 december en met inachtneming van een
opzegtermijn van minimaal zes weken.” Aanleiding is dat de tekst van het Huishoudelijk Reglement niet in
strijd mag zijn aan die van de Statuten en dat is op dit moment wel het geval.
Monique Uiterwijk vraagt hoe het bestuur omgaat met de “gevallen” die zich niet strikt aan de
bovenstaande opzegtermijnen houden. Vooral bij jeugdleden komt het nogal eens voor dat er impulsief
een beslissing genomen wordt over het opzeggen van het lidmaatschap. Corine Ligtenberg legt uit, met
haar ervaring als voormalig bestuurslid, dat voor de contributie er nog wel een mouw aan te passen zou
zijn maar dat de bondsbijdrage voor de Atletiek Unie wel geïnd moet worden. Daarop aansluitend meldt
Mat dat, wanneer wij de ledenadministratie gaan digitaliseren, het waarschijnlijk is dat de communicatie
naar de Atletiek Unie sneller gaat en dat wij ook nog eind december leden kunnen uitschrijven zonder dat
dit financiële consequenties heeft.
Het bestuur geeft aan dat zij voornemens is om informatie m.b.t. het opzeggen van het lidmaatschap
duidelijker op de website te vermelden.
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Op de vraag of het voorstel aangenomen kan worden reageren de aanwezige leden positief zodat de
wijziging in het Huishoudelijk Reglement uitgevoerd kan worden.
14 Presentatie Michaël Snijders
Voor zijn aanstelling als trainer, ca. 3 jaar geleden, had Michaël een presentatie gegeven over de
doelstellingen die hij voor onze club had. Nu had hij wederom wat spreektijd gevraagd om eens te laten
zien waar we nu staan als club en wat er van die doelstellingen uit is gekomen. Via een PowerPoint
presentatie zijn een aantal zaken behandeld (deze PowerPoint presentatie kan op verzoek toegestuurd
worden per mail). Zowel positieve als negatieve ontwikkelingen werden belicht. Via een zgn. SWOTanalyse werden de Sterktes (Strenghts), Zwaktes (Weaknesses), Kansen (Opportunities) en Bedreigingen
(Threats) duidelijk in beeld gebracht. Zaken die verbeterd zijn, zijn bijv. inkomsten, trainerscorps (aantal
assistent-trainers is toegenomen), naamsbekendheid, nieuwe rondbaan. Helaas zijn er ook zaken
verslechterd zoals bijv. saamhorigheid, betrokkenheid van de leden (bijv. bij activiteiten die
georganiseerd worden), uitstroom recreanten loopsport, vergrijzing. De algemene tendens van Michaëls
betoog was toch wel positief. Denk hierbij aan de structuur in het trainerscorps (jeugd, baan en
loopsport), de aanschaf van nieuwe winterjacks voor de trainers, beschikbaarheid cq aanschaf en opslag
materialen, deelname van jeugdleden aan allerlei wedstrijden.
De wisselwerking tussen de loopsport en de baanatletiek zou wat meer aandacht kunnen krijgen. Jonge
senioren die bijv. in zouden willen stromen bij de loopsporters en vice versa. Michaël zal daar samen met
de trainers proberen wat extra aandacht aan te gaan besteden.
Tot slot waren er nog een aantal zaken die hij, ook in overleg met de overige trainers, naar voren bracht
en waar zowel ouders, actieve leden en ook het bestuur mee aan de slag zou kunnen / moeten.
- Activiteitenkalender van de gehele vereniging op de website (zie ook rondvraag Jack Beijnsberger)
- Inschrijfmodule – een clubgericht systeem voor activiteiten of wedstrijden waar leden zich op
kunnen geven voor een activiteit of een wedstrijd en op die manier kunnen ook anderen hierdoor
getriggerd worden
- Hulp van ouders voor het vervoer naar wedstrijden voor jeugdleden
- Onderhoud hoogspringgedeelte – bij vochtig weer is dat gedeelte spekglad (er volgt nog een
keuring) – Mark Ooms neemt contact op met de gemeente.
- Budgetten voor trainers en jeugdcommissie (begroting maken !)
- Topdek van hoogspringmat is versleten, deze zou eigenlijk vervangen moeten worden.
- In en om de nieuwe aanbouw staan nog allerlei bouwmaterialen – wat moet daarmee gebeuren.
- Verzoek om een budget voor het organiseren van een trainersactiviteit.
In aansluiting op deze presentatie vroeg Wim van Rooijen nog of er een betere mogelijkheid gecreëerd zou
kunnen worden waar de jeugdleden hun jassen en bidons kwijt kunnen. Nu zijn er maar een paar
ophangpunten voor de jassen en de bidons worden overal neergezet.
Agnes Rijks vroeg zich nog af of de sportief wandelaars wel de binnenste baan mochten gebruiken tijdens
hun trainingen en Michaël gaf aan dat dat geen probleem moet zijn.
15 Rondvraag
Frans Reijnen krijgt als eerste het woord. Als woordvoerder van de geheime commissie zet hij ook dit jaar
weer een lid van onze vereniging in het zonnetje. Dit jaar is het Monique Uiterwijk die de bos bloemen en
waardebon uit handen van Frans Reijnen in ontvangst mag nemen. Frans prees haar voor het vele werk
wat zij doet en benadrukte dat een duizendpoot als Monique zeer waardevol is voor onze vereniging.
Jack Beijnsberger vraagt of er een jaarkalender, waarop alle activiteiten van de club worden
weergegeven, op de website geplaatst kan worden. Op deze manier kan iedereen zien wanneer welke
activiteit op welk tijdstip plaatsvindt zodat er geen “dubbele boekingen” gedaan worden. Ook kunnen
trainers via deze jaarkalender aangeven wanneer er bijv. gewijzigde trainingstijden zijn af wanneer er
trainingen komen te vervallen. Mat geeft aan dat hij zich daarin zal verdiepen en kijken hoe e.e.a.
ingepast kan worden.
Frans Heffels deed ook een oproep om vrijwilligers te werven voor de komende wandel4daagse die
gehouden wordt in de week van 15 t/m 19 mei a.s. Tevens gaf Frans aan dat er posters en flyers
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beschikbaar zijn de de aanwezige leden mee kunnen nemen om uit te delen of zelf op te hangen. Mat zal
nog een melding op de website zetten.
Har Boonen kwam eerst even terug op de avondloop die op 8 april j.l. is gehouden. Deze is goed verlopen
en wat ook positief was, was het grote aantal jeugdige atleten die meegedaan hebben (86 inschrijvingen).
De inspanning die hij en Germana hebben gedaan bij de Neerakker heeft daar zeker aan bijgedragen.
Daarnaast wil hij graag de aandacht vestigen op de SamenLoop voor Hoop die op 10 en 11 juni a.s.
gehouden wordt in Roermond. Samen met Ans Dings en Guus Laeven organiseert en coördineert hij de
activiteiten die Atletiek Leudal in dat weekend zullen gaan doen. Er kunnen kaarsenzakken bij hen
gekocht worden en ook houden ze een actie met de verkoop van toiletpapier. Aan de organisatie van de
avond4daagse wordt gevraagd of zij op de avonden van de 4-daagse ook hun actie onder de aandacht
mogen brengen. Uiteraard zijn er ook nog lopers nodig, met name in de nacht. Tot slot vestigde hij nog
even de aandacht op het Yakult start to run trainingsprogramma die hij samen met Germana heeft
opgestart. Inmiddels zijn er 6 enthousiaste lopers en ze hopen stiekem nog op meer deelnemers. Het doel
is om in mei met de bosloop mee te doen.
16 Sluiting
Om ca. 22.30 uur sloot de voorzitter deze vergadering en werden alle aanwezigen bedankt voor hun
aanwezigheid en bijdrage en mocht iedereen, op kosten van de vereniging, nog een drankje bij de bar
nuttigen.
Vastgesteld, …………. 2018
Voorzitter,

Secretaris,

Penningmeester,

Lid,

Mat Skrabanja

Theo Fokkema

Bert van Bogget

Mark Ooms

Grote Clubactie weer van start!
Op 16 september 2017 gaat de Grote Clubactie weer van
start, en Atletiek Leudal doet natuurlijk weer mee!

Wat is de Grote Clubactie? Het is een landelijke loterij met geweldige prijzen, en het mooie voor ons
als club is dat maar liefst 80% van de lot prijs rechtstreeks naar onze clubkas gaat.

Hoe doe ik mee als jeugdlid? Alle pupillen en minipupillen (en iedereen die dat zou willen) krijgen
een verkoopboekje. Met dat boekje kan je aan de deur (of bij je familie) loten gaan verkopen voor de
club. Als bedankje ontvang je van ons een deel van de winst (hoe meer verkochte loten, hoe meer
centjes!) en de kans voor de beste verkopers om mee te doen met een prijsuitreiking .

Moet ik per se aan de deur bij onbekende mensen gaan? Nee, je mag ook aan je familieleden en
vrienden vragen of ze loten willen kopen.

Moet ik met een zak geld op straat lopen? Nee, de verkoop gaat via machtigingsboekjes, je moet
alleen de bankgegevens van de koper (laten) noteren en dan wordt het geld automatisch geïncasseerd.
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Moeten junioren en senioren weer drie loten kopen? Zoals ergens anders in dit clubblad te lezen
is, tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2017 werd het volgende bestuursvoorstel
aangenomen:
De contributie van het eerste lid van ieder gezin te verhogen met 10 euro en elk gezin jaarlijks 3
papieren loten van de Grote Clubactie te verstrekken.
De betaling van de loten zal vanaf dit jaar dus op dezelfde manier verlopen als de betaling van de club
contributie, en elk gezin zal drie papieren loten ontvangen.

Mag ik die drie loten terug sturen? Terug sturen mag maar is niet slim, want je gaat de loten sowieso
betalen. Je mag wel de loten doorverkopen.

Krijgen jeugdleden ook de papieren loten? Ja, elk gezin krijgt drie papieren loten toegestuurd, je
mag met die loten doen wat je wil.

Wanneer krijg ik de loten? In de week van 11 september beginnen we met het uitdelen van de loten.
Wanneer krijg ik het boekje? In de week van 11 september zullen de boekjes uitgedeeld worden.
Wanneer mag ik beginnen met verkopen? Op 16 september mag je beginnen met de verkoop van de
loten.

Geef je mening!

Om het deelname aan de Grote Clubactie
aantrekkelijker te maken hebben we jouw hulp nodig. We willen je graag twee vragen stellen:

1. Wat zou je willen zien als prijs voor de verloting onder de beste verkopers?
In het verleden was dit altijd een bioscoopbon, vorig jaar hadden we ook een bon voor een
verjaardagstaart in de hoed, maar wat zou jij willen? Wie weet wordt jouw suggestie een van de prijzen!

2. Wat zou je willen doen met het opgehaalde bedrag? In het verleden ging het geld in de clubkas ter
algemene besteding, dit jaar willen we graag een of meer specifieke doelen hebben, zowel voor de jeugd
als voor de volwassenen. Kan jij iets leuks bedenken, dat we dan samen kunnen realiseren?

Laat je horen, stuur een email naar germana.travaglini@gmail.com
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400e Bosloop
Het feestje speelt zich af op 28 mei als entourage de bossen bij De Busjop, 91 lopers die angstig naar
de lucht kijken waar donder en bliksem met hun feestje beginnen.
De voorzitter van Atletiek Leudal speelt zijn spel. Met de lopers, jury en enkele trouwe supporters
van de lopers en onze club.
Nerveus wordt rond gekeken naar een andere hoofdrolspeler, de Oma fiets. Onze trouwe
atletiekvriend en sponsor van de fiets, Tjeu Jetten is er nog niet. Zou hij het vergeten zijn, vragen
we ons af.
Nog zo' n hoofdrolspelers is er niet. Annemiek Gielen viert haar feestje in Perth/Australië. Na ruim 33
jaar bijna iedere maand achter de inschrijftafel eist zijn tol. Even met manlief en de kinderen de
relatie weer een boost geven!
Jan van de Beuken, ook al weer zo'n trouwe Bosman, heeft zijn Katja meegenomen als steun voor de
speech van de voorzitter. Hij bedankt Jan voor zijn inzet bij de Bosloop gedurende 30 jaar. De lopers
ondersteunen zijn woorden met een welgemeend applaus. Wie doet het hem na om iedere maand bij
weer en wind op te draven om de klok te zetten, de lopers weg te schieten met een luide knal.( soms
een piepfluitje)
Nog geen oma fiets te zien. De tijd dringt.
De voorzitter en ik besluiten maar te beginnen met de verloten van 6 vlaaien in plaats van de
gebruikelijke3. Je moet toch wat doen om de lopers aan je te binden. Aan sommige kun je ook zien
dat de jaren hun tol hebben geëist! Hou houden ze het vol, in weer en wind? Het is het mooie
parcours dat door onze lopersgroep maandelijks wordt uitgezet. Ook zij hebben het compliment van
Mat Skrabanja en applaus van de lopers dik verdiend.
Nog geen Tjeu Jetten, geen oma fiets te zien.
snel onder druk van de naderende regen en het spel van de donder en bliksem boven onze hoofden
verder met de eremedailles uitreiken aan de lopers, Altijd weer spannend: krijg ik die nu of nog eens
terugkomen !
De jury doet zijn best om alles bij te houden. Volgens de voorzitter Verdienen ze ook terecht een
applaus. Ze zijn onmisbaar, met of onder diploma. Liefhebbers zijn altijd welkom.
Eindelijk, Jetten is gespot maar geen oma fiets. Die ligt netjes in de auto te wachten vanwege de
beginnende regen.
Tjeu begint snel te graaien in de bekende rode zak met briefjes.Hij rammelt wel lang vinden de
lopers. En ja hoor, daar komt Jo Fraats nog als laatste aanrennen.
Hij denkt dat de laatste de eerste zullen zijn en wordt de gelukkige winnaar. Hij is zo blij zegt hij dat
hij naar huis fiets om bij zijn vrouw Margo te kunnen showen.
De voorzitter heeft het laatste woord in dit geval
en bedankt de lopers voor hun trouwe bezoek,
jaar in jaar uit, alle vrijwilligers die de Bosloop
iedere maand mogelijk maken.
Het startschot valt en de jury kan onder de
paraplu beginnen en zo als gewoonlijk loop ik
maar binnen om dit keer iets te drinker met mijn
vrouw als vervangster van Annemiek!
Bert

De winnaar van de fiets (Jo Fraats) en de
Sponsor M. Jetten
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Maastrichts Mooiste

Onze super veteraan Huub Stroeks is het lopen nog lang niet verleerd en stond in Maastricht aan
de start voor deelname aan de 5 km. Het was een warme dag maar door Huub zijn ervaring zette
hij er een mooie tijd neer. Toetsing van de uitslag leverde een merkwaardig punt op. Hub was
niet opgenomen in de lijsten van de 60 plus, terwijl hij daar met zijn tijd recht op had. Huub
spendeerde er een mail aan want er kon toch geen sprake zijn van leeftijd discriminatie? De
oplossing was snel gevonden en de uitslag werd aangepast en nu een mooie eerste prijs bij de
mannen 75+.
Positie BIB

Naam

Netto tijd

1

5826

Huub Stroeks

00:28:44

2

5279

Albert Brunner

00:35:16

3

5719

Ber Fooij

00:38:26

4

5310

Harry Sprenger

00:44:05

Trailrun Leudal 2017, weer een succes
Op 4 juni was het zover: lopers van heel Nederland (alleen Friesland ontbrak), België, Duitsland en zelfs
Groot Brittannië kwamen naar de Busjop hun startnummer ophalen. We hadden 600 daarvan laten maken,
dat was onze limiet, en op alle 600 konden wij een naamsticker plakken. Uitverkocht in de
voorinschrijving!
Aan de start hadden we in totaal 540 deelnemers voor de drie afstanden: een korte trail van 13km, een
midden trail van 21km en een lange trail van 30km.
Het was geen modderpartij zoals vorig jaar, maar de lopers vonden het parcours weer mooi en uitdagend.
Ondanks een probleem met de verzorgingspost van de korte route, waren de reacties zeer positief.
Sommige reacties:
“Top evenement, top locatie, top organisatie.”
“Fantastisch mooie trail, ik kom volgend jaar zeker terug!”
“Ik liep voor de 3e keer mee, het feit dat er geen drankpost was op de korte route was geen enkel probleem ik had zelf
water en voedsel meegenomen (als training) kwam dus goed van pas. Ik zou er niet zo'n punt van maken. Jullie
organisatie behoort tot een van de beste, en ja het kan een keer mis gaan. Alle vrijwilligers en organisatie, TOP en heel
hartelijk bedankt, tot 2018, hij staat al op de kalender”
“Alle vrijwilligers hebben er weer een prachtig evenement van gemaakt. Top! Mijn speciale dank gaat uit naar de
bezem-ATB-er van de 30km!”
“Ontzettend genoten, super organisatie, heerlijke sfeer tijdens de wedstrijd. Echt helemaal top!”
“Prachtige omgeving/ route voor een trailrun. Goed georganiseerd ondanks miscommunicatie drankpost waarvoor
jullie je excuses inmiddels aangeboden hebben. Hierbij wil ik alle vrijwilligers bedanken. Volgend jaar ben ik er weer.”
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We kunnen vol trots zeggen dat de Trailrun Leudal een evenement is dat landelijk zeer hoog gewaardeerd
wordt, door meerdere mensen is het zelfs tot “de mooiste trail van Nederland” benoemd. Maar wij zitten
niet stil, we willen steeds beter worden en wij zijn al bezig met de verbeteringen voor volgend jaar. Kom
je volgend jaar ook helpen?
De Trailrun Leudal OC: Marc, Germana, Jack en Ton
Foto’s:
Blije deelnemers

(foto: Jack van Montfort)

Junioren c/d Poule 6 mei Kerkrade
80m 800m 80m H. kogel
ver
discus hoog
Sam Cauven
12,74
4,34
Lynn Diederen 13.39 03;03
3,29
Marit Joris
16,95
14,95
Saar Stijnen
12,03
1,25
Manon v Rooij
6,89
4,69

Junioren C/D Poule 27 mei Weert
150m 800m
Marit Joris
21,66
Lynn Diederen 25,33
Sam Cauven
3;03
Anke v Rooijen
3;25
Manon v Rooij
Lisa Roumen

Inez Konings

80m H. kogel
16,23

ver

discus

hoog

speer

3,58
1,15
14,59
6,84
16,89

4,59
13,96

6,36

9,42
1,25

12,99
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Junioren C/D Poule 10 juni Sittard
80m 800m 300mh kogel
ver
hoog
speer
Manon v Rooij 11,85
Indra Ivens
12,90 3:03.01
Lynn Diederen 12,92
01:04,3
10,60
Saar Stijnen
2:52.45
1,35
Manon v Rooij
4,39
Lisa Roumen
01:03,6
1,15
Inez Konings
3:00.22
6,21
anke v Rooijen
59,57
5,49
10,33
Marit Joirs
4,03

LK C/D Junioren 25 juni Kerkrade
Stijn v Pol
Jesse v Roy
Manon v Rooij
Marit Joris
Lisa Roumen
lynn Diederen

80m
speer ver
discus 60m
60mh hoog
11,97
4,02
17,41
2,92
4,59 15,78
4,19
9,07 12.01 1,30
9,63 12,46
10,34
3,52

Open baancircuit 9 mei Helmond
Hannah Cranen 100m 13,10 1e plaats 400m 1:05:34 1e plaats ver 4,19 2e plaats
Manon v Rooij 80 m 12,11 ver 4.48 1e plaats
Hannah Cranen 60 m 8:48 100 m 13:21 200m 27:17

2017
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Limba Baancircuit Weert 27 Juni
100m
Bram Geven
Bart v Geel
Stijn v Pol
Jesse v Roy
Elke v Rooy
Inge Hendrix
Nadieh Severiens
Hannah Kochx
Hannah Cranen
Manon v Rooy
Marit Joris
Lisa Roumen
Indra Ivens

12,15
13,03

200m

80m

kogel

ver

kogelslinger
60m

800m

24,11
27,01
12,09

13,98
14,11
15,30

29,75

13,3

26,99

3,81
5,75 2,76
4,26
7,61

11,72

Guus Wokke Loop Panningen 13 mei

Trailrun Leudal 4 juni

Mediweert Singelloop 9 juni

4,51
8,24 4,21
7,47 3,68
3,43

Robert v Rooijen
Saar Stijnen
Lynn Diederen
Hannah Cranen
Lisa Roumen
Marit Joris
Anke v Rooijen
Marcel Beurskens
Ton Cranen
Patrick Snijders
Har Boonen
Job Derks
Patrick Snijders
Bert v Bogget
Cor Timmermans
Marcel Beurskens
Kees van Rijn
Anita Steffanie
Marit Joris
Anke v Rooijen
Saar Stijnen
Lynn Diederen
Robert v Rooijen

15,88

8,98
9.68
9,73 ######

4:20 j1000m
3:44 m1000m
4:05
10:39 m2500 m
11:09
11:39
11;49
21;51 mrecr 5000m
23:23
38:57 m40 10000m
42:15 m60 10000m 1e plaats
1:00:30 12km
2:20:30 29km 3e plaats
2:29:24
2:51:32
45:44 m50 10km
52:40
25:46 v45 5km
11:34 2.5 km 3e plaats
17:44
3:47 1 km
4:06
4:27 1km
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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

jaargang 28-4 Juli

2017

www.pendersvoetzorg.nl

www.multifocaaloptiek.nl

Deskundig advies in de grootste hardloop- en
wandelspeciaalzaak van Nederland!

www.hetloopcentrum.nl

www.spoormakersinterieur.nl
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Maandag 3 juli Zomeravond wandeling Odiliënberg

Start: Cafe Zaal Bergerac Schaapsweg 24
10km 16.30 -19:00
Zondag 23 Juli Schinveldsebossentocht Schinveld
Start: Feestzaal Meetpoint Beekstraat 7
21 km 8:00 -12:00
14 km 8:00 -13:00
7 km 8:00 -14:00
Zondag 27 aug Natuurwandeltocht Swalmen
Start: Asselterhof Past Pinckertsstraat 26
30 km 7:00- 11:00
22 km 7:00- 11:00
17 km 8:00- 12:00
11 km 8:00 -14:00
5 km 8:00- 14:00
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
Geert Kierkels
Martin Snijders
Hans van den Schoor
Lei Steffanie
Van Ophoven Installaties

Wie vult deze lijst verder aan?????

neem dan contact op met het bestuur
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Algemene informatie
Atletiek Leudal Trainingsschema 2017
Categorie
Mini,C,B+A Pupillen
2010,09,08,07,06,
Looptraining
Junior D
2004
Looptraining
Junioren C, B en A
2002,2001,2000,99,98,97
Looptraining
Extra: Junioren+PupA
Lopersgroep

Dames Recreanten
Sportief Wandelen

Dag
Dinsdag

Tijd
18.30-19.30

Locatie
Baan

Zaterdag
Dinsdag

09.00-10.00
18.30-19.30

Baan
Baan

Trainer(ster)s
Monique, Lieke, Kevin,
Thea, Sofie, Jason,
Michael, Hannah, Elke,
Jack, Germana
Nadieh

Zaterdag
Dinsdag
Dinsdag
Zaterdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

09.00-10.00
19.30-21.00
19.45-21.15
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

Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Busjop
Busjop
Busjop
Busjop

Jack,Germana
Ton John, Monique
Michael
Jack,Germana
Michael, Monique
Jack
Olaf, Jack
Germana
Lucy
Lucy
Simone
Christien
Hans

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.
Bij vragen over het trainingsschema kun je bellen met de trainerscommissie:
Jack Beijnsberger 0475-581540 Monique Uiterwijk 0475-495473
Michael Snijders 0475-214638
BLIJF ALERT OP INFOBULLETINS !!!
Afwezig: tijdig afmelden bij je eigen (assistent)trainer(ster), niet via e-mail!
Christien de Klein
Elke van Rooij
Germana Travaglini
Hannah Kochx
Hans Wierts
Jack Beijnsberger
Jason van Pol
John Berghs
Kevin van Heel
Lieke Seunis
Lucy Snijders
Michael Snijders
Monique Uiterwijk

0495 651841
0475 495473
06-81531531
06-45927457
0475-566428
0475 581540
06 33972964
0475-453610
06 46453341
06 34063134
0475 493469
06 34656945
0475 495473

Nadieh Severens
06 34757758
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
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

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

Jeugdcommissie
Thea van Bruggen
Wim van Rooyen
John Bergs
Danny v Pol

0475-311244
0475-491125
0475-453610
06-21833818

aljeugd@gmail.com

Jeugdwedstrijdsecretariaat
Monique Uiterwijk

0475-49 54 73

mvan_rooij@hotmail.com

Materiaalcommissie
Ron Steffanie

0475-493912

Jurycoördinator
Jan van de Beuken

0475-496321

katjaenjan@ziggo.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

Website
Jozet Thomassen

0475-712068

jozet.tomassen@gmail.com

61
45
60
92

46
15
92
54

89
26
88
08

38
40
08
73

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

rjmsteffanie@kpnmail.nl

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen.

Tot de volgende uitgave!

29

