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Heythuysen, November 2017. 

Beste Atletiek Leudallers, 

Dit is alweer de laatste uitgave van 2017. In deze uitgave een nieuwe sponsor voor de avond loop met een 
leuke actie, onze jeugdleden in de ban van James bond. Verslag van de marathon in Eindhoven, Leudal 10 
jaar, start to run. De uitslag van de grote clubactie  nieuwe redactieleden die zich aan jullie voorstellen 
kortom genoeg te lezen. Veel leesplezier.    

Har Boonen HWABoonen1952@kpnmail.nl 
Peter Jansen       deleudallouper@outlook.com 
Michelle Vermeulen 

BELANGRIJKE DATA 

2017/2018 Limbra cross competitie 
4 Februari Leudal Cross Haelen 
7 April Hubo Heitse Avondloop 
14 tm 18 mei Penders Voetzorg Wandelvierdaagse 

De Leudallouper 

Jaargang 28-6    Atletiek Leudal  November   2017 

Nieuw email adres clubblad: 

deleudallouper@outlook.com 
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Het jaar is bijna ten einde en dit betekent dat, indien leden zich willen afmelden van de 
vereniging per 1-1-2018, zij dit schriftelijk voor 25 november a.s. dienen aan te geven bij 
de secretaris Theo Fokkema, Aldenhoven 58 6093 HC Heythuysen of via Atletiek Leudal, 
Postbus 3068 ZH Heythuysen. Je bent pas afgemeld na ontvangst van een schriftelijke 
bevestiging van de secretaris, zodat er geen misverstanden ontstaan over verloren 
gegane mailtjes en brieven. Bij opzegging na 25 november vervalt het lidmaatschap pas 
per 1 juli 2018, waarbij je rekening dient te houden dat de bondsbijdrage en de 

wedstrijdlicentie van de Atletiekunie voor het gehele jaar verschuldigd blijven.   
 
Sinds kort hebben we een eigen marktplaats  ( atletiek leudal markt ) Dit is een gesloten groep, vraag 
gerust om toegevoegd te worden.  
 
In de periode van 30 oktober tot en met 31 december 2017 ontvangen klanten bij  Hubo Janssen bij iedere 
besteding van € 20,- een hulpmunt van 1 euro, Kijk verder in het clubblad naar de actie! 
 
Dinsdag 28 november komen enkele pieten ons bezoeken tijdens de pupillen training. 
 
 
 

. 
 
  
               .  
 

 
      
26 november       406e Leudalbosloop   De Busjop 
24 december       407e Leudalbosloop   De Busjop 
28 januari       408e Leudalbosloop   De Busjop 
4   februari       Leudalcross   Haelen  
25 februari       409e Leudalbosloop     De Busjop  
25 maart       410e Leudalbosloop   De Busjop 
7   april                     Hubo Heise Avondloop    
22 april       411e Leudalbosloop   De Busjop 
14 Tm 18 mei       Penders Voetzorg Wandelvierdaagse De Busjop 
27 mei       411e Leudalbosloop   De Busjop  
3   juni                      Tarun Leudal 
24 Juni       412e Leudalbosloop   De Busjop 
22 Juli        413e Leudalbosloop    De Busjop 
26 augustus       414e Leudalbosloop   De Busjop 
23 september            415e Leudalbosloop   De Busjop 
28 oktober                416e Leudalbosloop   De Busjop 
25 november       417e Leudalbosloop    De Busjop 
23 december             418e Leudalbosloop   De Busjop  
               
    
 
 
                                                          
 

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

Duncan Ivens  JJC 
Lisa v Rijn DRC 
Kevin v Oudheden JJC 
Colin v Moorsel JMP 
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We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte 
feliciteren:  
 
 
4  nov Jesse Hollander 4 dec Benjamin v Lear 3 jan Lisa Roemen 
5  nov Fleur Geven 10dec Wiek Kozłowski 
8  nov Yorick Snijders 18dec Freya Klaus 
17nov Samir Al Sliman 21dec Loes Neuteboom 
22nov Sarah vd Berg 21dec Jamie Schatje 
 22dec Denise Lamers 
 22dec Marnix Meersman 
 23dec Inge Hendrikx 
 27dec Nadieh Severens   
 

 

 

 

 

Uiterste inleverdatum kopie clubblad Januari  2018 
27 December 2017 

bij Peter en Michelle: deleudallouper@outlook.com 
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Jeugdkamp 2017 

 

Op 22, 23 en 24 september zijn we met 20 kids naar het Limburgse dorpje Hunsel afgereisd voor 
het jaarlijkse jeugdkamp. En wat was ook deze editie weer zeer 
geslaagd! 
 
Vrijdag 

Op vrijdagavond vertrokken de kids vanaf de baan, op naar een 
avontuurlijk weekend dat dit jaar in het teken stond van James Bond. 
Bij aankomst werden zij dan ook ontvangen door, jawel hoor, de 
enige echte James Bond 1 en James Bond 2! 
Al snel kwamen we erachter dat de kussens waren verdwenen? Na 
een lange en fanatieke zoektocht hadden de kids de kussens gelukkig 
gevonden! Pfoe, dat was een opluchting…  
Wij vervolgende ons programma met het zaklampenspel. Dit was best 
eng in zo’n donker bos, maar dat mocht de pret niet drukken. Dit 
spel werd gewonnen met maar liefst 21 punten! Bij terugkomst 
gingen de jongeren naar bed en genoten de ouderen van een 
kampvuur met marshmallows.  
 

Zaterdag/ Zondag 

Op zaterdag was, zoals gewoonlijk, iedereen vroeg 
wakker. En ook vandaag kwamen we tot de ontdekking 
dat er iets niet klopte. De leiding was verdwenen???  
De kids vonden de leiding buiten vastgebonden aan een 
boom. Gelukkig maar, want zonder leiding konden we 
niet verder! 
Na het ontbijt stond een spellenochtend gepland. Deze 
stonden natuurlijk ook in het teken van James Bond. Hun 
behendigheid, tactiek en teamwork werd getest door 
verschillende obstakels. Als afsluiting werd er 
touwgetrokken. Helaas wonnen de kids dit van de 
leiding…  
’s Middags vond een leuke vossenjacht door Hunsel plaats 

die werd afgesloten met FRIET! 
Hierna was het tijd voor de toneelstukjes. Deze werden beoordeeld door een strenge jury, maar 
wat waren zij onder de indruk! Na een vermoeiend dag gingen de kids, uit zichzelf (wow), vroeg 
slapen. Klaar voor zondag, de allerlaatste dag, die werd begonnen met levend Stratego en werd 
afgesloten met de prijsuitreiking. Kortom, een geslaagd weekend! Maar wat waren we moe toen 

we thuis 
kwamen… 
                             
 

Nadieh  

Severens 

(jeugd- 
Commissie ) 
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Uitslagen 10 September Weert 
       
 

          
  

60m 60mh sling vortex ver bal hoog tptn 
Fenne v Pol 10,4 12,4 14,00 19,00 2,70 

  
256 

Luuk Bitter 10,9 11,5 12,50 14,50 2,95 
  

210 
Yorick Snijders 9,3 10,5 18,00 28,00 3,90 

  
362 

          Alicia  v Leeuwen 
   

10,00 2,45 4,00 0,80 150 
Jamie Schatorje 

   
12,50 2,60 4,20 0,90 167 

Robert v Rooijen 
   

13,00 2,45 4,50 0,85 162 
Robin v Roy 

   
13,00 2,90 5,80 0,90 201 

          Els Neuteboom 
   

11,50 2,15 4,30 0,75 186 
Julia Bitter 

   
12,50 2,20 5,20 0,90 236 

Kay Thissen 
   

10,50 2,35 3,90 0,80 217 
Kyra Snijders 

   
8,50 2,10 3,00 0,75 184 

Matteo  v Leeuwen 
  

10,00 1,80 3,20 0,70 156 
Renske v Roy 

   
11,50 2,50 4,40 0,75 261 

Sven Eijkmans 
   

20,00 1,65 3,30 0,75 230 

           
 
 

                        Limbra Cross Circuit 2017-2018 
Voor de 28ste keer organiseren 6 verenigingen in de regio Oost Brabant en Limburg dit jaar weer de 
bijzonder populaire Limbra Crosscompetitie. 
2017  
5 november  2e Maalbeekcross Belfeld 
12 november  Molenvencross Stiphout 
3 december   Zandboscross  Deurne 
24 december  Neelderveldloop Roermond 
 
 
2018 
7  januari   Jaspercross Asten 
21 januari  De Heldens bossen cross Helden 
28 Januari  Vlakwatercoss Venry 
4  februari  Leudal Cross   Haelen  
Voor meer informatie: www.limbracross.nl 
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Leudal 10 jaar. 
 
Ter gelegenheid van dit feest was Atletiek Leudal gevraagd om 
medewerking te geven aan een baanwedstrijd. Voor de kinderen 
van de basisschool en Ursula werd een wedstrijd georganiseerd. 
De te lopen afstanden varieerden van 400 tot 2400 meter 
afhankelijk van de leeftijden. 
Met een tiental vrijwilligers van onze vereniging hebben we dit 
mede tot een succes kunnen maken samen met de medewerkers 
van Synthese. Vooral de opkomst van de meer dan 200 
deelnemers van Ursula Heytse maakte indruk. Het prachtige weer 
en de goede sfeer maakte de middag tot een groot succes. De 
medaille voor elke deelnemer en voor de prijzen in de diverse 
categorieën werd flink gestreden. De traktatie en drankje maakte 
het feest compleet.  
Onze jeugdleden waren ook succesvol. 
Dankzij onze vrijwilligers weer een mooi verlopen evenement. 
 
Har Boonen 
 
 
 
 
Onderstaand een mooie reactie op Facebook  
 
Mooi verhaal  over de Leudalloop op de baan op 27 september 2017 op Facebook van Judith Princen 
 
Naar aanleiding van  het 10 jarig bestaan van de gemeente Leudal werd er door Atletiek Leudal een 
Leudalloop georganiseerd.  Veel scholieren hebben hieraan meegedaan. Zo ook de eerste en tweede 
klassers van St. Ursula Heythuysen. De afstand voor hen was 1600 of 2400m, vrij te kiezen en met 
toestemming van de docent. Indra koos 2400m. Ze had volgens zichzelf haar eer hoog te houden, 
aangezien ze in April bij de Roermond City Run als eerste meisje van de school over de streep kwam 
over een afstand van 5 km.  
 

Bloednerveus was ze vanmiddag. Ging op de startlijn staan, 
vooraan, en aan de kant van de binnenbocht. Het startschot klonk 
en na nog geen 2 minuten was er een gat geslagen tussen Indra en 
haar schoolgenoten. Een vriendinnetje liep op de tweede plaats, 
ook met een flinke voorsprong.  
 
 
Na 6 rondes (niet zo’n hele spannende strijd) kwam Indra als 
eerste met een tijd van 11:13 en een voorsprong op nr 2 van maar 
liefst 32 seconden, over de finish. Yes! Op het erepodium én op 
de eerste plaats. Wat straalde ze van geluk. En ik? Ik ben gewoon 
kei trots! 
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Midden-Limburgs Avondloopcriterium 2017 
 
 
Eindklassement na wedstrijden in 
Heythuysen, Horst, Helden, Weert, Baarlo en 
Herten: 
 
 
10 kilometer Mannen 40+ 
Patrick Snijders, 1e plaats 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 kilometer, Vrouwen 50+ 
Anita Steffanie, 2e plaats 
 
 

 

1 kilometer, meisjes t/m 12 jaar Saar Stijnen, 3e plaats 

 
Uitslagen: 
 
Knooppunt Baarlo Loop, 1 juli 2017 
10 kilometer M40     Patrick Snijders       38.20 
 
Bear Trail, 28 oktober 2017 
25 kilometer (met 600 hoogtemeters) Patrick Snijders 1.53.49 
      Bert  van Bogget 1.58.32 
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De voorbereidingen voor marathon Eindhoven en zeker het plan om een sub 3 te lopen liepen 
niet geheel zonder “problemen” voor zowel Leon als mezelf. Maar tja aangezien we niet zo 
snel opgeven zaten we zondagmorgen 8 oktober om 8:00u toch in 
de auto richting Eindhoven en hadden ons voorgenomen om de 
kamikaze aanpak zoals Leon die vaker noemt te gebruiken….  
Eenmaal ruim op tijd aangekomen in Eindhoven stonden we in het 
beursgebouw ons om te kleden en begonnen toch wel wat lichte 
zenuwen op te komen mede omdat ik al wat lichte spanning in m’n 
rechterheup voelde nog voor dat we gestart waren. Na de pre-race 
foto’s namen we afscheid van onze supporters en begonnen we met een stukje warm lopen 
wat uiteindelijke eindigde in het start vak. Nog steeds voelde ik spanning in m’n rechterheup 
had gehoopt deze kwijt te worden tijdens de warming-up en ook Leon z’n benen voelden niet 
geheel lekker. 
Zonder dat we überhaupt iets gehoord hadden wat leek op een startschot begon de massa in 
beweging te komen en al snel kwamen we over de startstreep. We hadden ons voorgenomen 
om niet “te gek” te starten maar al gauw bleek dat de eerste kilometer in 4:05 werd afgelegd, 
voor zover ons plan…. Ook de volgende kilometers waren iets sneller dan het beoogde tempo 
van 4:15 op zoek naar de groepje waarin we konden lopen maar dat groepje leek er niet te 
zijn, het veld trok al snel uit elkaar.  
Net voor dat het aller saaiste stuk van het parcours kwam bij een kilometer of 7 stond onze 
trainer Jack ons aan te moedigen. Eenmaal een stuk gehad te hebben van het High Tech 
Campus hadden we een stukje wind mee en aangezien de afgelopen kilometers iets te snel 
waren was het volgens Leon tijd om een stukje “te bollen” wat ik op dat moment niet erg 
vond aangezien er behoorlijk gewerkt moest worden om überhaupt het tempo vast te houden. 
Helaas zat het “bollen” er vandaag niet in, dit resulteerde meteen in een te langzame 
kilometertijd. Kortom er moest gewerkt worden en zou dus zwaar gaan worden. De kilometers 
leken lang en een klein regenbuitje hielp ook niet echt maar eenmaal terug in het centrum 
stonden onze supporters ons aan te moedigen. Een flesje water aangenomen en een high five 

van Helmie gaf ons weer wat energie om de 
tweede helft in te gaan aangezien we bijna op 
het halve marathon punt aanbeland waren. 
Opeens was daar ook weer Jack op de fiets die 
de nodige steun kwam verlenen en soms als 
mobiele drankpost kon fungeren.  
Bij ik weet het niet meer precies maar ergens 
na het 25km punt gaf Leon aan dat hij toch 
wel behoorlijk zware benen had en daardoor 
moeilijk het tempo kon vasthouden. De 
suggestie om alleen door te lopen heb ik 
aangenomen en getracht het beoogde 4:15 
tempo een tijdje aan te houden waardoor ik 
iets uitliep maar m’n heup begon ook steeds 
meer te irriteren wat het “soepel” lopen 

steeds moeilijker maakte. Dit resulteerde in nogal wat wisselende langzamere kilometer tijden 
en ook de conclusie dat de sub 3u er vandaag niet in zou zitten. Zelfs het idee om helemaal 
niet aan de finish te kunnen komen kwam nog voorbij. Maar met de nodige support van Jack 
bleven de benen enigszins hun werk doen.  
 
Opeens was daar kilometerpunt 38 en wie liep opeens weer langs me……,Leon waar kwam die 
vandaan. Leon had er zelfs een stevig tempo op achter een door hem uitgekozen haas en 
moedigde me aan om aan te pikken en mee te gaan. Alleen deze haas had nog plannen om te 
versnellen en dat kon ik toch echt niet meer opbrengen. Leon had de tactiek van kamikaze 
aangepast naar samen uit samen thuis dus de laatste kilometers weer samen gelopen. De 
laatste kilometers waren zwaar en de verwarmde terrasjes op Stratumseind nodigde m’n 
benen heel erg uit om plaats te nemen op een stoel maar we waren er bijna. Met de finish in 
zicht kreeg Leon nog effe een scheut in z’n rug en dacht “dat z’n rug brak” maar de benen 
hadden de finish al gezien…. Net voor de finish stonden onze supporters ons nog aan te 
moedigen wat misschien nog een beetje moed gaf om een klein sprintje aan te zetten dat ons 
uiteindelijk gezamenlijk over de finish bracht.     



         Atletiek Leudal - De Leudallouper        jaargang 28-6 November  2017      9 

 

Beide uiteindelijk gefinisht in 3:02:34 en zeer te vrede met dit 
resultaat. Conclusies in de auto op de terugweg dat het toch 
wel een heel erg saai parcours was geweest en die sub 3 
poging wel erg zwaar dus voorlopig even wat rustiger…. 
Nu inmiddels een week verder worden er al weer plannen 
gesmeed voor een herkansing……..zal ook een keer niet zo 
gaan met die lopers….. 
 
Roger Sieben 
 
   

Halve Marathon Eindhoven op 8 
oktober 2017 
Onze kanjers Roger Sieben en Leon Stijnen liepen de Hele 
Marathon. (zie verslag elders in dit clubblad. Ons aspirant lid 
Roel Jansen gaat evenals Edo Koevoet voor een PR. Har en 
Guus  gaan proberen een goede tijd neer te zetten. Ook Kees 
van Rijn start met zijn dochter Lisa en zij zijn samen in 
voorbereiding voor een hele marathon in het voorjaar. Via de 
live-tracking volgen we in de auto al Rogier en Leon. Heel 
mooi om te zien hoever ze zijn en te volgen of ze hun doel onder de 3 uur gaan 
verwezenlijken. Het blijft spannend tot het einde. We gaan nu het vak in en Guus en ik 
hebben het geluk dat we in vak A staan en heel “brutaal” gaan we gewoon vooraan staan. We 
gaan wel helemaal rechts staan en zo kunnen de snelle lopers ons makkelijk passeren. De 
eerste km gaan natuurlijk super. We worden meegezogen door de snelle lopers en de eerste 5 
km gaan super en onze tussentijd is 21:03. In tegenstelling tot eerdere jaren zijn de borden 
van de nog te lopen km opgesteld en dit is natuurlijk effe wennen maar je leert er ook weer 
hoofdrekenen. Wel waren er bij de werkelijk gelopen 5-10-15-20 km wel klokken geplaatst. De 
pacers met de lopers van streeftijd 1:30 halen ons nu in en bij de drankpost en de grote groep 
achter de pacers raak ik Guus kwijt. Ik ga er dan vanuit dat hij voor me loopt. Bij de 10 km is 
de tijd 42:28 en dan loop ik op een schema net onder de 1:31. Mijn hoop was een tijd van 1:33 
tot 1:35. Ook bij de 15 km ligt mijn tijd 1:04:23 nog steeds onder het schema van 1:31. Dat 
geeft een goed gevoel en ook mijn hartslag geeft nog geen alarm af en ook bij de 20 km draait 
het om een eindtijd van rond de 1:31. Dan de stad door en dat is altijd genieten al voelen de 
steentjes onder de schoenen niet lekker meer. In de verte hoor ik Frans Heffels al en jawel 
hoor hij heeft me weer gezien en op de grote klok zie ik een mooie tijd verschijnen. 1:31:14. 
Waar is Guus? Effe later staat ie natuurlijk voor me. Weer effe later komt een dorpsgenoot 
Jules van Hensberg binnen. De telefoon was meegegaan en nu kunnen we onze andere lopers 
gaan volgen en kijken hoe ze in de race staan. We lopen terug naar beursgebouw en wachten 
tot we contact krijgen met Edo. Hij had voor een hele mooie opbouw van zijn race gekozen en 
zo ook Kees van Rijn. In het verleden vloog Kees er in het begin nog al eens te snel in maar 
deze keer niet. Hij werd voorbij gelopen door Edo maar bleef zijn eigen tempo lopen en 
haalde vervolgens Edo weer in. Niet ver van elkaar kwamen ze aan de finish met voor beide 
een PR. Roel Jansen was hen nog voor en haalde bijna 8 minuten van zijn vorige tijd op de 
halve af. Toppie en het resultaat van paar maanden trainen bij Atletiek Leudal? Lisa van Rijn 
had het heel zwaar gehad. De week ervoor nog griep gehad en dat brak haar al snel op. Toch 
door gegaan en een tijd net boven de 2 uur. Allemaal tevreden gezichten na afloop. 
De tijden: 
Har Boonen 1:31:14  1 plaats 65+ 
Guus Laeven 1:33:41 
Roel Jansen 1:37:59 
Kees van Rijn 1:53:57 
Edo Koevoet 1:54:18 
Liza van Rijn 2:00:57 
Har Boonen 
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Nieuwe redactieleden. 

Nu Yolanda en Wil hebben aangegeven te stoppen met de redactie van de “Leudallouper” zullen wij de 
redactie van de “Leudallouper” versterken. Wie zijn wij? 

Wij zijn Michelle Vermeulen en Peter Janssen. Wonen in Heythuysen op ca. 400 meter van de 
atletiekbaan.  

Sinds ruim twee jaar zijn wij actief binnen de atletiekvereniging. Peter als loper, eerst op de 
dinsdaggroep bij Germana, nu op de donderdag bij Olaf.  

Michelle is regelmatig met de fotocamera te zien bij de loopevenementen die door de vereniging 
worden georganiseerd.  

Michelle had vaker aangegeven meer voor de vereniging te willen betekenen. Dus toen de oproep om 
de redactie te versterken voorbij kwam hebben wij niet lang na hoeven te denken om te besluiten om 
de taken van Yolanda en Wil over te nemen. 

Samen met Har zullen wij elke 2 maanden zorgen voor een goed gevulde “Leudallouper”. Natuurlijk 
kan dit niet zonder bijdrage van jullie. Hebben jullie een stukje voor in de “Leudallouper”? stuur dit 
dan naar: deleudallouper@outlook.com.  

Groetjes Michelle en Peter 

Afscheid  redactie clubblad en Gastheer en Gastvrouw 

Na een periode van 5 jaar in regen, wind, onweer, hagel, sneeuw maar ook zon vonden we het mooi 
geweest en hebben we aangegeven te willen stoppen. Voor de één, een plotselinge keuze maar voor 
ons een weloverwogen besluit. Dinsdag 10 oktober stonden we dan ook weer als vanouds op de 
atletiekbaan, alleen ditmaal de allerlaatste keer.  
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We willen dan ook iedereen bedanken voor de leuke tijd die we hebben gehad op de atletiekbaan. We wensen 
Peter en Michelle veel succes bij de redactie! 
              
 
Wil en Yolanda  
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Lachen is  innerlijk joggen. 

 

Ingezonden door Agnes Rijks  
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 mebo.boschcarservice.nl 

 
DIERENKLINIEK HEYTHUYSEN 

 
Dierenartsen J.G. Neuteboom  
en A. Maes 
Kloosterstraat 42 
6093 CX Heythuysen 
Tel. 0475 496262 
Behandeling alleen op afspraak 
 

 
 
      Wij bieden U :  
 Allergietesten - Bloedonderzoek - Chirurgie -   ECG 

- Echografie - Endoscopie - Gebitsbehandelingen - 
Röntgenologie - Voedingsadviezen 

 
 

www.dierenkliniekheythuysen.nl 
 

                
         

          
             www.rabobank.nl 

 
 
 

www.lemmentuinenpark.nl 

 
 

 

 
 
 
 

innovista.nu 

 
 
 
 
                      
 
               

www.steinerautoschade.nl 
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Grote Clubactie 2017 afgerond 
 
Veel is veranderd in de organisatie van de Grote Clubactie 2017 ten opzichte van 2016, maar één ding is 
hetzelfde gebleven: onze jeugd heeft heel veel loten verkocht! Achttien verkopers (15 solo’s en 3 duo’s) 
gingen met hun boekjes bij familie, vrienden en onbekenden langs, en wisten maar liefst 561 loten te 
verkopen! De opbrengst is dit jaar nog meer dan vorig jaar, namelijk €2,682.70. Maar niet alles hiervan 
gaat naar de clubkas, want €315 gingen direct terug naar onze verkopers in de vorm van geldprijzen en 
kadobonnen. In de foto zie je het podium tijdens de prijsuitreiking: op de eerste plek Alicia en Matteo van 
Leeuwen, tweede Stijn Zelen en derde Imane Hachmane. Dezelfde avond hebben we ook de bioscoop- en 
kadobonnen verloot: Stijn heeft de VVV bon gewonnen, Vera van Erp en Alicia en Matteo hebben de twee 
bioscoopbonnen gewonnen.  
 
 

Stijn gaat zijn deel van de winst in de 
spaarpot zetten voor een nieuwe 
telefoon. Hij wil ook iedereen 
aanmoedigen om loten te gaan 
verkopen om de club te steunen, en 
adviseert om naar onbekende mensen 
te gaan, want die kopen ook! 
Belangrijk: neem je goede zin, wees 
aardig en blijf glimlachen. 
 
Imane was heel blij dat ze de derde 
plek had behaald, en ze heeft al een 
doel voor volgend jaar: 2e worden, 
want ze denkt dat het te moeilijk is 
om meer dan Alicia en Matteo te 
verkopen. Ze vond het hartstikke leuk 
om langs de deuren te gaan en bij de 
kennissen en familie, alleen jammer 
dat sommige mensen alleen contant 
wilden betalen. Ze begrijpt niet 

waarom zo veel kinderen van onze club niet gaan verkopen:  
 
- je verdient toch mooi €0,50 per verkocht lot en dat is mooi meegenomen. 

- bij 20 of meer loten krijg je sowieso een gratis entreekaartje of korting 

- je kan in de prijzen vallen bij de kidsverkoopwedstrijd, stiekem hoopt Imane dat ze een fiets wint. 

- en als laatste heeft de club genoeg geld voor de traktatie chips, snoep en ijsjes. 

Haar tips om meer loten te verkopen zijn: ga eerst bij familie en kennissen, trek je sportoutfit aan om 
langs de deuren te gaan, en als je niet alleen durft vraag dan een vriendje of vriendinnetje mee, want dat 
is ook veel gezelliger.  
 
Alicia en Matteo zijn zelfs na het einde van de interne wedstrijd doorgegaan met de verkoop van de loten, 
puur om meer loten voor de club te verkopen want ze wisten dat ze geen centjes meer zouden krijgen 
voor de extra loten. Met totaal 225 verkochte loten hebben ze hun record van vorig jaar gebroken, en ze 
zitten al te denken hoe ze volgend jaar nog meer kunnen verkopen. 
 
Alicia en Matteo zijn het met Stijn en Imane mee eens (goede zin, niet bang zijn om langs de deuren te 
gaan, sportoutfit), alleen met een ding niet: iedereen kan zo veel als hen verkopen!!! Het kost tijd, maar 
het is ook zo leuk en geeft je een mooi gevoel van voldoening. Andere tips? Gewoon elke dag na het eten 
langs de deuren gaan, want dan zijn de meeste mensen thuis. Vorig jaar hoorden ze tot de beste 
lotenverkopers van het land en hebben ze een familiekaartje voor Schiphol Behind The Scenes gewonnen, 
ze zijn benieuwd wat het dit jaar zal worden! 
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               Atletiek Leudal Clubkleding 

Wil je clubkleding bestellen of passen, neem dan contact op met Lammy Fokkema, 
0475-476088 of theo.fokkema@live.nl 
 
Trainingspakken 
(met ritsen, dames, heren en jeugd)      € 95.00 
Singlets (dames en heren)                        27.50                                             
Topjes (jeugd)                                         25.00 
Wedstrijdshirt 
(dames, heren en unisex voor de jeugd)    27,50 
Vlinderbroeken                                        27.50 
Tights middel 
(dames, heren, jongens en meisjes)         27.50 
Vrije-tijd shirt                                         25.00 
Polo’s (dames en heren)                          25,00 
Seizoensjas                                             52,50 
 
2e hands kleding via Atletiek Leudal Markt ( facebook ) 
 
 

 

Start To Run Atletiek Leudal  
Begin september starten we bij Atletiek voor de tweede keer een Start to Run met 7 enthousiaste dames. 
Met het kant en klaar pakket konden de deelnemers met alle 
facetten van het hardlopen kennismaken. Het in de praktijk 
toepassen in combinatie met de aangeboden informatie is een 
schot in de roos. De wekelijkse terugkoppelingen en ervaringen 
blijken de deel nemers een goede houvast te geven. De 
deskundige trainer heeft op alle vragen een praktische oplossing 
waarmee men aan de slag kan gaan. De groepsapp wordt 
ingezet om te herinneren aan het “huiswerk” en ook dit wordt 
gewaardeerd. Het onderwerp voeding werd ondersteund met 
een extra boekje en de dames konden dit zeer waarderen.  De 
afsluiting tijdens onze bosloop waarin drie km op het 
programma stond werd door alle deelnemers zonder een centje 
pijn gehaald en met grote trots ontvingen zij aan de finish hun 
dik verdiende medaille. Onder de deelnemers werd ook nog een 
Limburgse vlaai verloot en laat nou een van de deelnemers deze 
vlaai in de wacht slepen. Tijdens de evaluatie werd er nog 
gezellig nagepraat en drie deelnemers gaan verder bij de beginnersgroep van onze vereniging. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde cursus.  

 
Uitslagen 
 
Tilburg 10 Miles 3 sept Jo Fraats 1:28:41 
Marathon Cranendonck 17 sept Roger Sieben 1:25:10 m40 halve marathon 
 Leon Stijnen 1:24:56 3eplaats m50 
 Mat Skrabanja 1:40:16 
 Guus Laeven 1:40:16 
 Jos Beelen 54:57 m60 kwart marathon 
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Rijwielhandel M. Jetten
Kloosterstraat 18

6093 CX  Heythuysen

Het adres voor: een nieuwe of gebruikte (brom)fiets
onderdelen en accessoires van diverse merken
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Nieuwe sponsor Leudalloop  
In 2018 vindt de Leudalloop weer plaats. Ook in 2018 maakt de Leudalloop deel uit van het 
Middenlimburgs Avondcriterium. De Leudalloop 2018 vindt plaats op 7 april 2018. Reserveer deze datum 
alvast in je agenda!! 

De organisatie is al volop bezig om er weer een mooi en leuk loopevenement van te maken.  

Een groot verschil met vorig jaar is de naam van dit loopevenement. Herpertz Kraanverhuur heeft 
aangegeven te stoppen met de sponsoring van de Leudalloop. Gelukkig hebben we HUBO Janssen 
(www.hubo.nl/janssen) bereid gevonden om de naam aan de Leudalloop te verbinden.   

De komende 3 jaar zal de Leudalloop door het leven gaan als de: 

 

HUBO HEITSE   LEUDALLOOP 

 

Tot slot bedanken wij Herpertz Kraanverhuur voor de sponsoring de afgelopen jaren. 

 
 
HUBO- JANSSEN HELPT. 

HUBO staat middenin de maatschappij en zij zijn graag betrokken bij maatschappelijke projecten in de 
buurt. 

Via HUBO Janssen in Heythuysen kunnen wij als ATLETIEK LEUDAL meedoen aan de landelijke spaaractie 
HUBO HELPT. Met deze actie kunnen we nieuw gereedschap verdienen voor o.a. het onderhoud aan onze 
accommodatie. 

Hoe werkt het? 
In de periode van 30 oktober tot en met 31 december 2017 ontvangen klanten bij iedere besteding van € 
20 een hulpmunt van 1 euro, bestemd voor het lokale doel (Atletiek Leudal, SV Heythuysen of KVW 
Heythuysen), en een kortingsmunt van 1 euro, te besteden  door de klant bij een volgend bezoek. In de 
winkel staat een spaarpot waar de hulpmunt in gedaan kan worden. Aan het einde van de actie wordt het 
gespaarde bedrag van de doelen geteld en kunnen de  verenigingen het gespaarde bedrag besteden in de 
winkel. 

Wanneer er veel leden klusspullen kopen bij HUBO Heythuysen en met ons mee sparen dan kan het een 
mooi bedrag worden. 

HUBO Heythuysen gaat komende jaar ook onze Leudalloop sponseren en daar zijn we heel blij mee. 

Mochten er vragen zijn? Bel of mail Har Boonen hwaboonen@live.nl. tel.:06-44380799 
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                  www.riss.nl  
www.pendersvoetzorg.nl 

 

 

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

 

 
  
 
 
                                             
 
      
 
        
 
 
                        www.multifocaaloptiek.nl 

 
 
 
 

 
Deskundig advies in de grootste hardloop- en 

wandelspeciaalzaak van Nederland! 
 
 
 

                www.hetloopcentrum.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.spoormakersinterieur.nl 
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Zondag 12 november Maasoevertocht Roosteren  
Start: Gemeenschapshuis Eyckholtstr. 7 
25km  08.00 -11:00 
20km  08:00- 12:00 
14km  08:00- 13:00 
7  km  08:00- 13:00 
 
Zondag 10 december Peel en Kanalenwandeltocht  Meyel 
Start: Hotel de Zwaan Dorpstraat 19-21 
22 km 8:00 -11:00 
14 km 8:00 -12:00 
7  km  8:00 -13:30 
 
Zaterdag 30 december Oliebollentocht  Simpelveld 
Start: Partycentrum  Irmstraat  23 
18 km 9:00- 12:00 
15 km 9:00- 12:00 
12 km 9:00- 13:00 
7   km 9:00 -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 
Marc van Rooij 
George Burrell 
Geert Kierkels 
Martin Snijders 
Hans van den Schoor                                                  Wie vult deze lijst verder aan?????     
Lei Steffanie  
Van Ophoven Installaties       
Theo Fokkema                            
                                                                                 neem dan contact op met het bestuur  
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Algemene informatie 
Atletiek Leudal Trainingsschema 2017 

Categorie Dag Tijd Locatie Trainer(ster)s 
Mini,C,B+A Pupillen Dinsdag 18.30-19.30 Baan Monique, Lieke, Kevin, Marco 

Thea, Jason, Nadieh 
2011,2010 09,08,07,06, Michael, Hannah, Elke,  
Looptraining  Zaterdag 09.00-10.00 Busjop Jack, Germana 
Junior D Dinsdag 19.30-20,30 Baan Monique 
2004 
Looptraining  Zaterdag 09.00-10.00 Busjop Jack,Germana 
Junioren C, B en A  Dinsdag 19.30-21.00 Baan Ton John, 
2003,2002,2001,2000,99, 
98 Dinsdag 19.45-21.15 Baan Michael 
Looptraining  Zaterdag 09.00-10.00 Baan Jack,Germana  
Extra: Junioren+PupA Vrijdag 19.00-20.30 Baan Michael, Monique 
Lopersgroep Dinsdag 19.00-20.30 Baan Jack 

Donderdag 19.00-20.30 Baan Olaf, Jack 
Dinsdag 18.30-19.30 Baan Germana 

Dames Recreanten Maandag 19.30-20.30 Baan Lucy 
Zaterdag 10.00-11.00 Busjop Lucy 

Sportief Wandelen Dinsdag 09.00-10.00 Busjop Simone 
Woensdag 19.00-20.00 Baan Christien 
Donderdag 19.00-20.00 Baan 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 0475-635702 
Elke van Rooij 0475 495473 
Germana Travaglini  06-81531531
Hannah Kochx 06-45927457
Hans Wierts 0475-566428
Jack Beijnsberger 0475 581540
Jason van Pol 06 33972964
John Berghs 0475-453610
Kevin van Heel 06 46453341
Marco Rietjens 06-20267845
Lieke Seunis 06 34063134
Lucy Snijders    0475 493469
Michael Snijders 06 34656945

Monique Uiterwijk 0475 495473 
Nadieh Severens 06 34757758 
Olaf van Buul          0495 496343 
Simone Kantelberg  0475 510500 
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  Postbus 3068 6093 ZH Heythuysen 
AL  - Secretariaat Aldenhoven 58 6093 HC Heythuysen 
Website www.atletiekleudal.nl 
E-mail info@atletiekleudal.nl  (algemeen, secretariaat) / aljeugd@gmail.com 
(jeugdcommissie)
Ledenadministratie      ledenadministratie@atletiekleudal.nl 
Bankrekening IBAN/Bankrek: NL66RABO0122207130 

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

Jeugdcommissie 
Thea van Bruggen     0475-311244 aljeugd@gmail.com 
Wim van Rooyen            0475-491125 
John Bergs 0475-453610 
Danny v Pol 06-21833818

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

Materiaalcommissie 
Ron Steffanie        0475-493912             rjmsteffanie@kpnmail.nl 

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

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

Vertrouwenspersoon 
Jan de Kroon 0475-49 62 26 kroja@planet.nl 

Clubbladredactie 
Peter en Michelle deleudallouper@outlook.com 

Website 
Jozet Thomassen         0475-712068 jozet.tomassen@gmail.com 

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen. 

Tot de volgende uitgave! 


