
Heythuysen, Januari 2018. 

Beste Atletiek Leudallers, 

Een nieuw jaar, een nieuw clubblad van een nieuwe redactie.  

De redactie wenst iedereen de beste wensen, een sportief maar vooral een blessurevrij en gezond 2018. 

In deze januari uitgave vinden jullie o.a. tips over hardlopen in de winter, de uitslagen van de LIMBRA cross 
competitie en overige wedstrijden, het programma van de Leudal cross een verslag van de Pietentraining en de 
nieuwe rubriek.. “In het Zonnetje”. 

Ook verwelkomen wij twee nieuwe adverteerders, namelijk Voetzorg Sien, Medisch Pedicure uit Heythuysen en 
Magnesium Health & Wellness uit Roermond. 

Veel leesplezier! 

Har Boonen HWABoonen1952@kpnmail.nl 
Michelle Vermeulen/Peter Janssen deleudalloper@outlook.com 

De website is nu ook voorzien van een agenda 
(http://www.atletiekleudal.nl/agenda/). Hou 
deze agenda goed in de gaten om niets te 
missen, bijvoorbeeld als een training niet 
doorgaat. 

14 januari Nieuwjaarsreceptie 
4 Februari Leudal Cross 
24 maart Klusdag  
7 april  HUBO Heitse Leudalloop 
11 April  Algemene Ledenvergadering 
14 tm 18 mei   Penders Voetzorg Wandelvierdaagse 
3 juni   Trailrun 
22 augustus (reservedatum 29 augustus) Rolstoeltocht 

De Leudallouper 

Jaargang 29-1    Atletiek Leudal  Januari   2018 
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Atletiek Leudal bedankt alle sponsoren en adverteerders 

van het Clubblad voor alle steun in 2018! 

Daarom doen we een oproep aan alle leden: zij helpen 

ons, dus laten wij hen ook steunen door gebruik te 

maken van hun diensten! 

Ook een dikke merci naar alle ‘Vrienden van de AL’ voor 

hun support.  

 
 
 
 

 
 
14 januari Nieuwjaarsreceptie Kantine SV Heythuysen 
28 januari 408e Leudalbosloop De Busjop 
4 februari Leudalcross De Spar Haelen 
25 februari 409e Leudalbosloop De Busjop 
24 maart Klusdag  atletiekbaan 
25 maart 410e Leudalbosloop De Busjop 
7 april HUBO Heitse Leudalloop Atletiekbaan 
11 April Algemene Ledenvergadering kantine 
22 april 411e Leudalbosloop De Busjop 
14 t/m 18 mei Penders Voetzorg 

Wandelvierdaagse 
 

27 mei 412e Leudalbosloop De Busjop 
3 juni Trailrun Leudal   
24 juni 413e Leudalbosloop De Busjop 
22 juli 414e Leudalbosloop    De Busjop 
22 augustus Rolstoeltocht (reservedatum 29 

augustus) 
 

26 augustus 415e Leudalbosloop De Busjop 
23 september            416e Leudalbosloop De Busjop 
28 oktober                 417e Leudalbosloop De Busjop 
25 november 418e Leudalbosloop De Busjop 
23 december              419e Leudalbosloop De Busjop 
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Wij zijn blij dat wij weer enkele nieuwe leden 
mogen verwelkomen:  

Mathijs Sijstermans (Pupillen A)  
Tycho Kerckhoffs (Junioren D)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte 
feliciteren:  
 
3   jan   Lisa Roumen 7   febr   Bart van Geel  
4   jan   Salma Al Suleiman 9   febr   Imane Hachmane         
11 jan   Elise van den Akker 11 febr   Kevin van Oudheusden  
 16 febr   Kay Thissen  
 19 febr   Alexis Franssen  
 20 Febr  Juan Jose Zea  
   
   

       
 

 
 

 

 

 

 

Uiterste inleverdatum kopie clubblad maart/april 2018 
28 Februari 2018 

bij Michelle en Peter: deleudallouper@outlook.com 
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Fijne Feestdagen en tot 14 januari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen zijn en maken we de vereniging ! 
Daarom hopen wij dat jullie zondag 14 januari 2018 vanaf 16.00 uur 
ook aanwezig zijn om, in de kantine van SV Heythuysen, met elkaar 

het glas te heffen tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
 

Namens het bestuur van Atletiek Leudal wens ik iedereen fijne 
feestdagen en een sportief en bovenal gezond 2018 toe. 

 
Mat Skrabanja, voorzitter 

 
 

 
 

U
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Om een idee te krijgen wie op de nieuwjaarsreceptie aanwezig kan zijn, willen we jullie vragen 
om je op te geven en een reactie te sturen naar: mat_helmie@hotmail.com (geef je zo snel 
mogelijk op als je dat nog niet gedaan hebt). 

Uiteraard zijn de ouders/verzorgers van onze jeugdleden ook van harte welkom. 
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Hardlopen in de winter  
 
 
Hardlopen in de winter is niet altijd een pretje. De dagen zijn 
donker, kort en koud. Het weer is nat en guur. De trainingen in 
dit seizoen zijn dan ook alleen weggelegd voor de echte 
doorzetter. Geen paniek! Met deze 7 tips blijf je deze winter 
vrolijk doorlopen en ga je fit het voorjaar in. 
 
Doe een warming up 
Een goede warming-up is in alle seizoenen van belang, maar in de winter zeker. Als het koud is kun je 
deze ook prima binnen doen, in de warmte van je huis. Loop een paar keer de trap op en af, of start met 
een reeks oefeningen. Je gaat dan al goed opgewarmd naar buiten en kunt direct beginnen met je 
looptraining. 
 
Kleed je warm 
Dit lijkt een open deur, maar veel lopers hebben moeite om hun kleding af te stemmen op de 
buitentemperatuur. Je wilt warm blijven, maar ook weer niet oververhit raken. Een advies is om je te 
kleden alsof het 5 tot 10 graden warmer is. Kies voor ademende, vochtregulerende kleding 
(waterafstotend en winddicht jack. Ligt de temperatuur rond het vriespunt? Trek dan ook dri-fit) en het 
liefst in lagen. Dit kan bestaan uit thermo (onder)kleding en een loopshirt, met daarover een 
handschoenen aan, en zet een muts op. 
 
Val op! 
Enorm belangrijk tijdens deze donkere dagen. Zorg dat je opvalt! Kies voor kleding met fluoriscerende 
elementen of een opvallend hesje. Heldere verlichting zorgt er tenslotte voor dat je niet meer te missen 
bent. 
 
Bepaal een doel 
Schrijf je in voor een wedstrijd in het voorjaar, of spreek met iemand af om samen te lopen. Met een stok 
achter de deur blijf je ook lopen als de temperatuur (en je motivatie) wat lager is. 
 
Zorg voor voldoende energie 
Als je koude lucht inademt merk je minder goed dat je vocht verliest, waardoor je sneller uitdroogt. Ook 
verbruik je meer energie als het koud is. Blijf dus goed drinken en neem op langere duurlopen water en 
een energiereep mee. 
 
Loop overdag 
’s Ochtends of ’s avonds na je werk, is het in deze tijd alweer snel donker. Veel lopers vinden dit niet 
prettig. Kijk daarom of je wellicht overdag kunt lopen. Bijvoorbeeld tijdens je lunchpauze of in het 
weekend. 
 
Loopband 
Vind je het echt te koud? Dan is bewegen op een loopband in de sportschool altijd nog een optie. Het is 
wellicht niet zo lekker als buiten, maar je kunt in ieder geval aan je conditie blijven werken. 
www.runmagazine.nl 
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Contributies 2018 
 
In voorgaande jaren was het gebruikelijk dat bij het 1e clubblad in het nieuwe jaar de contributie-factuur 
werd mee gestuurd.  
Vanwege de overgang naar het digitale clubblad en omdat het versturen via de post nogal duur is, is 
besloten om geen factuur meer te versturen.  
 
Heeft u toch graag een factuur of heeft u een vraag over de contributie, dan kunt u dit via de mail 
aanvragen. Dit kan via:  bertenlenie@home.nl.  
 
Degene die niet via een automatische incasso betalen ontvangen een factuur via de post of e-mail.  
De 1e incasso van de contributie 2018 zal eind februari/begin maart worden uitgevoerd.   
Hieronder staat een overzicht van de contributie bedragen, zoals deze gelden voor 2018.   
   
Categorie     Club     Atletiekunie      Atletiekunie      

contributie   basiscontributie     wedstrijdlicentie     
Pupillen (t/m 11 jr)        €  85,00  € 14,85   € 8,05   
Junioren (t/m 19 r)    €  95,00  € 15,65           € 14,30   
Seniorleden           € 125,00  € 16,95     € 22,85   
Sportief Wandelen    €   85,00  € 16,95     
Zonder trainingen    €   50,00         € 16,95          
Vriend(in)   €   25,00 
Grote Clubactie   € 10,00 (alleen voor het 1e lid van een gezin). 
               
Inschrijving bij de Atletiekunie  (eenmalig)   €   7,50. 
Overschrijvingskosten naar een andere vereniging (eenmalig)  € 10,25. 

Limbra Cross Circuit 2017-2018 

Voor de 27ste keer organiseren 6 verenigingen in de regio Oost Brabant en Limburg dit 
jaar weer de bijzonder populaire Limbra Crosscompetitie. In 2018 staan nog de 
volgende wedstrijden op de agenda. 

7 januari   Jaspercross Asten 
21 januari  De Heldense bossen cross Helden 
28 januari  Vlakwatercoss Venray 
4 februari  leudal Cross Haelen 
 
Voor meer informatie: www.limbacross.nl 
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De Halve Marathon Ell 26-11-2017 

Aan de start met een kleine 450 personen welke de 7,5 km, 
12,5 km of de Halve Marathon gaan lopen. Grappig dat de 
bovenste foto de latere drie podium plaatsen bezet werden 
door de personen op de foto en wel in de klasse M65. Voor de 
start trof ik nog een jonge dame uit Heitse welke vroeger nog 
lid geweest is van onze club (Noortje Dorscheidt). We besloten 
samen te lopen en weg te gaan op een schema van rond de 
1:33 uur. De omstandigheden waren prima maar velen kennen 
de vele open plekken in dit platte landschap. Liep hele tijd 
met een dame welke in Zwitserland woonde en ze kon het niet 
geloven hoe vlak het hier was. Met dit groepje lekker tempo 
kunnen blijven lopen maar de Zwitserse ging er al wat eerder 
van tussen. (was te vlak). 

Tijdens de wedstrijd stapte er nog een haas voor Noortje in 
maar deze haas (haar vriend) had nog weinig ervaring met 
hazen (liep te ver vooruit). We moesten het toch zelf doen maar de terugblik op onze tijd gaf aan dat we 
zeer regelmatig de blokken van 5 km gelopen hadden. (22:04, 21:48, 22:20 en 22:17). Mijn horloge had 
kuren en dat werkte tegen me. Ik had een veel te hoge hartslag (volgens dat “kreng” ) terwijl ik dat zelf 
niet voelde en daarom voor de zekerheid tempo wat laten zakken.. Noortje had nergens last van en liep 
langzaam van me weg. Een kleine halve minuut kwam ze voor me aan. Een mooie wedstrijd zat er voor 
mij weer op in 1:33:08 en heel kort achter mij kwam Roel Jansen binnen in een weer nieuw PR van 
1:34:04. Hij had zijn race juist opgebouwd en de training bij onze club maakt hem steeds sneller. In 
Posterholt zal hij wel voor me zijn. Even later kwam ook Jan Jacobs binnen en later bleek ook hij een 
ereplaats te hebben. Anita Steffanie bleef op de Halve heel royaal onder de twee uur en zij gaf aan dat ze 
heerlijk gelopen had.  

 

Har Boonen 

De uitslagen: 

• Fenne van Pol 4:15 (1km 3e plaats M-12) 

• Lieke Seunis 40:57 (7,3 km)  

• Jo Fraats 1:07:04 (12,5km)  

• Anita Steffanie 1:56:00 (halve marathon) 

• Roel Jansen 1:34:04 (halve marathon)  

• Jan Jacobs 1:38:16 (halve marathon, 3de plaats M60)  

• Har Boonen 1:33:07 (halve marathon, 2de plaats m65) 
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Deskundig advies in de grootste 
hardloop- en 

wandelspeciaalzaak van 
Nederland! 

 
 

www.hetloopcentrum.nl 

 

 

Hier kan uw advertentie 

staan. Interesse? Neem 

contact op met de 

redactie  

Hubo Janssen 
Kloosterstraat 45 

6093CV Heythuysen 
0475-497330 

info@hubo-dobey.nl 
 

www.hubo.nl/janssen 

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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 mebo.boschcarservice.nl 

 
 

DIERENKLINIEK HEYTHUYSEN 
 

Dierenarts J.G. Neuteboom  
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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Pieten Training  

Toen de pieten aan kwamen waren alle kinderen al meteen bij de pieten, ze wouden allemaal meteen 
pepernoten toen ze nog niet gesport hadden. 

We gingen allemaal verzamelen en toen maakte we een 
groepsfoto met de pieten, daarna ging iedereen 
gezamenlijk met de pieten rennen, dat vond iedereen 
natuurlijk super leuk. 

Toen ze hebben ingerent gingen alle kinderen na hun 
eigen trainer, tijdens de trainingen door kwamen de 
pieten even kijken bij alle groepjes en moesten we een 
liedje zingen en daarna kregen we lekker pepernoten. 

Alle kinderen hebben tijdens de training ook allemaal 
leuke pieten oefeningen moeten doen wat soms wel een 
beetje moeilijk was, maar wel leerzaam. 

Tenslotte heeft iedereen op het laatst een leuk cadeautje gekregen van de pieten. 

 

Kevin van Heel 
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Uitslagen LIMBRA Cross competitie 

 

 
  

29-10-2017   De IJzeren Man Cross, Weert 
Matteo van Leeuwen 4:21 JpupC, MPC + JPC + mini (800m)  
Kay Thissen 3:42 JpupC, MPC + JPC + mini (800m)  
Els Neutenboom 5:16 MpupB, MPB + JPB (1145m)  
Alicia van Leeuwen 5:42 MpupA, MPA (1145m)  
Fenne van Pol 5:42 MpupA, MPA (1145m)  
Robbert van Rooyen 5:01 JpupA, JPA (1145m)  
Lynn  Diederen 6:54 MjunD, Meisjes D (1495m)  
Vera van Erp 7:02 MjunD, Meisjes D (1495m)  
Loes Neutenboom 7:59 MjunD, Meisjes D (1495m)  
Stijn van Pol 9:25 JJUND, JONGENS D  
Juan Zea 11:00 JJUND, JONGENS D  
Lisa Roumen 11:20 MjunC, Meisjes C (2215m)  
Thijs Verstappen 46:56 M50, Lange cross (8925m)  
Roger Sieben 38:18 M40, Lange cross (8925m) 

M40, Lange cross (8925m) 

 
Roel Jansen 42:23 MSen, Lange cross (8925)  
Jozet Tomassen 19:34 V45, Korte cross (4315m) 2e Plaats 
Simone Apon 22:49 V35, Korte cross (4315m)  
Germana Travaglini 24:34 V35, Korte cross (4315m)  
    
05-11-2017 Maalbeekcross, Belfeld 
Matteo van Leeuwen 5:50 JpupC, J/M Pup C+Mini (1050m))  
Els Neutenboom 4:55 MpupB, J/M Pup B (1050m)  
Alicia van Leeuwen 8:52 MpupA, Meisjes Pup A (1650m)  
Robbert van Rooyen 8:36 JpupA, Jongens Pup A (1650m)  
Lynn  Diederen 7:01 MjunD, Meisjes Jun D (1650m)  
Vera van Erp 7:19 MjunD, Meisjes Jun D (1650m)  
Loes Neutenboom 7:54 MjunD, Meisjes D (1495m)  
Jozet Tomassen 21:34 V45, Korte cross (4860m) 2e Plaats 
Simone Apon 25:08 V35, Korte cross (4860m)  
Germana Travaglini 27:38 V35, Korte cross (4860m)  
Roel Jansen 41:48 Msen, Lange cross (9120) 
Jos Beelen 46:28 M60, Lange cross (9120m)  
    
12-11-2017 Molenvencross, Stiphout  
Matteo van Leeuwen 5:10 JpupC, Jongens PC + mini (960m) 
Els Neutenboom 4:02 MpupB, Meisjes PB (960m) 
Alicia van Leeuwen 7:23 MpupA, Meisjes PA (1470m) 
Vera van Erp 6:19 MjunD, Meisjes JD (1470m) 
Loes Neutenboom 6:51 MjunD, Meisjes JD (1470m) 
Roel Jansen 41:58 Msen, Lange cross (9220m) 
Roger Sieben 38:29 M40, Lange cross (9220m) 
Thijs Verstappen 45:22 M50, Lange cross (9220m) 
Jos Beelen 47:22 M60, Lange cross (9220m) 
Lieke Seunis 26:38 Vsen, Korte cross (4740m) 

M40, Lange cross (8925m) 
Germana Travaglini 25:53 V35, Korte cross (4740m) 
Jozet Tomassen 21:16 V45, Korte cross (4740m) 1ste Plaats 

03-12-2017 Zandboscross, Deurne  
Robbert van Rooyen 6:24 JpupA, JPA (1550m)  
Els Neutenboom 4:38 MpupB, Meisjes PB (1100m)  
Alicia van Leeuwen 7:60 MpupA, Meisjes PA (1550m)  
Lynn Diederen  5:24 MjunD, Meisjes JD (1550m)  4de Plaats 
Loes Neutenboom 6:28 MjunD, Meisjes JD (1550m)  
Roel Jansen 41:54 Msen, Lange cross (9800m)  
Thijs Verstappen 47:40 M50, Lange cross (9800m)  
Lieke Seunis 25:52 Vsen, Korte cross (4950m) 

M40, Lange cross (8925m) 

 
Germana Travaglini 28:35 V35, Korte cross (4950m)  
Jozet Tomassen 21:03 V45, Korte cross (4950m) 2de Plaats 
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GEBRUIK MAGNESIUM OLIE 
BIJ HET SPORTEN ! 

Magnesium is een belangrijk onderdeel bij sporten 
• Magnesium aanvulling twee uur vóór een 

sportprestatie geeft een verminderde kans op blessures 
en zorgt dat de spieren maximaal belast kunnen 
worden. 

• Magnesium aanvulling tijdens een sportprestatie zorgt 
voor verhoging van de prestaties en voorkoming van 
blessures.                                                                                

• Magnesium aanvulling na een sportprestatie bevordert 
herstel en ontspanning van de spieren. 

 
Informatie over wat magnesium nog meer voor U kan 
betekenen : www.magnesium-producten.nl/ of 
www.magnesium- producten.nl/sporttraining-en-
magnesium of informeer vrijblijvend: info@magnesium-
producten.nl of 06-10102713 
 

 
 

 

  

 

 

   
23-12-2017 Neelderveldloop, Roermond  
Robbert van Rooyen 8:38 JpupA, JPA (1500m)  
Els Neutenboom 8:08 MpupB, Meisjes PB (1500m)  
Vera van Erp 8:32 MjunD, Meisjes JD (1800m)  
Loes Neutenboom
 6:28 MjunD, 
Meisjes JD (1550m) 

9:20 MjunD, Meisjes JD (1800m)  
Roel Jansen 46:25 MSen, Lange Cross (9700m)  
Har Boonen 46:24 M60, Lange Cross (9700m)  
Lieke Seunis 
 Vsen, Korte cross 
(4950m) 

M40, Lange cross (8925m) 

Germana Travaglini
 28:35 V35, Korte 
cross (4950m) 

Jozet Thomassen
 21:03 V45, Korte 
cross (4950m) 

 Vsen, Korte cross (4700m)  
Jozet Tomassen  V45, Korte cross (4700m) 2de Plaats 
Bij de korte cross is de tijdwaarneming uitgevallen. Hierdoor zijn er voor een groot deel van de 
deelnemers geen tijden bekend. 
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Neelderveldloop 23-12-2017 

Op een zaterdag voor de Kerst naar een ouderwetse veldloop in 
Roermond. Een parcours wat het lang niet kan halen bij de 
Mescher bergloop of een andere cross uit het Limbra circuit. Maar 
het heeft zijn charmes. Echt cross weer en op gras. Maar het was 
niet alleen gras waar er doorheen geploeterd moest worden. 
Ondanks de zaterdag toch een hele grote groep bij zo wel de 
lange als de korte cross. Breed startvlak en weg zijn de atleten. 
Eerst een klein rondje en dan voor de lange cross 5 en de korte 2 
rondjes. Twee zware plekken waar je letterlijk 20 centimeter in 
de modder weg zakt. Maar de ondergrond  (kleigrond) geeft niet 
veel houvast. Vooral in de bochten en die zitten er genoeg in 
wanneer je rond voetbalvelden loopt. Binnen onze lopersgroep 
wordt er wat licht gedacht over deze wedstrijd maar wanneer 
men de lopers na afloop de klei van schoenen en kleding ziet 
spoelen zou je er anders over gaan denken. Met Roel Jansen sta ik 
aan de start voor de lange cross. Met nog twee rondes te gaan 
komt Roel bij me lopen. Ik kan het tempo vasthouden en kan een 
klein gaatje slaan. Moet toch regelmatig omkijken en hij blijft 
dichtbij. Dan de laatste modderpartij en ook nog het enige 
heuveltje en dan vol naar de finish. Een paar tellen voor Roel passeer ik de finish. Nu is het aan Jozet en 
Lieke en Giel om op de modderpartij verder te gaan. Jozet loopt een prachtige wedstrijd en eindigt als 
tweede dame in haar categorie. Omdat er tevens het Limburgs kampioenschap gelopen wordt in deze 
wedstrijd staat zij op plek 1 (eerste dame was Brabantse). 

Har Boonen 

 

Jozet op het podium als tweede 

Jozet op het podium als Limburgs kampioen
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Hierbij willen wij jullie uitnodigen om zaterdag 24 maart 2018, samen 
met ons klusteam, de handen uit de mouwen te steken ! 

Voordat er weer allerlei activiteiten op onze baan plaats gaan vinden zou deze eens flink 
onderhanden genomen moeten worden. 

Ook de bijbehorende gebouwen en materialen kunnen een 
schoonmaakbeurt gebruiken. 

Voor wie is deze uitnodiging ? 
Voor alle leden, dus zowel junioren als senioren, vaders, 
moeders of andere (handige) familieleden. 
 

Klusactiviteiten voor deze  klusdag  
zijn o.a.:  

- Kogelsector schoffelen en aanharken. 
- Discussector onkruidvrij maken. 
- Jury huisje poetsen (ramen en panelen). 
- Kogels schilderen. 
- Oriëntatietekens op baan opnieuw schilderen. 
- Goot om de baan (misschien) schoonmaken. 
- Graskantjes afsteken langs de baan, bij de zitbanken en bij 

de sectoren van het hoog- en verspringen. 
- Kleedlokaal misschien een keer extra poetsen. 
- Materiaalhok opruimen. 

Kortom…….. genoeg te doen dus ! 

“Vele handen maken licht werk” – Meld je dus aan en kom die ochtend helpen ! 

Dit kan bij: Theo Fokkema E-mail: theo.fokkema@live.nl 
 

  

24 maart 2018 
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Marathon Kasterlee 12-11-2017 
 
Ik wilde in het najaar wel een marathon lopen, maar had geen zin in een stadsmarathon. Na wat zoeken 
op internet viel mijn oog op de marathon van Kasterlee (België, in de buurt van Bobbejaanland); een 
natuurmarathon. Een klein gedeelte van de route is verhard, maar het grootste deel (90%) onverhard. 
Awel, dit ging hem worden. 
Op de dag zelf ben ik om 08:00 in de auto gestapt en op weg naar België. Het weer was toen nog goed; 
droog en niet te koud. Ik was nog geen 10 minuten onderweg toen het begon te regenen. Na 1 uur rijden 
arriveerde ik bij de sporthal in Kasterlee, waar ik het startnummer moest ophalen . Hier konden we ons 
ook omkleden. En het is blijven regenen tot net voor het startschot om 10:00. Wat dat betreft was de 
timing van de weergoden perfect.  
De start van de marathon is gelijktijdig met de halve marathon. Om 10:00 gingen ongeveer 2500 lopers 
van start. In het begin was het nogal druk en is het zoeken om in het juiste ritme te kunnen komen. Altijd 
zijn er lopers die vooraan willen starten en vervolgens door de hele meute ingehaald worden. Start dan 
achteraan, potverpielekes. De eerste kilometers is de route nog verhard. De route vervolgt zijn weg tussen 
de landbouwvelden door. Hier waren de tractoren ons al voor geweest.  En ook door de regen waren deze 
wegen behoorlijk slecht. Na de velden gingen we de bossen in. Dit vind ik persoonlijk heerlijk lopen. Na 
een kilometer of 18 krijg je hier nog 3 korte klimmetjes. Hier hoorde je veel lopers al over voor de start, 
dus ik verwachtte een paar flinke klimmen. Maar eigenlijk stelde het niet heel veel voor. Het waren 2 
korte klimmetjes van ongeveer 200 meter en 1 iets langere klim, en deze was al weer op de verharde 
weg. Terug in Kasterlee mochten we nog een lusje lopen door de werkplaats van de plaatselijke garage. 
Vervolgens gingen de lopers van de halve naar de finish en de 300 lopers die de hele deden konden na een 
draai van 180 graden het rondje nogmaals lopen.  
Er waren voldoende verzorgingsposten en op enkele plekken stonden muzikanten die zorgden voor de 
nodige loopvitaminen. 
Ik vond het een leuke en afwisselende marathon en ben zeer tevreden met een mooie 5e plaats bij de 
mannen 55 in een tijd van 3:33:48.  
 
Bert van Bogget  
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UITSLAGEN 
05-11-2017 Valkenloop Valkenswaard, Halve marathon 
Mat Skrabanja 1:47:37 
Leon Stijnen 1:47:38 
Roger Sieben 1:47:39 
 
05-11-2017 Berenloop, West-Terschelling, Halve marathon 
Kees van Rijn 1:52:30 
 
12-11-2017 Trailrun Weert, Weert 
Patrick Snijders 2:12:16 (30 km, 4de plaats) 
 
18-11-2017 Zevenheuvelennacht, Nijmegen (7Km) 
Marie-Jose Verstegen 39:04 
Anke Steenvoorden 47:25 
 
19-11-2017 Zevenheuvelenloop, Nijmegen (15km) 
Josine Vallen 1:18:00 
Lisa van Rijn 1:18:00 
 
31-12-2017 Oliebollenloop weert 
Fenne van Pol 4:43 (1 km) 
Stijn van Pol 3:47 (1 km) 3de plaats J-12 
Danny van Pol 40:00 (10 km) 
Kees van Rijn 47:55 (10 km) 
Har Boonen 43:28 (10 km) 
Lisa van Rijn 50:44 (10 km) 
Josine Vallen 47:58 (10 km) 

 

 

OPROEP 
 

Atletiek Leudal zoekt enthousiaste jeugdhulptrainers ! 
 
Sta je graag voor een groep, heb je ervaring en/of affiniteit met baanatletiek en wil je kinderen graag 
de kneepjes van de atletieksport leren ? Dan is Atletiek Leudal op zoek naar jou ! 
 
Wie zoeken we ? 

• Je bent minimaal 15 jaar oud. 
• Je hebt ervaring met baanatletiek, bijvoorbeeld als (oud-)atleet of (voormalig) student van een 

sportopleiding. 
• Je brengt kinderen graag iets bij over de verschillende atletiekonderdelen. 
• Je hebt affiniteit met het uitgangspunt van Atletiek Leudal: passie, plezier en prestatie. 
• Je bent op dinsdagavond van 18.30 – 19.30 uur beschikbaar. 

  
Wat heeft Atletiek Leudal te bieden ? 

• Een prettige jeugdafdeling waar passie, plezier en prestatie hoog in het vaandel staan. 
• Verschillende opleidings- en bijscholingsmogelijkheden. 
• Een vrijwilligersvergoeding. 

 
Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met het 
bestuur van Atletiek Leudal via de e-mail info@atletiekleudal.nl 
 

 
  

De opgenomen uitslagen zijn afkomstig van 
www.uitslagen.nl. Doe je mee aan een wedstijd, 
schrijf je dan in onder Atletiek Leudal zodat wij 

jouw resultaat eenvoudig kunnen vinden. 
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17-12-2017 Mescherbergloop, 15,7 kilometer, 375 hoogtemeters 
 
 
 

  

Uitslagen 

Patrick Snijders         1:11:31      
Roger Sieben            1:11:32      
Leon Stijnen 1:22:12     
Mat Skarbanja 1:25:21     
Thijs Verstappen 1:27:25     
Jos Beelen 1:33:45     
Ellen Poels 1:35:27     
Simone Apon 1:35:28     
Kees van Rijn 1:37:22     
Ans Peters 1:39:57     
Jo Fraats 1:43:29     



Atletiek Leudal - De Leudallouper jaargang 29-1 Januari  2018     20 

 

De spreuk van Agnes 

Ingezonden door Agnes Rijks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wil je ook  iemand “In het Zonnetje” zetten? Dit kan iedereen zijn. Een train(st)er, 
een begeleid(st)er, een vrijwillig(st)er, een teamgenoot die een goede prestatie 
heeft geleverd, een papa, mama, opa of oma die jou altijd naar de training of 
wedstijd brengt. Stuur een foto van degene die jij in het zonnetje wilt zetten en geef 
aan waarom je deze persoon of personen “In het Zonnetje” wilt zetten.  

Yolanda en Wil, 

Namens de redactie bedankt voor de 

inzet en tijd die jullie de afgelopen 

jaren in “De Leudallouper” hebben 

gestoken. 

ALS WINNEN MAKKELIJK WAS, DEED 
IEDEREEN HET WEL. 
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Terhills Trail 

Op 9 december heb ik de Terhills Trail op het Connecterra terrein 
in Maasmechelen gelopen. Wat een fantastisch en zwaar parcours 
in een prachtig natuurgebied. Heuvels, modder, waterplassen, 
bomen op en over het parcours, diverse leempassages. En dan die 
ijzige kou en straffe wind erbij. Het letterlijke hoogtepunt is de 
klim na 18 km. Ruim 100 hoogtemeters brengen je tot op 146 m 
boven NAP. Het uitzicht terplekke is ongekend. In totaal 30 km met 
550 hoogtemeters, een tocht waarover ik 2 uur en 26 min onderweg 
ben geweest. Een onvergetelijke ervaring. 

Patrick Snijders 

10 kilometer, 250 hoogtemeters: 
Lieke Seunis           1:14:26      
20 kilometer, 500 hoogtemeters: 
Roel Jansen            1:52:00      
Cor Timmermans     2:04:04      
30 kilometer, 600 hoogtemeters: 
Patrick Snijders  2:26:11      
Bert van Bogget        2:44:44      
Roger Sieben          2:45:59      
Ron Steffanie           3:13:00      

 

Uitslag Indoor wedstrijd Sittard 17 december 
7  Ton Winkelmolen 60 meter 7,96/7,92 Msen 
4  Ton Winkelmolen 60 meter horden 10,37/10,20 Msen 
5  Ton Winkelmolen verspringen 5,28m Msen 
8  Bart van Geel, 60 meter 8,10 JJB 
4  Stijn van Pol verspringen 3.85m JJD  
2  Stijn v Pol, 60 meter 9,15/9,13 JJD  
4  Yorick Snijders, 60 meter 9,31/9,31 JJD 
9  Yorick Snijders verspringen 3,63 JJD 
13 Yorick Snijders, Kogelstoten 5,04m JJD 
2  Yorick Snijders,60 meter horden 10,81 JJD 
1  Inge Hendrikx 60meter 8,81/8,88 Vsen 
2  Inge Hendrikx verspringen 4,18m Vsen 
3  Manon v Rooij 60 meter 9.17/9.226 MJB 
2  Manon v Rooij verspringen 4,54m MJB 
 
 
 
 

 
 
 

ATLETIEK LEUDAL MARKT 
 
Wil je atletiekspullen, bv. clubkleding, spikes en accessoires verkopen of weggeven of zoek je 
atletiekspullen? Hiervoor is een facebookpagina aangemaakt. 
https://www.facebook.com/groups/415325565532221/?source_id=149684791804608.  

Deze groep is bedoeld voor alle leden van Atletiek Leudal. Omdat sprake is van een besloten groep dien je 
wel even toegang te vragen aan de beheerder. Dit kan via de facebookpagina.  

 



Atletiek Leudal - De Leudallouper jaargang 29-1 Januari  2018     22 

 
In de bossen van Buitencentrum De Spar te Haelen (Midden-Limburg) organiseert Atletiek Leudal weer 
haar jaarlijkse Leudal Cross, onderdeel van het Profcore Limbra crosscircuit. 
 
Parcours 
Het parcours is een grotendeels vlak bosparcours met enkele heuveltjes en is geheel op spikes te belopen. 
Goed toegankelijk en interessant voor het publiek. 
 
Secretariaat en kleedruimte 
Alle faciliteiten bevinden zich binnen 100 meter van start/finish. Buitencentrum De Spar ligt aan de weg 
tussen Haelen en Roggel, Roggelseweg 55 te Haelen. 
 
Route 
• Vanuit Maaseik/Maastricht/Heerlen/Eindhoven: Vanaf de A2 afslag Venlo/Thorn/Grathem richting 

Venlo, dit is de N273 (Napoleonsweg). In Haelen Centrum bij het stoplicht linksaf en door Haelen 
richting Roggel rijden. 

• Vanuit Venlo:N273 (Napoleonsweg) volgen richting Maastricht. In Haelen bij stoplicht rechtsaf 
richting Centrum en Roggel volgen. 
 

Belangrijk: volg de aanwijzingen van de vrijwilligers voor de parkeerruimte.Parkeren kan het beste op de 
parkeerplaats bij het zwembad in Haelen (P1) of op het evenemententerrein aan het begin van de 
Speckerweg (P2). I.v.m. de aangescherpte bescherming van kwetsbare natuur aan de Speckerweg, is 
parkeren verderop aan de Speckerweg helaas niet meer mogelijk. U zult hierdoor helaas iets verder van 
de Spar moeten parkeren. Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
Profcore Limbra Crosscircuit 
De Leudal Cross maakt deel uit van het Profcore Limbra Cross circuit. Meer informatie hierover vindt u op 
www.limbracross.nl. De prijzen van het Profcore Limbra Cross circuit 2017-2018 worden tijdens de Leudal 
Cross uitgereikt (zie programma). 
 

Organiseert op zondag 4 februari 2018 

Leudal Cross in Haelen 
Onderdeel van de Limbra Cross competitie 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 
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Programma 
10.30 Lange cross mannen, M40+, M45+, M50+, M55+, M60+Vrouwen 9.405 m 
11.25 Korte cross vrouwen, V35-44, V45+, mannen,Jongens Junioren A/B 4.630 m 
12.00 Prijsuitreiking lange cross (LC en Limbra) 
12.20 Meisjes Junioren A/B, Jongens Junioren C 3.430 m. 
12.35 Prijsuitreiking lange cross, jongens junioren AB (LC en Limbra) 
12.55 Meisjes Junioren C 2.580 m. 
13.10 Jongens Junioren D 2.580 m. 
13.25 Meisjes Junioren D 1.730 m. 
13.40 Prijsuitreiking Junioren (LC en Limbra) 
14.00 Jongens Pupillen A 1.730 m. 
14.10 Meisjes Pupillen A 1.730 m. 
14.20 Jongens Pupillen B, Meisjes Pupillen B 1.730 m. 
14.30 Jongens Pupillen C, Meisjes Pupillen C en Minipupillen 880 m. 
14.45 Prijsuitreiking Pupillen (LC en Limbra) 
 
Inschrijfgeld 
Recreanten, senioren en masters € 4,50, junioren € 3,50, pupillen € 2,50, bij na-inschrijving € 1,50 extra. 
Na-inschrijven tot 15 minuten voor de start. 
 
Prijzen 
Herinnering voor alle deelnemers. Ereprijzen voor de nummers 1 t/m 3 in elke categorie. Prijzen in natura 
bij de senioren. Let op: prijsuitreiking is onderdeel van de wedstrijd! 
 
Inlichtingen en inschrijvingen 
Marc van Rooij; tel.(0475) 49 54 73 , of mail (vanrooijmarc@gmail.com) 
Mennesweg 2d 
6093 NJ Heythuysen 
 
Voorinschrijven t/m maandag 29.01.2018 via www.inschrijven.nl, bankrekeningnummer: NL66 RABO 0122 
2071 30 t.n.v. Atletiek Leudal o.v.v. naam en geboortedatum 
  



Atletiek Leudal - De Leudallouper jaargang 29-1 Januari  2018     24 

                  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 

Voetzorg  

Sien 
Medisch 
pedicure 

 
Graaf van Hornelaan 7 
6093 BM Heythuysen 
0475-494643 
voetzorgsien@gmail.com 

www.pedicuresien.nl 
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Wandeltochten 
 
Zondag 14 jan Wintermaaswandeling Stevensweert 
Start: In de Wieën, Eiland 3a Stevensweert 
20km  8:00 -12:00 
13km  8:00 -13:00 
7 km   8:00 –14:00 
 
Zondag 4 febr Grensstapperstocht Neeritter 
Start: Café Schepers-Hansen, Bosstraat 1  
25   km 8:00 -11:00 
15   km 8:00 -12:00 
7     km 8:00 -13:00 
 
Zaterdag 10 maart, Voorjaarswandeling Roggel 
Start: Roos in Bloei, Berkenlaan 8 Roggel  
20 km 07.00-12.00 uur  
15 km 07.00-12.00 uur  
10 km 07.00-14.00 uur  
5 km 07.00-14.00 uur  
 
Zondag 11 maart, Voorjaarswandeling Roggel 
Start: Roos in Bloei, Berkenlaan 8 Roggel 
40 km 07.00-09.00 uur  
30 km 07.00-09.00 uur  
25 km 07.00-10.00 uur  
20 km 07.00-12.00 uur  

15 km 07.00-12.00 uur  
10 km 07.00-14.00 uur  
  5 km 07.00-14.00 uur 

 
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  

Vrienden  
van 
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Algemene informatie 
Atletiek Leudal Trainingsschema 2018 

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 Busjop 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 0495 651841 
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 0 620267845
Lieke Seunis 06 34063134
Lucy Snijder 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. 

Lijst van bestuursleden en aanspreekpunten van de commissies 
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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) 0475-496189 mat_helmie@hotmail.com 
Bert van Bogget (penningmeester) 0475-494526 bertenlenie@home.nl 
Theo Fokkema (secretaris) 0475-476088 theo.fokkema@live.nl 
Mark Ooms  0475-459208 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
Hannah kochx 06-45927457
Elke van Rooij  06-42530655
Nadieh Severens 06-34757758

Jeugdwedstrijdsecretariaat 
Monique Uiterwijk 0475-495473 mvan_rooij@hotmail.com 

Materiaalcommissie 
Ron Steffani 0475-493912 

Jurycoördinator 
Jan van de Beuken 0475-496321 katjaenjan@ziggo.nl 

Leudalbosloopcommissie 
Annemiek Gielen 0475-493857 t.gielen01@hetnet.nl

Trainerscommissie 
Michael Snijders (overall coördinator) 0475-21 46 38 info@michaelsnijders.nl 
Jack Beijnsberger 0475-581540 jac.manon@home.nl 
Mark Ooms  0475-459208 mwooms@gmail.com 
Monique Uiterwijk 0475-49 54 73 mvan_rooij@hotmail.com 

Clubkledingcoördinator 
Lammy Fokkema 0475-476088 theo.fokkema@live.nl 

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

Clubbladredactie 
Michelle Vermeulen/ 
Peter Janssen  0475-215681 deleudallouper@outlook.com 
Har Boonen HWABoonen1952@kpnmail.nl 

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen. 

Tot de volgende uitgave! 


