
. 

Heythuysen, september 2018. 

Beste Atletiek Leudallers, 

De Trainingen en scholen zijn inmiddels weer begonnen en zijn de meeste mensen weer aan het werk. 
Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en is iedereen uitgerust voor een nieuw 
atletiekseizoen. In deze editie o.a. Cor Timmermans 50 jaar, een verslag van de rolstoeltocht en 
verschillende uitslagen. 

Veel leesplezier! 

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

Het wordt weer steeds vroeger donker. 
Wandelaars en renners, zorg ook dat je gezien 

wordt in het donker.  

Dus: veiligheidshesjes aan! 

15 september  start lotenverkoop Grote Clubactie 
21 t/m 23 september Jeugdkamp 
23 oktober Prijsuitreiking Grote Clubactie  

De Leudallouper 

Jaargang 29-5   Atletiek Leudal  september  2018 
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15 september Start grote clubactie  
21-23september Jeugdkamp  
23 september            416e Leudalbosloop De Busjop 
28 oktober                 417e Leudalbosloop De Busjop 
25 november 418e Leudalbosloop De Busjop 
23 december              419e Leudalbosloop De Busjop 
27 januari 420e Leudalbosloop De Busjop 
24 februari 421e Leudalbosloop De Busjop 
24 maart 422e Leudalbosloop De Busjop 
28 april 423e Leudalbosloop De Busjop 
20 t/m 24 mei Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 2019 
26 mei 424e Leudalbosloop De Busjop 
2 juni Trailrun De Busjop 
23 juni 425e Leudalbosloop De Busjop 
28 juli 426e Leudalbosloop De Busjop 
25 augustus 427e Leudalbosloop De Busjop 
22 september 428e Leudalbosloop De Busjop 
23 oktober Prijsuitreiking Grote Clubactie  
27 oktober 429e Leudalbosloop De Busjop 
24 november 430e Leudalbosloop De Busjop 
22 december 431e Leudalbosloop De Busjop 

 
 
 
We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:  
 

3 sept Colin van Moorsel 2 Okt. Chris Goedbloedt 4 Nov. Jesse Hollander 
8 sept. Maurice Bongers 5 Okt. Timo Berghs  
12 sept. Kyra Snijders 16 Okt Danny Creemers  
17 Sept. Elke van Rooij 18 Okt. Job Berghs  
24 sept. Jasper Boekhoudt 20 Okt. Saar Stijnen  
 21 okt Renske van Roy  
 25 okt. Anne Fleur van den 

Akker 
 

 30 okt Bram Geven  
   
   

 
 

Uiterste inleverdatum kopie clubblad november 2018 

28 oktober 2018 

bij Michelle en Peter: deleudallouper@outlook.com 
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Hallo!       Dit ben ik!  
 
 
• Ik ben James Schatorjé 

• en ik ben 9 jaar oud! 

• Ik zit al 2 jaar bij Atletiek Leudal  

• en ik woon in Buggenum. 

• Op trainingen vind ik het leukste onderdeel:  

Hurk hoog springen 

• Op de wedstrijden vind ik het allerleukste onderdeel: 

Vortex werpen 

• Als ik niet aan atletiek doe, dan doe ik: Skaten, schaatsen, wandelen, spelen. 

• Ik krijg (kreeg) training van Elke   

• Tijdens de trainingen/wedstrijden gebeurt er altijd wel iets leuks. Het 

allerleukste dat ik heb meegemaakt tijdens de trainingen, tijdens de wedstrijd, 

tijdens kamp is: Nieuwe records behalen tijden de Athletics Champs 

• Op deze prestatie ben ik het meest trots:  

Dat ik 1M 10 hoog gesprongen heb met het hurk hoog springen 

• Als ik een wens mocht doen om ineens ergens heel goed in te zijn, 

dan was dat (het mag alles zijn!) : Wereld kampioen schaatsen en 

atletiek 
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KWEKERIJ MEUTER ROLSTOELTOCHT. 

Woensdag 22 augustus werd de jaarlijkse rolstoeltocht gehouden. 

Onder stralende weersomstandigheden verzamelden bijna 120 deelnemers , vrijwilligers , familieleden van 
de deelnemers en onze eigen leden zich op het plein bij Penders Voetzorg. Daar kon al meteen genoten 
worden van gezellige muziek. Na een kort welkomstwoordje van Frans Heffels en mooie woorden van 
wethouder Walraven werd om 18.00 uur het startsein gegeven. 

Via een mooie route door het dorp, wandelend langs de draaiende molen op de Antoniusstraat en 
genietend van accordeonmuziek en het optreden van Joekskapel Angesóm onderweg kwam de stoet bij de 
Atletiekbaan.  Op de atletiekbaan waren een aantal enthousiaste leden bezig met hoogspringen, 
verspringen, hordenlopen, discuswerpen en kogelstoten. Bijzonder om te zien voor alle deelnemers die 
natuurlijk nooit op de atletiekbaan komen. Bij elk onderdeel was aangegeven  wat het wereldrecord was. 
Heel erg leuk bedacht, Germana ! 

Tijdens de pauze bij de voetbalkantine kreeg iedereen een hapje en drankje en zorgde zanggroep Kazoo 
voor sfeervolle muziek.Na de pauze ging de tocht weer terug naar het plein waar nog een korte afsluiting 
was. De deelnemers ontvingen traditiegetrouw het gele roosje en iedereen ging voldaan huiswaarts. 

De organisatie bedankt alle sponsoren en iedereen die door zijn/haar inzet er voor gezorgd heeft dat deze 
dertiende editie zeer geslaagd is ! 

De opmerking van één van de deelnemers “dit is de mooiste avond van het jaar” is een groot compliment 
voor ons allemaal. 

Foto’s van deze avond zijn te vinden op onze site. Op www.ML5.nl onder “Uitzending gemist” is een 
mooie reportage te zien  die door Omroep ML5 (was eerst 3 ML)  gemaakt is. 

Nogmaals bedankt voor jullie medewerking en tot de volgende keer! 

Commissie Wandel 4 – daagse en Rolstoeltocht. 

 

 

 

 

 

 

 

De spreuk van Agnes 

 

Het kan niet elke dag feest zijn, 

maar elke dag een beetje kan altijd. 

Ingezonden door Agnes Rijks 
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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.  
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UITSLAGEN  
30 juni 2018 Junioren C/D Wedstrijd 3 – Kerkrade 

 80m 80m 
H. 

300mH 800m 1.000m Hoogspr. Verspr. Speer Kogel Discus 

Yorick 
Snijders 

 16,31    1,4     

Jesse van 
Roy 

       24,21  14,92 

Stijn van 
Pol 

11,89      3,57    

Jasper 
Boekhoudt 

12,23    3:36,87      

Stijn Zelen 13,26      3,48  6,28  
Lisa 
Roumen 

12,54     1.25 4,13    

Lynn 
Diederen 

12,53   2:53,32  1,25     

Marit Joris 11,67  54,43      6,52  
Estafette 4x80m: 47,69 
 
1 juli Athletics champ, 3de Wedstrijd Venray 
Pupil B/C/mini - Meerkamp 
 40m Duur 40mH Sling Vortex Hurk 
Kyra Snijders 7,9 800 9,2 7,5 9,5 0,70 
Matteo van 
Leeuwen 

8,6 775 10,0 10,0 11,50 0,60 

 
3 Juli Limbra Baancircuit Venray 

 
 

60m 80m 100m 150m 400m 600m 800m Ver. Hoog. Kogel Discus 

Bram Geven   11,78  53,85       
Manon van 
Rooij 

  14,29     4,43    

Marit Joris  11,42  21,79    4,45    
Lisa Roumen  12,38  23,17    3,98    
Inge Hendrix   14,29     4,53    

 
6 Juli Limbra Baancircuit Roermond 

 
 

60m 80m 100m 150m 400m 600m 800m Ver. Hoog. Kogel Discus 

Yorick 
Snijders 

   22,82     1,35   

Jesse van Roy          6,56 15,58 
Ton 
Winkelmolen 

  12,05     5,65    

Lynn 
Diederen 

       3,77 1,20   

 
7 Juli Knooppunt Baarlo Loop 

 
 
 

 
15 Juli NSK BAAN 2018 Eindhoven 
Ton Winkelmolen: 
100 meter: 11,92 - 110m Horden: 18,96 - 400 meter Horden: 1:03,30 
  

Lynn Diederen 3,11 1 Km 2de plaats 
Jules van Hensberg 19,48 5 Km1ste plaats 
Jozet Tomassen 21,02 5 Km 1ste plaats 
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YAKULT START TO RUN BIJ ATLETIEK LEUDAL 

WAT IS YAKULT START TO RUN? 
Yakult Start to Run maakt van jou in zeven weken een hardloper! Met deze hardloopcursus van de 
Atletiekunie leer je van een professionele trainer op een verantwoorde manier hardlopen. De cursus duurt 
zes weken en in de zevende week ben je klaar voor de Start to Finish loop: ongeveer 25 minuten non-stop 
hardlopen. En het leukste is: je doet het niet alleen! Samen met jouw groep zet je die moeilijke eerste 
stap. 
 
WAAROM MOET JIJ GAAN HARDLOPEN? 
Omdat hardlopen je helpt gezond en fit te worden én te blijven. En de overtollige kilo’s? Die raak je 
kwijt. Daarbij: hardlopen doe je waar, wanneer en met wie jij wilt. En stel je eens voor hoe trots en goed 
jij je voelt na die weken! 
 
WAT LEER JE IN EEN YAKULT START TO RUN-LES? 
Een groepsles duurt ongeveer anderhalf uur. Hierin ga je natuurlijk samen lekker hardlopen volgens het 
Yakult Start to Run-trainingsschema. Je oefent en leert ook de juiste loophouding- en techniek. Daarbij 
krijg je nog meer handige informatie over hardloopschoenen en -kleding, over eten en drinken als 
hardloper. En de trainer helpt je op weg met jouw schema zodat je doordeweeks zelf kunt lopen. Of maak 
een afspraakje met één van je nieuwe (hardloop)maatjes! 
  
WAT KRIJG JE VOOR € 49,50? 

• 6 weken looptraining met begeleiding van een professionele trainer 
• Huiswerkondersteuning via de Hardlopen.NL App met audiocoaching 
• De voedingsgids voor sporters (bijna 200 pagina's!) vol gezonde tips en recepten 
• Een mini-abonnement op het tijdschrift Runner's World (3 edities) 
• Deelname aan de Start to the Finish loop (7e les) waarmee we gaan bewijzen dat ook jij 3 

kilometer kan hardlopen! 
• 4 maanden lidmaatschap bij de Atletiekunie (hierdoor ben je o.a. verzekerd tijdens de trainingen) 
•  

EN WAT LEVERT YAKULT START TO RUN JOU OP? NA 6 WEKEN: 
• loop jij 25 minuten aaneengesloten 
• ken je jouw tempo 
• heb je de juiste loophouding en techniek 
• ben je fitter en gezonder 
• ben je (nog) beter op gewicht 
• heb je loopmaatjes 
• kun je alleen verder (maar dat kan dus ook samen!) 
• ... ben je trots op jezelf 

 
MEEDOEN? 
De trainingen vinden plaats op woensdagmorgen op de atletiekbaan in Heythuysen onder leiding van een 
ervaren trainster. We starten op woensdag 10 oktober (aanvang 9:15 uur).De andere data zijn: 17, 24, 31 
oktober, 7 en 14 november De afsluiting vindt plaats met de deelname aan de Leudalbosloop op 25 
november 2018 (10.00 uur) waar we dan met succes een 3 km gaan afleggen.  
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COR TIMMERMANS  50 JAAR 

Op 5 augustus 2018 vierde Cor Timmermans zijn 50e verjaardag. 
 
Reeds vele jaren vinden er in het mooie gebied net over grens zondagochtend 
trainingen plaats. 
Stralend weer en een grote groep lopers en nu ook wandelaars gingen volop 
genieten van de prachtige omgeving.  
Na afloop konden we nog genieten van de gastvrijheid bij Cor en Jos en vooral 
van de bakkunsten van Cor.  
 
Genieten van de kuchen en de verfrissende drank.  

 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk gebeurde er tijdens het lopen nog wat. 
Deze master 
maakte kennis 
met het mulle, 
gelukkig, zachte 
Duitse grond. 

 
De beloning na de training 

 

De afvaardiging van de Lopersgroep 

 

 
 

 
 
 
Har Boonen 
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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 
 

 
 

 
 

 

Hubo Janssen 
Kloosterstraat 45 

6093CV Heythuysen 
0475-497330 

 
www.hubo.nl/janssen 
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 mebo.boschcarservice.nl 

 
DIERENKLINIEK HEYTHUYSEN 

 
Dierenartsen 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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Zakgeld nodig?  
 
Op zaterdag 15 september 2018 gaat de Grote 
Clubactie 2018 van start, en Atletiek Leudal doet 
natuurlijk weer mee!  
 
IN HET KORT: Je gaat loten verkopen van de 
Grote Clubactie loterij. Op deze manier verdien 
je centjes voor de club én voor jezelf: als je 10 of 
meer loten verkoopt, ontvang je van de club €0,50 per 
verkocht lot! 
 
Onder de 10 beste verkopers worden dit jaar kadobonnen van Primera Plantinga voor 
een totale warde van €50 (1x€20, 2x€15) verloot, eventueel in te wisselen voor een 
kadobon naar keuze! (o.a. Mediamarkt, Nationale Bioscoopbon, Spotify, Apple Store, 
Google Play, Intertoys, Amazon…….) 
 
Lotenverkopers worden ook door de landelijke organisatie beloond met gave prijzen, 
clinics en andere acties, ga naar http://kids.clubactie.nl/ en lees alles hierover. 
 
Alle pupillen zullen in de week van 10 september een verkoopboek ontvangen. Alle andere 
leden die mee willen helpen mogen ook een verkoopboek aanvragen: neem daarvoor 
contact op met Germana, onze clubcoördinator voor de Grote Clubactie. 
 
NIEUW DIT JAAR: Je mag ook papieren loten verkopen én online!  
Papieren loten zijn vaak makkelijker te verkopen, en met een online actie kan je loten aan 
familie en vrienden in heel Nederland verkopen! Voor details hierover neem zo spoedig 
mogelijk contact op met Germana. 
 
Belangrijke data voor de Grote Clubactie 2018: 
 

- 10 september: begin uitdelen verkoopboekjes en eventueel papieren loten 
- 15 september: start landelijke lotenverkoop 
- 9 oktober: laatste mogelijkheid om je verkoopboek in te leveren bij de training 
- 13 oktober: uiterste datum verkoopboek inleveren bij Germana  
- 23 oktober: verloting kadobonnen 

 
Nog vragen? Lees verder of neem contact op: germana.travaglini@gmail.com 
 
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? Alle pupillen en minipupillen krijgen een verkoopboekje. Alle andere 
leden kunnen ook een verkoopboek aanvragen. Met dat boekje kan je aan de deur (of bij 
je familie) loten gaan verkopen voor de club. Dit jaar kan je papieren loten aanvragen en 
verkopen, en je mag een eigen onlineverkooppagina hebben!  Als bedankje ontvang je 
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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? Alleen als je de papieren loten wilt verkopen. 
Die zijn echte loten en worden contant betaald. 
Als je de verkoopboekjes gebruikt, gaat de verkoop via machtiging: je moet alleen de 
bankgegevens van de koper (laten) noteren en dan wordt het geld automatisch 
geïncasseerd. De koper ontvangt dan het lotnummer op zijn bankrekening. 
 
Wanneer krijg ik het boekje? In de week van 10 september zullen de boekjes uitgedeeld 
worden. 
 
Hoe kan ik online of papieren loten verkopen? Voor details over papieren loten en 
online verkoop neem contact op met Germana: germana.travaglini@gmail.com 
 
Wanneer mag ik beginnen met verkopen? Op 15 september mag je beginnen met de 
verkoop van de loten.  
 

 

OPGELET! CATEGORIEWISSEL PER 1 NOVEMBER 2017  
Volgens de richtlijnen van de Atletiekunie veranderen ieder jaar per 1 november voor een aantal 
pupillen en Pupillen de categorie-indeling. Bij ons gaan deze wijzigingen al gelijk na de 
zomervakantie in. Kijk op de site wat er voor jou veranderd is.  
 

minipupillen geboren in 2012 en later 

pupillen C geboren in 2011 

pupillen B geboren in 2010 

pupillen A geboren in 2009/2008 

junioren D geboren in 2007/2006 

junioren C geboren in 2005/2004 

junioren B geboren in 2003/2002 

junioren A geboren in 2001/2000 
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www.pendersvoetzorg.nl 

 

Erna Boonen-Wijnhoven 
In het Tienderveld 26 
6093 JL HEYTHUYSEN 
06 55783221 
erna@fysioheytse.nl 
 

www.fysioheytse.nl 

Voetzorg  

Sien 

Medisch pedicure 
 
 

Kloosterstraat 5 
6093 EA Heythuysen 
0475-494643 
voetzorgsien@gmail.com. 
 

www.pedicuresien.nl 
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WANDELTOCHTEN 

Zaterdag 15 september Najaarswandeling Roggel 
Start: café-zaal Dennenoord, Op de Bos 6 Roggel 
20 km 08.00-12.00 uur  
15 km 08.00-12.00 uur  
10 km 08.00-14.00 uur  
5 km 08.00-14.00 uur 
 
Zondag 16 september Najaarswandeling Roggel 
Start: café-zaal Dennenoord, Op de Bos 6 Roggel 
30 km 08.00-10.00 uur  
25 km 08.00-10.00 uur  
20 km 08.00-12.00 uur  
15 km 08.00-12.00 uur  
10 km 08.00-14.00 uur  
5 km 08.00-14.00 uur 
 
Zondag 23 September Grensstapperstocht Neeritter  
Start: Café Scheepers-Hansen Bosstraat 10 Neeritter 
25 km 8:00 -11:00  
15 km 8:00 -12:00  
7  km  8:00 -13:00 
 
Zondag 7 Oktober Natuurwandeling Grashoek 
Start: gemeenschapshuis De Ankerplaats, Pastoor Vullinghsstraat 3 Grashoek 
5 km 08.00-11.00 uur  
21 km 08.00-12.00 uur  
14 km 08.00-13.00 uur  
8 km 08.00-14.00 uur 
 
Zondag 14 Oktober 26e Herfstwandeltocht Stramproy 
Start: schutterslokaal Heyer Heufke Lochtstraat 8a Stramproy 
25 km 07.30-12.00 uur  
20 km 07.30-12.00 uur  
13 km 07.30-14.00 uur  
8 km 07.30-14.00 uur 
 
 
 

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

 

CONTRIBUTIES 2018 

De bedragen voor verenigingscontributie, bondsbijdrage (Atletiekunie) en eventuele wedstrijd-licentie 
(Atletiekunie), zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De bondsbijdrage en wedstrijdlicentie worden bij de 
eerste betaling in een kalenderjaar in rekening gebracht. De verenigingscontributie kan naar keuze, per jaar, per 
halfjaar of per kwartaal via automatische incasso betaald worden. 
 

 

Categorie  CLUB   KNAU   KNAU  

    contributie  basiscontributie  wedstrijdlicentie 

    (per jaar) 

 

Pupillen (t/m 11 jr)  €  95,00*  € 14,85   €   8,05   
Junioren (t/m 19 jr)               € 105,00*  € 15,65   € 14,30 

 

Senioren   € 135,00*  € 16,95   € 22,85 

Sportief Wandelen  €   95,00*  € 16,95 

Zonder trainingen €   60,00*  € 16,95                           € 22,85 

 

*Opmerking: CLUB contributie is incl. € 10,00 verhoging zoals besloten in de Algemene Ledenvergadering van 
12 april 2017. De € 10,00 verhoging wordt gecompenseerd door het toesturen van 3 Grote Club Actie loten 
(september). Bovenvermelde contributie is alleen geldig voor elk 1e lid van een gezin, vanaf het 2e lid wordt € 
10,00 in mindering gebracht. Bij meerdere leden binnen een gezin zal een gezinskorting van € 5,00 vanaf het 3e 
lid worden toegepast. 

 

Voor uitwonende studenten, die in principe niet in staat zijn om de trainingen bij te wonen, geldt een speciaal 
contributietarief van € 15,00 per jaar, plus de eventuele bondsbijdragen. Dit tarief moet schriftelijk bij het 
bestuur worden aangevraagd. 

Bankrelatie: Rabobank Peel, Maas en Leudal, IBANnr. : NL66RABO0122207130 

 

ATLETIEK LEUDAL 
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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,  
Junior D Dinsdag  19.30-20,30 Baan Monique  
2004         
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 
Extra: Junioren+PupA Vrijdag 19.00-20.30 Baan Michael, Monique 
Lopersgroep Dinsdag 18.30-19.30 Baan Germana 
  Dinsdag 19.00-20.30 Baan Jack 
 Dinsdag 19:45 – 21:15 Baan Germana 
 Donderdag 19.00-20.30 Baan Olaf, Jack 
 Vrijdag 19:00-20:30 Baan  Jack 
Dames Recreanten Maandag 19.30-20.30 Baan Lucy 
  Zaterdag 10.00-11.00 Busjop Lucy 
Sportief Wandelen Dinsdag 09.00-10.00 Busjop Annemie/Geert 

  Woensdag 19.00-20.00 

Baan 
(winter)/ 
Busjop 
(zomer) Christien 

  Donderdag 19.00-20.00 

Baan 
(winter)/ 
Busjop 
(zomer) Karin 

 
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 !!! 
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Afwezig?: tijdig afmelden bij je eigen (assistent)trainer(ster), niet via e-mail ! 

Christien de Klein 0475 635702 
Geert Heeskens 06-53240622
Annemie Saes 06-44014836
Karin Heeskens-Reijnen 06-81574211
Elke van Rooij 0475 495473 
Germana Travaglini 06-81531531
Hannah Kochx 06-45927457
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 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) 0475-496189 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) 0475-214638 info@michaelsnijders.nl 
Jack Beijnsberger 0475-581540 jac.manon@home.nl 
Mark Ooms  0475-459208 mwooms@gmail.com 
Monique Uiterwijk 0475-495473 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  06 40125721 deleudallouper@outlook.com 
Har Boonen HWABoonen1952@kpnmail.nl 

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen. 

Tot de volgende uitgave! 


