
. 

Heythuysen, november 2018. 

Beste Atletiek Leudallers, 

Hierbij alweer de laatste uitgave van de Leudallouper in 2018. In deze uitgave onder andere een verslagen 
van de halve marathon van Eindhoven en de Schwarzwald (halve)Marathon in Bräunlingen-Duitsland, de 
eerste uitslagen van de crosscompetitie. 

Maar ook een verslag van het douwentrappen met Huub Stroeks en een terugblik op de vrijwilligersavond 
van de wandelvierdaagse. 

Veel leesplezier! 

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

Het jaar is bijna ten einde en dit betekent dat, indien leden zich willen 
afmelden van de vereniging per 1-1-2019, 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.

17 februari Leudalcross 
13 April HUBO Heitse Leudalloop 
20 – 24 mei Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 2019 
2 juni Trailrun 

De Leudallouper 

Jaargang 29-6   Atletiek Leudal  november  2018 
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25 november 418e Leudalbosloop De Busjop 
23 december              419e Leudalbosloop De Busjop 
27 januari 420e Leudalbosloop De Busjop 
17 februari Leudal Cross De Spar 
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 
27 oktober 429e Leudalbosloop De Busjop 
24 november 430e Leudalbosloop De Busjop 
22 december 431e Leudalbosloop De Busjop 

 
Wij heten de volgende leden welkom bij onze club. 
 
Levi Ras JMC  
Jolanda van Melick SW 
Anne Leeuwerik MMP 
Jaap JMP 
Alica Alhraki JJC 
Twan Gootzen SW 
Bryan Theunissen JPA 
 
 
 
 
We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:  
 

4 nov Jesse Hollander 10 dec Witek Kozlowski 3 jan Lisa Roumen 
5 nov Levi Ras 21 dec Loes Neuteboom 4 jan Salma Al Suleiman 
8 nov Yorick Snijders 21 dec Jamie Schatorje  
15 nov Tycho Verstappen 27 dec Abigail Morgan  
17 nov Samir Al Suleiman   
   
   
   
   
   

Uiterste inleverdatum kopie clubblad januari 2019  

28 december 2018 

bij Michelle en Peter: deleudallouper@outlook.com 
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VRIJWILLIGERSAVOND WANDELVIERDAAGSE EN ROLSTOELTOCHT 
Op vrijdagavond 5 oktober stond de verlate avond voor de vrijwilligers gepland en met 20 
personen stonden we stipt om half acht in het donker bij de Busjop. Har Lemmen had voor ons 
een mooie tocht door het bos uitgezet en de lampen waren echt nodig in verband met de 
wortels die her en der uitstaken. Gelukkig is er niemand gevallen en na een uurtje heerlijk 
wandelen en de Uilentoren in het donker bezichtigd te hebben kwamen we terug bij de Busjop. 
Onder het genot van een natje en een droogje werd er nog na gepraat over de zeer geslaagde 
avondvierdaagse en rolstoeltocht. Voor volgend jaar wil de organisatie de vrijwilligers weer 
belonen voor hun inzet want zonder onze trouwe vrijwilligers zijn er geen activiteiten mogelijk. 

 
 

 

DE SPREUK VAN AGNES 

Doe iets geks 

Doe iets liefs 

Dan heeft elke dag iets positiefs 

 

Ingezonden door Agnes Rijks 

 



Atletiek Leudal - De Leudallouper jaargang 29-6 nov.. 2018  4 

 

 

 



Atletiek Leudal - De Leudallouper jaargang 29-6 nov.. 2018  5 

 

 

UITSLAGEN  
9 september Limburgs kampioenschappen voor Junioren C/D Venray 

 60m 80m 80m 
H. 

1.000m Hoogspr. Verspr. Speer Kogel Discus 

Yorick Snijders  11,86 15,97  1,35     
Jesse van Roy       24,99 7,71 14,83 
Stijn van Pol  12,73    3,66    
Stijn Zelen     1,25 3,73    
Lisa Roumen  12,12 15,93   3,97    
Saar Stijnen     1,30     
Lynn Diederen 9,38     3,72    
Vera van Erp    3:52,16    5,93  
Marit Joris  12,02 16,13   3,99    

Estafette 4x80m JJD: 50,28 
 
8 september finale Athletics champ, Roermond  
Pupil B/C/mini - Meerkamp 
 40m Duur 40mH Sling Vortex Hurk 
Collin van 

Moorsel 
8,1 700 9,5 11,50 12,00 0,75 

Julia Bitter 7,6 850 8,0 13,00 15,50 0,80 
Kyra Snijders 7,2 850 8,3 13,00 9,50 0,75 
Matteo van 
Leeuwen 

8,4 825 9,9 9,0 12,50 0,65 

Mees 

Verstappen 

7,4 950 8,3 11,50 17,50 0,85 

Niels 

Eyckmans 

9,1 650 10,6 5,00 7,50 0,60 

Renske van 
Roy 

7,4 825 8,0 10,00 14,00 0,80 

Sven 
Eyckmans 

7,8 700 9,9 8,50 12,00 0,70 

Tijn Parren 8,0 875 9,2 10,00 20,50 0,75 
       
Pupil A - Meerkamp 
 Duur 60mH Kogel  Vortex Hoog  PolsVer 
Alicia van 
Leeuwen 

1225 13,3 3,90 14,00 0,85 2,25 

Jamie 
Schatorje 

1275 12,4 4,70 14,00 1,05 2,55 

Robert van 
Rooijen 

1425 12,6 4,10 21,50 0,95 2,30 

 

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 
 
2 september Drieschloop Valkenburg, halve marathon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Roger Sieben 1:34,13  
Jules van Hensberg 1:39,33  
Bert van Bogget 1:40,05  
   

29 oktober de ijzeren man cross 
Thijs Verstappen 45:48 Lange Cross  - 8925m 
Stijn van Pol 13:04 Jongens Junioren C – 2905m 
Lynn Diederen 10:12 Meisjes Junioren C – 2215m 
Vera van Erp 6:50 Meisjes Junioren D - 1495m 
Loes Neutenboom 8:03 Meisjes Junioren D - 1495m 
Robert van Rooijen  Geen tijd bekend – 41steplaats 
Els Neutenboom 5:20 Meisjes Pupillen A – 1145m 
   
   
   
   
   
   

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. Staan de 

uitslagen van jouw wedstrijd niet op www.uitslagen.nl mail je uitslag dan door naar: 

deleudallouper@outlook.com. Jouw uitslag wordt dan ook opgenomen in het clubblad. 
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DOUWTRAPPEN MET GIDS HUUB STROEKS 
Op zondag 7 oktober was het vroeg opstaan. Om 7 uur verzamelen bij de woning van Huub en natuurlijk 
was iedereen er stipt op tijd want wie Huub kent weet dat 7 uur ook echt 7 uur vertrekken is. Het  was 
nog heel donker maar super lamp van de gids was goed te volgen. Een prachtige tocht volgde en de 
weergoden waren ons goedgezind. Natuurlijk kwamen we op een paadje waar geen van de deelnemers de 
boom herkende en dus ook het paadje niet eerder belopen had.  
Na een mooi tocht van ruim 12,5 km was het tijd voor de koffie en thee met heerlijke dingen erbij. We 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde wandeling en mogelijk volgend jaar weer. Huub en Brigitta  
bedankt. 
 
 
 
 
De uitleg over de spechtenboom 

 
 
 

 
 
 
 



Atletiek Leudal - De Leudallouper jaargang 29-6 nov.. 2018  8 

 

 

SCHWARZWALD MARATHON 14 OKTOBER 2018 IN BRÄUNLINGEN-DUITSLAND   
EEN VERSLAG VANAF DE ZIJLIJN 
Nadat Ursula de hardloopgroep al enkele keren had gewezen op die geweldige Schwarzwaldmarathon door 
de fantastische natuur in haar geboortestreek, had zich een groep van 9 lopers hiervoor ingeschreven (vijf 
voor de halve, vier voor de hele) en natuurlijk had zich wat aanhang (waaronder ikzelf) weer “opgeofferd” 
om mee te gaan voor de nodige geestelijke bijstand. 
 
Een foto van Ursula wat volgens haar het uitzicht tijdens de marathon zou zijn……mocht je tenminste hier 
aandacht voor hebben tijdens het lopen: 
 

 
 
Na het boeken van de nodige accommodaties (wij zaten in het Wyndham Garden Hotel te 
Donaueschingen), waarbij we met een groep van 13 personen besloten om er dan ook maar een lang 
weekend van te maken (iets waarvoor deze trouwe supporter altijd wel te porren is), vertrokken we met 
z’n tienen (Roger, Leon, Jack, Manon, Thijs, Cörke, Bert, Lenie, Mat en ondergetekende - Ans en John 
kwamen zaterdag en Ursula troffen we aldaar) op vrijdagochtend de 12e oktober richting Zuid-Duitsland. 
We rekenden op zo’n rit van 6 uurtjes, maar helaas door heel veel “Stau” en “Baustellen” werd dit zo’n 9 
uur. Maar eindelijk konden we op de bedden in onze hotelkamers ploffen. Hierna snel een restaurantje 
zoeken want het was al vrij laat. 
Wat schetst onze verbazing toen bleek dat zich onder ons iemand bevond met een “echte” doctorstitel 
(Roger Sieben was, waarschijnlijk door een typefout of iets dergelijks, ingeschreven als Dr.) en zijn 
bijnaam voor dat weekend was dan ook al snel geboren: 
Herr Dr.7!  
 
Die zaterdag brachten we een bezoekje aan de Donauquelle 
in Donaueschingen en de Testturm te Rotweil voor een 
fantastisch uitzicht (het weer was namelijk geweldig). In 
dat laatste mooie stadje hebben we (de meeste van ons 
tenminste) genoten van een heerlijk stuk 
Schwarzwalderkirschtorte, een must natuurlijk tijdens dit 
weekend. Op deze foto aanschouwen Thijs, Cörke en Manon 
het mooie uitzicht vanaf de Testturm, maar daarbij moet 
wel gezegd dat Cörke niet écht van “hier” is, maar van 
Naer…… 
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In Donaueschingen móest ik wel even, als fervent fan van Van Kooten en de Bie, van de rest van de groep 
deze foto nemen met een Bahnhofbord (tip voor de liefhebbers: zie filmpje op YouTube van Van Kooten 
en de Bie met “Do ist der Bahnhof”):  
 

 
 
Ursula had voor ons die avond bij een Italiaans restaurant in Bräunlingen gereserveerd. Er moesten 
natuurlijk koolhydraten worden gestapeld voor de volgende dag.  

 
 
Terug in ons hotel wilden we nog gaan genieten van een afzakkertje, maar helaas werd dit gedwarsboomd 
door onderling ruziënde hotelmedewerkers die geen oog meer hadden voor de behoeften van hun 
hotelgasten. Dan nog maar even op de hotelkamer de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland kijken. 
Uitslag 3-0, en wat een toeval: Mat had startnummer 30. Hij wilde eerst nog op zijn startnummer een 
streepje toevoegen zodat het 3-0 werd, maar heeft daar toch maar uit veiligheidsoverwegingen van 
afgezien. 
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En na een goede nachtrust was het eindelijk zondag en konden de popelende lopers van ons gezelschap 
starten. De “hele”-marathonlopers om 9.30 uur en de “halve” om 10.00 uur.  
 
Wij hebben zitten puzzelen met routes, afstanden en verwachte looptijden, maar helaas was het voor ons 
als supporters (John, Cörke, Lenie en ik) een onmogelijke taak om op bepaalde routepunten de lopers aan 
te moedigen (iets wat ik tijdens andere marathons van Mat wél tracht te doen) zonder de diverse finishes 
van de diverse lopers te missen.  
 
Wij hebben dan ook tussendoor van een stadswandeling met gids genoten en waren daarna op tijd terug 
bij de finish van de eerste van ons gezelschap: Jack. En ook Thijs was vrij snel daarna binnen. Toen we 
Manon en Ans in zicht kregen, zagen we dat Ans het moeilijk had maar ze werd door Manon naar de 
finishstreep “gesleept” (met o.a. haar woorden: “Laupe? Mer det goan we neet doon!!!”). En ook Ursula 
zagen we snel genoeg daarna verschijnen. Ondertussen hield ik thuisblijver Gieke op de hoogte van de 
stand van zaken via appjes.  
 

 
 
En toen was het wachten op de “hele” lopers. Eerst Roger met vrij snel 
daarna Bert en ook Leon. En natuurlijk finishte Mat met een highfive van 
“zijn trouwste fan”. 



Atletiek Leudal - De Leudallouper jaargang 29-6 nov.. 2018  11 

 

 

Uitspraken van de lopers: dat ze genoten hadden van het landschap met zijn uitgestrekte bossen, mooie 
meer en weergaloze uitzichten (Ursula, je hebt niet overdreven); dat Ans onderweg nog de moeder van 
Ursula had begroet; dat een Duitse loper tegen Mat had gezegd “dass Jürgen Löw schnell die Manschaft 
verlassen sollte”; dat de term “vals plat” hier vast níet was uitgevonden. 

 
Wat weer een fantastische en bewonderingswaardige prestaties van alle lopers!! Mat heeft hier in het 
Schwarzwald, zoals door hem al van te voren voorspeld, door de hoogteverschillen in de route, niet zijn 
beste marathontijd gelopen maar wilde écht genieten. En volgens mij is dát helemaal gelukt. Op naar de 
volgende…….(volgens mij staat die al in onze agenda…). 
 
“Ein härtzliches Dankeschön” voor een enorm gezellig en zeer geslaagd weekend, en tot zeker weer een 
volgende keer,  
 
Helmie Skrabanja 
 
 
Looptijden: 
+ halve marathon:  

- Jack  1.37.33 
- Thijs 1.58.43 
- Ans 2.00.38 
- Manon 2.00.38 
- Ursula 2.18.17 

+ hele marathon: 
- Roger 3.23.56 
- Bert 3.29.43 
- Leon 3.38.57 
- Mat 4.04.47 
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CROSS SEIZOEN 2018/2019 
Deze winter wordt het Limbra Cross Competitie voor de 28e maal gehouden.  De competitie werd 
opgezet door 3 Brabantse en 3 Limburgse verenigingen. Door de jaren heen is de competitie 
uitgebreid tot een competitie van 9 crossen. Georganiseerd door 3 Brabantse en 6 Limburgse 
atletiekverenigingen. Allen uit de regio LimBra (regio 16) 
De Limbra Cross competitie is door de jaren heen een begrip geworden met een deelname van zo’n 
400 tot 500 deelnemers per cross. Ieder jaar doen ongeveer 300 deelnemers mee aan 6 of meer 
crossen en komen zo in aanmerking voor de eindherinnering.  
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HALVE MARATHON EINDHOVEN OP 14-10-2018 
Het was de 35e editie en in totaal waren er 23500 lopers. Bij de Halve hadden er zich 8500 lopers 
ingeschreven. In de uitslagen komen er 7121 lopers tegen. De weergoden waren in tegenstelling tot vorig 
jaar ons wat minder goed gezind. Een verschil van 14 graden en nu 27 graden met wel een windje daar 
moesten we het me doen. Vier leden van onze club ( jules van Hinsberg, Lisa van Rijn en Kees van Rijn) 
stonden aan de start en hadden goed getraind en stevige doelen voor ogen. In de laatste nieuwsbrief van 
de organisatie was al aangegeven dat de doelen mogelijk bijgesteld dienden te worden. Jules van 
Hensberg en ondergetekende waren samen gereisd en mooi op tijd stonden wij in het startvak A en 
natuurlijk een beetje vooraan. Na het startschot gingen we goed aan de bak en snel was ik Jules uit het 
oog verloren. Hij had zich als doel gesteld om net onder de 1:30 te lopen en dat was ook zeker mogelijk 
geweest gelet op zijn laatste trainingen en wedstrijden. Voor mijzelf had ik mijn eindtijd al bijgesteld 
naar het doel 1:35. Beide hadden we natuurlijk de warmte wel een beetje ingecalculeerd. De eerste 5 en 
10 km gingen voor mij nog prima en bij de 10 km was mijn tijd nog precies op het schema van 1:35. Ook 
Jules, Lisa en Kees zaten bij de 10 km nog prima op schema. Maar toen…… Bij mij was de hartslag bij de 7 
km al aan de hoge kant en met nog vele km voor de boeg heb ik besloten het tempo aan te passen. Alles 
wat er te drinken was heb ik tot me genomen en zelf had ik nog drinken bij dus was op alles voorbereid. 
Op de onderstaande tussentijdengrafiek is duidelijk te zien hoe iedereen na de 10 km te kampen kreeg 
met de warmte. Door het tempo te drukken en de hartslag goed in de gaten te houden kon ik de 
kilometertijden redelijk in de greep houden. Mijn medelopers hadden nog meer last van de warmte en 
kwamen “kapot” aan. Maar gelukkig beschikken ze over een geweldige conditie en effe later staan Lisa en 
Kees weer perfect op de foto. 

 

Links Lisa en Kees van Rijn  
De tijden waren: 
Jules van Hensberg 1:31:23 
Har Boonen  1:37:55  2e pl M65 
Kees van Rijn  2:01:49 
Lisa van Rijn  2:09:17 
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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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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 

 
  



Atletiek Leudal - De Leudallouper jaargang 29-6 nov.. 2018  17 

 

 

WANDELTOCHTEN 

Zondag 4 november Rondje Ysselsteyn 
Start: café-restaurant Roelanzia, Lovinckplein 2 Ysselsteyn 
25 km 07.00 - 11.00 uur  
20 km 07.00 - 12.00 uur  
15 km 07.00 - 13.00 uur  
15 km 07.00 - 13.00 uur  
  5 km 07.00 - 13.30 uur  
 
Zondag 11 november Maasoevertocht Roosteren  
Start: Gemeenschapshuis Roosteren, Eyckholtstraat 7 Roosteren 
25 km 08.00 - 11.00 uur  
20 km 08.00 - 12.00 uur  
14 km 08.00 - 13.00 uur  
  7 km 08.00 - 13.00 uur 
 
Zondag 9 december Wintertocht Echt  
Start: Pergamijn ’t Thaal, Thaalpad 25 Echt 
25 km 08:00 - 10:00  
19 km 08:00 - 12:00  
12 km 08:00 - 14:00 
  7 km 08:00 – 14:00 
 
Zondag 9 december Groote Peel en kanalenwandeltocht Meijel 
Start: de Heere van Meijel, Dorpsstraat 19 Meijel 
22 km 08:00 - 12:00  
14 km 08:00 - 14:00  
  7 km 08:00 - 14:00 
 
Zondag 3 December Winterwandeling Neeritter 
Start: Schepenhof, Schepenhof 6 Neeritter 
20 km 08:00 - 12.00 uur  
10 km 08:00 - 13.00 uur  
  6 km 08:00 - 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! 


