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Jaargang 30-1 Atletiek Leudal januari 2019

Heythuysen, januari 2019.

Beste Atletiek Leudallers,
Hier al weer de eerste uitgave van het clubblad van 2019.
De redactie wenst iedereen de beste wensen, een sportief maar vooral een blessurevrij en gezond 2019. In
dit nummer o.a. een verslag van de halve van Ell, een terugblik op “Start to Run”, een verslag van een
wielrentocht, verschillende uitslagen en………een oproep van de organisatie van de Bosloop.
Veel leesplezier!
Har Boonen
Michelle Vermeulen/Peter Janssen

13 januari
17 februari
13 april
17 april
20 – 24 mei
2 juni

HWABoonen1952@kpnmail.nl
deleudalloper@outlook.com

Nieuwjaarsreceptie
Leudalcross
HUBO Heitse Leudalloop
Jaavergadering
Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 2019
Trailrun

Uiterste inleverdatum kopie clubblad maart 2019
28 februari 2019
bij Michelle en Peter: deleudallouper@outlook.com
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Atletiek Leudal bedankt alle sponsoren en adverteerders
van het Clubblad voor alle steun in 2019!
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.

13 januari
27 januari
17 februari
24 februari
24 maart
17 april
28 april
20 t/m 24 mei
26 mei
2 juni
23 juni
28 juli
25 augustus
22 september
27 oktober
24 november
22 december

Nieuwjaarsreceptie (15:00uur)
Kantine SV Heythuysen
420e Leudalbosloop
De Busjop
Leudal Cross
De Spar
421e Leudalbosloop
De Busjop
422e Leudalbosloop
De Busjop
Jaarvergadering (20:15 uur)
Kantine SV Heytuysen
423e Leudalbosloop
De Busjop
Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 2019
424e Leudalbosloop
De Busjop
Trailrun
De Busjop
425e Leudalbosloop
De Busjop
426e Leudalbosloop
De Busjop
427e Leudalbosloop
De Busjop
428e Leudalbosloop
De Busjop
429e Leudalbosloop
De Busjop
430e Leudalbosloop
De Busjop
431e Leudalbosloop
De Busjop

We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:
2
3
4
28

jan
jan
jan
jan

Alicia Alhraki
Lisa Roumen
Salma Al Suleiman
Jort Sonntag

7
8
9
11
26
28

febr
febr
febr
febr
febr
febr

Bart van Geel
Bryan Theunissen
Imane Hachmane
Kevin van Oudheusden
Alexander Lotsch
Evi Tromm

4 mrt Marit Joris
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Uitnodiging

Fijne Feestdagen en tot 13 januari 2019

Samen zijn en maken we de vereniging !
Daarom hopen wij dat jullie zondag 13 januari 2019 vanaf 15.00 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 2019 toe.
Mat Skrabanja, voorzitter

Gezinsleden zijn natuurlijk ook van harte welkom.
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UITSLAGEN
4 november Berenloop Terschelling, Terschelling-West
Lisa van Rijn
2:01,39
halve marathon
Kees van Rijn
1:52,54
halve marathon
4 november 3e Maalbeekcross, Belfeld
Thijs Verstappen
44:13
Jules van Hensberg
40:50
Leon Stijnen
38:08
Vera van Erp
6:49
Loes Neutenboom
7:26
Robert van Rooijen
7:21
Els Neutenboom
7:43
Alicia van Leeuwen
8:34

Lange Cross - 9120m
Lange Cross - 9120m
Lange Cross - 9120m
Meisjes Junioren D - 1650m
Meisjes Junioren D - 1650m
Jongens Pupillen A - 1650m
Meisjes Pupillen A – 1650m
Meisjes Pupillen A – 1650m

11 november Molenvencross Helmond
Jules van Hensberg
Leon Stijnen
Thijs Verstappen
Germana Travaglini
Lynn Diederen
Vera van Erp
Loes Neutenboom
Robbert van Rooijen
Els Neutenboom
Alicia van Leeuwen
Matteo van Leeuwen

40:22
39:17
46:30
28:01
11:13
5:54
6:12
6:24
6:42
7:47
4:18

25 november de Halve van Ell
11 november
Vera
van Erp Molenvencross Helmond
3:47
Sjra Wagemans
1:03:39
Roel Jansen
1:40:07
Roger Sieben
1:26:05
Jules van Hensberg
1:29:57
Leon Stijnen
1:28:31
Thijs Verstappen
1:45:57
Jo Vestjens
1:46:12
Mat Skrabanja
1:46:42
Jan Jacobs
1:40:48
Har Boonen
1:32:45

Lange Cross 9220m
Lange Cross 9220m 3de plaats M50
Lange Cross 9220m
Korte cross 4740m
Meisjes Junioren C – 2500m
Meisjes Junioren D – 1470m
Meisjes Junioren D – 1470m
Jongens Pupillen A- 1470m
Meisjes Pupillen A – 1470m
Meisjes Pupillen A – 1470m
Jongens Pupillen B – 960m

1,1km
12,5km
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon
Halve marathon, 1ste plaats M60

02 december 35e DSD Zandboscross, Deurne
Jules van Hensberg
Leon Stijnen
Thijs Verstappen
Germana Travaglini
Petra Kocken
Lynn Diederen
Vera van Erp
Loes Neutenboom
Robbert van Rooijen
Alicia van Leeuwen
Matteo van Leeuwen

40:47
40:28
48:32
27:30
26:55
10:03
6:10
6:54
6:31
7:44
6:05

Lange Cross - 9445m
Lange Cross - 9445mr
Lange Cross – 9445m
Korte Cross- 4745m
Korte Cross - 4745
Meisjes Junioren C – 2395
Meisjes Junioren D – 1445m
Meisjes Junioren D – 1445m
Jongens Pupillen A- 1445m
Meisjes Pupillen A – 1445m
Jongens Pupillen B – 1205m
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02 december 35e DSD Zandboscross, Deurne
Jules van Hensberg
Leon Stijnen
Thijs Verstappen
Germana Travaglini
Petra Kocken
Lynn Diederen
Vera van Erp
Loes Neutenboom
Robbert van Rooijen
Alicia van Leeuwen
Matteo van Leeuwen

40:47
40:28
48:32
27:30
26:55
10:03
6:10
6:54
6:31
7:44
6:05

2 december Kempen Trail Bladel
Roel Jansen
1:44:28
Lieke Seunis
1:10:23
16 december Mescherbergloop
Roger Sieben
Leon Stijnen
Jules van Hensberg
Mat Skrabanja
Ans Dings

Lange Cross - 9445m
Lange Cross - 9445mr
Lange Cross – 9445m
Korte Cross- 4745m
Korte Cross - 4745
Meisjes Junioren C – 2395
Meisjes Junioren D – 1445m
Meisjes Junioren D – 1445m
Jongens Pupillen A- 1445m
Meisjes Pupillen A – 1445m
Jongens Pupillen B – 1205m

22km
11km

Eijsden
1:12:40
1:17:33
1:16:52
1:28:18
1:35:30

22-december Neelder Veldloop, Roermond
Leon Stijnen
40:47
Thijs Verstappen
48:56
Har Boonen
43:47
Loes Neutenboom
8:04
Robbert van Rooijen
7:47

Lange Cross - 9700m
Lange Cross - 9700m
Lange Cross – 9700m
Meisjes Junioren D – 1800m
Jongens Pupillen A- 1500m

31 december Oliebollenloop Weert
Julia Bitter
4:29
Luuk Bitter
4:02
Lynn Diederen
13:48
Remco Bitter
21:28
Jules van Hensberg
39:23
Leon Stijnen
39:57
Har Boonen
42:53
Marieke de Louw
52:57

1 kilometer
1 kilometer
3 kilometer
5 kilometer
10 kilometer
10 kilometer 2de plaats M50
10 kilometer 1ste plaats M60
10 kilometer

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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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).
In 2019 staan nog de volgende wedstrijden op de agenda.
6 januari
20 januari
27 januari
17 februari

Jaspercross Asten
De Heldense bossen cross Helden
Vlakwatercoss Venray
Leudal Cross Haelen

Organiseert op zondag 17 februari 2019

Leudal Cross in Haelen
Onderdeel van de Limbra Cross competitie

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.
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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 2018-2019 worden tijdens
de Leudal Cross uitgereikt (zie programma).
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
Atletiek Leudal
Postbus 3068
6093 ZH Heythuysen
Telefoon 06 – 222 51 666 (Thijs Verstappen)
leudalcross@hotmail.com
Voorinschrijven t/m woensdag 13 februari 2019 via www.inschrijven.nl, bankrekeningnummer: NL66
RABO 0122 2071 30 t.n.v. Atletiek Leudal o.v.v. naam en geboortedatum
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Dit ben ik!

☺ Ik ben Julia Bitter………………………………………
☺ en ik ben …9………………… jaar oud!
☺ Ik zit al …ruim 2 jaar…..… jaar bij Atletiek Leudal en ik
woon in …Linne………………………..…
☺ Op trainingen vind ik het leukste onderdeel:
……hoogspringen ………estafette…
☺ Op de wedstrijden vind ik het allerleukste onderdeel:
……horden………………………………………………………………………
☺ Als ik niet aan atletiek doe, dan doe ik:
.…HOORN…en…skaten………………………….
☺ Ik krijg training van………Indra………………………………………………
☺ 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
……ouder kind training …………………………………………………………
☺ Op deze prestatie ben ik het meest trots:…dat ik de beker had gewonnen bij mijn
eerste clubkampioenschappen.…………………………………
☺ Als ik een wens mocht doen om ineens ergens heel goed in te zijn, dan was dat
(het mag alles zijn!) ……heel HOOG springen een super snel rennen
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2018-11-25 HALVE MARATHON ELL
Op zondag 25 november waren we weer ouderwets met een grote groep in Ell te gast bij de Grenslaupers
voor deelname aan de Halve Marathon of de kortere afstanden. Er was een nieuw parcours en dat is
natuurlijk altijd een beetje spannend. Zijn het lange stukken, staat er veel tegenwind en dergelijke. We
hadden echt geluk. Prima temperatuur en weining wind, een groot deelnemersveld (530). De start was een
beetje chaotisch en dat gaf ook wat verschillen in de eigen waargenomen tijd en de officiële
tijdwaarneming. Ook de km bordjes werden gemist maar daar hadden de meeste met hun goede
sporthorloges ook weinig last van. Het parcours was door de KNAU gecertificeert maar de kilometerpunten
waren niet aangegeven. De start was op de Ellerbrug en ook weer iets anders en dan richting Ell, via Haler
naar Ittervoort, Neeritter en Hunsel terug naar Ell. Mooie open stukken in het prachtig Midden Limburgs
landschap. Echt genieten dus. Er werden mooie tijden gelopen door de meeste van onze leden en
iedereen was tevreden. Een persoonlijk record van Jules van Hensberg kan niet onvermeld blijven.
(1:29:57) Na afloop dikke soep of iets anders en mooi op tijd weer terug om van de zondag nog verder te
kunnen genieten.
Onderstaand enkele mooie foto’s van de deelnemers (helaas niet van iedereen een foto kunnen vinden).
Har Boonen
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START TO RUN
In oktober en november vond er weer een succesvolle cursus plaats met 7 personen. Na 7 weken waren zij
in staat, om in de bosloop van 25 november, de 3 km aan een gesloten te rennen. Het was weer een zeer
gemotiveerde groep en zij “maakten” ook trouw hun huiswerk en dat was aan de resultaten heel goed te
merken. De eerste minuten waren moeizaam maar al na een paar weken ging alles heel soepel. De
thema’s ademhaling, tempo, houding, kleding, blessurepreventie en andere loop gerelateerde
onderwerpen werden uitvoerig behandeld. Er was volop aandacht voor de uitvoerige uitleg van trainster
Germana en er was ook plaats voor individuele vragen. Het enthousiasme van de groep heeft al tot enkele
nieuwe leden geleid en ook zijn er nog personen welke de trainingsochtend voortgezet hebben om samen
te trainen.
Har Boonen (assistent-trainer)

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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BOSLOOP
Beste leden,
We (de Bosloop) willen toch niet het volgende slachtoffer worden na
de clubkampioenschappen, in verband met het gebrek aan
vrijwilligers???
Dat staat er op het spel als er geen hulp van jullie komt.
Jan van de Beuken stopt. Vervanging per april 2019 is nodig. Wat zou
je taak kunnen zijn?
Jury is nodig, diploma niet. Tijdklok aflezen en schrijven kan
iedereen.
Je inzet is niet iedere maand nodig. Nieuwe ideeën? Daar zijn we blij
mee.
Wil je helpen neem contact op met Jan van de Beucken, Annemiek
Gielen of Bert van de Goor.
Veel lopers genieten maandelijks (al 419 keer) van gezelligheid, sportiviteit en een mooi bosparcours.
Dat laten we toch niet stoppen.
Groet,
Namens de commissie Bosloop.
Bert van de Goor mailadres: vdgoor70@gmail.com
Annemiek Gielen mailadres: t.gielen01@hetnet.nl

Sfeerbeeld 28-01-2018

Atletiek Leudal - De Leudallouper

jaargang 30-1

jan.. 2019 12

Ben ik overtraind? - Runner's World
Sportarts Jordan Metzl legt uit hoe je voorkomt dat je over het randje gaat. En geeft aan hoe je kunt
herstellen als het toch gebeurt.
In september zat mijn wachtkamer vol met hardlopers. Het is elk jaar hetzelfde liedje. De telefoon van de
praktijk rinkelt onafgebroken: ‘Dr. Metzl, ik heb last van [vul maar in] en moet over een maand een
marathon lopen. Help mij, alstublieft!’ Dag na dag komen dit soort noodkreten binnen.
De verklaring? ‘Marathonlopers raken meestal geblesseerd omdat ze altijd denken dat ze te weinig doen.
Ze lopen te veel en ze lopen te snel’, zegt mijn vriend Ramon, een ervaren hardlooptrainer. Met andere
woorden, hun blessures zijn het gevolg van overtraining. Voor de duizenden hardlopers die trainen voor
een najaarsmarathon liggen de piekmomenten van het trainingsregime tussen de late zomer en de herfst.
Na maanden pushen in de trainingen, begint het lichaam te protesteren. Bij alle duursporten, dus ook bij
hardlopen, liggen maximale fitheid en over het randje duikelen zeer dicht bij elkaar.
WANNEER HET ENERGIENIVEAU LAAG IS, LIGGEN UITPUTTING EN BLESSURES OP DE LOER
Ik ben arts in de sportgeneeskunde en beoefen zelf ook diverse duursporten. Dus ik snap het fenomeen.
We willen allemaal een goed resultaat, en balanceren vaak op dat randje om het resultaat te krijgen dat
we voor ogen hebben. Maar als we over die rand gaan, kunnen we eindigen in een situatie van
overtraining. Het is een aandoening die veel vaker voorkomt dan wordt gedacht, en heeft als belangrijkste
kenmerk: verminderde prestaties. Het manifesteert zich op drie belangrijke gebieden - mentaal,
hormonaal en fysiek. En wat het extra lastig maakt: je beseft misschien niet eens dat je het hebt. Tot het
te laat is. Laat ik de symptomen beschrijven zodat je het tijdig kunt herkennen.
Geestelijk
Veel van de symptomen van overtraining zijn vergelijkbaar met die van een burn-out. Een hardloper die
zichzelf veel stress oplegt (gepaard gaand met slechte slaapkwaliteit, tekorten op het gebied van voeding
en angst voor een naderende wedstrijd) zal zich langzaam maar zeker uitgeput voelen. Mentale
vermoeidheid krijgt meestal weinig aandacht, maar het is een onlosmakelijk aspect van training. Een
vermoeide geest gaat hand in hand met een vermoeid lichaam. Wanneer het energieniveau laag is, liggen
uitputting en blessures op de loer.
Om te voorkomen dat een mentale burn-out het beste uit je wegzuigt, moet je goed op je
geestesgesteldheid letten. Zorg dat je meer slaap krijgt in de weken waarin je lange duurlopen doet.
Rusten is nodig om je lichaam en geest tijd te geven om te herstellen. Plan alleen activiteiten die
ontspannend zijn, zoals een massage, of neem een ‘ik’-dag. Het is heel goed om jezelf een aantal
momenten van ontspanning te gunnen. Je kunt beter een lange duurloop overslaan om bij te slapen dan
jezelf onder druk zetten en de signalen van je lichaam negeren.
Hormonaal
Je lichaam is een fijn afgestelde machine. Hormonen, geproduceerd door verschillende klieren, zijn
verantwoordelijk voor het handhaven van de homeostase. Dat is de fragiele evenwichtstoestand van je
lichaam die veel van onze dagelijkse functies bestuurt, van de slaapcyclus tot signalen van honger. In een
situatie van overtraining zijn de hormonen uit balans: van sommige wordt te veel geproduceerd, van
andere te weinig. Dit veroorzaakt problemen op velerlei gebied, zoals verminderde weerstand tegen
infecties, abnormale hongerreacties en onbedwingbare trek. Bij vrouwen kan het amenorroe veroorzaken,
het wegblijven van de menstruatie.
Vermoed je een hormonale disbalans, ga dan met je arts praten. Steek eventueel je licht op bij een
sportvoedingsdeskundige. Je arts kan bloedtesten uitvoeren om afwijkingen in de hormoonspiegels op te
sporen, en het ijzerniveau te controleren. De meeste problemen hebben te maken met voeding - zoals
onvoldoende calorieën innemen om aan sportieve behoeften te voldoen - en kunnen met een goed
doordacht voedingsplan opgelost worden.
Fysiek
Het meest herkenbare element van overtraining is lichamelijk, en uit zich in vermoeidheid of blessures.
Lopers komen trekkebenend mijn spreekkamer binnen met blessures die alsmaar erger werden vanwege
het toenemen van het aantal afgelegde hardloopkilometers. Kleine en grote pijn in de voeten,
achillespezen, schenen, knieën of heupen werden genegeerd tot het niet meer ging. De ernst van deze
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aandoeningen varieert van een milde overbelastingblessure die in enkele weken opgelost kan zijn, tot
stressfracturen waarvan de genezing maandenlang kan duren.
MEER DAN 90 PROCENT VAN DE HARDLOOPBLESSURES UITEN ZICH IN DE OPBOUWFASE VAN DE TRAINING
Net als bij mentale en hormonale overbelasting, is de oorzaak van fysieke overtraining dat je harder pusht
dan je lichaam aankan. Vergeten wordt dat een duurloop van 15 kilometer voor elke hardloper een andere
ervaring is, afhankelijk van diens lichaamsbouw, de biomechanica en de blessuregeschiedenis. Pijn kan de
manier waarop je loopt veranderen en moet daarom meteen voorgelegd worden aan een fysiotherapeut of
sportarts. Kleine pijntjes en kwalen kunnen snel ernstiger problemen worden als ze niet in een vroeg
stadium worden gediagnosticeerd.
Lopers met een blessure raken vaak in paniek over gemiste trainingsdagen. Mijn advies: relax, haal een
paar keer diep adem, doe wat crosstraining. Het komt niet vaak voor dat een blessure ontstaat tijdens een
wedstrijd. Meer dan 90 procent van de hardloopblessures manifesteren zich in de opbouwfase van de
training. Je kunt dus beter lichtelijk óndertraind en gezond zijn als je aan de startstreep staat, dan
geblesseerd of oververmoeid.
Natuurlijk zijn uitgebalanceerde trainingsschema's, slimme voeding en betrouwbaar materiaal belangrijk
voor hardlopers. Maar ze zijn van nul en generlei waarde als je niet zorgvuldig omgaat met je lichaam. Let
goed op de signalen van overtraindheid, dan is de kans dat ik je aan de start van je marathon zie staan
groter dan de kans dat ik je op mijn spreekuur aantref.
Tekst: Dr. Jordan D. Metzl
Vertaling: Rob Veer
DE BESTE OEFENING VOOR DE ACHILLESPEES
Het is een lastige loopblessure die je met deze oefening meteen voor kunt zijn.
Het ergste van een achillespeesblessure is dat je die voelt en denkt ermee door te kunnen lopen (wat af
en toe kan), maar uiteindelijk beland je toch in de ziekenboeg. Dat slepende proces, bah.
Pijn aan je achillespezen is een van de lastigste loopblessures, die je maar beter voor kunt zijn. Sta jij
ineens met een stijve achillespees op, wees er op dan tijd bij, met ijs (vijf keer per dag) en de volgende
oefening, die je door heel veel fysiotherapeuten wordt aangeraden:
•
•
•
•
•
•

Ga op de bal van beide voeten op een traptrede staan.
Zoek voor je balans een klein beetje steun aan de muur of de leuning.
Kom omhoog op je tenen, til je sterkste been op en laat dat los hangen.
Laat de geblesseerde voet langzaam naar beneden zakken, waarbij de hiel tot onder de trede uitkomt.
Kom heel rustig weer omhoog en zet ook de andere voet weer op de traptree.
Herhaal deze oefening twintig keer.

Har Boonen

Ingezonden door Agnes Rijks
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Hubo Janssen
Kloosterstraat 45
6093CV Heythuysen
0475-497330

www.hubo.nl/janssen

HUBO HEITSE LEUDALLOOP OP 13 APRIL 2019
De 2e editie van de Hubo Heitse Leudalloop georganiseerd door Atletiek Leudal
vindt plaats op zaterdag 13 april op en rondom de atletiekbaan van Heythuysen.
De Leudalloop is meteen ook de eerste wedstrijd van het Midden-Limburgs
Avondloop Criterium. De start en finish zijn op de atletiekbaan van Heythuysen.
Het parcours bestaat voor zowel de 5 als de 10 kilometer uit een aantal rondes,
waardoor het publiek de gehele wedstrijd goed kan volgen. De jeugd kan meedoen
aan de drie jeugdlopen over 400 meter en 1 km of 2,5 kilometer.
Inschrijven
Voorinschrijven is mogelijk tot 10 april 2019 via inschrijven.nl. Op de dag zelf
kunnen deelnemers zich ook nog inschrijven op de locatie Sportpark Molenhoek.
De jeugdlopen starten om 16.00 uur en om 16.30 uur start eerst de 5 km en om
17.15 uur start de 10 kilometerwedstrijd. Voor zowel de 5 als 10 km is er ook een bedrijvenloop. Doe mee
en overtref jezelf,
Meer info en inschrijven via: http://www.atletiekleudal.nl/wedstrijden/avondloop/
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Bourg d’Oisans - Alpe d’Huez
8 juli 2018
Naast het lopen van marathons heb ik altijd al gedroomd van het volbrengen van “La Marmotte”. Na 10
marathons (waarvan 8x uitgelopen, snelste tijd 2:54:22) in diverse Europese steden en landen, was het dit
jaar dus tijd voor het volgende doel op mijn sporting list.
“La Marmotte” is een cyclosportieve door de Franse Alpen. De afstand bedraagt 178 kilometer. Onderweg
dienen 4 zware cols te worden beklommen met in totaal ruim 5000 meter hoogteverschil. Het aantal
deelnemers schommelt jaarlijks tussen de 6000 en 7000 fanatiekelingen.
Een cyclosportieve (ook wel gran fondo) is een fietsevenement voor wielrenners/ fietsers. Het is officieel
geen wedstrijd. Wel wordt er gezamenlijk gestart en er wordt een klassement opgemaakt. Op basis
daarvan zijn er 3 verschillende brevetten (diploma’s) te behalen. Het is weinig verrassend dat deze goud,
zilver of brons zijn.
De deelnemers variëren van toerfietsers en wielertoeristen tot amateurs en ex-profs.
Het evenement is voor fietsers vergelijkbaar met wat de New York marathon is voor hardlopers.
De voorbije jaren had ik het hardlopen in de zomermaanden al ingeruild voor mijn racefiets. Inmiddels
staan er dan ook diverse toertochten en cyclosportieven op mijn teller, waaronder “Velomédiane Claude
Criquielion”, “Gran Fondo les Deux-Alpes” en “Les Ballons Vosgiens”. Hoogtepunt tot nu was de “Maratona
dles Dolomites” een aantal jaren geleden. Dit wielerevenement voert met een fantastisch parcours dwars
door de Dolomieten. Zoiets als de marathon van London, maar dan voor fietsers.
Een maand voor het evenement dreigde een rugblessure roet in het eten te gooien. Misschien te veel
getraind …..? Gelukkig wist mijn fysiotherapeut mij vakkundig van mijn klachten af te helpen.
Vol goede moed sta ik op 8 juli jl. dan ook aan de start in Bourg d’Oisans. Om 07:38 rol ik vanuit mijn
startvak het parcours op. Het is nog lekker fris zo vroeg op de dag. Na een 15-tal vlakke kilometers doemt
de eerste klim op. Snel even stoppen, windjack uit en weer door. Het lukt me om een strak tempo te
vinden, zonder echt aan te hoeven zetten. Voor ik het weet sta ik op de Col du Glandon (1924 m) en heb
ik ruim 22 kilometer geklommen! Even wat repen pakken en bidons vullen bij de bevoorrading. Dan vlug
weer verder.
Er volgt een lange afdaling. In recente jaren hebben hier diverse zeer vervelende valpartijen
plaatsgevonden. Dit door een combinatie van de gevaarlijke bochten en de drukte op het parcours.
Daarom is dit deel van het traject door de organisatie tegenwoordig geneutraliseerd. Dit betekent dat de
tijdsopname hier stil staat, de tijdslimiet voor de verschillende brevetten is vanzelfsprekend op
aangepast. Toch zie ik nog altijd deelnemers die proberen zo snel mogelijk beneden te zijn. Her en der
worden wielrenners een ambulance in geschoven … of ze liggen zwaar geschaafd op het asfalt op eentje te
wachten ….. Ik denk er het mijne van: “veiligheid voorop”.
Eenmaal in het dal liggen er 20 kilometers vals plat met tegenwind te wachten. Wat een feest. Gelukkig
kan ik in een fijne groep aansluiten en zo krachten sparen. Vervolgens dient zich namelijk de duo
beklimming van de Col du Télégraph en de Col du Galibier aan. Eerstgenoemde col brengt me op een
hoogte van 1566 meter. Het bergop fietsen gaat zowaar nog wat makkelijker dan tijdens de vorige klim. In
het bergdorpje Valloire is het wederom bidons vullen, repen graaien en hop weer verder. Geen tijd te
verliezen.
De beklimming van de Col du Galibier kent 2 gezichten. De eerste 10 kilometers zijn niet al te steil. Bij
Plan Lachat draait de weg scherp naar rechts en vanaf hier is het 8 kilometer afzien. Dit komt enerzijds
door de aanzienlijke stijging tussen de 8 á10%. Anderzijds speelt de hoogte een rol, want hier fiets je de
zone boven de 2000 meter in. Langzaam wordt het zwaarder, maar alleen de laatste kilometer naar de top
doet écht pijn. En dan sta ik daar ineens op 2642 meter hoogte! Wat een ongekend mooi uitzicht op de
omringende Alpentoppen.
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Tijdens het optimale gebruik van de drankpost hierboven geniet ik bijna 10 minuten van het
indrukwekkende berglandschap om me heen. Na 1 kilometer van de afdaling passeer ik het monument ter
nagedachtenis aan Henri Desgrange. Hij was in 1903 de grondlegger van de Tour de France. De afdaling
duurt en duurt … en duurt. Het overgrote deel ervan moet wel flink worden bijgetrapt om de vaart er
goed in te houden. Er volgen wat tunneltjes die slecht tot niet verlicht zijn. Vandaar de eis van de
organisatie om verlichting op je racefiets te voeren. Rond 15:15 ben ik na 164 kilometer weer terug in
Bourg d’Oisans. Nog 14 kilometer en één superklim te gaan!
Wat rest is de climax, la grande finale der finales. Dit is de beroemde beklimming naar Alpe d’Huez … de
Hollandse berg … de berg met de 21 haarspeldbochten! Begin juli midden op de dag betekent helaas dat
het erg warm is. Na afloop kan ik uit mijn fietsdata halen dat het kwik hier net de 40 graden (!) heeft
aangetikt. Het is dan ook heerlijk als het landschap halverwege de klim wat opener wordt en de wind
enige speelruimte krijgt. Nooit eerder heb ik tegenwind met bergop fietsen zo kunnen waarderen.
Afkoeling is nu het devies. Sommige deelnemers stoppen zelfs even om onder een watervalletje of in een
bergstroompje te gaan staan of liggen.
Gelukkig staat er op deze berg behoorlijk wat publiek, iets dat over de rest van de dag niet gezegd kan
worden. De inspanning begint langzaam zijn tol te eisen. Niet zo vreemd met de combinatie van de al
afgelegde afstand, de vele hoogtemeters en de hitte. Toch weet ik een meer dan acceptabel tempo aan te
houden. Het lukt me zelfs om de ene na de andere fietser in te halen. Langzaam dringt het besef tot mij
door dat ik op schema lig om “goud” te halen. Doorzetten dus. Vlak voor het dorpje Huez staat een grote
groep Deense supporters. Ze zorgen voor veel sfeer, alleen gebruiken ze hiervoor de nodige rookbommen.
Die zijn niet bepaald bevorderlijk als je zoals mij op dit moment hoog in je ademhaling zit. Toch zorgen
de enthousiaste Denen voor de laatste benodigde energie.
Nog 2 kilometer met één steile strook en dan volgen de laatste lussen naar de finish. Tussen de oerlelijke
bebouwing links en het overweldigende landschap rechts leg ik de laatste honderden meters af totdat hij
eindelijk daar is … de streep op 1850 meter hoogte. Zoals het een ware wielrenner betaamt, trek ik mijn
oranje shirtje nog even netjes strak voordat ik uitbol over de finishlijn.
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Het is me gelukt! En dat in een bruto tijd van
8:09:38, ruim voldoende voor het gouden
diploma.
Wat een onvergetelijke belevenis kan ik op
mijn lijstje bijschrijven. Een onuitwisbare
herinnering in mijn geheugen.
wielergroeten van,
Patrick Snijders

plaats:
totaal: 1227 van de 5387
M40-49: 393 van de 1721
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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
mebo.boschcarservice.nl
www.dierenkliniekheythuysen.nl

www.rabobank.nl

www.lemmentuinenpark.nl
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www.steinerautoschade.nl

www.pendersvoetzorg.nl
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Voetzorg
Sien
Medisch pedicure
Erna Boonen-Wijnhoven
In het Tienderveld 26
6093 JL HEYTHUYSEN
06 55783221
erna@fysioheytse.nl
www.fysioheytse.nl

Kloosterstraat 5
6093 EA Heythuysen
0475-494643
voetzorgsien@gmail.com.
www.pedicuresien.nl
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WANDELTOCHTEN
Zondag 13 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 3 febr Grensstapperstocht Neeritter
Start: Café Schepers-Hansen, Bosstraat 1
25 km 8:00 -12:00
15 km 8:00 -13:00
7
km 8:00 -14:00
Meer informatie over wandelingen in onze omgeving. Kijk op
www.wandel.nl/wandelagenda

VRIENDEN VAN ATLETIEK LEUDAL
Deze vriendenclub van Atletiek Leudal bestaat uit mensen/bedrijven, die voor € 25,- per jaar de club een
handje willen helpen en de atletieksport in de gemeenschap willen ondersteunen.
Wat zijn de voordelen, wat krijgt u voor deze € 25,-?
Publicatie van uw naam in ons digitale clubblad
U ontvangt alle edities van het digitale clubblad
U bent van harte welkom tijdens al onze wedstrijden en trimlopen
U ontvangt een VIP-card die recht geeft op gratis deelname aan onze maandelijkse Leudalboslopen
Kent u iemand die Vriend wil worden? Of wilt u het zelf? Geef ons dan een seintje.
Als VRIEND(IN) kunnen we noteren:
Jan en Els de Kroon
Frans en Nanny Heffels
René Senssen
Ger en Wilma Stroucken
Marianne Hendriks
Johan Senssen
Bé Hendriks
Mimi Hendriks-Paping
Jos Burrell
Marc van Rooij
George Burrell
Geert Kierkels
Martin Snijders
Hans van den Schoor
Lei Steffanie
Van Ophoven Installaties
Theo Fokkema

Vrienden
van

Wie vult deze lijst verder aan?????
neem dan contact op met het bestuur
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ATLETIEK LEUDAL
In voorgaande jaren was het gebruikelijk dat bij het 1e clubblad in het nieuwe jaar de contributiefactuur 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 2019.

CONTRIBUTIES 2019
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
contributie
(per jaar)

KNAU
basiscontributie

KNAU
wedstrijdlicentie

Pupillen (t/m 11 jr)

€ 95,00*

€ 15,05

€ 8,15

Junioren (t/m 19 jr)

€ 105,00*

€ 15,90

€ 14,50

Senioren

€ 135,00*

€ 17,20

€ 23,20

Sportief Wandelen

€ 95,00*

€ 17,20

Zonder trainingen

€ 60,00*

€ 17,20

*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.
Voor (her)inschrijving bij de bond wordt eenmalig € 7,60 in rekening gebracht. Overschrijvingskosten door de
Atletiekunie naar een andere vereniging zijn € 10,40.
Betaling van de contributie vindt alleen via automatische incasso plaats.
Het lidmaatschap wordt automatisch, per kalenderjaar verlengd.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juli of voór 25 november bij de ledenadministratie
(ledenadministratie@atletiekleudal.nl) plaats te vinden. U bent pas uitgeschreven indien u een bevestiging hebt
ontvangen! In geval van tussentijdse opzegging, blijft de verplichting om contributie over het lopende

halfjaar te voldoen. Bij opzegging ná 1 juli of 25 november, vervalt het lidmaatschap aan het eind van
het volgende halfjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijven
niettemin de bondsbijdrage en de wedstrijdlicentiekosten voor het gehele jaar verschuldigd.

Bankrelatie: Rabobank Peel, Maas en Leudal, IBANnr. : NL66RABO0122207130
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ALGEMENE INFORMATIE
Atletiek Leudal Trainingsschema 2019
Categorie

Dag

Tijd

Locatie

Mini,C,B+A Pupillen
2011,2010 09,08,07,06,
Junior D
2004
Junioren C, B en A
2003,2002,2001,2000,99
, 98
Extra: Junioren+PupA en
looptraining Senioren
Lopersgroep

Dinsdag

18.30-19.30

Baan

Trainer(ster)s
Monique, , Kevin, Thea, Michael,
Indra, Lisa, Manon, Marit, Saar

Dinsdag

19.30-20,30

Baan

Monique

Dinsdag

19.30-21.00

Baan

Ton

Dinsdag

19.45-21.15

Baan

Michael

Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag

19.00-20.30
18.30-19.30
19.00-20.30
19:45 – 21:15
19.00-20.30
19.30-20.30
10.00-11.00
09.00-10.00

Michael, Monique, Jack
Germana
Jack
Germana
Olaf, Jack
Lucy
Lucy
Geert

Woensdag

19.00-20.00

Donderdag

19.00-20.00

Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Busjop
Busjop
Baan
(winter)/
Busjop
(zomer)
Baan
(winter)/
Busjop
(zomer)

Dames Recreanten
Sportief Wandelen

Christien

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

BLIJF ALERT OP INFOBULLETINS !!!

Michael Snijders 0475-214638
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Afwezig?: tijdig afmelden bij je eigen (assistent)trainer(ster), niet via e-mail !
Indra Ivens
Lisa Roumen
Manon van Rooij
Marit Joris
Saar Stijnen
Christien de Klein
Geert Heeskens-Reijnen
Karin Heeskens-Reijnen
Germana Travaglini
Jack Beijnsberger
Kevin van Heel

06-26420093
06-40992813
0475-495473
0475-493898
0475-491523
0475 635702
06-53240622
06-81574211
06-81531531
0475 581540
06 46453341

Lucy Snijders
0475 493469
Michael Snijders
06 34656945
Monique Uiterwijk
0475 495473
Olaf van Buul
0495 496343
Thea van Bruggen-Tellers 06 40992813
Ton Cranen
0475 494593
Jantine Snijders (inval)
0475 453165
Marie-José Willemse (inval)06-11079350
Patrick Snijders (inval)
0475 453165
Thijs Verstappen (inval) 0475 592359

Meer informatie over contributies, aan- en afmelden, etc. vind je op onze website.
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LIJST VAN BESTUURSLEDEN EN AANSPREEKPUNTEN VAN DE COMMISSIES
Atletiek Leudal
AL - Secretariaat
Website
E-mail
Ledenadministratie
Bankrekening

Postbus 3068 6093 ZH Heythuysen
Aldenhoven 58 6093 HC Heythuysen
www.atletiekleudal.nl
info@atletiekleudal.nl (algemeen, secretariaat)
aljeugd@gmail.com(jeugdcommissie)
ledenadministratie@atletiekleudal.nl
IBAN/Bankrek: NL66RABO0122207130

Bestuur
Mat Skrabanja (voorzitter)
Bert van Bogget (penningmeester)
Theo Fokkema (secretaris)
Mark Ooms

0475-496189
0475-494526
0475-476088
0475-459208

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

Jeugdcommissie
Thea van Bruggen
Wim van Rooyen
John Bergs
Danny v Pol
Hannah kochx
Elke van Rooij
Nadieh Severens

0475-311244
0475-491125
0475-453610
06-21833818
06-45927457
06-42530655
06-34757758

aljeugd@gmail.com

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)
Jack Beijnsberger
Mark Ooms
Monique Uiterwijk

0475-214638
0475-581540
0475-459208
0475-495473

info@michaelsnijders.nl
jac.manon@home.nl
mwooms@gmail.com
mvan_rooij@hotmail.com

Clubkledingcoördinator
Lammy Fokkema

0475-476088

theo.fokkema@live.nl

Vertrouwenspersoon
Jan de Kroon

0475-496226

kroja@planet.nl

06 40125721

deleudallouper@outlook.com
HWABoonen1952@kpnmail.nl

Clubbladredactie
Michelle Vermeulen/
Peter Janssen
Har Boonen

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen.

Tot de volgende uitgave!

