
. 

Heythuysen, maart 2020. 

Beste Atletiek Leudallers, 

Hierbij de tweede uitgave van het clubblad. In deze uitgave kunt u de “Game-avonturen” van de dames 
recreanten lezen. Verder informatie over krachttraining en hardlopen, veel uitslagen en natuurlijk: De 
spreuk van Agnes. 

Veel leesplezier! 

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

Uiterste inleverdatum kopie clubblad mei 2020 

28 april 2020 

via: deleudallouper@outlook.com 

11 april HUBO Heitse Leudalloop 
11 – 15 mei Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 2019 
7 juni Trailrun 
21 augustus Kwekerij Meuter Rolstoeltocht (reservedatum 28 augustus) 

De Leudallouper 

Jaargang 31-2   Atletiek Leudal  maart 2020 

mailto:HWABoonen1952@kpnmail.nl
mailto:deleudalloper@outlook.com
mailto:deleudallouper@outlook.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqhrqnprjfAhWFZ1AKHSnrAy8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.alo.nu/2017/redactie/van-de-redactie-106/&psig=AOvVaw0zi5l2Ks6_MVcV074Tzs58&ust=1545735108699759
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq8aPb9qLXAhXsLcAKHWgkAkIQjRwIBw&url=http://www.negensprong.be/belangrijke-data/&psig=AOvVaw2ebTt79Tubk6gD8RPDtHo1&ust=1509816418949225
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OPROEP 

Wegens het stoppen van 2 leden van de redactie zoekt de redactie nieuwe leden. Wil jij 2 

maandelijks helpen met het maken van het clubblad? Neem dan contact op met het bestuur. 

 

 

22 maart 434e Leudalbosloop De Busjop 

11 april Hubo Heitse Leudalloop Atletiekbaan 

26 april 435e Leudalbosloop De Busjop 

11 t/m 15 mei Penders Voetzorg Leudal 
Wandel 4-daagse 

 

24 mei 436e Leudalbosloop De Busjop 

7 juni Trailrun De Busjop 

28 juni 437e Leudalbosloop De Bujsop 

26 juli 438e Leudalbosloop De Busjop 

23 augustus 439e Leudalbosloop De Busjop 

27 september 440e Leudalbosloop De Busjop 

25 oktober 441e Leudalbosloop De Busjop 

22 november 442e Leudalbosloop De Busjop 

27 december 443e Leudalbosloop De Busjop 

 
We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:  
 
4   mrt Marit Joris 9  apr Sven Eyckmans 1 mei Els Neuteboom 
10 mrt Robin v Roij 10 apr Stijn Zelen  
25 mrt Marijn Rovers 18 apr Daan Steijvers  
29 mrt Julia Bitter 20 apr Anne Leeuwerik  
 20 apr Ilias Aerts  
 22 apr Bram Hollander  
 22 apr Ilyna Buskes    
 25 apr Juul Barten     
 28 apr Alicia van Leeuwen  
   

 
 
 

 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUj_-bp7jfAhVDJlAKHU8vCpIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sikkom.nl/what-to-do-where-to-go-agenda-2-5/&psig=AOvVaw07WVgUFt1yjErf0FLZrXJp&ust=1545735379307950
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxyYnFp7jfAhXQJlAKHWfuAREQjRx6BAgBEAU&url=https://www.buurmanenbuurman.eu/he-buur-volgens-mij-is-er-iemand-jarig.html&psig=AOvVaw2uvEBjjU4zygpAlkQICRYe&ust=1545735468564445
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WAAROM KRACHTTRAINING BELANGRIJK IS VOOR HARDLOPERS 

Besteed jij vooral je trainingen aan je hardloopconditie? Of kies je ook weleens voor kracht? 
Krachttraining is namelijk een ontzettend belangrijk onderdeel voor hardlopers. Er zijn genoeg goede 
redenen om het toe te voegen aan je trainingsschema. Waarom? Dat vertellen we in dit artikel. 
Natuurlijk is uithoudingsvermogen het belangrijkste onderdeel voor een hardloper. Toch moet ook het 
belang van krachttraining niet worden onderschat. Van krachttraining word je namelijk een betere 
hardloper. Topatleten doen het allemaal al, maar ook recreatieve lopers gaan steeds meer aandacht 
besteden aan krachttraining. 
 
Rompstabiliteit 
Een populair onderdeel is de core stability training. Dit bestaat voornamelijk uit oefeningen waarmee je 
de dieperliggende houdingsspieren van je lichaam rondom de rug, de buik en het bekkengebied sterker 
maakt. Maar waarom is het belangrijk om deze spieren sterker te maken? Met een goed ontwikkelde core 
kun je efficiënter hardlopen. Je lichaam hoeft minder te compenseren en hierdoor houd je meer energie 
over voor het hardlopen zelf. Ook wordt door een sterke core de belastbaarheid vergroot. Dit zorgt ervoor 
dat je het risico op een blessure kleiner maakt. Het lichaam hoeft namelijk geen compensatie te halen uit 
zwakke lichaamsdelen. Op deze manier worden deze zwakke plekken minder belast en blijft je lichaam 
meer in balans. 
 
Een sterke core krijg je voornamelijk door oefeningen te doen voor je rug en je buik. Echter doen de 
standaardoefeningen zoals ‘de plank’ of ‘de bekkenbrug’ weinig voor een goede rompstabiliteit tijdens 
het hardlopen. Vooral oefeningen waarbij je lopend een stok, grote bal of waterzak boven je hoofd houdt, 
zorgen wel voor een betere verbinding tussen de rompstabiliteit en de hardloopbeweging. 
 
Niet alleen core stability training is belangrijk ter preventie van blessures. Ook krachttraining met 
gewichten kan een positief effect hebben op jouw hardloopprestaties. Hierbij kun je denken aan squats, 
lunges en andere beenversterkende oefeningen. 
 
Gewoon thuis 
Krachttraining hoeft overigens helemaal niet ingewikkeld te zijn. In principe hoef je er niet eens de deur 
voor uit. Krachttraining kun je gewoon thuis doen met simpele accessoires, zoals een fitnessbal, een 
yogamatje en wat kleine gewichtjes. Doordat je deze oefeningen thuis kunt doen, wordt de drempel lager 
en moet je wel met een heel goed excuus komen om het over te slaan. 
 
Echter is het wel van belang dat de oefening op een juiste manier worden uitgevoerd, want ook binnen de 
krachttraining liggen blessures op de loer. Wanneer je nauwelijks ervaring hebt met het trainen van de 
rompstabiliteit en andere oefeningen, is het aan te raden om hierin advies te vragen bij een sportschool of 
een fysiotherapeut. Het allerbelangrijkste is namelijk dat de oefeningen juist worden aangeleerd en 
uitgevoerd, zodat ook de goede spieren worden getraind. 
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DIT IS HOE LANG JE MOET PLANKEN VOOR HET BESTE RESULTAAT 

Planken. Het hele idee is niet moeilijk: plaats je onderarmen op de grond, duw jezelf omhoog in een 
push-up houding en laat je buikspieren, bilspieren en hamstrings werken. Een eenvoudige oefening 
waarmee je alle spieren aanspreekt die je nodig hebt om sneller en krachtiger te kunnen hardlopen. Toch? 
 
De perfecte plank 
Hoewel je misschien wel weet hoé je jezelf in die plankvorm moet gieten, vraag je je waarschijnlijk ook 
af hoe láng je in deze – toch ietwat oncomfortabele houding - moet blijven staan voor het maximale 
resultaat. 
 
Het antwoord blijkt niet zo simpel. Albert Matheny, mede-oprichter van SoHo Strength Lab, zegt dat je 
dagelijks moet planken, maar de tijd dat je een plank moet vasthouden kan variëren van 10 seconden tot 
een minuut. De reden: het resultaat valt of staat met de perfecte houding. ‘Het perfect uitvoeren van de 
plank is de sleutel tot succes, stop met planken als je deze oefening niet meer goed uit kunt voeren’, zegt 
Matheny. 
 
Hoe lang moet je planken? 
Als algemene richtlijn adviseert Doug Sklar, een gecertificeerde personal trainer en oprichter van 
PhilanthroFIT in New York, om drie sets van maximaal 60 seconden te doen. ‘Het is prima om met kortere 
sets te beginnen, tot 60 seconden’, zegt hij. 
 
Bovendien kan korter planken je nog steeds een stevige work-out geven. Als je meer geïnteresseerd bent 
in kortere sessies, stelt Doug voor de plank 10 seconden vast te houden en dan 5 tot 10 seconden te 
ontspannen, vervolgens weer 10 seconden vast te houden en dit gedurende 3 tot 6 sets te herhalen. ‘Het 
resultaat is hierbij hetzelfde als bij 1 lange sessie, omdat je je spieren voor dezelfde totale tijd hebt 
getraind’. 
 
Slechts één minuut 
Toch lijkt een minuut de ideale lengte voor de plank. ‘Langere tijd onder spanning is meer een uitdaging,’ 
zegt Matheny. Maar, voegt hij eraan toe, als je gemakkelijk een minuut kunt planken, kan je ook de 
moeilijkheid vergroten door je buikspieren bewust meer samen te trekken en je bilspieren harder aan te 
spannen. 
 
Nogmaals, blijf niet langer in de plank positie dan je vol kan houden. ‘Jezelf dwingen om een plank lang 
vast te houden kan een flinke belasting voor je onderrug betekenen’, zegt Doug. ‘Als je vermoeid raakt 
kan je onder rug licht inzakken en daar ligt het risico op blessures’. 
 
Conclusie? 
Plank zo vaak mogelijk (dagelijks) maar houd de positie niet langer vast dan je kan óf dan een minuut voor 
een geweldig resultaat. Sklar: ‘Als je het goed doet kan de plank je helpen je hele lichaam te versterken.’ 
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HUBO HEITSE LEUDALLOOP OP 11 APRIL 2020 

De 3e editie van de Hubo Heitse Leudalloop georganiseerd door Atletiek Leudal vindt plaats op zaterdag 
11 april op en rondom de atletiekbaan van Heythuysen. De Hubo Heitse 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 en met 7 april 2020 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/ 
 

 

http://www.atletiekleudal.nl/wedstrijden/avondloop/
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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.  

 

https://www.facebook.com/groups/415325565532221/?source_id=149684791804608
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UITSLAGEN 

5 januari Jasperscross Asten 

 
 

  

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. 

  

http://www.uitslagen.nl/
mailto:deleudallouper@outlook.com
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19 januari Heldense Bossen Verloscross, Helden 
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26 januari vlakwatercross Venray 

 

 
 

 16 februari Nederheide Commanderije Cross, Milheeze 

 
 

IK REN TEGEN KANKER TIJDENS DE NN MARATHON ROTTERDAM 2020  

Ik doe mee om geld op te halen voor kankeronderzoek. Geld dat heel hard nodig is, want nog steeds krijgt 

1 op de 3 mensen in Nederland de diagnose kanker. Ook in mijn familie- en kennissenkring heeft zich deze 

slopende ziekte tot mijn groot verdriet afgelopen jaar wederom geopenbaard. Als gezonde sporter heb ik 

me samen met onze zoon Marc als doel gesteld de marathon van Rotterdam 2020 te lopen en geld in te 

zamelen voor KWF. Sponsor mij en help KWF met de financiering van belangrijk onderzoek naar kanker. 

Namens ons en KWF: dankjewel! Voor donatie ga naar:  

https://acties.kwf.nl/fundraisers/GuusLaeven/rotterdam 

 

 

Hardloop groeten, 

Marc en Guus Laeven. 
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GAMEN, GAMEN, GAMEN …… 

De meisjes recreanten gaan gamen! Dat heeft natuurlijk niets te maken met atletiek, maar vooruit, een 

keer per jaar mogen deze dames uit hun comfortzone! 

Traditiegetrouw zetten we onze trainster Lucy en haar invaltrainsters één keer per jaar in het zonnetje 

(want het valt niet mee om zoveel dames tegelijk in het gareel te houden) en dat doen we met een 

koffie-uitje. Evenals vorig jaar zette  trainingsmaatje/meisje Caroline Schrurs, de eigenaresse van E-

Village in Roggel, de deuren van haar bedrijf wagenwijd open. Helemaal alleen voor ons, op 

maandagavond 6 januari. E-Village is een game- en entertainmentcentrum, waar sportief bewegen, spel 

en plezier hand in hand gaan en het ligt naast camping De Leistert. 

De 

groep van 18 vrouwen wenste elkaar eerst allemaal een gezond en sportief 2020, voordat ze aan de slag 

gingen. De voormalige tennishal is sinds kort veranderd in een ruimte met een gigantisch 

luchtkussen/kasteel/hindernisbaan/glijbaan/trampoline/…… tja, hoe moet je het eigenlijk omschrijven. 

Geen plekje daar waar de grond niet golft onder je voeten, dus het is compleet aaneengesloten en met 

netten aan de zijkant. Dus veilig. Het gevaarte lag plat toen we aankwamen, maar na het aanzetten van 

de blazers stond het in no-time overeind. Kostelijk om te zien hoe telkens weer een verrassing 

tevoorschijn kwam, gevuld met lucht.  

 

We kregen speciale sokjes met anti-glij noppen, die we ook nog eens mochten houden en daarna 

verspreide de groep zich over het speelterrein. Als uitgelaten kinderen amuseerden we ons, joelend, 

springend en glijdend. 

https://www.e-villageroggel.nl/
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Enfin, we hadden de koffie daarna wel verdiend, zal ik maar zeggen. Inclusief een lekkere punt vlaai! De 

cadeautjes-organisatie o.l.v. Jannie, bracht als Drie Koning(inn)en – het was tenslotte 6 januari -een mooi 

dankwoord en enkele cadeautjes 

aan trainster Lucy en de 

aanwezige invaltrainsters 

Monique Crins en Ria Snijkers.  

Lucy geeft  nu al sinds 1987 de 

maandagavond-groep op de baan 

training en later volgde ook de 

bosgroep op  zaterdagochtend. 

Een gedenkwaardige prestatie, 

die - zoals Lucy vertelde - ook 

mogelijk werd gemaakt door de 

speciale en gezellige sfeer die 

tijdens deze trainingen hangt. Voorlopig heeft Lucy toegezegd, tot opluchting van de aanwezigen, om nog 

een jaartje door te gaan!  

Met een gerust gevoel begon de groep aan deel twee van deze avond, namelijk de grote game hal onveilig 

maken. Er werd gedanst voor punten, Pac Man gespeeld, geracet, touwtje gesprongen, gebasketbald, 

oplichtende lampjes uitgeslagen, gebowld,  muizen en mollen uitgeschakeld, etc. En dat alles natuurlijk 

digitaal met soms enorme schermen. Wat een lol!  

Aan alles komt een eind en zo ook aan dit gamen. E-Village in Roggel is een fantastisch oord om lekker 

bezig te zijn. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen kunnen heerlijk uit hun dak gaan. Er is zelfs een 

afdeling laserschieten, maar dat is misschien iets voor een volgende keer.    

Caroline en echtgenoot Jorgen, bedankt voor 

jullie gastvrijheid! 

Corine Ligtenberg, DRC 

  

https://www.e-villageroggel.nl/
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LEUDALCROSS 9 FEBRUARI 2020 

Op vrijdag was er door de vrijwilligers al een hoop werk verzet en op zaterdagmorgen om 10 uur zou het 

parcours verder mooi aangekleed worden om er op zondag weer een prachtige wedstrijd van te maken. 

Alle weersvooruitzichten werden op een rijtje gezet. De verwachting was dat de storm rond 12 uur in het 

Leudal verwacht werd. Op dat tijdstip zouden de jeugdwedstrijden nog plaatsvinden en ook voor de 

opruimers moest de veiligheid gegarandeerd kunnen worden. Na wijs beraad werd besloten de wedstrijd 

af te lassen en werden alle media ingezet om alle lopers en vrijwilligers tijdig van de afgelasting op de 

hoogte te brengen. Hulde voor de commissie voor het nemen van de juiste beslissing. 

 

Crisisoverleg naar aanleiding van weersvoorspelling van de zeer zware storm. 

Ingezonden door Agnes Rijks 
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 mebo.boschcarservice.nl 

Hubo Janssen 
Kloosterstraat 45 

6093CV Heythuysen 
0475-497330 

 

www.hubo.nl/janssen 

http://mebo.boschcarservice.nl/
tel:0475-497330
http://www.hubo.nl/janssen
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innovista.nu 

 
DIERENKLINIEK HEYTHUYSEN 

 
Dierenarts J.G. Neuteboom  
Kloosterstraat 42 
6093 CX Heythuysen 
Tel. 0475 496262 
Behandeling alleen op 
afspraak 

 
 
 
Wij bieden U :  
Allergietesten - Bloedonderzoek - Chirurgie -   ECG 
-Echografie - Endoscopie - Gebitsbehandelingen - 
Röntgenologie - Voedingsadviezen 

 
 

www.dierenkliniekheythuysen.nl 
 

                

         
          

             www.rabobank.nl 
 

 
 

www.lemmentuinenpark.nl 

 

http://innovista.nu/
file:///D:/CLUBBLAD%20DE%20LEUDALLOUPER/CLUBBLADEN%20TOTAAL/2015%20clubbladen/AL%20Clubblad%20152%20maart%202015/digitaal/www.dierenkliniekheythuysen.nl
http://www.rabobank.nl/
file:///D:/CLUBBLAD%20DE%20LEUDALLOUPER/CLUBBLADEN%20TOTAAL/2015%20clubbladen/AL%20Clubblad%20152%20maart%202015/digitaal/www.lemmentuinenpark.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 

 
  

http://www.pendersvoetzorg.nl/
mailto:erna@fysioheytse.nl
http://www.fysioheytse.nl/
mailto:voetzorgsien@gmail.com
http://www.pedicuresien.nl/
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WANDELTOCHTEN   

 
Zondag 15 maart Bob's Adventure Store Lentewandeling 
Start: Café-zaal Kimpeveld, Sint Barbaraplein 2, WEERT 
30km 8:00-10:00 uur 
20km 8:00-12:00 uur 
15km 8:00-13:00 uur 
10km 8:00-14:00 uur 
 7km 8:00-14:00 uur 
 
Maandag 13 april Zjwamer Paosloup Wandeltocht 
Start: De Mert, Markt 1, SWALMEN 
22km 8:45-11:00 uur 
12km 8:45-11:00 uur 
 
 
 
 
 
19 april Lente Wandeltocht Leveroy 
Op zondag 19 april 2020 organiseert SV Leveroy weer haar jaarlijkse wandeltocht. 
De routes van 8 en 14 km gaan door Wellenstein, en Houtsberg, de 21 en 24 km gaan tevens door Sarsven 
de Banen en niet te vergeten natuurgebied Schoorkuilen, waar de vennen weer hun oorspronkelijke staat 
hebben teruggekregen.  
Starttijden zijn: 
8 – 14 km vanaf 7.00 tot 14.00 uur 
21 – 28 km vanaf 7.00 tot 11.00 uur 
 
Startlocatie 
kantine S.V. Leveroy 
Graanmolen 4, LEVEROY 
 
Meer informatie over wandelingen in onze omgeving. Kijk op www.wandel.nl/wandelagenda 
 
  

http://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 
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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CONTRIBUTIES 2020 

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*  € 15,30   €   8,25   

Junioren (t/m 19 jr)               € 105,00*  € 16,15   € 14,70 

Senioren   € 135,00*  € 17,45   € 23,55 

Sportief Wandelen  €   95,00*  € 17,45 

Zonder trainingen €   50,00*  € 17,45                            

*Opmerking:  

*De clubcontributie is inclusief € 10,00 voor de Grote Clubactie. Dit geldt alleen voor het 1e lid van een 

gezin. Vanaf het 2e lid van een gezin is het contributiebedrag € 10,00 lager.  

Inschrijving bij de Atletiekunie  (eenmalig)   €   7,70       

Overschrijvingskosten naar een andere vereniging (eenmalig)  € 10,55    

Het lidmaatschap wordt automatisch, per kalenderjaar verlengd. 
 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 19 mei of voór 19  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 19 mei of na 19 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. 
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ALGEMENE INFORMATIE  

Atletiek Leudal Trainingsschema 2020  

 

Categorie Dag Tijd Locatie Trainer(ster)s 

Mini,C,B+A Pupillen Dinsdag  18.30-19.30 Baan  

Monique, , Kevin, Thea, Michael, 
Indra, Lisa, Manon, Marit, Saar, 
Jesse en Yorick 

 
       

Junior D Dinsdag  19.30-20,30 Baan Monique  

 
        

Junioren C, B en A  Dinsdag  19.30-21.00 Baan Ton  

 
Dinsdag 19.45-21.15 Baan Michael 

Extra: Junioren+PupA en 
looptraining Senioren Vrijdag 19.00-20.30 Baan Michael, Monique, Jack 

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 

Dames Recreanten Maandag 19.30-20.30 Baan Lucy 

  Zaterdag 10.00-11.00 Busjop Lucy 

Sportief Wandelen Dinsdag 09.00-10.00 Busjop Geert/Annemie 

  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 ! 

Lisa Roumen  06-40992813
Marit Joris  0475-493898
Saar Stijnen  0475-491523
Christien de Klein 0475 635702
Geert Heeskens-Reijnen 06-53240622
Karin Heeskens-Reijnen 06-81574211
Annemie Saes-Rechmann 06-44014836
Germana Travaglini 06-81531531
Jack Beijnsberger 0475 581540
Kevin van Heel 06 46453341

Lucy Snijders 0475 493469 
Michael Snijders 06 34656945 
Monique Uiterwijk 0475 495473 
Olaf van Buul 0495 496343 
Ton Cranen 0475 494593 
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. 

http://www.atletiekleudal.nl/algemeen/contributies/
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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 
Germana Travaglini 06-81531531 germana.travaglini@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
Elke van Rooij  06-42530655
Kevin van Heel  06-15092192
Marco Rietjens 06-20267845
Ton Winkelmolen  06-27996757
Bram Geven  06-83137338
Monique Stevens  06-18682913

Jeugdwedstrijdsecretariaat 
Monique Uiterwijk (inschrijvingen) 0475-495473 mvan_rooij@hotmail.com 
Monique Stevens (communicatie)  06-18682913. monique@snijders-en-stevens.nl 

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 
Germana Travaglini 06-81531531 germana.travaglini@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 
Vertrouwenspersoon jeugd 
Thea van Bruggen-Tellers 06-40992813 mt.tellers@kpnmail.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! 
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