
Heythuysen, Juni 2020 

Beste Atletiek Leudallers, 

Hierbij de derde uitgave van het clubblad. In deze uitgave kunt u onder andere lezen over de 
Nederlands Kampioenschappen Indoor Junioren, de ervaringen van trainster Lucy’s eerste online 
Atletiek Leudal vergadering en over de winnaar van de Vitaal Verenigen Sportquiz. Verder enkele 
uitslagen en natuurlijk: De spreuk van Agnes.  

Veel leesplezier! 

Har Boonen HWABoonen1952@kpnmail.nl 
Bram Geven deleudalloper@outlook.com 

Uiterste inleverdatum kopie clubblad augustus 2020 

31 juli 2020 

via: deleudallouper@outlook.com 

De Leudallouper 

Jaargang 31-3   Atletiek Leudal  Juni 2020 
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Vanwege het coronavirus zijn veel evenementen en wedstrijden afgelast. Zo zullen onder andere de 
avondvierdaagse, rolstoeltocht en Hubo Heitse Leudalloop geen doorgang vinden dit jaar. De trailrun 
die oorspronkelijk op 7 juni zou plaatsvinden is onder voorbehoud verplaatst naar 11 oktober en 
ook de Leudalboslopen zijn voorlopig opgeschort. Definitieve beslissingen over het doorgaan van 
deze evenementen zullen gemaakt worden zodat er vanuit de overheid hier meer over bekend wordt.  

De clubkampioenschappen en de club barbecue vinden onder voorbehoud plaats op 19 september. 

Ook de Algemene Ledenvergadering is op 22 april niet doorgegaan. Er is een speciale 
coronaspoedwet aangenomen die het mogelijk maakt deze te verzetten. Daarom zal de ALV worden 
verplaatst naar woensdag 9 september. De locatie en verdere informatie volgt nog.  

Hou de berichtgeving vanuit de vereniging en sociale media dus in de gaten!  

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ook feliciteren we Lucy en Martin Snijders, die op 15 juni hun 50 jarig jubileum vieren!    

4 juni Koen Vallen 6 juli Indra Ivens  
8 juni Noud Joosten 7 juli Teuntje Sillekens  
9 juni Robert van Rooijen 10 juli Noa van den Akker  
11 juni Fenne van Pol 15 juli Noud Claessen  
13 juni Floor Blom 19 juli Jill Hendrikx  
15 juni Jasmijn Minartz 21 juli Laura Zelen  
18 juni Tijn Parren 26 juli Inez Konings  
21 juni Bram Stemkens 27 juli Niels Eyckmans  
30 juni Vera van Erp   
   

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.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.facebook.com/groups/415325565532221/?source_id=149684791804608
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Hallo!       Dit ben ik!  
Hoi allemaal! Dit keer een iets andere ‘Dit ben ik!’ dan in vorige edities, 
ik zal het deze keer gebruiken om mezelf voor te stellen. Mijn naam is 
Bram en ik heb sinds kort de redactie van het clubblad overgenomen 
van Peter en Michelle en samen met Har zal ik het clubblad 
tweemaandelijks gaan samenstellen.  

Ik ben 19 jaar jong en ik studeer Biomedische Technologie aan de 
Technische Universiteit Eindhoven en ben bijna klaar met mijn tweede 
jaar. Inmiddels ben ik al meer dan 12,5 jaar lid van Atletiek Leudal, dus misschien heb je me al eens 
voorbij zien komen. Sinds enkele jaren train ik bij Michael en richt ik me vooral op de korte 
sprintnummers. Ook doe ik een paar keer per jaar mee aan wedstrijden en heb ik inmiddels 8 
clubrecords op mijn naam staan. Hopelijk komen daar in de komende jaren nog enkele bij :). 

Binnen de atletiekvereniging ben ik onderdeel van de avondloop- en jeugdcommissie, waar ik samen 
met mijn enthousiaste commissieleden de Hubo Heitse Leudalloop en activiteiten voor de jeugd 
organiseer. Omdat dit me goed bevallen is, leek het me leuk om nog actiever te worden binnen de 
vereniging. Daarom heb ik aangeboden de redactie van het clubblad over te nemen en een lid van 
het bestuur te worden. Ik zal dus bij de volgende ALV worden voorgedragen als nieuw bestuurslid. 
Wanneer dit door de ALV komt wil ik me vooral gaan richten op het promoten van de vereniging door 
middel van het opfrissen van de website en de sociale media.  

 
Bij persoonlijke vragen ben ik beschikbaar via bramgeven@hotmail.com en voor vragen, suggesties 
of het aanleveren van stukken voor het clubblad ben ik bereikbaar via deleudallouper@outlook.com.  

 
Nu rest mij alleen nog jullie veel leesplezier te wensen en tot de volgende uitgave! 
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Kevin van Oudheusen 17e op de NK junioren! 

15 februari liep ik de 800 meter op het NK indoor Junioren in Apeldoorn. Hiervoor moest ik eerst veel 
trainen om me te kunnen kwalificeren. Eind augustus begon ik hiermee. In het begin leek het een 
erg optimistisch doel om dit te gaan doen. Zelf had ik namelijk geen idee hoe ik het aan moest gaan 
pakken en deed ik dus maar wat. Ook had ik nog maar 1 echte 800 meter gelopen, dus ik wist niet 
precies hoe deze afstand in elkaar zat. Eind september besloot ik om bij Germana te gaan trainen, 
vanaf dat moment begon het steeds beter te gaan. Eerst hebben we mijn looptechniek verbeterd. 
Daarna hebben we ons gefocust op conditie en als laatst op snelheid. De laatste trainingen waren 
het zwaarste aangezien de tempohardheid trainingen waren. Het rare van die tempohardheid 
trainingen is dat terwijl je hem doet je door een hel gaat, maar de dag erna wil je hem nog eens 
doen. 

15 December was mijn 2e 800 meter, het doel van deze wedstrijd is een 
snelle tijd lopen om me te kunnen kwalificeren voor het NK. Er was 
echter 1 probleem, doordat het mijn 2e was had ik veel minder ervaring 
dan de rest. Ik zou mijn eigen race moeten lopen en me niet laten 
verleiden om te hard te starten. We gingen voor de eerste twee 200m 
elk op 30 seconden met als eindtijd rond de 2:08,00. Helaas ging het 
niet als gepland en was de eindtijd 2:11,2. Ik liep de hele race op plek 4 
om er juist voor te zorgen dat ik niet te snel liep want de top 3 zou rond 
de 2:00 kunnen lopen. Maar ze liepen dus vandaag allemaal langzamer 
waardoor ik dat ook deed. 

5 januari was er nog een wedstrijd dus nog een kans. Dit keer had ik 
afgesproken om niet de zelfde fout te maken als de vorige wedstrijd. 
Toen we ons gereed moesten maken op de baan voelde ik ineens erg 
veel zenuwen door mijn lichaam, zo zenuwachtig had ik me nog nooit 
gevoeld. Gelukkig heb ik het er goed vanaf weten te brengen en mijn 
eigen race kunnen lopen. Dit maal was mijn tijd 2:08,07. Dezelfde 
avond heb ik me meteen ingeschreven voor het NK.  

 
15 februari was het dan zo ver. Met veel supporters op de tribune waaronder mijn ouders, zusje, 
Jesse, Germana en familie zat ik in de call room. Hier werden we gecontroleerd of we niet te lange 
spikes hadden en werden we vervolgens naar de baan toe begeleid. Omdat het een echt stadion 
was moest je een trap op om op de baan te komen. Als je eenmaal die trap oploopt zie je overal om 
je heen mensen zitten, lichten die op je schijnen en 
enorm veel lawaai om je heen. Echt een geweldig 
moment was dat. Vervolgens mochten we een proef 
start doen om de baan aan te voelen. Erna moesten 
we klaar staan en het publiek werd stil, dit keer voelde 
ik geen spanning. Ik had er veel vertrouwen in want 
we hebben er hard voor gewerkt. De eerste 2 rondes 
gingen perfect, ik kwam als derde door. Maar toen viel 
er iemand voor mijn neus waardoor ik over deze 
persoon heen moest, hierdoor werd ik uit mijn ideale 
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positie gehaald en moest als vierde weer 
aansluiten bij het veld. Enorm balen was dit 
moment want ook mijn concentratie en ritme 
werden hierdoor verstoord. Uiteindelijk toch nog 
een nieuw PR weten te halen van 2:07,33 en een 
17e plaats! Ik heb er vooral heel erg van genoten 
en dat is natuurlijk waar het om draait ;) Zonder 
Germana, Michael, Ton en Jack was het me 
waarschijnlijk nooit gelukt om dit te bereiken, ik 
ben ze erg dankbaar voor de tijd en vertrouwen 
die ze in me hebben gestopt. 

Kevin van Oudheusden 
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Atletiek Leudal goed vertegenwoordigd op de NSK indoor! 

Het is alweer een tijdje geleden, maar op 29 februari vonden in het Omnisport in Apeldoorn de 
Nederlandse Studenten Kampioenschappen indoor plaats. Met vier atleten – Inge, Manon, Kevin en 
ik – en trainers Michael en Germana waren we goed vertegenwoordigd op een van de gezelligste 
wedstrijden van het jaar, die tevens medegeorganiseerd is door Ton Winkelmolen, een neosenior 
van onze vereniging.  

Rond 8 uur ’s ochtends vertrokken we richting Apeldoorn om daar rond kwart voor 10 aan te komen. 
Al snel kon er met de warming-up begonnen worden aangezien het eerste onderdeel al om 11.20 
op het programma stond, de 60 meter sprint. Net zoals bij een echt NK zit je voorafgaand aan je 
serie een tijdje in de call room, waarna je door juryleden naar boven wordt geleid. Deze 60 meter 
ging redelijk goed en mijn tijd was voldoende voor de halve finale.   

Na Inge goed aangemoedigd te hebben op haar 60 meter, kon er gewacht worden op het volgende 
onderdeel, de 400 meter. Nadat Kevin erg blij was met zijn 400 meter (zie foto rechtsboven), was ik 
zelf aan de beurt. Na een mooie inhaalrace werd ik eerste in mijn serie en was ik helemaal kapot 
(zie ook die charmante foto linksonder).  

Na de 400 meter was het tijd voor het jaarlijkse rondje Decathlon, het ligt pal naast het Omnisport 
dus ieder jaar maken we een uitje om nog wat handige dingen in te slaan. Hierna kon ik me weer op 
gaan maken voor de halve finale van de 60 meter. Deze liep ik iets minder hard dan die ochtend 
maar al met al toch een mooie tijd. Slechts een half uur erna begon de 200 meter, mijn favoriete 
onderdeel en gelukkig het laatste onderdeel van die dag. Ook op deze afstand liep ik een mooie tijd 
en mijn 3e clubrecord van de dag.  

Nadat we Inge en Manon (resp. linksboven en rechtsonder) hadden aangemoedigd gingen we snel 
opzoek naar een restaurant, want daar waren we allemaal aan toe. De keuze viel op de KFC en 
daar hebben goed gegeten. Een goede afsluiter van deze leuke en sportieve dag.  

Bram Geven 
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UITSLAGEN 

 
15-02-2020 Nederlandse Kampioenschappen Indoor Junioren, Apeldoorn 
Onderdeel Categorie Naam Resultaat Plaats 
800 meter JJB Kevin van Oudheusden 2:07,33 (Clubrecord!) 17 

 
29-02-2020 Nederlandse Studenten Kampioenschappen Indoor, Apeldoorn 
Onderdeel Categorie Naam Resultaat Plaats 
60 meter Vsen Inge Hendrix 8,92 38 
 Msen Bram Geven 7,48 (Clubrecord!) 28 
     
200 meter JJB Kevin van Oudheusden 26,09 41 
 MJA Manon van Rooij 31,18 32 
 Vsen Inge Hendrix 29,91 28 
 Msen Bram Geven 23,69 (Clubrecord!) 17 
     
400 meter JJB Kevin van Oudheusden 56,47 (Clubrecord!) 37 
 Msen Bram Geven 52,51 (Clubrecord!) 20 

 
08-03-2020 Berden Voorjaarsloop, Venlo 

 
  

De opgenomen uitslagen zijn afkomstig van www.uitslagen.nl en www.atletiek.nu. 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 of 
www.atletiek.nu mail je uitslag dan door naar: deleudallouper@outlook.com. Jouw uitslag wordt 
dan ook opgenomen in het clubblad. 

 

http://www.uitslagen.nl/
http://www.atletiek.nu/
http://www.uitslagen.nl/
http://www.atletiek.nu/
mailto:deleudallouper@outlook.com
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De eerste AV Leudal-videovergadering – Lucy’s vuurdoop 

“Sjat, kinse mich effen komen hellupe?”, hoor ik vanuit de woonkamer. “Straks hebben wij een 
vergadering met alle trainers via een beeldbelsysteem. Wil je effen samen met me kijken hoe dat 
allemaal werkt en of er iets/en wat moet worden geïnstalleerd. Germana heeft een e-mailbericht 
gestuurd met een uitnodiging tot een online vergadering. “Ik lees dat sommigen hadden aangegeven 
dat ze er niet bij konden of wilden zijn. Maar (Germana’s laatste poging): “… je kunt deze uitnodiging 
negeren... of toch meedoen als je van gedachten verandert.” Zoveel ruimte geven, prima! 

Dan komen er enkele technische details, waar ondergetekende en zijn eega effen mee moeten 
worstelen. Volgens enkele familieleden – daar horen de kleinkinderen intussen ook bij – behoren wij 
tot het geslacht dinosaurus-non-digitalis; nou ja, een beetje gechargeerd dan. Kleinzoon Yorick heeft 
me op tienjarige leeftijd al eens geleerd, dat je, als een en ander niet werkt, eerst effen moet checken 
of de stroom ook is ingeschakeld! 

Enfin, voor dit nieuwe avontuur is aan die voorwaarde voldaan. Het technisch voorgerecht bestaat 
uit (quote:) pc, tablet, smartphone, swipen, iPad, iPhone ook wel aaifoon genoemd, account, app 
downloaden, link (dat wordt het zeker), web en tenslotte Microsoft Teams/Join Microsoft Teams 
Meeting. 

Zo wordt in een uurtje tijd ongeveer 230 miljoen jaar overbrugd: Mesozoïcum – toekomst. Dat is nog 
sneller dan het geluid of iets dergelijks. Voor ons is dat veel sneller dan effen! Enfin, na veel hang 
en wurgen lukt het om de Teams-app te installeren. Zoiets gaat altijd gepaard met frustraties. Er is 
altijd wel een kink in de kabel: óf het e-mailadres klopt niet óf het wachtwoord. Verdere ongemakken 
zal ieder van jullie ongetwijfeld wel eens hebben ervaren. Maar, al doende leert men. Onze oudste 
zoon heeft zich mooi ontwikkeld van iemand met een gefrustreerde reactie op een van mijn mislukte 
pc-avonturen (Pap, estebleef) tot een rustige informatieverstrekker. Hebben wij net op tijd voor de 
vergadering eindelijk de Teams-app geïnstalleerd, komt er een belletje: “Mam, bisse aan de 
kompjoeter of aan de tablet?”  
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Nu wordt de gehele, mooi aangeboden installatie-informatie van Germana in één klap weggevaagd. 
Michael diminueert effen tot heel effen! “Mam, als je nu dat doet en daarop klikt, even wacht en dan 
dat opent en naar rechts veegt en het geluid aanzet et cetera dan … dan kun je mij/ons zien.” 
HOERA – weer wat geleerd. Opeens zijn er enkele deelnemers zichtbaar, maar onze opstelling moet 
iets worden aangepast. Germana ziet ons woonkamerplafond, Lucy ziet een zwart hokje van ??? 
Enkele deelnemers zitten ‘onder water’. Van Bert is alleen dat hoofddeel zichtbaar dat vroeger door 
de indianen werd gescalpeerd. Dat men nog in een leerproces zit toont ook het feit dat je soms 
onzichtbaar maar niet anoniem bent, getuige Jack’s “verdorie, op het verkeerde knopje gedrukt”. 

Zo, nu kan ik effen naar mijn computerhok. 
Daar kan ik echter niet geheel ongestoord 
werken; deels door nieuwsgierigheid hoe het 
Lucy vergaat en deels natuurlijk door te 
‘sjpiensen’ wat er wordt verteld. Lucy raakt 
enthousiast wanneer Bram zich meldt om te 
proeven in de AV Leudal-keuken. Die zelfde 
Bram heeft ooit nog in een van Lucy’s 
kleutergroepen gezeten. Dan is-ie toch nog 
goed terechtgekomen.  

Vanuit mijn hok hoor ik hoe Germana de zweep (niet het zweepje) legt over de mannen. Als een 
volleerde domina (dat schiet me zomaar te binnen) leidt ze de vrouwen en mannen als makke 
schapen binnen een uurtje vakkundig door alle perikelen. Agenda snel en doelmatig effen afgewerkt. 

Interessant te zien hoe een dodelijk virus op allerlei terreinen de mens vindingrijk maakt om zich aan 
te passen. De uitgebreidheid van alle maatregelen toont aan hoe gevaarlijk de situatie is waarin we 
ons bevinden. Ik noem het de Derde Wereldoorlog. Veel mensen beseffen de ernst niet, 
waarschijnlijk omdat er geen verwoestingen en verschrikkingen zichtbaar zijn. Die zijn er echter wel 
… slechts achter muren en op geïsoleerde kamers. 

Om te laten zien dat we met de tijd meegaan app ik meteen enkele foto’s naar Roggel, waarop de 
schoondochters duimen: #trots op oma! Zo is het maar net.   

Cordialement, 

Martin 

 

De spreuk van Agnes: 

 
Ingezonden door Agnes Rijks 
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Wandel 4-daagse en Rolstoeltocht verschoven naar 2021! 

In verband met de nieuwste maatregelen die landelijk gelden i.v.m. het coronavirus, hebben ook wij 
als commissie 4-daagse ons moeten beraden.  

De Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse hadden we al uitgesteld naar 31 augustus t/m 4 
september. Maar dat gaat helaas, gezien alle regelgeving, niet lukken. 

Maar ook de Kwekerij Meuter Rolstoeltocht van augustus kan jammer genoeg dit jaar niet doorgaan. 
En wij hadden deze gezellige avond juist zo gegund aan onze oudere en minder mobiele medemens.  

Beide evenementen worden (onder voorbehoud) uitgesteld naar volgend jaar.  

De 4-daagse willen we organiseren van maandag 17 mei t/m vrijdag 21 mei 2021, met 
woensdag als rustdag. 

De Rolstoeltocht staat gepland op woensdag 18 augustus 2021,  
met als reservedatum woensdag 25 augustus. 

Hopelijk kunnen we dan weer met z’n allen genieten van deze mooie evenementen. 

De organisatie–commissie wenst jullie heel veel sterkte en gezondheid in deze onzekere tijd. 
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Corona virus heeft ons in haar greep 

Op donderdag 12 maart 2020 kwam het bericht dat de trainingen stopgezet werden. De laatste 
donderdag nog lekker 1000/1200 meters gelopen en toen werd het stil op de baan. Ook de trainingen 
met een loopmaat werden stopgezet en alleen nog individuele trainingen of duurlopen werden 
opgepakt. Ook de sportscholen moesten natuurlijk sluiten dus krachttraining moest ook thuis of 
elders gedaan worden.  

Twee of drie keer per week werden door mij trainingen gedaan en alles wat in de trainingen in de 
afgelopen tijd aan de orde was gekomen liet ik terugkomen. Een herstelloop, een duurloop met 
versnellingen en natuurlijk een lange duurloop. Wat heel erg mee zat waren de 
weersomstandigheden. Moeilijk vond ik het doen van de oefeningen. Op het matje in de tuin de 
geleerde oefeningen doen viel niet mee. Wandelen werd wel voortvarend opgepakt en het Leudal 
kent weinig niet gebruikte paadjes. Het wandelgebied werd uitgebreid naar Beegden (Bosmolenplas) 
en de beruchte zandberg in de bossen achter de voetbal accommodatie van Hebes. Ook door de 
bossen naar Kirkelsberg in Roggel en richting Stokershorst waren heerlijk om daar te wandelen. Een 
ander trainingsgebied in Nederweert-Eind de Banen en Houtsberg werd bezocht en daar hadden 
we geluk dat de ijsboerderij open was want tijdens de wandelingen is er niets te krijgen maar daar 
is natuurlijk iedereen al lang achter gekomen.  

Via nieuwsbrieven werden we door het bestuur op de hoogte gehouden van de laatste 
ontwikkelingen met betrekking tot trainingen en dergelijke. Om de band met de loopmaat te 
onderhouden stuurde we elkaar onze trainingsarbeid om elkaar te blijven motiveren. 

De persconferenties van onze premier met zijn ploeg werden nauwlettend gevolgd en ook  elke dag 
de laatste stand van zaken en meningen in de diverse talkshows. Op 1 mei de eerste hoopgevende 
mail van bestuur dat de jeugd aan de bak mag gevolgd door de mail van 8 mei waarin ook de 
aankondiging dat de rest ook “los” mag. Rutte had het fiat gegeven dat we onder voorwaarden weer 
aan de bak konden en dat hebben we dan ook niet lang uitgesteld. Nog effe wachten op de 
organisatie van de training, aanmelden en de eerste groepstraining op 19 mei kon starten. Jack had 
een mooie training uitgezet waarbij in de oefeningen het accent lag op voetoefeningen waarbij er 
blootsvoets gelopen werd in diverse opties. Leuke opmerking welke gehoord werd bij het aantrekken 
van de sokken: nu moeten de sokken ook goed aan de binnenkant gewassen worden. Er volgende 
nog een kern van 52 minuten met tempowisselingen. Iedereen had heerlijk gelopen en voldaan ging 
men naar huis. We hebben geen last gehad van de voorwaarden en konden ons prima houden aan 
de 1,5 meter afstand houden. We zien nu al weer uit naar de volgende trainingen in bos en baan.   

Har Boonen 
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Jos Beelen prijswinnaar Vitaal Verenigen Sportquiz  

Op woensdagmorgen 3 juni 2020 werd aan ons lid Jos Beelen een mooie prijs uitgereikt. Jos had 
deelgenomen aan een Vitaal Verenigen Sportquiz en kreeg van de wethouder van onze gemeente 
Leudal, Stan Backus, de 2e prijs uitgereikt. Tevens kreeg hij een waardebon voor Atletiek Leudal 
aangereikt ter waarde van €100. De organisatie was mede in handen van Leudal Leeft! en in de 
persoon van Ken Diedering kreeg Jos nog een mooie fruitmand aangereikt. 

Proficiat Jos! 

 

 
 
  

https://www.leudal.nl/
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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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www.michaelsnijders.nl 

 
 

 
DIERENKLINIEK HEYTHUYSEN 

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

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

www.dierenkliniekheythuysen.nl 
 

                
 
 

www.rabobank.nl 

 
 

 
www.lemmentuinenpark.nl 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

innovista.nu 
 

www.steinerautoschade.nl 
  

http://www.michaelsnijders.nl/
http://www.dierenkliniekheythuysen.nl/
http://www.rabobank.nl/
http://www.lemmentuinenpark.nl/
http://innovista.nu/
http://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 

 
  

http://www.pendersvoetzorg.nl/
mailto:erna@fysioheytse.nl
http://www.fysioheytse.nl/
mailto:voetzorgsien@gmail.com
http://www.pedicuresien.nl/
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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 of het bestuur 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 
Lei Steffanie 
Van Ophoven Installaties 
Theo Fokkema 
 

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.  

 
 
 

 

 

 

*Opmerkingen:  
De clubcontributie is inclusief € 10,- 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,- lager.  

Inschrijving bij de Atletiekunie (eenmalig): € 7,70.       

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

Het lidmaatschap wordt automatisch, per kalenderjaar verlengd. 

 
Als een lid het lidmaatschap wil beëindigen, dan dient hij/zij schriftelijk bij de secretaris op te zeggen 
tegen het einde van de halfjaarlijkse periode eindigend op 30 juni dan wel 31 december en met 
inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zes weken, anders vindt een automatische 
verlenging tot het eind van het volgende halfjaar plaats. U bent pas uitgeschreven indien u een 
bevestiging hebt ontvangen! AU bondsbijdrage en eventuele wedstrijdlicentiekosten blijven voor het 
gehele kalenderjaar verschuldigd (verplichting Atletiekunie).  

 
Meer informatie over contributies, aan- en afmelden, etc. vind je op onze website. 
 

 
  

Categorie Club contributie 
(per jaar) 

KNAU 
basiscontributie 

KNAU 
wedstrijdlicentie 

Pupillen (t/m 11 jaar) € 95,-* € 15,30 € 8,25 
Junioren (t/m 19 jaar) € 105,-* € 16,15 € 14,70 
Senioren € 135,-* € 17,45 € 23,55 
Sportief Wandelen € 95,-* € 17,45  
Zonder trainingen € 50,-* € 17,45  

http://www.atletiekleudal.nl/algemeen/contributies/
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Atletiek Leudal Trainingsschema 2020 

Let op! Vanwege de coronamaatregelen kan het zijn dat het tijdstip en/of locatie van de 
training gewijzigd is. Neem bij twijfels contact op met je train(st)er en hou de updates van 
het bestuur in de gaten.  

Categorie Dag Tijd Locatie Trainer(ster)s 
Mini, C, B en A Pupillen 

Dinsdag 18:30-19:30 Baan 

Monique, Michael, Kevin, 
Lisa, Marit, Saar, Jesse 
en Yorick 

Junioren 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 vragen over het trainingsschema kun je bellen met de trainerscommissie: 
Michael Snijders   06-34656945 
Monique Uiterwijk 0475-495473 
Jack Beijnsberger 0475-581540 

Afwezig?: tijdig afmelden bij je eigen (assistent)trainer(ster), niet via e-mail! 
Michael Snijders 06-34656945 Lucy Snijders 0475-493469 
Monique Uiterwijk 0475-495473 Olaf van Buul 0495-496343 
Jack Beijnsberger 0475-581540 Kevin van Heel 06-46453341
Ton Cranen 0475-494593 Marit Joris 0475-493898
Germana Travaglini 06-81531531 Lisa Roumen 06-40992813
Christien de Klein 0475-635702 Saar Stijnen 0475-491523
Geert Heeskens-Reijnen 06-53240622 Marie-José Willemse (inval) 06-11079350
Karin Heeskens-Reijnen 06-81574211 Patrick Snijders (inval) 0475-453165 
Annemie Saes-Rechmann 06-44014836 Thijs Verstappen (inval) 0475-592359 
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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) 
Ledenadministratie ledenadministratie@atletiekleudal.nl 
Bankrekening 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 
Wim van Rooyen 0475-491125 
Monique Stevens 06-18682913
John Bergs 0475-453610
Danny van 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

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 
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 
Har Boonen HWABoonen1952@kpnmail.nl 
Bram Geven 06-83137338 deleudallouper@outlook.com 

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen. 

Tot de volgende uitgave! 

http://www.atletiekleudal.nl/
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	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.
	De 4-daagse willen we organiseren van maandag 17 mei t/m vrijdag 21 mei 2021, met woensdag als rustdag.
	De Rolstoeltocht staat gepland op woensdag 18 augustus 2021,  met als reservedatum woensdag 25 augustus.

