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Beste Atletiek Leudallers,
In deze versie van De Leudallouper aandacht voor de tijd waarin we leven. Gedomineerd door
coronamaatregelen wordt ons samen- en verenigingsleven beperkt. Om ons toch enigszins te
verenigen maakte we onze allereerste verenigingsquiz mee en waren we op afstand toch verenigd.
De dames binnen onze vereniging, Josine en Sandra, laten ons zien hoe je desondanks je
loopdoelen kunt realiseren.
Kees deelt met ons zijn Road2Rotterdam-ambities en waar zouden we zijn zonder de Spreuk van
Agnes. Een ander belangrijk onderwerp dat raakt aan het voortbestaan van onze vereniging is
een oproep voor ondersteuning bij het bestuur en bij onze redactie. Komt allen.
Veel leesplezier!

Har Boonen
Kees van Rijn
Bram Geven

hwaboonen@live.nl
kees.van.rijn@kpnmail.nl
deleudallouper@atletiekleudal.nl

Uiterste inleverdatum kopij clubblad mei 2021
26 april 2021
via: deleudallouper@atletiekleudal.nl
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2021 (onder voorbehoud)
6 juni: Trailrun Leudal
18 augustus: Kwekerij Meuter Rolstoeltocht
n.t.b.: Hubo Heitse Leudalloop
n.t.b.: Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse
De Leudalbosloop gaat nog niet van start, vanwege de maatregelen tegen het coronavirus mag dit
evenement niet georganiseerd worden. Wanneer deze weer van start gaat wordt dit
gecommuniceerd via de website van Atletiek Leudal.
We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:
4 maart – Marit Joris
5 april – Maud Geraats
1 mei – Els Neuteboom
25 maart – Marijn Rovers
5 april – Bram Geraats
29 maart – Julia Bitter
9 april – Sven Eyckmans
10 april – Stijn Zelen
11 april – Sam Kleijnen
16 april – Ian Hoebers
18 april – Daan Steijvers
19 april – Lars Beckers
20 april – Anne Leeuwerik
22 april – Bram Hollander
28 april – Alicia van Leeuwen

OPROEP: Bestuursleden en clubblad redactie leden gezocht!
Het bestuur van Atletiek Leudal bestaat na april uit slechts 3 personen en is daarom opzoek
naar extra bestuursleden! Mocht je interesse hebben of hier een vraag over hebben, neem dan
contact op met Mat Skrabanja (mat_helmie@hotmail.com) of vraag het Germana Travaglini,
Bert van Bogget of Bram Geven.
Verder is de redactie van het clubblad nog opzoek naar enthousiaste redactieleden. Vind je het
leuk om verhalen te schrijven of mee te helpen bij het bij elkaar zetten van alle stukken? Meld
je dan bij Bram (deleudallouper@atletiekleudal.nl) voor meer informatie!
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Hardlopen in deze bijzondere tijd!
Geen groepstrainingen. Geen wedstrijden. Verveling leidt tot creativiteit!
Welke opties blijven over als je niet lekker in Zuid-Spanje een marathon kunt lopen? Bij het
schrijven van dit stuk verlang ik terug naar onze reis van 2019 in Valencia. De gedachten aan zon,
zee, gezelligheid, een drankje (ja, in een kroeg) en lopen met 20.000 lotgenoten, wat was die tijd
toch mooi. Laten we hopen dat dit weer snel terugkomt.
Die creativiteit was eigenlijk
mijn “och ja, dat zou ik ook
nog eens doen doel”. Dit
doel, de marathon naar het
Zuiden, loopt van Heytse
naar Munstergeleen. Hoe
heroïsch zou het zijn om de
weg die ik honderden keren
met auto en fiets heb
afgelegd zou hardlopen. Ik
woon namelijk in Heytse
maar mijn ouders in
Munstergeleen, vandaar. Bij
het verspreiden van het idee
ontstonden er positieve
reacties en zo ontstond al
snel een aardige groep
hardlopers, begeleiders en
supporters die dit pad met
mij wilde afleggen. We
zouden in kleine groepjes
lopen waarvan een aantal
voor de halve en een aantal
voor de hele zouden gaan. De halve marathonlopers zouden dan halverwege wisselen en verder
fietsen of andersom. Dat zou zeker een leuke dag zijn geworden echter de strengere regels
gooiden roet in het eten.
Inmiddels was ik echter zo ver in mijn voorbereiding dat ik mijn plan wou afmaken. Op
vrijdagmiddag 5 februari trok ik mijn hardloopschoenen aan en liep de zon tegemoet!
Gewoon even op een vrijdagmiddag een marathon lopen, dat is toch eigenlijk best gek. Tijdens het
lopen van mijn zelfgemaakte, mooie marathonroute naar het Zuiden werd ik de eerste 21 kilometer
voorzien van de motiverende woorden en gezelschap van Frits Cloudt. De ervaren triatleet die me
jaren heeft voorzien van tips, begeleiding en gezelschap. Vervolgens moest ik 15 kilometer alleen
lopen waarna het laatste stuk Ruud mij tegemoet kwam met de fiets. Ik mag wel zeggen: een
bijzondere marathon en ook de meest relaxte ooit. Geen tijdsdruk, geen reistijd, geen massa’s
mensen, geen startnummer,…. Geen Corona, je zou het haast denken. In een woord PRACHTIG,
“stay save”, maar blijf genieten!
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Hubo Janssen
Kloosterstraat 45
6093CV Heythuysen
0475-497330
www.hubo.nl/janssen

mebo.boschcarservice.nl

Wil je adverteren in het clubblad of ken je een bedrijf dat wilt
adverteren? Neem contact op met de redactie.
Kosten:
1/8 pagina: € 50/jaar
1/6 pagina: € 75/jaar
1/4 pagina: € 90/jaar

1/3 pagina: € 110/jaar
1/2 pagina: € 125/jaar
hele pagina: € 150/jaar
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Road2Rotterdam (1)
Dan heb je dus even een bijzonder rare situatie; je wordt heel suffig
wakker uit een narcose. Je uroloog staat naast je bed tegen je te praten,
althans haar mond beweegt en je zit je suf te piekeren over wat er
eigenlijk aan de hand is. Ze legt geduldig uit dat de operatie is
afgebroken omdat het nog erger was dan het vooraf al leek. Oftewel:
kansloos. Dan word je naar zaal gebracht en heb je ineens veel tijd om
over deze boodschap na te denken. Alle seinen staan op groen om in
een diepe depressie te schieten. Het leven dat je tot dan toe leidde, zit er definitief op.
Om een beetje uit dat negatieve sentiment te komen denk je aan alle
dingen die je het meeste mist nu je hier zo in je ziekenhuisbed ligt.
Gezin, familie, grote groep vrienden/vriendinnen, toeren met de motor,
(het liefst in Arizona of Utah van een, bij voorkeur, Trumploos Amerika)
en hardlopen, eindeloos hardlopen. Met de trainingsgroep op
dinsdagavond het Leudal in, lekker gek doen op de baan op donderdag.
Hardlopen! Het enige wat hier loopt zijn plastic zakken die zich
langzaam met mijn bloed vullen. ‘s Nachts neem ik mij voor dat als ik hier uiteindelijk heelhuids
weet te ontsnappen, dan, dan geef ik een groot feest voor alle mensen waar ik van houd, ga ik flink
toeren met de motor en de marathon lopen.
Het medische nieuws werd geleidelijk minder slecht. Van “snel doodgaan”, via
“overleven, maar dan met een stoma” naar “tóch nog kans op herstel”. Nu zijn
we 5 kwartalen, drie operaties, 15 chemo-spoelingen, een jaartje
hormoontherapie en 28 bestralingen verder. En we zijn er nog niet helemaal,
maar er is perspectief op volledig herstel en ik voel me fantastisch. De oude word ik niet meer,
maar wie weet hoe ver ik nog kan komen.
In die periode speelde actief en fit blijven een
belangrijke rol. Een tijd lang eindigde ieder gesprek
met de medisch specialist met dezelfde vraag:
“wanneer mag ik weer hardlopen?”, meestal gevolgd
door draaiende ogen en een zeer diepe zucht van de
uroloog en de tegenvraag of ik de ernst van dit soort
operaties of ziektes wel goed begreep. Op een zeker
moment mocht ik medisch gezien weer “een beetje”
gaan wandelen. Dat was lekker vaag gesteld. Vanaf
die week vlogen mijn wandelkilometers, hier in groen
rechts in de afbeelding, met honderden per
maand omhoog.
Maar een beetje wandelen is nog geen
marathon lopen. Wat heb je eigenlijk nodig
voor een marathon? Volgens mij, naast een
beetje gekte en een positieve levenshouding
ten minste 2 dingen, een startnummer en een
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lichaam dat een marathon kan lopen. De eerste leek mij verreweg het gemakkelijkst, gewoon even
een startnummertje regelen. Nog tijd zat. Op de site van de Rotterdam Marathon is het mogelijk je
belangstelling kenbaar te maken onder de kop “zoek een startbewijs” en dat deed ik. Vanaf de
Kerst 2020 heb ik inmiddels een keer of 10 gereageerd en tot op heden heb ik nog nooit één
reactie ontvangen. Dus dat kan nog een probleem gaan worden. Kennelijk worden mensen die een
startnummer aanbieden bedolven onder de reacties. Momenteel check ik een paar keer per week
de site en reageer op alle startbewijzen die nieuw worden aangeboden. Dus ook maar even een
vraag aan jullie; mocht je nog ergens een startbewijs voor de Rotterdam Marathon van 2020
hebben liggen, dan ben ik daar buitengewoon in geïnteresseerd.
Het minder gemakkelijke deel, een lichaam dat een marathon kan lopen op 24 oktober 2021,
vormde de laatste maanden van het herstelproces, wel een uitdaging. Hoe begin ik weer en hoe
begin ik zo, dat ik niet stuk ga of straks met blessures zit of dat sporten mijn medische herstel
vertraagt. Waar ik vroeger zei: “tuurlijk ga ik de marathon van “vul maar in”, Praag, Barcelona of
Rotterdam lopen”, zat ik nu te aarzelen en te piekeren. Niet alleen vanwege een herstellend
lichaam, maar ook door een onverwachte blessure: ik had ineens een rare knak in mij knie.
De knak zelf is niet raar. Gewoon een knak bij iedere
diepe buiging van de linkerknie. De manier waarop ik
geblesseerd raakte was raar en de plek bijzonder.
Namelijk, in het toilet. Kort na mijn eerste of twee
operatie, was ik de controle op mijn onderlichaam een
beetje kwijt, stond ik in de deuropening van het toilet en
moest ik op het allerlaatst wisselen van voorgenomen
actie en dat moest echt heel snel. En precies in die draai
schoot mijn knie op slot en naast alle pijn die ik sowieso
al leed, deed ook de knie vanaf dat moment zeer. De
maanden daarop werd de pijn minder, maar de knak bleef.
Ik had het startpunt voor een lichaam dat de marathon kan lopen gevonden, het Kniecentrum Plus
in Geleen. Maar daarover de volgende keer meer in de Road2Rotterdam(2).
Kees

De spreuk van Agnes:

Ingezonden door Agnes Rijks

Atletiek Leudal – De Leudallouper

Jaargang 32-02 maart 2021

7

Zou het er dan eindelijk van komen?

Al jaren zit het in mijn hoofd. Ik wil een keer de halve marathon
rennen. Zou me dat wel lukken? Op de een of andere manier voel
ik een mentale drempel bij 15 km. Maar omdat ik na een
verhuizing andere bossen ging verkennen, daardoor verdwaalde
en per ongeluk de 17km aantikte, was deze hobbel overwonnen.
Gesteund en gemotiveerd door Sandra en Ruud durfde ik me dan
toch in 2019 in te schrijven voor de halve marathon in Drunen,
mijn geboorteplaats. Jammer genoeg werd ik kort van tevoren
geveld door een longontsteking.
In 2020 een nieuwe poging gewaagd om dan echt de halve
marathon in Drunen te gaan rennen. Sandra zou me hazen. Goed
getraind, maar een week vóór de loop werden alle wedstrijden
afgelast vanwege Corona. Dju!
In oktober 2020 lagen de trainingen bij de vereniging stil en kreeg
ik een appje van Ellen: ‘Mocht je zin hebben om samen te trainen,
dan app je maar.’ Ik voelde me helemaal vereerd. Ellen, die wel vaker HM’s heeft gerend en zelfs
een hele, wilde met MIJ trainen? Wat leuk! En zo begon een mooie trainingsstructuur van 3x per
week trainen. In het weekend sloot vaker een dolenthousiaste Marieke aan die een deel van mijn
route meeliep. En zo lukte het mij om de afstand op te bouwen.
Zondag 31 januari 2021
Een stralende zon, mijn mannen mee in de auto en daar gingen we. Met wat gezonde spanning op
naar het startpunt van de virtuele halve marathon in Weert. 5:20 per km voelde goed. Eigenlijk kon
ik nog wel wat harder, maarja... ik moest er nog 20. Ik besloot de eerste 10 km op 5:20 te blijven
lopen. Mocht het daarna nog steeds goed voelen, ging ik dan wel versnellen.
De eerste 4 km werd ik gehaast door Nout en Koen. Daarna verdwenen ze in de volgauto met
Martijn en kwam een heel knuffelpeloton me aanmoedigen van achter het open raampje. Dit
vrolijke beeld gaf me vleugels. Wat heerlijk dat ik hier zo kon rennen!
Al snel stond Koen alweer te popelen om mee te rennen. Hij hield het steeds 1-2 km vol, stapte
dan weer in de auto en na een minuut stond hij weer klaar. Niet te houden, wat een haas! Al gauw
was de 10 km bereikt en ik voelde me top! Tijd om te versnellen naar 5:15 per km. Na een stuk
tussen de velden met een frisse tegenwind, begon ik langzaam mijn benen te voelen. Niet erg, ik
had er al 17 op zitten. Nog 4 te gaan.
En daar waren ze weer: Mijn 2 fantastische hazen. 2 Km voor het einde besloot ik nog eens te
versnellen. Verwonderd over dat dit gewoon lukte, voelde ik me heerlijk! Bij 1:50u kwam ik over de
finish. Ik had het gered!
Hoe mooi om dit met mijn gezin in Corona-tijd te kunnen doen! Juist zo mooi, omdat er niets is in
Coronatijd en dat je er samen toch zo’n bijzondere dag van kan maken. Het is er dan eindelijk van
gekomen. Deze dag vergeet ik mijn leven niet meer.
Josine Vallen
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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

www.michaelsnijders.nl

www.rabobank.nl

www.dierenkliniekheythuysen.nl

www.lemmentuinenpark.nl

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

www.steinerautoschade.nl
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De Grote Atletiek Leudal Verenigingsquiz
Op 23 februari gebeurde het echt, de grote Atletiek
Leudal Verenigingsquiz werd gehouden. Een dag
ervoor werd het aanvangstijdstip nog verschoven
van 20:00 naar 20:15 uur zodat ook de vers
getrainde jeugd kon deelnemen. Dat had eigenlijk
niet gehoeven, want de jeugd werkt wel eens vaker
met Kahoot. Geef ze een code en ze beginnen te
quizzen. Dat was voor sommige andere leden wel
een iets grotere opgave, maar onder aansturing
van een geduldige Bram kon binnen een kwartier zo goed als iedereen deelnemen aan zowel de
live Teams sessie als aan de quiz in Kahoot. En als er een schuin streepje door je microfoontje
staan dan ben je “gemute”; dan kunnen de anderen Teamsgebruikers je niet horen. Soms is dat
handig, maar soms ook niet.
En wat voor quiz was dit? Na een paar zeer eenvoudige testvragen volgde er een gelijk een aantal
moeilijke algemene sportvragen, een aantal specifieke atletiekvragen en als afsluiting een aantal
heel specifieke vragen over onze vereniging.
Speciaal voor Jos Beelen de uitslag van de beste 6 van de in totaal 26 deelnemers, met prachtige,
door Germana op originele wijze uitgereikte prijzen voor de top vijf.
Rangorde
1
2
3
4
5
6

Naam

%Goede
#Niet
antwoorden beantwoord
Michael
64%
0
Ton
64%
0
Bert
64%
0
Har en Els
62%
3
Monique S.
54%
0
Jos Beelen
59%
4

Punten
21673
21253
20633
20395
17529
17485

Samenvattend een mooie activiteit in Coronatijd en voor herhaling vatbaar.

Wat hardlopen met je immuunsysteem doet

Hardlopen zorgt voor talloze gezondheidsvoordelen, dat staat buiten kijf. Het houd je hart en
longen gezond, helpt je om een gezond gewicht te behouden en het is een goede manier om
stress te verwerken. Maar als het gaat om je immuunsysteem zijn de experts er nog steeds niet
zeker van of lopen je niet juist vatbaarder maakt voor infecties.
Het effect van hardlopen op je immuunsysteem
Binnen een paar seconden nadat je begonnen bent met je inspanning neemt het aantal
immuuncellen toe. Het worden er twee, drie, soms wel tien keer zoveel. Een minuut of tien of
vijftien na je training begint het aantal weer te zakken naar een normaal niveau. Maar het aantal
afweercellen kan ook nog verder afnemen, soms wel tot de helft van het normale niveau. Het duurt
weer een paar uur voordat het normale niveau dan weer wordt bereikt. Die periode heet het ‘open
raam’. Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat het immuunsysteem in die periode verzwakt
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is en dat mensen – in dit geval lopers – dan dus eerder een infectie oplopen. Maar onderzoekers,
wijzen er op dat de immuuncellen niet weg zijn als ‘het raam openstaat’: ze bevinden zich in je
bloedbaan, op zoek naar infecties. En dat is precies wat ze moeten doen. Dat proces heet
immunosurveillance. En sporten, zoals hardlopen, kan er voor zorgen dat dat sneller en efficiënter
gebeurt.
Het langetermijneffect van hardlopen op je immuunsysteem
Als je kijkt naar het langetermijneffect op het immuunsysteem, dan zie je zeker dat regelmatig
hardlopen voordelige gevolgen heeft. Het zorgt voor een gezonde, ontstekingsremmende
omgeving in het lichaam. Als je ouder wordt, wordt je afweersysteem zwakker, maar hardlopen zou
dat proces kunnen vertragen. Het versterkt, om precies te zijn, je zogenoemde ‘adaptieve’ ofwel
‘verworven’ immuunsysteem. Gaandeweg wordt het beter in het bestrijden van specifieke infecties.
Uit een onderzoek uit 2019 bleek dat wielrenners tussen de 55 en de 79 minder verslechtering van
het immuunsysteem vertoonden dan niet-sporters in dezelfde leeftijdscategorie. Sterker nog: de
onderzoekers ontdekten dat de oudere, meer actieve fietsers evenveel T-cellen (afweercellen)
produceerden als een gemiddelde twintigjarige. Dat betekent, dat ouderen die actief blijven ook
beter reageren op vaccinatie. Een onderzoek in een wetenschappelijke tijdschrift onderschrijft die
stelling. De conclusie: korte én lange trainingen verbeteren de respons van het immuunsysteem op
vaccinatie significant.
Herstel is belangrijk voor je immuunsysteem
Maar kan het ook te veel zijn? We weten dat overtraining kan leiden tot talloze problemen,
waaronder blessures en een burn-out. Hoewel algemeen werd aangenomen dat het ook je
afweersysteem verzwakt, en je zo vatbaarder maakt voor infectieziektes, is dat bepaald geen
uitgemaakte zaak. Er is zelfs recent bewijs dat het lijkt te ontkrachten. Hoe je herstelt, dat is de
sleutel. Goed bijtanken na afloop van je training speelt een belangrijke rol in het voorkomen van
ziektes of blessures. Voeding is cruciaal. ‘Je immuunsysteem heeft vitamines en mineralen nodig
om goed te functioneren.’ Rust is ook van belang.
Hebben topatleten een zwakker immuunsysteem?
We zijn nog steeds niet honderd procent zeker of je, afweertechnisch, ook té veel kan sporten. ‘We
sluiten zeker niet uit dat topatleten meer risico lopen op ziekte, maar dat komt dan waarschijnlijk
niet omdat hun immuunsysteem wordt onderdrukt.
Hebben marathonlopers een zwak immuunsysteem?
Als er wel infecties optreden, wijzen deskundigen op andere factoren dan een verzwakt
afweersysteem. Het zijn de factoren die we de afgelopen paar maanden goed hebben leren
kennen. Het is heel duidelijk geworden dat het bij grote marathons niet gaat om een door
inspanning verzwakt immuunsysteem, maar om duizenden deelnemers die aerosolen
binnenkrijgen en dingen aanraken. De belangrijkste risicofactor om een infectie op te lopen is in
aanraking komen met een virus. Onthoud dat een virus ergens vandaan moet komen. Elke vorm
van sociale interactie – reizen, andere mensen, onhygiënische wedstrijdgewoontes als spugen of
het delen van water – vergroot de kans dat je in aanraking komt met een virus. Hou dat in
gedachten als je weer meedoet aan een wedstrijd. En weet in de tussentijd dat kilometers maken
volgens de laatste wetenschappelijke inzichten juist goed is voor je afweersysteem.
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Hardlopen in tijden van corona
Hardlopen mag het afweersysteem dan niet verzwakken, andere factoren kunnen dat wel. Meer
stress bijvoorbeeld of slechte nachtrust en uiteraard in aanraking komen met het coronavirus.
Lopers wordt geadviseerd om drukke plekken en wegen te vermijden: Het probleem met Covid-19
is dat je je heel goed kan voelen, terwijl je het wel onder de leden hebt en dus anderen kunt
besmetten als je gaat lopen. Vermijd buitensporten als je symptomen van corona vertoont. Het
beste advies is dan rustig aan doen en thuis blijven. Op de lange termijn kan hardlopen je
immuunsysteem verbeteren, maar omdat je het virus er ook mee kunt verspreiden, is het belangrijk
de adviezen van medische experts te blijven volgen: ‘Houd afstand, was je handen regelmatig,
raak geen oppervlaktes aan en vermijd contact met je gezicht. De grote vraag tenslotte: voorkomt
hardlopen dat je corona oploopt? Nee, maar heb je een grotere kans om het te overleven als je het
virus wel oploopt? Ja.

Hartelijk dank voor het mooie stukje over Netty in de Leudallouper van januari.

Ik wil alle vrienden van de maandagavond groep van Lucy, de donderdagavond groep van Karin,
het bestuur en leden van de vereniging heel hartelijk bedanken voor de belangstelling, kaarten,
bloemen en attenties gedurende de lange ziekte van Netty.
Het waren lichtpuntjes in een vaak moeilijke tijd.
Maar vooral de persoonlijke aandacht voor Netty en mij deden ons goed.
Het was een warme deken.
Jammer dat we door Corona elkaar niet veel kunnen zien.
Ik kijk ernaar uit om weer samen te sporten.
Nogmaals mijn hartelijke dank,
Thea Snijders

www.pendersvoetzorg.nl
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Trainingsuur volwassenen

Eind december is er gestart met een ‘trainingsuur’ voor de volwassen atleten. Omdat zij door de
geldende maatregelen slechts in groepjes van 2 kunnen sporten moest er wat anders verzonnen
worden voor de trainingen, groepslessen zijn immers verboden.
Er is gelukkig ruimte voor een versoepeling voor de atleten tot en met 26 jaar. Zij mogen weer in
groepen gaan trainen. Helaas dus nog niet voor alle lopers.
Daarom is er de mogelijkheid om zelfstandig (alleen of in een tweetal) op de baan te trainen onder
toezicht van een bestuurslid of trainer. De trainer is er alleen om toezicht te houden en te kijken of
iedereen zich aan de regels van het protocol houdt, de trainer geeft geen training. Op deze manier
is het mogelijk om in een veilige omgeving te kunnen sporten.
Via onderstaande link kan men zich inschrijven.
https://www.supersaas.nl/schedule/AtletiekLeudal/volwassenen
Het aanbod varieert per week, afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers en
bestuursleden, dus neem geregeld een kijkje mocht je gebruik willen maken van het trainingsuur.
Dit trainingsuur wordt in ieder geval aangeboden tot en met het eind van de ‘harde lockdown’. We
hopen natuurlijk dat de maatregelen snel versoepeld kunnen worden zodat we meer
trainingsmogelijkheden hebben.

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.
Op 1 februari 2021 is mevrouw Mimi Hendriks-Paping (Moeder Corine Ligtenberg) op hoge leeftijd
overleden. Reeds vele jaren heeft zij onze vereniging als VRIENDIN gesteund. Wij wensen haar
familie veel sterkte en zijn zeer dankbaar dat zij ons vereniging zo lang heeft gesteund.
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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
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 2021
De bedragen voor verenigingscontributie, bondsbijdrage (Atletiekunie) en eventuele wedstrijdlicentie (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
Pupillen (t/m 11 jaar)
Junioren (t/m 19 jaar)
Senioren
Sportief Wandelen
Zonder trainingen

Club contributie
(per jaar)
€ 99,25*
€ 114,50*
€ 147,50*
€ 103,50*
€ 50,-

Atletiekunie
basiscontributie
€ 15,90
€ 16,80
€ 18,15
€ 18,15
€ 18,15

Atletiekunie
wedstrijdlicentie
€ 8,60
€ 15,30
€ 24,50

*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): € 8,-.
Overschrijvingskosten naar een andere vereniging (eenmalig): € 10,95.
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.
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Atletiek Leudal Trainingsschema 2021
Categorie
Mini, C, B en A Pupillen

Junioren D
Junioren C
Junioren C, B en A
Extra: Junioren + PupA
en looptraining Senioren
Lopersgroep

Dames Recreanten
Sportief Wandelen

Dag

Tijd

Locatie

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag*
Dinsdag*
Dinsdag*

18:30-19:30
18:30-19:30
20:00-21:00
20:00-21:30
20:00-21:30

Baan
Baan
Baan
Baan
Baan

Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag

19:00-20:30
18:30-19:30
19:00-20:30
20:00-21:30
19:00-20:30
19:30-20:30
10:00-11:00
09:00-10:00

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)

Trainer(ster)s
Michael, Kevin, Lisa,
Marit, Saar, Jesse, Yorick
en Alicia
Monique
Monique
Ton
Michael
Michael, Monique, Jack
Germana
Jack
Germana
Olaf, Jack
Lucy
Lucy
Geert/Annemie
Christien
Karin

* Tijdelijk naar de maandagavond in verband met de avondklok.

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, gaan niet alle trainingen door zoals gepland. Hou
de nieuwsbrieven en website in de gaten voor updates!
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
Monique Uiterwijk
Jack Beijnsberger
Ton Cranen
Germana Travaglini
Geert Heeskens-Reijnen
Karin Heeskens-Reijnen
Annemie Saes-Rechmann
Lucy Snijders
Olaf van Buul

06-34656945
0475-495473
0475-581540
0475-494593
06-81531531
06-53240622
06-81574211
06-44014836
0475-493469
0495-496343

Kevin van Heel
Marit Joris
Lisa Roumen
Saar Stijnen
Yorick Snijders
Jesse van Roy
Alicia van Leeuwen
Patrick Snijders (inval)
Thijs Verstappen (inval)

06-46453341
06-12699950
06-40992813
0475-491523
0475-214638
06-10589306
06-83275875
0475-453165
0475-592359
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Lijst van bestuursleden en aanspreekpunten van de commissies
Atletiek Leudal
Website
E-mail
Ledenadministratie
Bankrekening

Postbus 3068 6093 ZH Heythuysen
www.atletiekleudal.nl
info@atletiekleudal.nl (algemeen, secretariaat)
ledenadministratie@atletiekleudal.nl
NL66 RABO 0122207130

Bestuur
Mat Skrabanja (voorzitter)
Bert van Bogget (penningmeester)
Germana Travaglini
Bram Geven

0475-496189
0475-494526
06-81531531
06-83137338

Jeugdcommissie
Wim van Rooyen
Monique Stevens
Michael Snijders
Elke van Rooij
Kevin van Heel
Marco Rietjens
Ton Winkelmolen
Bram Geven

0475-491125
06-18682913
06-34656945
06-42530655
06-15092192
06-20267845
06-27996757
06-83137338

Jeugdwedstrijdsecretariaat
Monique Uiterwijk (inschrijvingen)
Monique Stevens (communicatie)

0475-495473
06-18682913

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
Monique Uiterwijk

0475-214638
0475-581540
0475-495473

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

Clubkledingcoördinator
Lammy Fokkema

0475-476088

theo.fokkema@live.nl

0475-496226

kroja@planet.nl

06-40992813

mt.tellers@kpnmail.nl

06-22245269
06-83137338

HWABoonen1952@kpnmail.nl
kees.van.rijn@kpnmail.nl
deleudallouper@outlook.com

Vertrouwenscontactpersoon
Jan de Kroon
Vertrouwenscontactpersoon jeugd
Thea van Bruggen-Tellers
Clubbladredactie
Har Boonen
Kees van Rijn
Bram Geven

mat_helmie@hotmail.com
bertenlenie@home.nl
germana.travaglini@gmail.com
bramgeven@hotmail.com

mvan_rooij@hotmail.com
monique@snijders-en-stevens.nl

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen.

Tot de volgende uitgave!
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