
Heythuysen, september 2021 

Beste Atletiek Leudallers, 

Excuus voor deze iets verlate editie van de Leudallouper, daar was een reden voor. We wilden de 
uitkomst van onze extra Algemene Ledenvergadering nog even meenemen in deze editie en dat 
kun je lezen op pagina 3.  

Gelukkig komen we nu eindelijk echt uit de corona-maatregelen en dat zie je op veel plekken terug 
in deze volle editie van de Leudallouper. Bijvoorbeeld doordat we vanaf 26 september, na 
anderhalf jaar, weer gaan starten met de Bosloop. Je ziet het ook doordat we veel uitslagen en 
wedstrijdverslagen opnemen. Met daarbij twee zeer bijzondere wedstrijdverslagen waarvoor deze 
redactie gezamenlijk het petje afdoet en een hele diepe buiging maakt voor Theo Fokkema en 
Patrick Snijders die deelnamen aan de “Tour for Life” en voor onze Iron Lady en Iron Man, Sandra 
en Ruud, die voorafgaand aan een hele marathon eerst nog even 3,8 km zwemmen en 180,2 km 
fietsen. De mederedacteuren houden de buiging nog even aan voor Bram, die naast redactie- en 
bestuurslid ook nog zo’n beetje alle baanrecords aan flarden loopt. 

Ook gaan we als vereniging vanaf volgend jaar een nieuw soort samenwerking aan met de 
Heerschap Groep, probeert Kees nog altijd Rotterdam te halen en hebben we artikelen over de 
Wandelweek 2021, de clubkampioenschappen op 26 september, Rabo ClubSupport 2021 en de 
Hubo Heitse Figuren en Logo Loop. Kortom: we zitten boordevol. 

Veel leesplezier! 

Har Boonen hwaboonen@live.nl 
Kees van Rijn kees.van.rijn@kpnmail.nl  
Bram Geven  deleudallouper@atletiekleudal.nl 

Uiterste inleverdatum kopij clubblad november 2021: 

 28 oktober 2021  

via: deleudallouper@atletiekleudal.nl  
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26 september: Clubkampioenschappen 
26 september: 434e Leudal Bosloop 

6 oktober: Algemene Ledenvergadering 
24 oktober: 435e Leudal Bosloop 

28 november: 436e Leudal Bosloop 
n.t.b.: Trailrun Leudal

We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren: 
21 september – Teng Hennissen   2 oktober – Roos Gielens 1 november – Cas van de Loo 
22 september – Senn van Bilsen 17 oktober – Stan Scheepers 5 november – Levi Ras 
25 september – Jurre Snijders 18 oktober – Job Berghs 7 november – Stijn van de Loo 
28 september – Anna Hollander 20 oktober – Saar Stijnen 8 november – Yorick Snijders 
29 september – Raf de Klein 21 oktober – Renske van Roij 

De spreuk van Agnes: 

Ingezonden door Agnes Rijks. 

OPROEP: Clubblad redactie leden gezocht! 
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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Leudal Bosloop weer van start! 
Na ruim anderhalf jaar kunnen we weer los! Op zondagochtend 26 september starten we weer met 
onze Leudalbosloop. Het vertrouwde bosrijke parcours ligt er nog mooi bij. Heuveltje op en af, ren 
langs de laatste paarse tinten van de bloeiende heide.  

Het 3 kilometer lange parcours kan maximaal 5x gelopen worden (15 kilometer max.). Aan de 
finish tijdregistratie door onze professionele jury. Voor de jeugd 2 rondjes van 500 meter met een 
lekkere verrassing aan de finish. 

Start jeugd 9.45 uur. 
Start volwassen 10 uur. 

Inschrijfkosten: jeugd €1 en volwassen €2. Gratis voor leden van Atletiek Leudal.  
 
Deze loop vindt plaats bij Restaurant De Busjop in Heythuysen.  
 
LET OP: de inschrijving vindt in principe binnen plaats. Daarom is er een controle van de 
CoronaCheck-App (QR code) of papieren bewijs. Heb je geen QR code (bij), dan is het ook 
mogelijk om je buiten in te schrijven.  

 
Samenwerkingsovereenkomst met de Heerschap Groep 
Op vrijdag 17 september heeft het bestuur met de 
Heerschap Groep, vertegenwoordigd door Tom van der 
Putten, een samenwerkingsovereenkomst getekend. 
Deze gaat per 1 januari 2022 in. De Heerschap Groep 
heeft een uniek concept bedacht (Heerschap Verbindt!) 
waarin verenigingen, naast een jaarlijks 
sponsorbedrag, tevens worden uitgedaagd om middels 
bepaalde acties extra inkomsten te genereren.  

Omdat dit contract erg veel mogelijkheden biedt voor 
onze vereniging is het bestuur erg enthousiast.  

We zullen iedereen goed informeren over  
eventuele ontwikkelingen en de momenten waarop we in actie komen.  

 
Algemene Ledenvergadering 15 september 2021 
Op woensdagavond 15 september heeft een ALV plaatsgevonden. Deze ALV is bijeengeroepen 
om de vernieuwde statuten en het nieuwe bestuursreglement goed te keuren.  

Voor het goedkeuren van de statuten waren 132 stemmen nodig, deze zijn helaas niet behaald. 
Het bestuursreglement is wél goedgekeurd.  

Op 6 oktober aanstaande zal een extra ALV plaatsvinden om o.a. de statuten goed te keuren. De 
uitnodiging vind je snel in de mail.  

De notulen van deze ALV kan gevonden worden achteraan in het clubblad.  
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Sportweekend 17/18 juli bij Atletiek Leudal 
Om 13.00 uur ‘s morgens beginnen we met de 100m horden. Wat lijkt die baan lang met al die 
hordes die daar staan. Als dat maar goed komt… 

We beginnen gezamenlijk met een warming-up. Na een paar rondjes warmlopen, loopscholing en 
wat versnellingen is iedereen wel warm. Doordat we gezamenlijk een warming up doen weet je 
zeker dat je geen oefening vergeet. Na een paar keer uit het startblok over 2 hordes gaan, weten 
we dat dat goed gaat komen. 

Na de hordes gaan we door naar de andere onderdelen. Hoogspringen, kogelstoten en als laatste 
onderdeel van die dag de 200 meter. Het is leuk om te zien dat met de onderdelen iedereen een 
andere techniek/tactiek gebruikt. 

De volgende dag beginnen we met verspringen. Zelf was ik een paar minuten te laat… oepsie. 
Maar gelukkig hebben we een heel relaxed team en mocht ik natuurlijk gewoon nog mee doen. 

De laatste onderdelen van de meerkamp zijn aangebroken. We hoeven alleen nog het 
speerwerpen te doen en daarna de 800m. Na zo een dag ben je toch wel moe maar aan de 
andere kant voel je je tevreden en energiek. Ik denk dat iedereen heel erg blij mag zijn met 
zijn/haar resultaat. We hebben ons best gedaan en vooral genoten! 

door Hannah Cranen 

De uitslagen van zowel de zevenkamp als de athletics champs staan vermeld onder ‘Uitslagen’ 
achterin het clubblad.  
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You are an IRONMAN! 
De beroemde woorden aan de finish die ons nog steeds kippenvel bezorgen. Wellicht niet alom 
bekend binnen de atletiek echter een IRONMAN is een hele triatlon waarbij je 3,8 kilometer zwemt, 
180,2 kilometer fietst en 42,2 kilometer rent. Wij, Ruud en Sandra, kozen ervoor deze afstand te 
leggen in Vichy, de authentieke kuurplaats in midden Frankrijk. 

De voorbereiding 
Heb je zelf ooit een ultraduur evenement gedaan dan weet je wellicht dat een goede voorbereiding 
het halve werk is! In ons geval bestond de voorbereiding uit vele trainingen in de aerobe en 
vetverbrandingszone om zo deze lange duurrace te voltooien. Met andere woorden: je lichaam 
‘trainen’ om in een lage zone te blijven zodat je sneller herstelt en ook meer trainingen in de week 
aankunt. Daarnaast vraagt een voorbereiding naast een (corona) baan efficiëntie, strak plannen en 
dingen slim combineren. Dus terug hardlopen vanuit het zwembad, hardlopen met de hond, fietsen 
naar het werk, oefeningen doen voor het ontbijt en grote boodschappen doen in plaats van 
kleine… alles in het kader van tijdswinst en trainen. Je wilt immers fris verschijnen op een 
IRONMAN! 

De laatste weken 
De laatste twee weken stonden in het teken van taperen, gas terug nemen. Na trainingsweken van 
15-25 uur mag dat ook wel. Dat is altijd ontzettend moeilijk, omdat sporters, en wij ook het liefst
trainen. Echter hebben wij naar vele jaren van duurraces wel het besef dat dit wellicht de
belangrijkste fase is om het lichaam te laten herstellen en ‘de vorm van de dag’ te krijgen. De
laatste week hebben dan ook vooral bij het zwembad of voor onze tent siësta gehouden en een
boekje of twee uitgelezen. In de laatste dagen voor de race loopt de spanning op; voel ik nu wat
pijntjes? Kan ik dit wel? Heb ik wel genoeg getraind? Wat moet ik eten in de wedstrijd? Allemaal
onzinnige piekermomenten natuurlijk, je bent top fit, leeft als een atleet en weet precies wat je
moet doen.

Race time! 
Dan is het zover. Na maanden voorbereiding, een ijzeren discipline, een prachtig parcours en een 
atmosfeer in stad zijn we klaar voor de start. Om 4:15 uur ging de wekker en om 4:30 uur zaten we 
aan het ontbijt waar de spanning was af te lezen bij onze medeatleten. 5:30 uur, Maria Caelers, de 
vrouw van Wim die ook de hele deed, pikte ons op. Aangekomen bij de startlocatie maakten we 
ons gereed voor de start: fietsspullen checken, voeding op de fiets, wetsuit aan. 6:20 uur, vijf 
minuten voordat de profs starten voert de speaker de spanning met op de achtergrond de beats 
van opzwepende muziek. Five, four, three…. off we go…. 1800 atleten die op elke 5 seconde het 
water induiken, dat is een kippenvel momentje. Zelf (Ruud) dook ik 10 minuten na de nummer één 
het water in en Sandra nog eens een minuut of 10 later. Het zwemmen ging, ondanks dat de 
zwembaden lange tijd dicht waren top, met een tijd van 1:04:52 uur en Sandra in 1:10:47 uur. 
Inmiddels stond de zon aan de hemel, probeerden we zo snel mogelijk ons wetsuit uit te krijgen en 
alle spullen in de tas te gooien. Het soepele repertoire van een triatleet; helm op, startnummer om, 
bril op, schoenen aan, en op richting het fietsonderdeel, 182 kilometer met 2300 hoogtemeters.  

Fietsen is mijn geliefde onderdeel, en de 182 kilometer vlogen dan ook letterlijk als figuurlijk 
voorbij. Met een gemiddelde van 30 km per uur reed ik aardig voor in de wedstrijd mee. Sandra 
deed het bij de vrouwen ook prima met een fietstijd van 6:55:30 uur. Ondanks de mooie fietstocht 
zat niet alles mee, in de bergen kregen we een fikse regenbui op ons waarna onze spieren in de 
afdaling flink afkoelden, wat zijn effect later zou hebben op ons hardlooponderdeel.  
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De marathon, normaal gesproken al een uitdaging op zich laat staan na 7 á 8 uurtjes sporten. 
Sandra was in topvorm en had zich verheugd op dit onderdeel. Na een sprong van de fiets voelden 
we het beide, een verkrampte spier.. ai … och wie weet wellicht loop je het wel eruit. Rondje één 
van de vier ging nog redelijk echter voelden Sandra als ik al aan dat dit niet een top marathon ging 
worden. Nu komt het onderscheid tussen de “iron” en “man”, je lichaam zegt; “stoppen” de 
gedachten zeggen “doorgaan”. Het mentale aspect is wellicht het moeilijkste te trainen van alles, 
echter opgeven staat niet bij ons het woordenboek dus wat doe je, je wijzigt de tactiek. Een goede 
tijd op de marathon los laten en zorgen dat je 
de finish haalt. Onze slechtste, fysiek gezien, 
marathon ooit, met tijden Ruud 4:16:31 uur en 
Sandra 4:09:59 uur, maar onze beste mentale 
prestatie. De laatste meters, je loopt de rode 
loper op je bent er, de speaker roept je naam; 
“Ruud, you are an Ironman”… o yes I am! 
Deze medaille smaakt beter dan een koud 
biertje, geloof me. 

Last words! 
Trots op een prachtig resultaat, een 
herinnering voor het leven, een gezonde 
levensstijl, en een gezellige week met een 
groep van 21 atleten en supporters. Mocht je 
zelf ‘ooit’ twijfelen over een ultraduur race, dan 
zeggen wij, niet doen GO FOR IT, maak mooie 
herinneringen!   

Groet Ruud & Sandra Bongers 

P.S. Mocht je tips willen spreek ons dan gerust 
aan. 

Theo Fokkema en Patrick Snijders in de Tour for Life 
Atletiek Leudal leden Theo en Patrick hebben van 29 
augustus tot en met 5 september meegedaan aan de Tour for 
Life, een fietstocht van Bardonecchia naar Valkenburg voor 
het goede doel. In deze 8 dagen hebben de mannen meer 
dan 1300 kilometer en bijna 20.000 hoogtemeters afgelegd, 
een geweldige prestatie! 
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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 

 
 

 
 

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

 
www.fysioheytse.nl  

www.steinerautoschade.nl 
  

http://www.michaelsnijders.nl/
http://www.dierenkliniekheythuysen.nl/
http://www.rabobank.nl/
http://www.lemmentuinenpark.nl/
mailto:erna@fysioheytse.nl
http://www.fysioheytse.nl/
http://www.steinerautoschade.nl/
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Wandelweek 2021 
Door de corona konden we dit jaar geen Vierdaagse organiseren zoals we dat “normaal” zouden 
doen. Toch vond de commissie dat we iets moesten doen binnen de regels van corona. Geen 
inschrijvingen, posten en verzorging. We deelden op terras op anderhalve meter gratis de routes 
uit. Deze waren door vrijwilligers allemaal nagelopen en heel duidelijk beschreven. We wilden toch 
iets organiseren om de binding met de wandelaars vast te houden. Helaas liet de berichtgeving in 
De Limburger door een misverstand bij de Limburger ons in de steek. Maar toch stonden er op 
maandag 65 mensen aan onze uitdeeltafel. De dinsdag en donderdag was het weer voor de 
wandelaars heel slecht maar toch nog 20 deelnemers aan de wandel. We kunnen toch terugkijken 
op een geslaagde activiteit en hopen in 2022 weer een echte 4 daagse te kunnen organiseren. 
 

Hubo Heitse Figuren en Logo Loop 
Er kon dit jaar geen Hubo Heitse Leudalloop gehouden worden. De Avondloopcommissie wilde 
toch iets voor de lopers organiseren en dus werd er een wedstrijd uitgeschreven waarin de als 
loper een figuur of het woord Hubo al lopend of wandelend uitgebeeld kon worden. Onze sponsor 
had mooi prijzen ter beschikking gesteld en deze werden door Henk en Margriet aan de winnaars 
uitgereikt.  

 
 
Rabo ClubSupport 2021 
Dit jaar kunt u van 4 t/m 24 oktober stemmen op uw favoriete club bij Rabo ClubSupport. Als u lid 
bent van Rabobank Peel, Maas en Leudal, mag u 3 stemmen uitbrengen op uw favoriete 
verenigingen.  

Met uw stem voor Atletiek Leudal kunnen wij de jaarlijkse rolstoeltocht voor de oudere, minder 
mobiele inwoner van de gemeente Leudal, de wandel 4-daagse en diverse hardloopevenementen 
organiseren. Ook kunnen wij dan nieuwe jeugdtrainers opleiden zodat wij de mogelijkheid blijven 
bieden dat iedereen, van jong tot oud, bij ons kan komen sporten.  

Ben je lid van Rabobank? Dan kun je vanaf 4 oktober stemmen via de app. Ga naar het overzicht 
van deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar!   

https://bankieren.rabobank.nl/online/nl/qsl_debitcardlogon.do
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Road2Rotterdam (4). Tja, of toch maar via Terschelling? 
Wat schreef ik toch allemaal op in juli; dat ik heel erg op de weg terug was. Dat was toen zo en is 
nog steeds zo. Mijn herstel ging en gaat behoorlijk voorspoedig. Ik ben vanaf dinsdag 27 juli weer 
terug bij de trainingsgroep. Dat wil zeggen; ik bungel er een beetje achteraan als het gas echt 
opengaat. Maar ben er wel gewoon bij en ik geniet er erg van dat ik weer samen met mensen train, 
hardloop en klets. Dat had ik gemist. Het trainen werd er leuker door en mijn plezier erin nam 
daardoor heel erg toe. Werd het van iets therapeutisch ineens weer iets sociaals en sportiefs. 

Ondertussen ben ik mij de afgelopen twee maanden stapje bij beetje bewust geworden dat mijn 
lichaam het gewoon nog niet gaat trekken dit jaar, de hele marathon. Als ik realistisch ben is het 
gewoon te zwaar. De afstand nog veel te groot. Ben ik gewoon op dit moment nog niet goed 
genoeg. Wel ben ik jaloersmakend fit voor een 61 jarige potentiële aanstaande ex-dubbele-
kankerpatiënt, maar ga ik het dit jaar niet voor elkaar krijgen. Gewoon omdat mijn herstel nog 
steeds wel vordert, maar in zulke kleine stapjes en met steeds nieuwe “ups” en soms ook “downs”, 
dat het niet verantwoord en ook niet te combineren is met mijn medische behandelingen, die ik nog 
steeds onderga. Die bestaan uit blaasspoelingen en hormooninjecties om de testosteronspiegel te 
verlagen. 

Iets van teleurstelling voel ik wel. Maar dat mag ik eigenlijk 
niet van mijn medische staf. Staf is daarbij misschien een 
beetje een groot woord, maar bij elkaar zijn er nogal wat 
mensen druk met mij. Mijn stralingsarts is onder de indruk 
van mijn herstel van de prostaat en mijn huidige PSA is 
0,07 (eiwitmarker in het bloed die aangeeft hoe je prostaat erbij staat en lager is beter, gezonder). 
Dat is extreem laag voor een man van mijn leeftijd, zelfs zonder ziekte. En mijn uroloog en huisarts 
roepen vergelijkbare dingen. Ik mag, vanuit de eerste diagnose ongelofelijk blij zijn zoals het nu 
met me gaat en dat ben ik ook. Maar het heeft me ongelofelijk veel tijd gekost om een startnummer 
voor Rotterdam te bemachtigen en dat heb ik nu. Misschien voor de kat zijn viool. 

Dus ik heb slecht nieuws voor jullie. Mijn road2Rotterdam-verhaal krijgt nog een paar afleveringen 
meer en op 24 oktober 2021, de dag van de Rotterdam-marathon, ben ik vooral in Rotterdam om 
dochter Lisa en teamgenoten Har en Guus aan te moedigen. Tenzij hij niet doorgaat, bijvoorbeeld 
vanwege corona, want dan heb ik weer tot 10 april 2022 voor een nieuwe aanloop en om die reden 
houd ik mijn startnummer ook nog even aan. 

Tot die tijd probeer ik wel gedisciplineerd verder te trainen. Eerst maar eens 
voor de halve marathon. En dat plan zag er zo uit dat na de 10KM-wedstrijd 
bij de Obvion-Run op 4 juli, waar ik de vorige keer over schreef, dan via de 
Dam-tot-Dam-loop (16 KM, oorspronkelijk gepland op 19 september 2021 en 
inmiddels geannuleerd), de City-Pier-City-loop (1/2 marathon om de afstand 
weer eens te proeven zonder doeltijd, gepland op 26 september en inmiddels 
ook geannuleerd) uiteindelijk op 7 november ga deelnemen aan de 
Berenloop op Terschelling. Deze laatste staat nu nog op de rol en ik hoop dat 
dat zo blijft, want dan is dat voor nu “mijn plan” of trainingsdoel en in plaats 
van voor de “hele” train ik nu onder leiding van, jawel, drie gerenommeerde 
coaches voor die “halve marathon”; Jack op de dinsdag, Olaf op de donderdag op de baan en op 
zaterdag en zondag onder leiding van digitale coach Greg McMillan van Garmin. 
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Ook blijft het wel een beetje een ding, als het net niet 
zo lekker gaat zoals je zelf hebt bedacht. Het helpt 
daarbij wel als je op een aantal momenten gewoon 
even tegen je eigen grenzen aanloopt. Dan accepteer 
je het of misschien beter geformuleerd; het wordt een 
vanzelf een realiteit en je oorspronkelijke plan een 
utopie. De laatste tijd nemen bijvoorbeeld mijn 
loopafstanden wel toe, maar mijn snelheid bijna niet of 
heel erg weinig. Na een hele rustige opbouw train ik al vanaf 20 april inmiddels 4 keer in de week 
op hardlopen. Na een aanvankelijk snelle progressie kan ik wel gestaag steeds verder en langere 
stukken hardlopen, maar de snelheid, voor zover ik me die uit het verleden kan herinneren, en 
denk daarbij aan een tempo van een kilometers in ongeveer 5 minuten, dat blijft weg. Maar ja, 
vandaag wel een duurloopje van 19 kilometer gemaakt en erg van genoten. 

Mijn eerste 10KM wedstrijd was de Obvion-Run in Heerlen op 4 juli. Daar 
kwam ik na 57 minuten en 36 seconden over de finish. Ik had toen het 
idee dat ik deze tijd na een tijdje doortrainen vrij gemakkelijk zou moeten 
kunnen verbeteren als ik dan mijn volledige trainingsschema van coach 
Greg had afgewerkt en als ik dan die poging niet in “een heuvelland” zou 
doen. Bepaald bergachtig is het niet in en rond Heerlen, maar toch ook 
niet helemaal vlak. En overal waar het stijgt ben ik momenteel helemaal niet meer vooruit te 
branden. 

Op 13 juli, nu met dochter Lisa als haas, heb ik een heel erg 
serieuze poging gedaan om mijn PR op de 10K omlaag te 
brengen. Daarvoor hadden we een compleet vlak parcours 
uitgekozen tussen Nieuwstad en de Duitse grens en ons 
helemaal gegeven….om uiteindelijk tot op de seconden 
opnieuw 57 minuten en 36 seconden te lopen. Daar zit dus een 
soort van glazen plafond in mijn snelheid, een begrenzing waar 
ik niet bovenuit kan komen. De foto rechts is gemaakt net 
voordat we startten. Nog vol verwachting van de grote stap 
voorwaarts die ik zou gaan maken, ergens tussen de 53 en 55 minuten. Dat was realiteits-check 1. 

Mijn Vo2-max daalt. Na aanvankelijk een snelle stijging van mijn Vo2-
max is deze recent weer begonnen te dalen. Voor mensen die dit nog 
niet uit hun hoofd kennen: de VO2max ofwel het maximale 
zuurstofopnamevermogen is het maximale volume (V) zuurstofgas 
(O2) dat het menselijk lichaam per tijdseenheid kan transporteren en 
metaboliseren bij lichamelijke inspanning, gemeten op zeeniveau. De 
waarde van de VO2max is een indicatie van iemands fysieke 
conditieniveau en voor ons lopers is het de indicator die aangeeft hoe we er aan toe zijn. Als die 
dus afneemt, kun je beter geen marathon gaan lopen, leek me. Dat was realiteits-check 2. 

Dus nu een beetje geduld oefenen en op naar Rotterdam via Terschelling. 

 
Kees 
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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   1/3 pagina: € 110/jaar  
1/6 pagina: € 75/jaar   1/2 pagina: € 125/jaar  
1/4 pagina: € 90/jaar   hele pagina: € 150/jaar   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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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Wedstrijd 26 september 
Op zondag 26 september 2021 vinden de clubkampioenschappen van Atletiek Leudal plaats, 
georganiseerd door de jeugdcommissie. Het programma is als volgt: 

10:00 – 13:00: Vierkamp (junioren A-C en senioren)  
14:00 – 16:30: Athletics Champs (pupillen en junioren D) 
17:00: Grote Atletiek Leudal Familie Estafette 
 
De Vierkamp bestaat uit de 100 meter, hoogspringen, speerwerpen en 800 meter. Zondagmiddag 
zal aansluitend op het laatste onderdeel van de vierkamp de Athletics Champs plaatsvinden. Deze 
beginnen om 14:00 (vanaf 13:30 kunnen de atleten de baan op). 

We eindigen de wedstrijddag met de welbekende en populaire Grote-Atletiek Leudal-Familie-
Estafette, de ‘GALFE’. Dit is een onderdeel waar jullie met de hele familie aan mee kunnen doen. 
Deze estafette gaat over 4 afstanden, te weten 100-200-300 en 400 meter, een zgn. Zweedse 
estafette. De ploeg moet alleen uit familieleden bestaan. Ook ‘nep-families’ kunnen meedoen aan 
de GALFE, maar deze maken geen kans op een prijs.  
 
Inschrijven kan via de website. Aanmelden voor de GALFE kan op de wedstrijddag zelf. 
 
Grote Clubactie 2021 
Zaterdag 18 september 2021 is de Grote Clubactie weer van start gegaan, en Atletiek Leudal doet 
natuurlijk mee!   

Inmiddels hebben de jongste jeugdleden een verkoopboekje ontvangen. Oudere jeugdleden en 
iedereen die loten wil verkopen mogen ook een verkoopboekje pakken.  

IN HET KORT: Je mag loten verkopen van de Grote Clubactie loterij. Op deze manier verdien je 
centjes voor de club én voor jezelf: de club  ontvangt €2,40 per verkocht lot en daarvan ontvang  
jijzelf van ons maar liefst €0,50 per lot, als je er 10 of meer verkoopt. De netto opbrengst van de 
verkoop door jeugdleden gaat naar de jeugdcommissie waarmee ze leuke activiteiten voor de 
jeugd kunnen gaan organiseren. We hebben dus iedereen zijn hulp nodig om van de Grote 
Clubactie een groot succes te maken. Doe jij ook mee?  

Wat gaan wij doen met de opbrengst? 
De jeugdcommissie heeft verschillende doelen opgesteld die we gaan doen als de doelen behaald 
worden. Hoe meer loten er verkocht worden, hoe uitgebreider het jeugdledenuitje! 
 
Doel 1: €600  Stormbaan op de atletiekbaan 
Doel 2: €1200  Uitje naar E-village 
Doel 3: €1500  Uitje naar binnenspeeltuin/Klimbos Weert 
Doel 4: €2000  Uitje naar trampolinepark 
Doel 5: €2500 à Uitje naar Toverland 

Update na week 1: Het eerste doel is al bereikt! Mede dankzij de verkoop van twee superloten door: A.C.P. 
Keukenrenovaties in Roggel en Zangeres Kelly!  
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Alle info is op https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/ te vinden, en op de website.  
Uitslagen  

 
Athletics Champs zondag 18 juli 2021 

Groep Kevin 

Naam 40 m sprint 
(sec) 

Verspringen 
(m) 

Vortex (m) Slingeren 
(m) 

Meters 
maken (m) 

Bram Geraats 7,13 3,00 18 12,00 850 
Maud Geraats 7,56 2,60 9 8,40 800 
Lotte Steijvers 9,08 1,50 7 4,00 650 
Ian Hoebers       8,09 2,00 10 8,10 600 (met val) 
Stan Scheepers 7,44 2,90 13 7,90 1000 
Koen Vallen 7,16 3,10 14 10,60 1050 
Oskar Madsen - 2,70 11 10,00 - 
Rens Thijssen 8,53 1,90 9 8,00 650 
Timo Ruber 8,06 2,90 12 8,70 600 

 
Groep Lisa/Jesse 

Naam 40 m sprint 
(sec) 

Verspringen 
(m) 

Vortex (m) Slingeren 
(m) 

Meters 
maken (m) 

Daan Steijvers 8,10 2,44 26 14,60 650 
Niels Eyckmans 7,56 2,50 18 11,10 600 
Lara Kokkelink 7,09 2,87 9 8,80 850 
Lynn Ras 7,18 2,30 10 9,80 850 
Stan Huberts 7,50 3,00 11 9,40 850 
Evie Thijssen 7,53 2,60 15 6,80 850 
Noud Joosten 7,21 2,43 23 12,30 650 
Raf Kierkels 7,25 2,46 14 10,10 850 

 

Groep Marit/Yorick 

Naam 60 m sprint 
(sec) 

Verspringen 
(m) 

Vortex (m) Slingeren 
(m) 

Meters 
maken (m) 

Alexander Houben 11,03 2,60 12 10,30 850 
Fleur Verhaegen 9,63 3,00 23 13,30 850 
Levi Ras 9,57 3,10 22 12,60 1000 
Nout Vallen 10,37 2,90 31 13,00 1000 
Els Neuteboom 10,42 2,90 28 12,10 850 
Sven Eyckmans 10,06 2,70 26 14,80 750 
Stan Levels 13,59 2,50 17 13,30 700 

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@atletiekleudal.nl. Jouw uitslag 
wordt dan ook opgenomen in het clubblad. 

 

https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/
http://www.uitslagen.nl/
http://www.atletiek.nu/
http://www.uitslagen.nl/
http://www.atletiek.nu/
mailto:deleudallouper@atletiekleudal.nl
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Julia Bitter 9,18 - 23 17,10 900 
Renske van Roij 9,59 3,10 16 16,30 800 

 
Zevenkamp zaterdag/zondag 17 en 18 juli 2021 

Uitslagen dag 1 
 

100mH (s) Hoog (m) Kogel (m)   200m (s) 
Ton Winkelmolen 14.2 1.70 12.53 24.4 
Bram Geven 15.1 1.55 8.68 23.4 
Kevin van Heel 20.6 1.55 11.47 27.2 
Luuk Bitter 17.7 1.45 7.96 28.7 
Yorick Snijders 17.8 1.55 7.76 29.7 
Koert-Jan Scholten 19.6 1.40 8.56 30.6 
Jesse van Roij 21.6 1.20 8.90 31.7 
Michael Snijders 21.8 1.30 8.91 36.4 
Kevin van Oudheusden / / / / 
     
Hannah Cranen 17.8 1.35 6.51 27.6 
Marit Joris 19.3 1.40 6.44 30.2 
Elke van Rooij 19.2 1.30 6.64 31.1 
Sam Cauven 21.6 1.25 5.50 31.0 
Manon van Rooij 21.4 1.20 6.05 32.0 

 

Uitslagen dag 2 
 

Ver (m) Speer (m) 800m (min) 
Ton Winkelmolen 5.31 28.09 2.21,8 
Bram Geven 5.54 20.18 2.18,0 
Kevin van Heel 4.74 31.15 2.45,8 
Luuk Bitter 4.72 24.27 2.48,9 
Yorick Snijders 4.75 17.06 3.00,9 
Koert-Jan Scholten 4.60 20.41 3.06,1 
Jesse van Roij 3.92 30.87 3.25,8 
Michael Snijders 4.15 26.21 4.10,0 
Kevin van Oudheusden 4.47 23.57 2.08,5     

Hannah Cranen 4.65 19.10 2.58,0 
Marit Joris 4.35 19.43 3.15,9 
Elke van Rooij 3.84 18.94 3.03,3 
Sam Cauven 4.34 15.44 3.15,9 
Manon van Rooij 4.33 11.43 3.42,2 
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Puntentotaal 

Plaats Naam 100mH hoog kogel 200m ver speer 800m Totaal 
1 Ton Winkelmolen 950 855 696 943 645 440 799 5.328 
2 Bram Geven 828 678 443 1.039 712 292 851 4.843 
3 Kevin van Heel 254 678 626 695 490 498 508 3.749 
4 Luuk Bitter 520 566 397 577 485 369 475 3.389 
5 Yorick Snijders 509 678 384 503 492 234 357 3.157 
6 Koert-Jan Scholten 336 512 436 441 454 297 311 2.787 
7 Jesse van Roij 183 312 458 370 290 493 163 2.269 
8 Michael Snijders 170 409 458 131 343 405 1 1.917 
9 Kevin van Oudheusden / / / / 421 355 987 1.763 
          
1 Hannah Cranen 509 460 304 663 466 272 384 3.058 
2 Marit Joris 363 512 299 468 391 278 232 2.543 
3 Elke van Rooij 372 409 312 408 272 269 335 2.377 
4 Sam Cauven 183 359 240 414 388 205 232 2.021 
5 Manon van Rooij 196 312 274 351 386 132 73 1.724 

 
04-07-2021 The 4th of July Track Meeting, Dongen 
Onderdeel Categorie Naam Resultaat Plaats 
800 meter JJA Kevin van Oudheusden 2.07,25  3 
800 meter JJA Jesse Hollander 2.26,80 5 
1500 meter JJA Kevin van Oudheusden 4.43,91 1 

 
08-07-2021 Trackmeeting Rotterdam Atletiek, Barendrecht 
Onderdeel Categorie Naam Resultaat Plaats 
1500 meter JJA Kevin van Oudheusden 4.32,56 66 

 
16-07-2021 Sprint-Horden-MiLa wedstrijd, Rotterdam 
Onderdeel Categorie Naam Resultaat Plaats 
800 meter JJA Kevin van Oudheusden 2.09,11 4 
800 meter JJA Jesse Hollander 2.33,61 25 

 
22-08-2021 Terug van vakantie: Sprinten, Horden of Mila, Tilburg 
Onderdeel Categorie Naam Resultaat Plaats 
200 meter Vsen Hannah Cranen 27,61 6 

 
29-08-2021 Open Zuid Nederlandse Kampioenschappen 
Onderdeel Categorie Naam Resultaat Plaats 
100 meter Msen Bram Geven 11,99 9 
200 meter Vsen Hannah Cranen 27,80 8 
200 meter Msen Bram Geven 24,04 (Clubrecord!) 3 
400 meter Msen Bram Geven 52,92  4 
400 meter H Vsen Hannah Cranen 1.17,16 7 
800 meter JJA Kevin van Oudheusden 2.10,54 8 
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14-09-2021 Circuit 14 Avondwedstrijd 2021, Veldhoven 
Onderdeel Categorie Naam Resultaat Plaats 
100 meter Vsen Hannah Cranen 13,23 2 
100 meter Vsen Inge Hendrix 14,69 5 
100 meter Msen Bram Geven 11,58 (Clubrecord!) 2 
400 meter Vsen Hannah Cranen 1:07,46 3 
400 meter Msen Bram Geven 52,50 (Clubrecord!) 1 
Verspringen Vsen Inge Hendrix 3,96 4 

 
11-07-2021 Gipmans Planten Kwaakerrun, Venlo 

 
 
 
 
Prijzen clubkleding 
 
Kledingstuk Stuksprijs 
Wedstrijdshirt € 13,75 
Singlet € 13,75 
Topje € 12,50 
Korte tight (of vlinderbroek) € 13,75 
  
Trainingspak € 47,50 
Windjack € 12,50 
Sweater € 20,00 
Polo € 12,50 
Seizoensjas € 26,25 
T-shirt € 12,50 

 
Tevens willen wij benadrukken dat het dragen van clubkleding tijdens wedstrijden die door de club 
worden/zijn betaald, verplicht is. Voor het passen van clubkleding kan er contact opgenomen 
worden met Germana Travaglini (voorzitter@atletiekleudal.nl) of Bram Geven 
(secretaris@atletiekleudal.nl).  
  

mailto:voorzitter@atletiekleudal.nl
mailto:secretaris@atletiekleudal.nl
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www.pendersvoetzorg.nl 
 

 
 

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 
Marie-José Willemse 

Vrienden  
van 

http://www.pendersvoetzorg.nl/
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Contributies 2021 

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): € 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. 
 

 
  

Categorie Club contributie 
(per jaar) 

Atletiekunie 
basiscontributie 

Atletiekunie 
wedstrijdlicentie 

Pupillen (t/m 11 jaar) € 99,25* € 15,90 € 8,60 
Junioren (t/m 19 jaar) € 114,50* € 16,80 € 15,30 
Senioren € 147,50* € 18,15 € 24,50 
Sportief Wandelen € 103,50* € 18,15  
Zonder trainingen € 60,- € 18,15  

http://www.atletiekleudal.nl/algemeen/contributies/
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Atletiek Leudal Trainingsschema 2021 

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

Dinsdag 18:30-19:30 Baan 

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

Junioren D Dinsdag 18:30-19:30 Baan Monique 
Junioren C Dinsdag 19:45-20:45 Baan Monique 
Junioren C, B en A Dinsdag 19:45-21:15 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 

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 Kevin van Heel 06-46453341
Monique Uiterwijk 0475-495473 Marit Joris 06-12699950
Jack Beijnsberger 0475-581540 Lisa Roumen 06-40992813
Ton Cranen 0475-494593 Saar Stijnen 0475-491523 
Germana Travaglini 06-81531531 Yorick Snijders 0475-214638 
Geert Heeskens-Reijnen 06-53240622 Jesse van Roy 06-10589306
Karin Heeskens-Reijnen 06-81574211 Alicia van Leeuwen 06-83275875
Annemie Saes-Rechmann 06-44014836 Patrick Snijders (inval) 0475-453165 
Lucy Snijders 0475-493469 Thijs Verstappen (inval) 0475-592359 
Olaf van Buul 0495-496343 
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Lijst van bestuursleden en aanspreekpunten van de commissies 

Atletiek Leudal 6093 GM Heythuysen, Arevenlaan 7 
Website   www.atletiekleudal.nl 
E-mail info@atletiekleudal.nl   
Ledenadministratie ledenadministratie@atletiekleudal.nl 
Bankrekening NL66 RABO 0122207130  

Bestuur 
Germana Travaglini (voorzitter) 06-81531531 voorzitter@atletiekleudal.nl 
Bram Geven (secretaris) 06-83137338 secretaris@atletiekleudal.nl   
Bert van Bogget (penningmeester) 0475-494526 penningmeester@atletiekleudal.nl 

Jeugdcommissie 
Wim van Rooijen 0475-491125 
Monique Stevens 06-18682913
Michael Snijders 06-34656945
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 

Vertrouwenscontactpersoon 
Jan de Kroon 0475-496226 kroja@planet.nl 
Vertrouwenscontactpersoon jeugd 
Thea van Bruggen-Tellers 06-40992813 mt.tellers@kpnmail.nl 

Clubbladredactie 
Har Boonen hwaboonen@live.nl  
Kees van Rijn 06-22245269 kees.van.rijn@kpnmail.nl  
Bram Geven 06-83137338 deleudallouper@atletiekleudal.nl 

Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen. 

Tot de volgende uitgave! 
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