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Beste Atletiek Leudallers,
Ook deze editie verschijnt weer ietsje later dan jullie gewend zijn. Dat heeft ook deze keer weer
een aantal redenen, maar misschien is de kleine redactie daarvan wel de belangrijkste. In
combinatie met drukke levens van de redactieleden. Waarbij er naast van alles uiteindelijk ook nog
hardgelopen moet worden, zo’n beetje de belangrijkste bijzaak van ons leven. Dus zie de
vertraging ook maar een klein beetje als een drukmiddel op de lezers om de stap van lezer naar de
redactie te komen maken. Dan zijn we daarna weer vaker op tijd.
Op de algemene ledenvergadering 6 oktober 2021 op zijn knopen doorgehakt over de nieuwe
statuten en zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur.
Dit zijn tegelijkertijd ook de donkere dagen voor Kerstmis, zo met Sinterklaas al weer in het land.
Het zijn ook de dagen dat het soms wat meer moeite kost om de loopspullen aan te trekken en met
een guur windje en met natte sneeuw op je wangen een stukje te gaan hardlopen of wandelen.
Het bleek ook de tijd van de (voorjaars-) marathons, zoals Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam
met deze keer een heel mooie verslagen van Jules en van Guus. Ook wordt er behoorlijk in de
modder gerend met veel uitslagen van crosses, Berenloop Terschelling en Groene loper.
Kees’ road2Rotterdam is enigszins gestagneerd vanwege blessures, maar daarover volgende keer
meer. De schrijftijd is ingenomen door het maken van de Sinterklaasgedichten. Die moeten ook nu
zo’n beetje.
Veel leesplezier!
Har Boonen
Kees van Rijn
Bram Geven

hwaboonen@live.nl
kees.van.rijn@kpnmail.nl
deleudallouper@atletiekleudal.nl
Uiterste inleverdatum kopie clubblad 01-2022

28 december 2021
via: deleudallouper@atletiekleudal.nl
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2022 (onder voorbehoud)
16 t/m 20 mei 2022: Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse
5 juni 2022: Trailrun Leudal
13 juli 2022: Kwekerij Meuter Rolstoeltocht
n.t.b.: Hubo Heitse Leudalloop

Leudal bosloop

Elke vierde zondag van de maand vindt van 9:45 uur in de bossen van het Leudal bij Restaurant
De Busjop deze reeds meer dan 30 jaar door ons georganiseerde trimloop plaats. De
eerstvolgende op 28 november. Op 26 december 2021 kan er geen bosloop plaatsvinden omdat
de locatie niet beschikbaar is (Tweede Kerstdag).

We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:
02 december – Reza Ernst
3 januari – Lisa Roumen
10 december – Witek Kozlowski
21 december – James Schatorje
27 december – Raf Kierkels

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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Bosloop Herstart 26 september 2021

Op 26 september 2021 was het dan weer zover. De klok kon weer uit het materiaalhok met alle
andere attributen en het parcours kon weer opgebouwd worden. Vrijwilligers staan weer klaar om
de Bosloop binnen de huidige coronaregels weer op te starten. Het prachtige weer bracht toch
weer vele mensen naar de Busjop waar weer het startschot gegeven kon worden. Natuurlijk
ontbrak de verloting van de vlaaien niet. De organisatie kan weer terugkijken op een mooie
herstart en hoopt dat er weer vele deelnemers gaan deelnemen.
Vervolg Bosloop
Na maar liefst 38 jaar "in dienst" legt Annemiek Gielen haar taken in de Bosloopcommissie neer.
Ook Bert van de Goor stopt na 16 jaar met het organiseren van de Bosloop. Zij kunnen gaan
genieten van een welverdiend Boslooppensioen.
Maar wat gebeurt er daarna met onze maandelijkse trimloop? Het bestuur evalueert een
aantal ideeën om dit evenement vanaf januari 2022 te vernieuwen, een soort "Bosloop 2.0" voor
iedereen: jeugd, wandelaars en hardlopers. Wie gaat ons helpen om deze ideeën verder te
ontwerpen en te realiseren? Natuurlijk willen jullie weten wat het allemaal inhoudt, hoe veel tijd dit
neemt, wat er gedaan moet worden en wanneer... daarvoor kan je terecht bij Jules.
De infoavond is geweest en er zijn wat ideeën naar voren gekomen waar een groepje met het
bestuur mee aan de slag gaat.
Heb je zin om mee te doen? Meld je dan bij julesvanhensberg@hotmail.com

Opbrengst Rabo ClubSupport

Ook dit jaar werd er weer in het hele dorp flyers rond gebracht om stemmen binnen te halen voor
de Rabo ClubSupport. Mede door deze actie en de goede naam welke we als vereniging hebben
haalden we veel stemmen binnen. In Heythuysen waren we na Kinder Vakantie Werk tweede en
binnen de regio Peel, Maas en Leudal waren we ook bij de top tien. Een resultaat om trots op te
zijn. Een mooi bedrag van €1380,61 kan onze penningmeester tegemoet zien.
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Grote Clubactie 2021 groot succes!

Op dinsdag 23 november was de prijsuitreiking van de Grote Clubactie. Door de inzet van de vele
enthousiaste kinderen en de net zo enthousiaste coördinatoren Elian en Germana hebben we een
record bedrag opgehaald! Met €2.059,20 is er ruim anderhalf keer zo veel verkocht dan vorig jaar.
Op de foto’s hieronder staan de kinderen die de meeste loten hebben verkocht.

Ook zijn er twee superloten (bestaande uit 50 loten) gekocht, door Zangeres Kelly en ACP
Keukenrenovaties. Wij willen hen hiervoor erg bedanken! Zangeres Kelly verzorgt live muziek
tijdens een bruiloft, uitvaart en andere bijzondere gelegenheden. ACP Keukenrenovaties voorziet van
deskundig advies en doet de uitvoer van keukenrenovaties.
Check vooral ook hun websites: https://zangereskelly.nl/ en https://www.acpkeukenrenovaties.nl/.
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Mooie dingen uit de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2021

Tijdens weer een “echte” jaarvergadering wil de redactie het hoofdstuk mededelingen in de
vergadering toelichten.
Er zijn twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur: Jules van Hensberg en Ruud Bongers. Het
clubje van 3 is nu gelukkig uitgebreid, waardoor de bestuurstaken verder verdeeld kunnen worden
en er nieuwe dingen kunnen worden opgepakt.
Ook zijn de nieuwe statuten goedgekeurd door de aanwezigen.
In de mededelingen ging voorzitster Germana uitvoerig in op de vrijwilligers binnen onze
vereniging en de diensten die zij gedaan hadden. Te beginnen met Annemiek Gielen welke 40 jaar
lid van de vereniging is en in hele vele functies actief geweest is en nog is.

Hans Driessen had als vrijwilliger gewerkt bij het Schuttersfeest en stelde de vergoeding
beschikbaar aan de vereniging. Het bedrag kreeg een mooie bestemming voor de klusploeg.
Els en Har Lemmen hadden heel veel uren als vrijwilligers gemaakt bij het spectaculaire stuk
“Vossen van de Spik”. Zij hadden een bedrag ter beschikking gesteld om hele mooie banken te
schenken aan de vereniging. Hun naamplaatjes zullen de twee banken sieren.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering zijn achterin dit clubblad te vinden.
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Geslaagde Kwekerij Meuter Rolstoeltocht

Op woensdag 18 augustus werd door onze vereniging de 15e editie van de rolstoeltocht
georganiseerd. Na goed overleg met de verschillende zorgcentra en gemeente i.v.m. de nog
geldende coronaregels werd besloten de tocht door te laten gaan. Ook nu weer was er veel
belangstelling en namen ruim 90 rolstoelers deel. Dankzij een prima samenwerking
met Medicura konden mensen die slecht ter been zijn en geen eigen rolstoel hebben toch
deelnemen.
Tegen 17.30 uur arriveerden de eerste rolstoelers op het plein bij Penders Voetzorg waar gezellige
muziek te horen was van Mart Sillekens en zijn muzikanten. Via een fuik kwamen de deelnemers
bij Corine en Pieter die, vanwege deze jubileum editie, van iedereen een foto maakten. Tijdens de
tocht werden deze foto’s bij Foto Bongers afgedrukt en ingelijst. Om ze na afloop van de tocht aan
iedere deelnemer als herinnering mee te geven. Dat dit erg gewaardeerd werd moge duidelijk
zijn. Veel dank aan Foto Bongers dat dit mogelijk was. Ook tijdens de wandeling werden foto’s
gemaakt door de fotografen Cor en Jan.
Namens de gemeente was Wethouder Janssen aanwezig. Na afloop gaf hij aan dat er vanuit de
gemeente grote waardering is voor onze vereniging die al zoveel jaren dit mooi evenement
organiseert.
Met een authentieke brandweerwagen voorop kwamen we via een mooi stukje Heitse bij de
Brandweerkazerne waar de pauze was. De ontvangst daar was zeer gastvrij. Een groot
compliment voor alle vrijwilligers van de brandweer die klaarstonden en hielpen waar nodig
was. Onderweg zorgde onze inmiddels vaste accordeonist Mart Triepels voor sfeermuziek. Voor
Mart was het ook de 15e keer en ontving als dank een fles drank en een ingelijste foto. Tijdens de
pauze speelde Ton Geurts en de sfeer was geweldig. Na de pauze ging de wandeling verder en
eindigde weer op het plein. Daar kregen alle deelnemers het inmiddels bekende roosje en de
ingelijste foto.
Er werd afscheid genomen van Kwekerij Meuter die na een fijne samenwerking van zes jaren
de sponsoring beëindigde.
Vanaf deze plaats willen we iedereen bedanken die aan deze jubileumeditie heeft
meegewerkt. Het was geen stralend zonnig weer, maar de vele stralende gezichten en
enthousiaste medewerking van zovelen maakten ook deze rolstoeltocht zeer geslaagd.
Tot volgend jaar. Dan zal de rolstoeltocht op verzoek van de zorgcentra buiten de vakantieperiode
georganiseerd worden.
Commissie 4 – daagse en rolstoeltocht.
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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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Halve Marathon Eindhoven op 10 oktober 2021

Eindelijk we konden weer na bijna twee jaar weer aan een wedstrijd deelnemen. Tijdens de
Corona maanden natuurlijk doorgetraind binnen de geldende regels. Met zes personen stonden
aan de start in een zonnig Eindhoven. De meeste hadden een voorzichtige inschatting gemaakt
van de te verwachten eindtijd in deze wedstrijd. Richard Bergs had zich opgeofferd om als haas te
fungeren om een vriend naar de 1:45 te loodsen. Sandra ging voor de 1:35. Edo Koevoet had zijn
zinnen gezet op onder de twee uur. Thijs Verstappen, welke liep voor zijn werkgever, had een tijd
rond de 1:50 in gedachten. Pieter en ondergetekende wilden onder de 1:45 gaan lopen. Pieter had
een startnummer voor het H vak maar dat is niet handig als zijn loopmaat in het A vak staat. We
waren mooi op tijd en na wat inlopen gingen we het startvak A binnen en Pieter achter mij aan. Zo
konden we kort na het startschot vrij snel over de startmat lopen. Fijn aan de rechterkant van de
weg en achter elkaar zodat de snelle lopers ons voorbij konden. Al snel kwam Sandra met een big
smile ons voorbij en zij had voor de groep van de Pacers voor de 1:35 gekozen.
Onze eerste doorkomt bij de 5 km gaf een tijd aan van 23:38 en dat was een prima basis om rond
de 1:45 uit te komen. Bij de 10 km doorkomt 47:33 zat zelfs al dichtbij bij het schema van 1:40.
Pieter bleef mooi bij me en bij de 15 km riep ik dat ie dichterbij moest komen lopen maar helaas ik
kreeg geen reactie terwijl bij eerdere vragen steeds een “ ja ik ben er nog” hoorde. Bij de afdaling
van het viaduct was het in zijn kuit geschoten en kon hij natuurlijk het tempo niet meer volgen. Zelf
kon ik nog een versnelling brengen en vol door Stratumseind snellen. Met een eindtijd van 1:39:36
was ik dik tevreden ( 2e plaats M65). Pieter had afgezien het laatste stuk maar dan toch nog een
top tijd lopen 1:43.33.Sandra zagen we al snel en zij had een toptijd gelopen en zelfs onder de
1:35 gelopen namelijk 1:34:51. Thijs Verstappen hadden we niet gezien omdat hij in ander startvak
stond en ook via het bedrijventeam een andere omkleedlocatie had. Thijs was iets te snel gestart
en dat moest hij op het einde inleveren.
Toch een tevreden Thijs met 1:54:55. Richard spraken we ook bij de finish en hij was totaal niet
moe van zijn geslaagde actie om zijn maat naar de 1:45 te brengen. Edo had ook een iets te snelle
start en zijn eerste 10 km waren royaal onder de geplande tijd en dat werd op het einde verloren
maar ondanks zijn 2:02:17 was ook hij tevreden en had heerlijk gelopen. We konden terug kijken
naar een zeer geslaagde wedstrijd en hebben alle genoten om weer aan een wedstrijd deel te
kunnen nemen.

Thijs als Ajax-fan in het PSV station

Blije gezichten voor de start
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Het grote afzien

De marathon van Amsterdam zit erop. Met een tevreden gevoel kijk ik terug op een geweldige
ervaring. Maar hoe anders was dat vlak na de wedstrijd. In de laatste kilometers heb ik serieus
overwogen om te stoppen. Mijn lichaam blokkeerde, ik voelde me slecht en zag sterretjes.
Uiteindelijk kwam ik als een oud mannetje over de streep. Maar toch. Ik heb het gehaald.
De eerste 30 kilometer verliepen geheel volgens plan. Door tegen iedereen te roepen dat ik 3:10
wilde lopen had ik de druk flink opgevoerd. Zelfs leerlingen hebben me zondagochtend via live
tracking gevolgd. Ik liep vanaf het begin iets onder mijn schema. Na 12 kilometer kwam ik in het
groepje van een pacer terecht en dat was ronduit gezellig. Er werd rondgekeken (‘Leuk huisje!’),
gekletst (‘Dat was Naomi van As!’) en toen ik een papiertje in een prullenbak iets verderop gooide,
kreeg ik applaus van de groep. De pacer spoorde het publiek aan om te klappen en te juichen als
we voorbij kwamen. Even kon ik de hele wereld aan.
Maar na 26 kilometer viel op een lang, recht, breed en winderig stuk de groep uiteen. Ik liep ineens
met een plukje vooruit. Na 32 kilometer werd ik wat stijfjes en nog iets verder voelde ik eerst mijn
knie en toen mijn kuit. Op de weinige stukken bergaf probeerde ik te ontspannen en mijn tempo
vast te houden. Maar dat ging steeds moeizamer. Ondertussen hoorde ik de pacer steeds
dichterbij komen. Op 35 kilometer werd ik opgeslokt door mijn oude groepje. Nu was het zaak om
aan te haken, maar dat lukte nauwelijks meer en na 37 kilometer moest ik lossen.
Het werd van kwaad tot erger. Mijn hartslag schoot omhoog. Ik durfde niet meer naar links of naar
rechts te kijken, bang dat ik zou omkiepen. Het Vondelpark, een paar hoeken om en daar werden
de contouren van het Olympisch Stadion al zichtbaar. Yes. Net op tijd, want het had niet veel
langer moeten duren. De tijd was me een zorg. Gelukkig werd ik bij de finish opgevangen door
mijn vrouw en dochters, die me de laatste honderd meter vanaf de tribune over de streep hebben
geschreeuwd.
Uiteindelijk heb ik 3:10:09 uur gelopen. Mission accomplished. Na afloop dacht ik even, dit nooit
meer, maar ’s avonds in bed had ik alweer een nieuw plannetje gesmeed. De marathon van
Düsseldorf, volgend jaar april. Als ik dan het tempo van de eerste 35 kilometer kan vasthouden,
kan ik mijn PR misschien weer met een paar minuten aanscherpen. Ik heb er nu al zin in.
Jules van Hensberg

Finish Jules in Amsterdam
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De laatste marathon bij de Mooiste gelopen 24-10-‘21

Het was weer een ouderwets loopfeest in
Rotterdam. Iedereen leek er echt aan toe te zijn na
een periode van Corona en daardoor afgelastingen,
van deelnemers tot toeschouwers en al die
fantastische vrijwilligers op de drank-, sponsposten
en bagage afgifte. Het weer zat natuurlijk ook mee
met een zonnetje, 14°C en weinig wind waren het
uitstekende hardloopcondities.
Na een goede voorbereiding van 16 weken (extra
weken ingebouwd vanwege zomervakantie) met
loopmaat Har Boonen togen we op zondag 24
oktober 2021 met een goed gevoel en vertrouwen
naar Rotterdam voor onze zoveelste editie in de
Mooiste van Nederland en ommelanden. Het was
tevens een 40-jarig jubileum voor de Rotterdam
marathon. Goed georganiseerd zoals altijd heeft
het ons aan niets ontbroken. Lee Towers met zijn
onvervalste “ You Never Walk Alone” vanaf de
hoogwerker, de start vlak voor de Erasmusbrug,
de vele, vele tienduizenden enthousiaste
toeschouwers, de muziekbandjes, vriendelijk
vrijwilligers en natuurlijk onze eigen prestatie
maakten deze marathon weer onvergetelijk.

Voor mij scribent van dit stukje met een bijzonder tintje. Onze zoon Marc,
toen nog op wereldreis, stuurde vanuit Zuid-Korea eind 2019 een screenshot
van zijn startnummer voor de marathon van Rotterdam editie april 2020. Met
als onderschrift “pap ik wil 1 marathon met jou lopen en wel die van
Rotterdam ”. En ja toen kon ik natuurlijk niet achterblijven en heb me per
omgaande ingeschreven. Enkele afgelastingen later is het er dan toch van
gekomen.
Gedurende de voorbereiding op de uiteindelijke editie van oktober 2021 heb
ik in de lopersgroep al eens laten vallen dat het mijn laatste zou worden. Het
werd steeds meer een opgave en mijn lijf en ledematen begint tegen te
sputteren. Om het vervolgens ook tegen Har te vertellen in één van onze
lange duur trainingen. Ik heb hem aan het denken gezet, zo was
toen zijn reactie. Nog 1 als hij de gezegende leeftijd van 70+ bereikt
in 2022 (Eindhoven wellicht, want Rotterdam april 2022 komt te
vroeg). We zullen het zien loopmaat!!! Ik ben er dan niet bij als loper
maar als toeschouwer  bij deze alvast afgesproken. Met mijn
aankondiging de laatste marathon te lopen voegde ik er een extra
dingetje aan toe dat ben ik me bewust. Het heeft goed uitgepakt en
het is een onvergetelijke marathon geworden met Marc, Har, Jules
en Henk (Hubo) Janssen. Uiteraard zal ik blijven hardlopen en ook
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nog wel deelnemen aan ½ marathons. Marathons zijn voor mij klaar. Dank aan velen van jullie
Atletiek Leudallers voor de mooie marathon ervaringen in Nederland, Europa of zelfs daarbuiten.
Tot slot ben ik jullie onze uitslagen nog schuldig, voor zover je die natuurlijk nog niet hebt
opgezocht.
Henk:

3 uur 48 min en 42 sec, Tempo 5:25 min. per km�

Marc:

4 uur 40 sec, Tempo 5:47 min per km�

Jules:

3 uur 50 min en 16 sec, Tempo 5:27 min per km�

Har en Guus: 3 uur 43 min en 58 sec, Tempo 5:18 min per km�
Guus Laeven
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Nieuwe trainster Sportief Wandelen

Een zucht van verlichting ging door Clarie
Pieters, toen ze op zaterdag 23 oktober hoorde
dat ze geslaagd was voor haar opleiding
Sportief Wandeltrainster. Gelukt!
Zenuwen speelden haar al weken parten, want
de opleiding was pittig. Veel leerwerk,
voorbeeldtrainingen maken, uitleggen waarom
ze bepaalde oefeningen in wilde plannen en
dan ook nog de oefentrainingen bij de dinsdagochtendgroep. We konden merken dat ze alles
echt perfect wilde doen, de ‘puntjes op de i’,
maar daardoor werd ze steeds nerveuzer.
Helemaal niet nodig, kreeg ze van ons te
horen, wij vonden het allemaal prima. Maar ja
…….
Uiteindelijk kregen we zaterdag het
verlossende mailtje: geslaagd! Een goede
reden om haar in de bloemetjes te zetten. We
hebben er nu een nieuwe trainster bij in de club
en dat is geweldig. We weten zeker dat ze een
uitstekende aanwinst is.
Clarie, proficiat namens alle Sportief
Wandelaars.
Corine Ligtenberg,
SW dinsdagochtend
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In Memoriam Harrie Schoofs
Op zaterdag 9 oktober 2021 vernamen we dat ons oud
bestuurslid Harrie Schoofs overleden is. Harrie was
bestuurslid van 1987 tot 1993 bij Atletiek Heythuysen.
Met name de technische aangelegenheden hadden zijn
aandacht . Harrie was niet bang om zijn handjes te laten
wapperen. Van 1987 tot 1993 was hij ook actief als jurylid
bij de bosloop en opbouw parcours.
Harrie raakte betrokken zoals vele vrijwilligers, bij de club
door zijn kinderen. In hem is een zeer betrokken,
bescheiden en aimabele vrijwilliger op 75 jarige
leeftijd ons ontvallen.
Hij heeft zijn steentje bijgedragen.

De spreuk van Agnes:

Ingezonden door Agnes Rijks

ATLETIEK LEUDAL MARKT
Wil je atletiekspullen, bv. clubkleding, spikes en accessoires verkopen of weggeven of zoek je
atletiekspullen? Hiervoor is een facebookpagina aangemaakt.
https://www.facebook.com/groups/415325565532221/?source_id=149684791804608.
Deze groep is bedoeld voor alle leden van Atletiek Leudal. Omdat sprake is van een besloten
groep dien je wel even toegang te vragen aan de beheerder. Dit kan via de facebookpagina.
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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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Uitslagen
Uitslagenlijst De IJzeren Man Cross
Weert - Zondag 31 oktober 2021
PLAATS
NAAM
WOONPLAATS/VERENIGING
11e JA
Kevin van Oudheusden Atletiek Leudal
6e M 40
Richard Bergs
Atletiek Leudal
7e M 40
Jules van Hensberg
Atletiek Leudal
24e M 40
Marcel Zelen
Atletiek Leudal
8e M50
Bert van Bogget
Atletiek Leudal
13e M 60
Thijs Verstappen
Atletiek Leudal
26e MPA
Fleur Verhaegen
Atletiek Leudal

TIJD
17:48
36:49
37:18
48:19
40:04
49:23
5:15

Uitslagenlijst 1e Scopiascross
Belfeld - Zondag 7 november 2021
M55, LANGE CROSS
Plaats
NAAM
WOONPLAATS/VERENIGING
3e M55
Bert van Bogget
Atletiek Leudal

TIJD
38:25

LIMBRA CROSS Scopias 7-11-2021
LANGE CROSS (9700 meter)
Plaats
NAAM
WOONPLAATS/VERENIGING
11e M60
Thijs Verstappen
Atletiek Leudal

TIJD
45:18

KORTE CROSS (4850 meter)
PLAATS
NAAM
1e M45
Jules van Hinsberg
2e V35
Sandra Smeets
12e Sen
Ruud Bongers

WOONPLAATS/VERENIGING
Atletiek Leudal
Atletiek Leudal
Atletiek Leudal

TIJD
16:46
18:06
18:09

2170 METER
6e JJUN D Nout Vallen

Atletiek Leudal

9:58
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Molenvencross 14-11-2021
Langecross
M40
M45
M60
Korte cross
Senioren

Jongens Junioren D
Jongens pupillen B

Jules 3e

Jaargang 32-06 november 2021

4e
3e
11e

Richard Bergs
Jules
Van Hensberg
Thijs
Verstappen

37;57
37;23 *
51;26

15e

Ruud

Bongers

19;47

V35

2e

Sandra

Smeets

20;26

V45

5e

Josine

Vallen

23;01

11e
3e

Nout
Koen

Vallen
Vallen

Nout 3e

De uitslagen gaan door na de Vrienden van Atletiek Leudal.

8;20
3;48 *
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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

Vrienden
van
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Clubkampioenschappen 26-9-2021
Jongens minipupillen en pupillen C
60m sprint
(sec)

40m horden
(sec)

Verspringen
(m)

Hurk hoog
(cm)

Vortex
(m)

Slingeren
(m)

Plaats

Koen

6.85

7.87

2.94

90

19

9.5

1

Stan

7.94

9.09

2.34

85

13

8

2

Timo

7.78

9.06

2.38

75

9.5

7.5

2

Rens

9.50

12.03

1.55

70

8.5

6

3

Meisjes minipupillen en pupillen C
60m sprint
(sec)

40m horden
(sec)

Verspringen
(m)

Hurk hoog
(cm)

Vortex
(m)

Slingeren
(m)

Plaats

8.91

10.37

1.36

60

6

3.5

1

60m sprint
(sec)

40m horden
(sec)

Verspringen
(m)

Hurk hoog
(cm)

Vortex
(m)

Slingeren
(m)

Plaats

7.41

8.72

2.45

75

14

9.5

1

60m sprint
(sec)

40m horden
(sec)

Verspringen
(m)

Hurk hoog
(cm)

Vortex
(m)

Slingeren
(m)

Plaats

Lara

6.85

7.88

2.83

80

10

7.5

1

Lynn

7.44

8.44

2.52

75

8

7.5

2

Noor

8.41

9.82

2.11

75

10.5

8

3

Lotte

Jongens pupillen B

Raf

Meisjes pupillen B
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Jongens pupillen A
60m sprint
(sec)

40m horden
(sec)

Verspringen
(m)

Hurk hoog
(cm)

Vortex
(m)

Slingeren
(m)

Plaats

Nout

7.03

7.76

3.20

100

33

14

1

Levi

7.10

7.75

3.27

90

23

11.5

2

Sven

7.74

8.13

2.39

80

24.5

14.5

3

Daan

8.47

9.86

2.20

70

27.5

12.5

4

Alexander

7.18

9.44

2.15

80

16

9

5

Niels

7.79

9.85

2.28

65

18

8.5

6

60m sprint
(sec)

40m horden
(sec)

Verspringen
(m)

Hurk hoog
(cm)

Vortex
(m)

Slingeren
(m)

Plaats

Elise

6.72

7.34

3.10

100

17

12.5

1

Kyra

6.63

7.75

3.00

100

20

11

2

AnneFleur

7.16

7,72

2.98

90

18

16

3

Renske

7.18

8.00

2.94

85

16

14

4

Rosalie

7.28

8.04

2.59

70

10

13

5

60m sprint
(sec)

40m horden
(sec)

Verspringen
(m)

Hurk hoog
(cm)

Vortex
(m)

Slingeren
(m)

Plaats

6.60

8.05

3.48

85

24

18.5

1

60m sprint
(sec)

40m horden
(sec)

Verspringen
(m)

Hurk hoog
(cm)

Vortex
(m)

Slingeren
(m)

Plaats

-

7.47

2.72

-

-

15

1

Meisjes pupillen A

Jongens junioren D

Bryan

Meisjes junioren D

Julia
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Junioren C t/m neo-senioren
Inge Hendrix

100m (s)
14.9

Hoog (m)
130

Speer (m)
13.28

Puntentotaal
1.097

Bram Geven
Kevin van Heel
Luuk Bitter
Noah Heuijerjans
Koert-Jan Scholten
Jesse van Roij
Alexander Lötsch

11.8
13.6
13.6
14.5
13.6
15.8
16.6

150
150
150
135
140
120
125

17.35
15.41
26.27
17.54
19.42
28.80
22.75

1.096
720
948
482
710
389
330

Grote Atletiek Leudal Familie Estafette (GALFE)
Familie

Tijd (min)

Plaats

Fam. Geven

2.42

1

Fam. Van Roij

3.03

2

Fam. Scheepers

3.05

3

Fam. Van de Akker

3.27

4

Fam. Steijvers

3.46

5

Fam. Kokkelink

3.49

6

“Fam. Ras”

2.55

Buiten mededinging

“Fam. Vallen”

3.07

Buiten mededinging
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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 wordt (per 2022) elk halfjaar (eind januari en begin juli) via automatische
incasso betaald.
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 twee 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
19:45-20:45
19:45-21:15
19:45-21:15

Baan
Baan
Baan
Baan
Baan

Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag

19:00-20:30
18:30-19:30
19:00-20:30
19:45-21:15
19:00-20:30
19:00-20:30
19:30-20:30
10:00-11:00
09:00-10:00

Donderdag

19:00-20:00

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

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

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

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

06-27332670
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

6093 GM Heythuysen, Arevenlaan 7
www.atletiekleudal.nl
info@atletiekleudal.nl
ledenadministratie@atletiekleudal.nl
NL66 RABO 0122207130

Bestuur
Germana Travaglini (voorzitter)
Bert van Bogget (penningmeester)
Bram Geven (secretaris)
Jules van Hensberg
Ruud Bongers

06-81531531
0475-494526
06-83137338
06-41220537
06-54948686

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

voorzitter@atletiekleudal.nl
penningmeester@atletiekleudal.nl
secretaris@atletiekleudal.nl
julesvanhensberg@hotmail.com
rmm.bongers@gmail.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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Verslag Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2021

Op woensdag 6 oktober jl. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van SV
Heythuysen.
01 Opening
Ca. 20:05 opent voorzitter Germana Travaglini de vergadering. Germana geeft aan dat het fijn is om
weer een fysieke ALV te houden.
02 Agenda vaststellen
Er zijn geen opmerkingen over de agenda, die vooraf via de email verstuurd is. Germana geeft aan
dat de jubilarissen en overige bijzonderheden bij de mededelingen benoemd worden. Niemand schrijft
zich in voor de rondvraag.
03 Mededelingen
•
•

•

•

•

•

•

Omdat dit de eerste fysieke ALV is sinds het aftreden van Mat Skrabanja wordt hij bedankt
voor zijn inzet de afgelopen jaren in het bestuur. Mat wordt beloond met een groot applaus.
Germana geeft aan dat er nog een lid is dat in het zonnetje gezet moet worden. Annemiek
Gielen heeft haar 40 jarig jubileum bij de club. Germana overhandigt een Atletiek Leudal hart
en een gele roos. Annemiek geeft aan dat ze altijd met veel plezier bij de club is.
Op de baan zijn er een paar maanden geleden twee picknickbankjes neergezet, dit is mede
mogelijk gemaakt door inzet van twee vrijwilligers bij het toneelstuk Vossen van de Spik: Els
en Har Lemmen. Er worden twee plaatjes met de namen van Els en Har overhandigd aan
Har, zodat de klusploeg deze op de bankjes kan monteren.
Geschenk aan klusploeg: Hans Driessen heeft in 2018 bij de schutterijdagen veel
vrijwilligerswerk gedaan. Met de vergoeding die hij daarmee verdiend heeft is er een accu
boorhamer gekocht en deze wordt overhandigd aan de klusploeg.
Sponsorcontract Heerschap Groep: het bestuur heeft een sponsorcontract afgesloten met de
Heerschap Groep. Germana geeft meer informatie over het sponsorcontract. Het bestaat uit
drie acties: muntjes spaaractie, plaatjesboek en verkoopactie bij de Albert Heijn in
Heythuysen. Per jaar ontvangt de vereniging een vast én variabel bedrag, waarmee over drie
jaar verspreid tussen de 6400 en 8400 euro kan worden verdiend. Er zal nog een bericht naar
de organisatiecommissies verstuurd worden waarin meer informatie zal worden aangegeven.
Germana geeft aan dat het gewaardeerd wordt dat de rolstoeltocht dit jaar weer
georganiseerd is en dat de bosloop weer gestart is. Bert van de Goor van de bosloop
commissie geeft aan dat ze zich zorgen maken over het voortbestaan van de bosloop. Bert
geeft aan dat hij en Annemiek niet weten of zij het nog lang organiseren en willen het stokje
aan een nieuwe organisatie overdragen. Frans Heffels geeft aan dat het misschien nodig is
dat het concept van de bosloop veranderd wordt. Een nieuwe commissie zou dit kunnen
oppakken. Germana vraagt of Bert hier ideeën over heeft, maar er zijn geen concrete ideeën
om iets aan de bosloop te veranderen. Er zijn wel enkele mensen benaderd maar er is nog
geen concrete reactie ontvangen. Frans vraagt of ze niet met de commissies van de andere
lopen samen kunnen gaan zitten om iets op te zetten. In de omliggende lopen dalen de
deelnemersaantallen, dus het probleem van teruglopende aantal deelnemers speelt niet
alleen bij de Leudal Bosloop. Michael Snijders geeft aan dat het handig kan zijn om het hier
samen met Leudal Leeft over te hebben. Deze mensen hebben een jeugdige instelling en
kunnen wellicht een oplossing bieden.
NOC*NSF project: Germana geeft voor de laatste mededeling het woord aan Ruud Bongers
en Jules van Hensberg. Ruud geeft aan dat ze, samen met Mat, bezig zijn aan een project
van NOC*NSF. Zij gaan kijken of er enkele mooie ideeën zijn waar de vereniging mee aan de
slag kan gaan. Voorbeelden van pijnpunten zijn het vrijwilligersaantal en de verbondenheid.
De vergaderingen met Marleen van Engelen van NOC*NSF vinden nu plaats en van daaruit
gaat er een vervolg komen. In november zal er weer een vergadering zijn. Daarna zal er een
verslag gemaakt worden en gedeeld worden met de leden. Monique Uiterwijk vraagt of de
ouders ook uitgenodigd zijn, waarop Jules aangeeft dat het niet het geval is. Mat geeft aan
dat ze dit niet gedaan hebben om de jeugd en hun ouders gescheiden te houden.

1

Notulen Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2021
04 Vaststellen van de notulen d.d. 28 april 2021
Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen van de ALV van 28 april 2021 worden goedgekeurd.
05 Vaststellen van de notulen d.d. 15 september 2021
Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen van de ALV van 15 september 2021 worden
goedgekeurd.
06 Statutenwijziging als gevolg van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Germana geeft aan dat het bestuur veel werk gestoken heeft in het toepassen van de WBTR. Op de
ALV van 15 september 2021 waren er te weinig stemmen om de statuten in één keer goed te keuren.
Daarop volgt een nieuwe stemming. Alle aanwezigen stemmen in met de wijziging van de statuten,
en dat betekent dat de statutenwijziging goedgekeurd is.
07 Bestuursverkiezing – verkiesbaar: Ruud Bongers en Jules van Hensberg
Er zijn twee leden bereid gevonden om bij het bestuur te komen. Jules en Ruud stellen zich voor.
Germana vraagt de aan de aanwezigen of zij akkoord gaan dat Jules en Ruud zitting nemen in het
bestuur. Beide worden met groot applaus verwelkomd in het bestuur.
08 Rondvraag
Frans vraagt wanneer Bert van Bogget het bestuur zal verlaten. Dat zal in april 2022 zijn, op de
volgende ALV. Germana geeft aan dat er nog een penningmeester gezocht wordt als vervanger van
Bert. Vervolgens vraagt Frans of het bestuur al gewerkt heeft aan het protocol bij het afscheid of
overlijden van een vrijwilliger. Germana zegt dat dit besproken is en meegenomen zal worden in het
NOC*NSF project.
Har Boonen geeft aan dat de commissie van de wandelvierdaagse en rolstoeltocht bezig is met het
binnenhalen van een nieuwe sponsor voor de rolstoeltocht. Daarop volgend zegt Corine Ligtenberg
dat er in 2023 ook een nieuwe sponsor gevonden moet worden voor de wandelvierdaagse.
09 Sluiting
Om 20:52 sloot Germana de vergadering en werden alle aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid
en bijdrage in de Algemene Ledenvergadering.
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