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Algemeen 2016 
Het hoogtepunt voor de Nederlandse atletiek in 2016 was de zilveren medaille voor Dafne Schippers op de 
Olympische Spelen. Voor het eerst sinds 1992 was er weer Olympisch succes op de atletiekbaan. Ook voor Climax 
was er succes te noteren, zowel op de atletiekbaan als er naast. Hoewel zich geen ingrijpende veranderingen hebben 
voorgedaan, hebben we als vereniging toch weer veel voor elkaar gekregen in 2016. 
 
We hebben een lichte stijging in het aantal leden gehad, wat grotendeels voor rekening van de pupillen kwam. Dat is 
waarschijnlijk voor een deel toe te schrijven aan de Nederlandse successen op de internationale toernooien. 
 
We zijn bezig geweest om het traject van het meerjarenplan af te ronden. Hier zijn enkele bijeenkomsten voor 
geweest, waarna het plan definitief is gemaakt. Tijdens de jaarvergadering willen we dit plan laten goedkeuren door 
de leden. Dit plan zal dan als leidraad gaan dienen voor het beleid binnen de vereniging. Dit plan wordt ook 
beschikbaar gesteld voor de leden 
 
Wat betreft sponsoring hebben we ook een aantal stappen gemaakt. Dankzij een update van het sponsorplan willen 
we in 2017 weer meer sponsors aan de club gaan binden, zodat we onze financiële armslag kunnen vergroten. 
 
In de zomer is de keuken is verbouwd en hebben we ter opvrolijking van de accommodatie en aankondiging van de 
EK en Olympische Spelen de wereldrecords van de baanatletiek op de tegels geschilderd. Na afloop van deze 
toernooien bleek dat er een aantal ook alweer aan vervanging toe zijn. 
 
Bestuurssamenstelling en overige vacatures 
In 2016 hebben we Ferry van Dipten mogen verwelkomen in het bestuur als opvolger van Wilma Fontaine. Met zijn 23 
jaar is hij verreweg ons jongste bestuurslid. Maar met zijn ervaring als wedstrijdatleet op hoog niveau en zijn 
dagelijkse werkzaamheden bij de Atletiekunie van grote waarde voor onze vereniging.  
 
Naast de wijziging binnen het bestuur zijn er ook een aantal vacatures in de verschillende commissies. Daaronder ook 
die van Penningmeester en Secretaris, daar we afscheid nemen van Henk Verhoef en Willemijn Ridderbos in het 
bestuur. Al deze vacatures staan allemaal op de website vermeld. Het is ons nog niet gelukt alle vacatures te vullen, 
dus jouw aanmelding als vrijwilliger blijft zeer welkom! Dit zullen we ook kracht bij gaan zetten met het plan “Meer 
vrijwilligers in kortere tijd”, dat later in 2017 verder uitgerold wordt. 
 
Het bestuur wil langs deze weg alle vrijwilligers bedanken, die het afgelopen jaar weer de nodige taken hebben 
uitgevoerd. 
 
EK Atletiek 
2016 was voor de Nederlands atletiek een bijzonder jaar. Voor het eerst werd het EK atletiek in Nederland 
georganiseerd, 5 dagen topatletiek in Amsterdam. Organisatorisch werd dit mede dankzij de inzet van een 9-tal 
Climax vrijwilligers een succes. Ook op sportief gebied liet het Nederlandse team van zich horen met onder andere 4 
Europese titels. Onderdeel van dit Nederlandse team was “onze eigen” Eva Hovenkamp, die met de 4x400m equipe 
een Nederlands record liep en daarmee kwalificatie voor de Olympische Spelen afdwong. Dit alles ondersteund door 
vele Climaxfans over de diverse dagen, waaronder een bus vol op de vrijdagavond. 
 
Sportieve hoogtepunten 
In het voorbije jaar hebben vele Climaxleden ieder op hun eigen niveau weer van zich laten spreken. Van de recreant 
die de eerste (wedstrijd)kilometers heeft gemaakt tot landelijke topatleet. Hierbij zijn weer diverse persoonlijke en 
clubrecords gesneuveld, zo bleek tijdens de traditionele uitreiking van de certificaten tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
Hoogtepunten hierbij waren de derde bronzen medaille op rij voor Stefan Nieuwland op de 60m horden op het NK 
indoor en titels bij de NK Masters voor David Hemstede (10.000m) en Margreet Takken (speerwerpen). Margreet 
wist bij het WK Masters zelfs een zilveren plak te veroveren bij het speerwerpen, de medaille die zij ook bij het 
buitenprogramma van het EK indoor wist te winnen. En naast haar estafettesuccessen wist Eva Hovenkamp 
individueel ook een bronzen medaille te bemachtigen op de NK indoor 200m. 
 
  



Andere successen waren er voor: 
 
Theo van der Veer werd tweede op de 5000 meter tijdens de NK Masters. 
 
Joram van de Bospoort werd derde bij het hoogspringen bij het NK indoor voor C-junioren. Bij de OGOK won Joram 
het hoogspringen, werd derde bij het verspringen en later 2e bij de OGOK meerkamp. C-juniore Rozemarijn Snijders 
werd bij de OGOK tweede op de 80m sprint.  
 
Bij de D-junioren werd Céline van Heerikhuize derde op de 1000 meter bij de nationale D-spelen en vestigde op 
diezelfde afstand tevens een clubrecord. Céline won ook de Kids Run van de Rotterdam marathon van maar liefst 423 
concurrentes in haar leeftijdsklasse. Dorine van Leeuwen wist een zilveren medaille te bemachtigen bij het 
hoogspringen op de OGOK. 
 
Bij de pupillen behaalden drie atletes het podium tijdens de Nationale A-games. Jisze Diemer won het hoogspringen 
en hordelopen. Evelyn Navarro werd twee keer tweede en Floor Ignatius twee keer derde. Op het officieus NK 
indoor in Apeldoorn werd Evelyn derde bij de meerkamp. Zij verbrak in 2016 maar liefst tien clubrecords op loop-, 
werp- en springonderdelen. Liv Pennock bleek een groot meerkamptalent bij de C-pupillen. Zij vestigde op vijf 
verschillende onderdelen clubrecords 
 
Naast natuurlijk het harde werk van de atleten zelf, hebben onze trainers hier ook een belangrijk aandeel in gehad. 
Vanuit het bestuur gaat onze dank dan ook uit naar hun inzet. 
 
Jumbo sportplaatjes 
In de zomer zijn we gestart met het project sportplaatjes van de Jumbo. Na een drukbezochte fotosessie kon iedereen 
vanaf oktober ruim 170 verschillende sportplaatjes van Climax sparen, in een boek met nog 5 andere Edese 
verenigingen. Veel leden hebben de plaatjes fanatiek gespaard om in ieder geval de Climaxatleten allemaal in het 
bezit te krijgen. Uiteindelijk heeft de vereniging er dankzij de sponsoring ook nog een leuk zakcentje aan 
overgehouden! 
 
Zonnepanelen 
In december 2016 zijn er zonnepanelen op het dak van het clubgebouw geplaatst. Met een gunstige subsidieregeling 
vanuit de gemeente kunnen we straks in onze eigen energiebehoefte voorzien. Daarnaast wil Climax op deze manier 
ook haar steentje bijdragen aan een beter milieu. Op de website staat een kopje “Zonnepanelen”, waar 
geïnteresseerde leden de energieopbrengst kunnen raadplegen. 
 


