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Algemeen 2017 
Het jaar 2017 stond voor een groot deel in het teken van de WK atletiek in Londen. Dafne Schippers zette hier een 
prestatie van formaat neer door haar wereldtitel op de 200m te prolongeren en ze wist en passant ook nog de bronzen 
medaille op de 100m te veroveren. Er was meer Nederlands succes tijdens dit WK, Anouk Vetter greep verrassend 
het brons op de zevenkamp en Sifan Hassan nam een bronzen medaille mee naar huis. En onze eigen Eva 
Hovenkamp liep op de 4x400m estafette mee in de series, waar ze helaas werd uitgeschakeld. 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging heeft Climax het aantal van 800 leden overschreden! Op 1 
januari 2018 hadden wij 801 leden, een aantal om zeer trots op te zijn. Met name het aantal pupillen steeg fiks, wat 
voor de toekomst van de vereniging van groot belang is.  
 
Het meerjarenplan hebben we middels een korte presentatie tijdens de jaarvergadering definitief gemaakt. Dit zal als 
leidraad gaan gelden voor de komende jaren en zal tussentijds natuurlijk regelmatig geëvalueerd en ververst worden. 
Het sponsorplan dat in 2016 nieuw leven is ingeblazen is in 2017 verder ontwikkelt. Dit heeft onder andere als 
resultaat gehad dat het sponsorcontract met Runnersworld is verlengd. 
 
In 2017 zijn weer diverse acties ondernomen. In het voorjaar is een belactie gehouden om meer vrijwilligers te vinden 
voor onze activiteiten met behulp van een belpanel. Hier hebben we een aantal enthousiaste nieuwe vrijwilligers aan 
over gehouden. Bij NL Doet in maart hebben we het terrein weer een opknapbeurt gegeven. Uiteraard was er weer 
een Start to Run in 2017 en dit jaar hebben we ook een aantal trailtrainingen aangeboden. 
 
Ook heeft Climax er sinds vorig jaar weer een erelid bij. Henk Verhoef kreeg deze titel bij zijn afscheid als 
penningmeester voor al zijn verdiensten voor de club. 
 
Bestuurssamenstelling en overige vacatures 
In april kwam Wouter Burgwal het bestuur versterken. Wouter heeft Communicatie en Opleiding op zich genomen. 
Het vertrek van Henk Verhoef als penningmeester werd net na de zomer opgevangen door Wiebe Rengelink. Bij de 
unieke tussentijdse jaarvergadering na afloop van de clubkampioenschappen op 30 september, werd de voordracht 
van Wiebe door de leden goedgekeurd. Hier zijn we uiteraard heel blij mee, Wiebe is druk bezig alle ins en outs van 
deze functie zich eigen te maken. 
 
In 2017 hebben Davey Beuving (Coördinator Baanatletiek) en Rik Hanswijk (Voorzitter) aangegeven hun bestuurstaak 
bij de jaarvergadering op 30 maart 2018 te zullen neerleggen. Hierdoor zijn in ieder geval een vacature voor Voorzitter 
en voor Secretaris ontstaan. Hiervoor hebben zich tot op heden helaas nog geen kandidaten gemeld. Daarnaast 
hebben we nog diverse andere vacatures openstaan, waaronder trainers, coördinatoren en diverse andere 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn hard nodig voor onze vereniging. Neem dus een kijkje op onze vacaturepagina en 
neem contact op met de verantwoordelijke contactpersoon voor extra informatie. 
 
Sportieve hoogtepunten 
Na haar selectie voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, wist Eva Hovenkamp zich in 2017 ook te 
kwalificeren voor de 4x400m estafette op het WK van Londen. Waar ze in Rio nog reserve was, mocht ze in Londen 
ook daadwerkelijk lopen. Een uniek moment voor een Climax-atlete. Helaas ging een eerdere wissel voordat Eva liep 
de mist in, waardoor ze een verloren race liep. De maand ervoor was Eva ook al individueel actief geweest op het EK 
onder 23 in Bydgoszcz, Polen. Daarin reikte ze tot de halve finales op de 400m. Wederom een jaar waarin Eva 
geschiedenis schreef voor Climax. Op de NK-indoor werd ze 5e op de 400m. 
 
Stefan Nieuwland moest bij zowel de NK Indoor als de NK Outdoor op respectievelijk de 60m horden en de 110m 
horden genoegen nemen met een 4e plek. Tweemaal zat hij slechtst enkele honderdsten van het podium vandaan. 
Ook dit jaar was Margreet Takken op nationaal en internationaal niveau actief bij het speerwerpen voor Masters. Bij 
het NK werd zij wederom kampioen en bij de WK in Zuid-Korea wist zij zelfs de wereldtitel te bemachtigen in een 
nieuw clubrecord! 
 
  



Andere successen waren er voor: 
 
Theo van der Veer wist andermaal een medaille te grijpen op het NK Masters. Hij werd 2e op de 3000m in zijn 
leeftijdscategorie. 
 
Bij de CD Junioren werden ook weer diverse prestaties van formaat geleverd. C-Junior Joram van de Bospoort werd 
derde bij de Nationale C-Spelen met het hoogspringen met een clubrecordhoogte van 1,85m. Bij de Open Gelders 
Overijsselse kampioenschappen liet Joram zijn veelzijdigheid zien. Hij won goud op het hoogspringen, verspringen en 
de 300m horden. Later won hij ook nog zilver bij het GOK Meerkamp. Leeftijdsgenoot Max Botschuijver legde beslag 
op het zilver bij speerwerpen en de 100m. 
 
Net als in 2016 wist Céline van Heerikhuize weer een podiumplek te bemachtigen op de Nationale D-Spelen. Indoor 
én Outdoor werd zij 2e op de 1000m. Haar tijd op de Outdoorwedstrijd was zelfs de 16e tijd ooit gelopen door een D-
Juniore! Ook op het OGOK werd zij 2e op de 1000m. Dorine van Leeuwen (hoogspringen) en Evelyn Navarro 
(150m) eindigden op de D-Spelen net naast een podium op respectievelijk de 4e en 5e plaats. Céline en Evelyn wisten 
op de NK Estafette samen met Jisze Diemer en Anouk van Starrenburg de Zweedse Estafette te winnen. 
 
Bij de pupillen waren er drie podiumplaatsen te vieren bij de Nationale A-Games. Eline Gerritsen won met een 
prachtige sprong goud bij het verspringen. Lisa Navarro won zilver bij de 60 meter horden en brons bij de 60 meter 
sprint. Liv Pennock wist bij de B-pupillen wederom een groot aantal clubrecords te pakken, 10 stuks maar liefst. 
 
Onze G-atleten zijn in maart beloond voor hun prachtige prestaties op de Special Olympics van 2016 met een Pluim 
van de Gemeente Ede. Linda, Romy, Tim, Jesaja en Luciano namen deze in ontvangst. In 2017 wisten deze 5 
aangevuld met Danique wederom diverse medailles te pakken op de Special Olympics. 
 
Wedstrijden en overige activiteiten 
In 2017 heeft Climax weer een diversiteit aan wedstrijden georganiseerd. Mede door de nieuwe bezetting op het 
wedstrijdsecretariaat, konden we weer een aantal extra baanwedstrijden organiseren. Hieronder ook de 
competitiewedstrijd van de senioren en voor CD-junioren. In november werd de jubileumeditie van de Horaloop 
gehouden. Met ruim 1000 inschrijvingen werd de 50e Horaloop een daverend succes. 
 
Er zijn in 2017 ook twee nieuwe trainingsgroepen gestart. Na een proefperiode van een aantal weken voor de zomer 
is eind van het jaar een nieuwe officiële trainingsgroep gestart voor Racerunners. Samen met Sportservice biedt 
Climax voor deze groep met een lichamelijke beperking 1x per week een training aan. Daarnaast is in het najaar een 
groep oude bekenden van Climax gestart met trainingen op de maandagavond onder leiding van voormalig trainer 
Fred Harmens, met als doel deelname aan de mastercompetitie. Deze groep zit vol met Climax coryfeeën die in het 
verleden veel voor onze vereniging hebben betekend, waaronder ook onze oud-voorzitter Jan Bert Hartog. We hopen 
uiteraard dat deze groep fit aan start mag verschijnen in de zomer en oude tijden kan laten herleven. 
 
Naast de wedstrijden heeft de Activiteitencommissie ook weer diverse leuke activiteiten georganiseerd. In 2017 waren 
dat onder andere de Enigma trip, bowlen, kerstborrel, trainingsweekend en een filmmiddag voor pupillen. 
 


