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Jaarverslag G-atletiek 
2017 was een sportief atletiekjaar voor onze G-atleten. De groep begint aardig te groeien. De oude, 
vaste kern blijft, maar er komen ook een aantal nieuwe leden bij. Zij worden snel opgenomen in de 
gezellige club. Samen met Hilde zorgen we elke week voor een goede, inspannende training en bereiden we 
ons elke keer weer goed voor op de komende wedstrijden. 
 
Op wedstrijd gebied gaat het ook goed, van trainingspakkenwedstrijd tot clubkampioenschap, met 
tussendoor de stedenwedstrijden samen met de CD-junioren en een mooi voorproefje op de Special 
Olympics in de Achterhoek van komend seizoen. En dan in de winter zelfs een jaarlijkse 
indoorwedstrijd bij Hellas in Utrecht, we zitten niet stil zoals je ziet. 
 
En de groep deelnemers, die meestal zo rond de 5 zat, groeit inmiddels ook naar 8 of 9 per wedstrijd. 
Een mooi vooruitzicht voor de komende periode. 
 
Met de inzet van de trainers en natuurlijk onze atleten en hun (pleeg)ouders hopen we dit nog jaren 
vol te kunnen houden. 
 
door Jan Gert Jansen/Coördinator G-atletiek 
 
Racerunnen 
Sinds maart 2017 is er een nieuwe doelgroep gestart bij de vereniging: racerunnen. Een racerunner is een 
soort driewielfiets zonder pedalen, maar met een borststeun. Hiermee kunnen mensen zich voortbewegen 
door te lopen of te rennen. De racerunner is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen met een 
lichamelijke beperking (zoals cerebrale parese, spina bifida, neuromusculaire aandoeningen en 
verschillende syndromen) die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit. 
 
In samenwerking met Climax en Sportservice Ede is er een pilot opgezet om deze doelgroep kennis te laten 
maken met de sport en dat liep zo goed dat deze groep nu wekelijks op de donderdagmiddag traint. Helaas 
voor de groep heeft de trainer een nieuwe baan, waardoor wij op zoek naar een train(st)er die voor deze 
doelgroep de trainingen wilt verzorgen. 
 
Pupillen 
Het trainersteam draait goed en zelfstandig. Marco Durand geeft minder training en is meer bezig met de 
coördinerende taken. Rozemarijn Snijders loopt stage voor haar CIOS  opleiding. 
 
Opkomst bij de wedstrijden is goed. 
 
Ook dit jaar is het aantal pupillen weer gegroeid, de totale omvang van de pupillen is met maar liefst 44 
atleten gestegen. 
 
Junioren CD 
Dit jaar zijn er weinig verandering bij de junioren. Marianne van Deelen is gestopt met training geven 
aangezien ze een nieuwe baan heeft als verloskundige. Daarnaast is Gerben Veen helaas gestopt als 
wedstrijdcoördinator, Gerben was een goede aanwinst voor het C/D team hij deed erg veel voor de club. 
Peter Navarro heeft zijn taak overgenomen. De zaterdag training blijft lastig aangezien niet veel trainers 
kunnen. Gelukkig staan Jarno en Willem vaak paraat om de C/D atleten ook training te geven. 
 
Dit jaar zijn er een hoop nieuwe kinderen bijgekomen. Veel nieuwe leden van buitenaf en een stuk of 20 
atleten van de pupillen. We merken als trainers dat het heel gezellig is en er veel atleten meedoen met 
wedstrijden, vorige jaar deden er 6 competitie teams mee. Ook qua prestatie gaat het goed. Om te beginnen 
in september tijdens het de nationale d-spelen zijn er 4 top 10 plekken gehaald waaronder een zilveren plak 
voor Celine van Heerikhuize op de 1000 meter. Ook in september was het NK estafetten hier hebben wij een 
bronzen, zilveren en gouden medaille weten te behalen. Als kers op de taart was vorige maand het NK 
indoor voor de C/D atleten en hier zijn 6 top 10 plekken behaald waaronder een 1 e plek bij de 800 meter en 
een 2 e plek op de 600 meter. 



Krachttraining: 
Vanaf september is een weer een nieuwe krachttraining groep opgestart onder begeleiding van Maurits 
Brethouwer. Dit is een groep van ongeveer 9 atleten die graag meer willen trainen sterker willen worden om 
hun prestaties te bevorderen. Het zijn momenteel voornamelijk A en B atleten die op de woensdag en 
zaterdag trainen. Met 9 atleten is het een erg gepuzzel om in het krachthonk je oefening te kunnen doen 
maar uiteindelijk lukt het wel. In de toekomst en als er animo is, is het plan om meer groepen en meer 
atleten in het krachthonk te betrekken. 
 
Junioren AB/Senioren/Masters 
Na een aantal jaren van wisselingen in de trainersbezetting is 2017 een rustig jaar geweest. Bij de 
baanatletiek is er geen wijziging geweest. De enige verandering is het aanbod van Bootcamp op de 
maandag en donderdag. Bij deze trainingen is er een mooie mix van Runners en baanatleten en atleten die 
specifiek voor deze bootcamp komen. 
 
Na jaren van het aan elkaar rijgen van prijzen wordt Margreet Takken in maart wereld kampioen 
speerwerpen bij de WK voor Masters in Daegu, Zuid Korea. Daarnaast is Margreet Nederlands kampioen op 
hetzelfde onderdeel geworden in Gouda. Ook Eva Hovenkamp is weer vertegenwoordigd op internationale 
toernooien. Ze is actief op het EK onder 23 en op de WK op 400 en 4x400 meter. Op het Nederlands 
kampioenschap is er een mooie vierde plek voor Stefan Nieuwland op de 110 meter horden. 
De mannen seniorenploeg bereiken na drie competitiewedstrijden de promotiewedstrijd, maar hebben daar 
geen promotie kunnen afdwingen naar de Eerste Divisie. 
 
Mila 
Afgelopen jaar hebben de Mila-atleten goede prestaties geleverd bij diverse cross, weg, - en 
baanwedstrijden. Sommigen van hen zijn beloond met het behalen van het podium of hebben goed 
gepresteerd bij o.a. Indoor Dortmund, BVC Cross, Horaloop, Groot Ginkel en Wageningen Track Meeting. 
Een aantal atleten heeft ook nog individuele prestaties geleverd met een clubrecord. 
 
De Climax Mila trainingsgroep bestaat uit een vaste trainingskern van 9-10 Mila atleten die regelmatig de 
trainingen bezoekt. Het afgelopen jaar 2017, hebben zo’n 27 atleten kort of langdurig gebruik gemaakt van 
de Mila baantrainingen. Dit betekent dat zo’n 17 gelegenheidsatleten en runners uit verschillende disciplines 
zoals voetbal, fitness, triatlon, trial, survivalrun en climax runners kort en langdurig trainingen hebben 
gevolgd. De vaste kern traint volgens het periodiseringsmodel uit het jaarplan. De doelstelling verschilt per 
individu maar de focus ligt op het optimaliseren van de looptechniek en het verhogen van de basis snelheid. 
Bij de start van seizoen zijn individuele videoanalyses van de looptechniek gemaakt om zo zowel de 
individuele als ook de gemeenschappelijke groepsdoelstelling te bepalen. Voor het volgen van de 
vooruitgang is data verzameld om met deze data de ontwikkeling van de atleten te kunnen monitoren. 
 
De atletiekvereniging Climax is ook een stage leerbedrijf. We leiden een CIOS studente op. Stagiaires 
hebben een frisse kijk en nemen nieuwe inzichten mee voor een gezonde mix voor jong en oud. Dit gaat 
vaak samen met een hoop fun. In 2017 zijn er verschillende workshops gegeven met als hoofdthema: “haal 
meer uit je training”. Hierbij zijn de volgende accenten gelegd: de essentie van het lopen, stapfrequentie en 
staplengte, energiezuinig hardlopen, snelheid op gemak. De Mila atleten Ben van Oeveren, Patrick Witte 
hebben naast hun sportieve inzet ook de nodige theoretische input geleverd. De laatstgenoemde atleet heeft 
ook nog een boek geschreven en dit gepresenteerd in ons clubgebouw. 
 
WCU - Wedstrijd Commissie Uitwedstrijden 
Als WCU proberen we zoveel mogelijk jeugdleden enthousiast te maken om aan uitwedstrijden mee te doen. 
De WCU bestaat uit 5 leden. We vergaderen 2x per jaar, voor aanvang van het indoor- en outdoorseizoen. 
Verder communiceren we per e-mail. 
 
Hester Durand coördineert de uitwedstrijden voor de pupillen. Marjon Navarro heeft de taak overgenomen 
van Gerben Veen voor wat betreft de CD-junioren en Sascha Timmer informeert de AB-junioren over 
uitwedstrijden en staat hen bij als er iets geregeld moet worden. Christien Verhoef doet de administratie van 
het inschrijfgeld voor de competitie- en stedenwedstrijden, voorziet ons van informatie over het ledenbestand 
en bovendien notuleert zij onze vergaderingen. De jaarlijkse indoor in Dortmund komt voor mijn rekening, 
naast coördinatie in de WCU. Tot voor kort was er binnen de WCU ook een coördinator voor deelname aan 
de BVC, maar die taak is nu verdeeld over de andere leden. 
 
We informeren de atleten over uitwedstrijden, zorgen eventueel voor de inschrijving en vervoer. Voor de 
jeugdleden maken we een selectie van wedstrijden, waar we proberen om met een zo groot mogelijke 
Climax-delegatie naar toe te gaan. Op de website publiceren we de wedstrijdkalender waarin o.a. deze 
wedstrijden staan. 
 



Voor steeds meer uitwedstrijden is het noodzakelijk dat er een of meerdere juryleden meegaan, soms zelfs 
verplicht! In eerste instantie proberen we de juryleden onder de ouders te werven en als dit niet lukt kunnen 
we gelukkig een beroep doen op onze andere Climax-juryleden. Het is van groot belang dat er meer ouders 
een jurycursus gaan doen, zodat onze jeugdleden kunnen blijven meedoen aan uitwedstrijden en niet 
uitgesloten worden omdat we geen jurylid kunnen leveren. 
 
Voor de competitie- en stedenwedstrijden hebben we ouders die voor een van de categorieën ploegleider 
zijn, de zaken regelen voorafgaande aan de wedstrijd en op de wedstrijddag de atleten begeleiden. Voor het 
vervoer naar de wedstrijden toe zijn over het algemeen voldoende ouders beschikbaar. 
 
Opvallend is dat in bijna alle categorieën het percentage vrouwelijke atleten dat aan wedstrijden meedoet 
hoger is dan mannelijke atleten. De uitwedstrijden waar procentueel de meeste atleten aan meedoen zijn de 
steden- en competitiewedstrijden. Bij de stedenwedstrijden 27% en 39% van resp. jongens D en C en 45% 
en 75% van resp. meisjes D en C. Bij de competitiewedstrijden waren de percentages bij de jongens 9% jjD, 
57% jjC, 63% jjB, 71% jjA, 43% ♂ senioren en 8% van de ♂ masters. Bij de meisjes waren deze 
percentages 60% mjD, 100% mjC, 88% mjB, 50% mjA, 50% ♀ senioren en 0% ♀masters. 
 
Veel van de pupillen nemen deel aan de Athletics Champs, 46%. Ook de BVC, de nationale CD-wedstrijden 
en de indoor in Dortmund, zijn in trek bij een grote groep atleten. 
 
door Nelly Beerepoot-Commandeur Coördinator/Wedstrijdcommissie Uitwedstrijden 


