
Jaarverslag Baanatletiek 

In 2019 kende vele hoogte punten, maar zeker ook enkele bedreigingen. Van jong tot oud wordt er 

actief getraind op de baan van Climax. De belangrijkste groep, de pupillen, loopt al jaren uitstekend. 

Dit dankzij de vele enthousiast trainers en de pupillencoördinator Marjolein Poolman. Binnen deze 

groep hebben we de afgelopen 4 jaar al een stabiel aantal pupillen van boven de 100. 

De groep CD junioren is al jaren een grote groep met mooie prestaties in de competitie en zelf op 

nationaal niveau. Het is zaak in 2020 om deze groep aan de club te blijven binden zodra de atleten 

van pupil doorstromen tot junioren.  

In de categorie onder 20 en onder 18 jaar, zijn er enkele zorgen. De groep mag niet kleiner worden in 

2020. Plezier en vriendschappen zijn hier erg belangrijk en met een te kleine groep wordt het lastiger 

om deze doelgroep te blijven binden. Daarom dat in 2020 het talententeam weer nieuw leven in 

geblazen (moet worden) wordt. Enthousiaste en talentvolle atleten binden we graag aan Climax. 

Naast de trainingen en wedstrijden, zijn de sociale activiteiten net zo belangrijk.  

De groep senioren is stabiel, maar heeft nieuwe aanwas nodig om de ‘oude garde’ te gaan 

vervangen. Daartegenover staat een stabiel aantal masters, welke voor het tweede jaar op rij actief 

zijn in de master competitie.  

Tevens zijn de groepen: G-atleten & Racerunners stabiel en zijn zij helemaal geïntegreerd in onze 

club.  

WCU & WOC 

Climax is trots en blij met de actieve commissieleden van de WCU en WOC. Deze commissies zorgen 

voor stabiliteit in het organiseren van wedstrijden op de baan en het faciliteren van wedstrijden 

elders in het land voor onze Climax wedstrijd atleten. 

 

Tot slot staat er in 2020 een renovatie van de baan op de planning. De zal Climax naast het 60-jarig 

bestaan een mooie impuls geven. Tevens stopt het huidige bestuurslid Ferry van Dipten na een 

periode van drie jaar in het bestuur.  


