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Editie 2016-1

2016 is pas een maand oud, maar toch is er dit jaar al weer veel
gebeurd. Daarom is het ook weer tijd om iedereen even bij te praten en
te wijzen op de evenementen die binnenkort op het programma staan,
zoals bijvoorbeeld half februari de tweede Pubquiz, half maart NLdoet en
op 18 maart de Algemene Ledenvergadering. Verder zoekt het bestuur
een professional voor de verbouwing van de keuken. Lees voor meer
informatie hierover in onderstaand artikel.
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Tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie op 2 januari hield voorzitter Rik
Hanswijk zijn eerste nieuwjaarstoespraak. Uiteraard ging dat gepaard met
de beste wensen, een drankje en een hapje. Rik stond even stil bij de
negatieve berichtgeving over doping en corruptie binnen de
atletiekwereld, maar verwacht door de Olympische Spelen in Rio en de
Europese kampioenschappen in Amsterdam veel positieve publiciteit voor
de Nederlandse atletiek, waarvan ook Climax hoopt een graantje van mee
te pikken. Naast de gebruikelijke uitreiking van de certificaten voor cluben baanrecords werd Armin Harms gehuldigd als Vrijwilliger van het jaar
2015. Lees meer.

Van de Bestuurstafel
Evert Schipper, coördinator Loopgroepen, heeft de eerste editie van deze
bestuursrubriek voor 2016 voor zijn rekening genomen. Hij belicht in het
kort onderwerpen, die de afgelopen tijd op tafel zijn gekomen. Onder
andere de samenwerking met Premium Health Club, Start to Run Again,
NLdoet en de algemene ledenvergadering. Noteer de datum van deze
evenementen alvast in je agenda . Lees meer.

Kimberley Bos wint zilver op het WK junioren.
Op zaterdag 23 januari heeft Kimberley Bos in het Duitse Winterberg bij
het Skeleton zilver gewonnen op het WK Junioren (WJK). In het sterke
internationale veld met onder andere grote landen als Duitsland, Rusland
en Canada leverde ze een wereldprestatie door net achter de Letse
Priedulena als tweede te eindigen. Speciaal voor de clubgenoten
van Climax doet ze haar verhaal. Lees meer.

2e Pubquiz
In navolging op de succesvolle eerste editie, en diverse vragen over de
volgende editie, komt de pubquizcommissie met goed nieuws! Zet
allemaal vrijdag 12 februari in je agenda! Vanaf 20.00 uur zal de tweede
editie plaats gaan vinden in het clubgebouw van Climax. Onder het genot
van een zelf samengesteld team met loopmaatjes en een sapje of een
speciaal biertje, beloofd het een gezellig avond te worden. Lees meer.

Gezocht: professional voor verbouwing keuken
Met het geld van de Grote Clubactie en een bijdrage van NationaleNederlanden willen wij eindelijk de keuken van het clubgebouw gaan
vernieuwen. Het gaat om vervanging van kastjes, spoelbakken en
keukenbladen. De oude keukenblokken moeten eruit en de nieuwe
moeten geplaatst worden. Wie van de leden zou dit willen en kunnen
doen? Wij zoeken iemand met de juiste professionele kennis en kunde.
Uiteraard staat er een uur-vergoeding tegenover en alle materialen
worden vergoed.
Welke professional kan ons helpen met het plaatsen van een nieuwe
keuken in het clubgebouw! Ben jij in staat deze klus te klaren, neem dan
vóór 1 maart via penningmeester@climax-atletiek.nl contact op met Henk
Verhoef. Het bestuur zal aan de hand van de aanmeldingen beslissen wie
de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Doe mee met Roparun Team Climax!
Het Roparun Team van Climax is goed op stoom met het ophalen van
sponsorgeld voor het goede doel. Lees hier wat we tot nu toe hebben
gedaan en welke activiteiten en sponsoracties er nog op stapel staan! En
denk er eens over na om met ons mee te gaan op avontuur als chauffeur,
cateraar of masseur! Lees meer.

Het G-team van Climax, een “bijzonder” clubje
Jan Gert Jansen geeft training aan een "bijzonder" clubje. Iedere
donderdagmiddag staan ze, meestal voltallig, op de atletiekbaan en
trainen ze serieus, maar wel met een flinke dosis humor, samen met hun
trainer, hun assistent-trainer en een aantal (pleeg)ouders. Ons G-Team!
Lees meer.

Ontwikkelingen in de Climax statistieken
Niet alleen sporters houden prestaties bij, maar ook door verenigingen
worden prestaties bijgehouden: van club- en baanrecords, van baan- en
wegatleten, van loop- en technische nummers, van individuen en teams.
Ook door Climax. Bij elkaar veel gegevens, die nauwkeurig gecontroleerd
en genoteerd moeten worden. De records bij Climax worden bijgehouden
door de Coördinator Statistiek. Sinds een jaar is deze taak in handen van
Peter Navarro en zo langzamerhand kan hij er een boekwerk over
schrijven. Maar voor de lezers van de Climax-nieuwsbrief beperkt hij zich
dit keer tot een kort, maar zeer interessant artikel. Lees meer.

Mag ik me even voorstellen: Ik ben Tim
Bluekens en lid van het Talententeam Climax
Tim Bluekens is sprinter en sinds 2015 lid van het Talententeam van
Climax, dat bestaat uit atleten die qua prestatie duidelijk boven hun
leeftijdgenoten uitsteken en in de (nabije) toekomst Climax weer naar de
(sub)top van de Nederlandse atletiek kunnen brengen. In dit gesprek
maken we nader kennis met Tim. Lees meer.
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