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We kunnen weer trots zijn op onze atleten, want ze zijn 2016 goed
begonnen. Het indoorseizoen leverde een aardig aantal NK-medailles op.
En uiteraard mogen we Kimberley ook niet vergeten. Zij presteerde met
een achtste plaats op het WK Skeleton meer dan uitstekend. Het is
weliswaar geen atletiek, maar trots zijn we zondermeer op deze Climaxatlete. Eind maart zit het indoorseizoen er op en op 2 april staat ons
eerste outdoor evenement, de Trainingspakkenwedstrijd, alweer op het
programma. Maar op 18 maart is er eerst nog de Algemene
Ledenvergadering. Zoals ieder jaar rekent het bestuur op een grote
opkomst!

Uitnodiging algemene ledenvergadering
Op vrijdag 18 maart, een week eerder dan gebruikelijk vanwege Pasen,
wordt de jaarlijkse ledenvergadering van CAV Climax gehouden. Het
Verenigingsbestuur nodigt alle leden, ouders van jeugdleden en
buitenleden hiervoor uit. Via de website kun je de agenda en de
verslagen downloaden. Het financieel verslag 2015 en de begroting 2016
zijn verkrijgbaar bij de penningmeester. Lees meer.

Van de Bestuurstafel
Na een sportief weekje skiën in Oostenrijk zit ik op de bank om de
bestuurstafel te schrijven. Dit zal een van mijn laatste acties zijn als
bestuurslid. Want na 11 jaar vind ik het goed en kijk ik terug op een
periode met hoogte en diepte punten. Lees meer.

Climax top bij NK's Indoor
Van eind januari tot begin maart werden in het Omnisport Centrum in
Apeldoorn voor pupillen, junioren, senioren, masters en meerkampers de
Nederlandse Indoor kampioenschappen georganiseerd. De NK’s zitten er
weer op en de Climax-atleten hebben uitstekend gepresteerd. Met een
zilveren medaille, drie bronzen plakken en een aantal eervolle
klasseringen kunnen we weer voorzichtig aan een mooie toekomst van
Climax denken. Lees meer.

Via Climax naar de wereldtop
Veel sporters maken weleens een uitstapje naar een andere sport.
Schaatsers gaan 's zomers wielrennen. Maar ook atleten gaan weleens
"vreemd". En regelmatig met succes. Ook bij Climax kennen we dit
verschijnsel. Hardloper Ben van Oeveren is triatleet, of als triatleet is hij
ook hardloper!? Sprinter Jarno Beuving reisde 4 jaar de wereld rond met
het Nederlands bobsleeteam. Ook meerkamper Geoffrey van Dipten
troffen we deze winter in het ijskanaal aan. En Kimberley Bos maakt nu
furore bij het skeleton. Via Climax is ze op weg naar de wereldtop. Lees
meer.

Mag ik me even voorstellen: Ik ben Christel
Heuseveldt en lid van het Talententeam
Christel Heuseveldt is middenafstandloopster en sinds 2015 lid van het
Talenten-team 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 Christel. Lees meer.
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