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Het jaar is amper begonnen of onze atleten kunnen zich alweer op
nationale kampioenschappen bewijzen. En met succes! Op 21 en 22
januari werden de Nationale CD spelen in het Omnisport in Apeldoorn
gehouden en Celine van Heerikhuize won zilver op de 1000 meter en
Joram van de Bospoort won brons bij het hoogspringen. In februari wordt
de titelstrijd vervolgt met o.a. op 4 februari de Masters, op 11 februari de
senioren en op 18 februari de junioren AB.

Gezellige Nieuwjaarsreceptie
Climax opende het nieuwe jaar met een gezellige nieuwjaarsreceptie op
de eerste vrijdag van 2017. Voorzitter Rik Hanswijk wenste de
aanwezigen een gelukkig en sportief 2017 en blikte terug op de
vele sportieve hoogtepunten van Climax in 2016. Vervolgens werden de
atleten die in 2016 goed gepresteerd hadden door Peter Navarro,
coördinator statistiek, en Davey Beuving, coördinator Baanatletiek, in het
zonnetje gezet. Lees meer.

BVC Ede verplaatst naar 4 februari
De BVC cross in Ede werd op 14 januari jl. afgelast. De organisatie achtte
het parcours door de weersomstandigheden niet veilig voor de
deelnemers. De wedstrijd in Ede schuift door naar de datum van de
wedstrijd in Rhenen op 4 februari en de finale in Rhenen wordt nu op 18
februari gehouden Zie voor meer informatie www.bvccircuit.nl.

Van de Bestuurstafel
2017 is nog maar net begonnen en iedereen binnen de vereniging zit
alweer in zijn/haar normale routine, waardoor de feestdagen alweer ver
weg lijken. Het Bestuur is de laatste weken o.a. druk geweest met de
planning van dit jaar. Lees meer.

Roparun Team Climax Ede zoekt nog chauffeur,
navigator en cateraar
Ons Roparun team is nog naarstig op zoek naar een chauffeur en een
navigator voor de komende Roparun (2 t/m 6 juni). Tijdens vier etappes
van Parijs naar Rotterdam begeleid je de lopers en fietsers met het
volgbusje. Fijn als je goed kunt kaartlezen en super als je reserveloper of
-fietser kunt/wilt zijn. Ook zoeken we nog een extra cateraar die in het
basiskamp de maaltijden wil verzorgen. De Roparun is echt een hele
mooie ervaring, die je zeker een keer meegemaakt moet hebben. JohnPierre vertelt je er graag meer over. Bel naar 06-1838 5549 of stuur een
e-mail naar info@teamclimaxede.nl

Henk Verhoef zoekt een opvolger
Iedere vereniging heeft er één: een penningmeester. Die van Climax heet
Henk Verhoef. Je kent hem vast wel van gezicht, hij is regelmatig op
Climax te vinden. Henk is al sinds 1999 eerste penningmeester van
Climax! En nu wil hij stoppen. Daarom zoekt Climax een aantal mensen
die wat tijd voor ons willen vrijmaken! Lees meer.

Enigma Trip 3
Op veler verzoek organiseert de Activiteitencommissie op 1 april a.s. weer
een Enigma Trip. Tijdens deze pittige en gezellige tocht moet je onder
andere fietsen, wandelen en puzzelen. De tocht doe je in teams van 4
personen. Zet 1 april in je agenda. Dit wil je niet missen! Lees meer.

Column: Eva is klaar voor indoorseizoen
Inmiddels is ze weer terug in Nederland, na drie weken hard getraind te
hebben in Zuid-Afrika. Climax-atlete Eva Hovenkamp reisde met een
grote nationale selectie naar het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch om daar in
de warmte te kunnen trainen voor het aankomende indoor seizoen. Lees
meer.

11 maart: NLdoet
In het kader van NLdoet zal er dit jaar op 11 maart weer in en rond het
clubgebouw geklust worden. Uiteraard zijn hiervoor de nodige vrijwilligers
nodig. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Kijk daarom de
komende tijd regelmatig op de website!

Evenementen Climax 2017
zaterdag 11 februari - bowlingavond Activiteitencommissie
zaterdag 11 maart- NL doet
zaterdag 25 maart- trainingspakkenwedstrijd
vrijdag 31 maart- algemene ledenvergadering
zaterdag 1 april- Enigma Trip 3
zaterdag 10 juni- competitiewedstrijd c/d junioren
zaterdag 17 juni- Groot Ginkelseloop
zaterdag 30 september- clubkampioenschappen
zaterdag 25 november- Horaloop
Wil je informatie over wedstrijden die niet door Climax georganiseerd
worden. Kijk dan op de Wedstrijdkalender van de WCU.
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