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De eerste maand van 2018 is alweer voorbij. Een jaar waarin veel gaat
gebeuren, zowel binnen als buiten Climax. De nieuwjaarsborrel was
bijvoorbeeld anders dan voorheen. Het Bestuur van Climax zal in
samenstelling wijzigingen. Voor de vacatures die ontstaan zoekt het
Bestuur nog nieuwe kandidaten. En onze eigen Kimberley Bos neemt als
eerste Nederlandse atleet bij de Olympische winterspelen deel aan het
onderdeel Skeleton. Jullie kijken toch ook op 16 en 17 februari naar haar
wedstrijd!?

Vacatures bij Bestuur
Bij de algemene jaarvergadering van Climax in maart zal Rik Hanswijk
zijn functie als voorzitter van Climax neerleggen. Tevens wordt de functie
van secretaris vacant. Voor beide functies is het Bestuur op zoek naar
geschikte kandidaten. Meer informatie over deze functies, én alle andere
vacatures bij Climax, vind je op de vacaturepagina!

Van de Bestuurstafel
Davey Beuving, bestuurlid Baanatletiek, heeft het bestuurlijke nieuws
voor de eerste nieuwsbrief van dit jaar verzorgd. Het is tevens zijn
laatste, want Davey is bij de ledenvergadering niet herkiesbaar.
Belangstellenden vinden in deze nieuwsbrief meer informatie over de
vacatures bij het bestuur. Lees meer

Kimberley Bos naar Olympische Winterspelen
Kimberley Bos gaat naar de Olympische Winterspelen in PyeongChang!
De Climax-atlete heeft volgens de sportkoepel NOC/NSF voldaan aan de
Nederlandse kwalificatie-eis, een plek bij de eerste twaalf op de
geschoonde ranglijst van de internationale bond. Ze wordt daarmee de
eerste Nederlandse ooit die aan het onderdeel skeleton zal meedoen op
de Spelen. De eerste run staat 16 februari gepland en de tweede run een
dag later. De wedstrijd begint op beide dagen om 12.20 uur!

Column: Krachtig het seizoen in.
Het EK Masters indoor 2018 in Madrid staat voor de deur en Climax-atlete
Margreet Takken neemt daaraan deel. Het lijkt het nog ver, maar het is
zo. Margreet werkt er al maanden naar toe en geeft inzicht in haar
voorbereiding. Lees meer

Goud en zilver bij Nationale CD indoor
Vorig weekend wist Climax bij de Nationale CD Indoor wedstrijden in het
Apeldoornse Omnisport met twee podiumplaatsen een bijzonder succesvol
resultaat te boeken. Bij deze officieuze Nederlandse kampioenschappen
voor CD junioren won Céline van Heerikhuize in een spannende race op
overtuigende wijze de 800 meter bij de meisjes C1 en Jisze Diemer pakte
zilver op de 600 meter voor meisjes D1. Een uitgebreider verslag van
deze wedstrijd vind je op de website.

Gezocht: "de stem van Climax" en
nieuwsredacteuren
Omroep Ede wil in samenwerking met lokale sportverenigingen meer
aandacht aan sport besteden en Climax zou daar graag aan willen
meewerken. De PR Commissie zoekt daarom nog steeds iemand die "de
stem van Climax" wil worden. Ben jij een goede spreker en heb je
interesse, neem dan contact op Wouter Burgwal, coördinator Public
Relations (wouterburgwal@hotmail.com).
Tevens zoekt de PR commissie nog enkele nieuwe redacteurs, onder
andere voor de doelgroepen pupillen en runners. Meer informatie over
deze functies, én alle andere vacatures bij Climax, vind je op
de vacaturepagina!op de vacaturepagina!

Deelname aan onderzoek "Take a Mental Break"
Jan de Jonge, interim voorzitter van Ciko'66 uit Arnhem, is projectleider
van het onderzoek "Take a Mental Break" over sportblessurepreventie en
mentaal herstel bij het hardlopen. Dit onderzoek richt zich vooral op het
in kaart brengen van mentale factoren in hun relatie tot sportblessures,
zodat toekomstige hardloopblessures misschien kunnen worden
voorkomen. Het onderzoeksteam zoekt actieve hardlopers die als
beginner of gevorderde loper met name voor een halve en/of hele
marathon trainen, en mee willen doen aan het onderzoek. Lees meer

Team Lef & Blond wint nieuwjaarsquiz
Voor de nieuwjaarsquiz-avond, ofwel de nieuwjaarsborrel nieuwe stijl,
was veel animo. Elf teams hadden zich aangemeld voor de
nieuwjaarsquiz.Team Lef & Blond eindigde als eerste. Voorafgaand aan de
quiz werden de certificaten voor indoor en outdoor clubrecords en
podiumplaatsen bij NK/EK/WK uitgereikt. Lees meer

Evenementen Climax 2018
zaterdag 16 juni - 20e Groot Ginkelse Loop
zaterdag 24 november - 51e Horaloop
Wil je informatie over wedstrijden die niet door Climax georganiseerd
worden. Kijk dan op de Wedstrijdkalender van de WCU.
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