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Jaarverslag 2017 Loopgroepen 

Afgelopen jaar hebben we weer van alles aangedaan om onze 35 looptrainers goed opgeleid te houden: 
reanimatiecursus, EHB(S)O, deelname looptrainersdag en dag van de atletiek, en diverse bijscholingen. Kortom, we 
doen er binnen Climax alles aan om er voor te zorgen dat onze looptrainers met de juiste ervaring en opleiding aan de 
slag kunnen met onze lopers. Want daar doen we het allemaal voor: er voor zorgen dat we 2x of soms 3x per week 
voor onze lopers uitdagende training  te kunnen bieden. 

Het aantal looptrainers is de afgelopen jaar met 2 afgenomen: binnen de andere loopgroepen zijn de lopers 
ondergebracht, naar volle tevredenheid. Komende periode gaan er weer 2 trainers stoppen. Ook deze groepen 
worden weer opgevangen binnen het bestaande trainerskorps. Echter, we komen hier wel bij een ondergrens aan. In 
2018 zal het aantal trainers, en dan bijzonder de nivo 3 trainers, verder uitgebreid moeten worden om te voorkomen, 
dat we bij een verdere daling in de problemen komen. 

Afgelopen jaar zijn er weer 2 succesvolle Start to run-trajecten geweest. Beiden met ruim 30 deelnemers. We hebben 
besloten om in 2018 naast 2 STR’s ook een nieuwe startersgroep op te beginnen. Die is begin januari 2018 al gestart 
en inmiddels afgerond. Met 36 deelnemers een succesvolle start van het jaar. De verwachting is dat de STR die eind 
maart gaat beginnen daar niet onder lijdt: begin maart was het aantal inschrijvingen alweer 15. 

Het aantal lopers is met een paar afgenomen: zeker als het afzet tot de landelijke trend, doe we het binnen Climax 
goed. 

 

Jaarverslag 2017 Commissie wegwedstrijden 

In 2017 hebben we weer 3 mooie wegwedstrijden gehouden: de Groot Ginkelse loop, de 50e Horaloop, en de 
Nightrun. Het aantal deelnemers bij de Groot Ginkelse loop nam wat af, maar dat is bij de Horaloop meer dan goed 
gemaakt: het op een na hoogste aantal inschrijvingen ooit. Net boven de 1.000. En het hoogste aantal deelnemers 
van Climax ooit. En dat is toch eigenlijk waar we zo’n loop voor organiseren: de eigen deelnemers. Om de eigen 
deelnemers nog meer te lokken, waren voor deze 50e editie een paar speciale uitdagingen uit de kast getrokken:  

• De race in de race: deelnemers uit eigen loopgroepen konden via hun trainers aangeven dat ze in teamverband 
tegen elkaar wilden lopen. Van de 5 deelnemers, telde de 4 snelste tijden. Zo liep bij de 10km 80% van de Climax-
deelnemers in teamverband mee. Erg leuk dat onze sponsor, Runnersworld, hier ook nog speciale prijzen voor 
beschikbaar heeft gesteld. 

• De loopgroep met het hoogste aantal en de loopgroep met het hoogste percentage deelnemers en vrijwilligers 
kreeg bij de eerstvolgend koffie-avond een taart als beloning. 

Met de looptrainers wordt onderzocht wat het meest heeft bijgedragen tot dit succes, zodat we dat ook mogelijk 
tijdens de komende loopevenementen in kunnen zetten. 

 

Jaarverslag 2017 Nordic / Sportief wandelen 

Elke week wordt er met veel plezier een prestatie neer gezet waar bij het plezier, de gezelligheid en de betrokkenheid 
met elkaar hoog in het vaandel staan. Samen uit, samen thuis.  

Gelukkig is er tussendoor in onze bosrijke omgeving voldoende aanbod van wandeltochten om op eigen gelegenheid 
wandelingen te ondernemen, zoals de Klompenpaden. 

Als groep /-en hebben we met enige regelmaat ons eigen uitje. Rond de langste dag een avondwandeling op het 
Wekeromse Zand. Of een andere startlocatie en onderweg of na afloop als afsluiting koffie met. Verder ons jaarlijkse 
etentje en de Glühwein borrel. Het aantal deelnemers blijft ongeveer gelijk, en is afgelopen jaar iets toegenomen. Zij 
die “gewoon” willen wandelen kunnen gelijktijdig  met de nordiccers op pad.  


