
Jaarverslag 2019 Loopgroepen 
Bij het voorbereiden van het jaarverslag voor de loopgroepen ga je terugkijken wat we het afgelopen 
jaar hebben bereikt. Een aantal activiteiten komen jaarlijks terug. Het zijn activiteiten die wij binnen 
het bestuur erg belangrijk vinden. 
 
AED reanimatiecursus 
De jaarlijks bijscholing reanimatiecursus vinden wij een minimale eis, die wij aan onze (assistent) 
trainers aanbieden en volledig vergoeden. In het kalenderjaar 2020 willen we kijken of er ook 
runners binnen de loopgroepen belangstelling hebben voor de reanimatiecursus. 
 
Bijscholingen 
Bij de afgelopen trainersdag op Papendal was Climax met het grootste aantal (assistent) trainers 
aanwezig. Dat is leuk om te horen en goed om te zien. Wij stimuleren de (assistent) trainers om 
bijgeschoold te worden/blijven. Vanuit Fagel sportadvies krijgen wij diverse bijscholingen die wij 
onder de trainers onder de aandacht brengen. Verder hebben Marieke van Hunen en Ben van 
Oeveren diverse workshops aangeboden.  
 
Basis Loop Trainer (BLT3)  
Vorig jaar hebben Ben van Oeveren, Henk Warris, Matthieu van den Berg en Jacob van Velsen de 
Basis Loop Trainer (BLT niveau 3) behaald. In oktober is de nieuwe BLT 3 opleiding gestart. Helaas 
hebben we binnen Climax geen kandidaten gevonden die de cursus wilden volgen. In het 
kalenderjaar 2020 willen we meer aandacht voor de BLT 3 opleiding. Wij hopen binnen Climax  
belangstellenden te vinden voor deze opleiding. Bij voldoende belangstelling (minimaal 4) willen wij 
in overleg met de Atletiek Unie kijken of de opleiding bij Climax georganiseerd kan worden. 
 
Assistent Loop Trainer (ALT2) 
Afgelopen jaar hebben meerdere Assistent Loop Trainers (ALT niveau 2), onder leiding van Ron 
d’Hamecourt, mogen begroeten:  
Bart Jan Sluys, Chantal den Aantrekker, Eric van Dijk, Janneke de Jonge, Rene Vergouwe, Wiebe 
Rengelink, Willemijn Ridderbos, Yolanda Baardwijk. 
In 2020 heeft Ron weer een tiental nieuwe assistent trainers opgeleid. Marc Reesink heeft 
meegelopen, om in de toekomst de cursus ook te kunnen geven.  
De opzet van de cursus ALT2 zal in de toekomst veranderen. De Atletiek Unie zal met een aangepast 
programma komen. Het huidige programma van Ron is uitgebreider dan het programma van de 
Atletiek Unie. We gaan nog bekijken hoe we de ALT2 cursus in de toekomst gaan invullen. De  
huidige opleiding die Ron verzorgd gaat verder dan alleen ALT2 en is een prima opstart naar de BLT3. 
 
Trainersvergaderingen 
In 2019 hebben we meerdere trainersvergaderingen georganiseerd. Zoals afgesproken wordt 3 maal 
per jaar een vergadering georganiseerd. Afgelopen jaar was dat op 15 januari 2019, 14 mei 2019 en 
24 september 2019. De vergaderingen zijn wisselend bezocht. Om toch op de hoogte te blijven, zijn 
de notulen verstuurd. Dit jaar zou ik graag meer in contact komen met alle trainers. Voorstel gedaan 
in het trainersoverleg van 28 januari 2020 om in kleine groepjes (assistent) trainers met elkaar te 
praten over het trainerschap. We kunnen van elkaar leren. We kunnen elkaar helpen. We kunnen 
van gedachten wisselen over de inhoud van een training. Enzovoort. 
 
 
 
 
 
 



Wisseltrainingen 
De wisseltraining die op de eerste zaterdag van een maand wordt georganiseerd, gaat goed. Ik hoor 
veel positieve geluiden.  

- Kennismaken met een andere trainer.  
- Een andere inhoud van een training.  
- Een uitdaging om eens een andere afstand of een specifieke training te ervaren zoals: 

bootcamp; ademhalingstechnieken; looptechniek etc.  
- Lopers die het liefst bij hun eigen trainer lopen mogen dat uiteraard blijven doen. 

 
Speciale programma voor de runners 
Bijzondere programma’s voor de runners. Dit jaar is met succes het ‘Koplopers programma’ 
geïntroduceerd. Dit programma is bedoeld om met je hoofd te rennen. Deelnemers krijgen een 
persoonlijk programma die bedoeld is om runners verder te brengen bij het lopen van een langere 
afstand. De koplopers is bedoeld voor lopers die een prestatieverbetering willen bereiken op een 
afstand vanaf 15 km. Ben heeft in het najaar van 2019 een eerste groep met succes begeleid. 
Meerdere persoonlijke records zijn verpletterd. 
Naast het ‘Koplopers programma’ hebben we ook een ‘Herstelprogramma’. Dit programma wordt 
door Ron d’Hamecourt begeleid. Afgelopen jaar zijn een aantal runners na zijn persoonlijk 
programma weer naar hun eigen loopgroep terug gegaan. Mochten er lopers zijn die na een blessure 
weer willen aansluiten, kunnen zich bij Ron aanmelden. 
 
Start To Run (STR) 
Afgelopen jaar zijn er 3 succesvolle Start to run-trajecten geweest. Veel lopers sluiten na de STR aan 
bij de 5-8 km groep. Deze groep is erg groot. Een aantal runners zouden moeten doorgroeien naar 
een vervolg loopgroep. De overstap naar een andere loopgroep willen we meer stimuleren maar 
weten ook dat het niet altijd mogelijk is. De 5-8 groep is na het aanhaken van Jacob van Velsen veel 
ruimer geworden. Jacob neemt de lopers vaak mee naar langere afstanden en daagt ze ook 
regelmatig uit voor speciale trainingen. Bijvoorbeeld een trailtraining. De aanwinst van nieuwe 
(Assistent) Trainers is bij deze groep gewenst.   
 
Runners 
Het aantal lopers is ten opzichte van afgelopen jaar met 11 leden gegroeid. Een prachtig aantal en 
we willen dit graag behouden. We doen er veel aan om het aantal leden te behouden. Naast de STR 
bieden we gratis clinics aan bij evenementen.   
 
Commissie wegwedstrijden 
In 2019 hebben we weer 3 mooie wegwedstrijden gehouden: 
De Groot Ginkelse loop. Het aantal deelnemers aan dit evenement is de afgelopen editie sterk 
teruggelopen. Hadden we in 2018 nog 562 deelnemers, hebben zich in 2019 maar 357deelnemers 
ingeschreven.  
De 52e  Wilhelm makelaars Horaloop. Dit jaar voor het eerst met hoofdsponsor Wilhelm Makelaars. 
Het aantal deelnemers ten opzichte van afgelopen jaar is iets teruggelopen. Hadden we in 2017 een 
record van 1019 deelnemers (50e editie). In 2018 hadden 914 deelnemers en in 2019 hebben 876 
deelnemers zich ingeschreven.  
De Nightrun was dit keer op 3 januari 2020. Inmiddels ook een traditie met Runnersworld Ede. Veel 
verklede lopers verschenen aan de start. Het aantal deelnemers was vergelijkbaar met vorig jaar.    
Met dank aan Wouter Harteveld voor de cijfers.   
 
 
 
 



Bevrijdingsvuur van Wageningen naar Ede. 
De Roparun heeft afgelopen jaar het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Ede gebracht. In 2020 
willen we het bevrijdingsvuur met een groter aantal deelnemers naar Ede brengen. Omdat de Climax 
dit jaar 60 jaar bestaat, willen we graag met de club het bevrijdingsvuur ophalen. Hoe dat verder 
ingevuld gaat worden, is nog niet bekend.   
 
Marathon Ede 
Op 10 oktober 2020 staat de Marathon van Ede op de planning. Samen met de stichting Heiderun 
gaan we dit evenement op de agenda zetten. Het belooft een groots evenement te worden.  
 

Jaarverslag 2019 Nordic / Sportief wandelen 
Afgelopen jaar zijn er geen bijzonderheden gemeld. 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. 
Het aantal deelnemers blijft ongeveer gelijk, en is afgelopen jaar iets toegenomen. Zij die “gewoon” 
willen wandelen kunnen gelijktijdig  met de nordiccers op pad. Nieuwe aanmeldingen zijn van harte 
welkom! 
Uit naam van Climax (website) worden de wandelprogramma’s georganiseerd. De deelnemers zijn 
geen lid van Climax. Het bestuur van Climax is in gesprek met de trainster om (Nordic) Walking 
onder de vereniging Climax aan te bieden. Deelnemers worden aangemeld als wandelaar bij de AU 
(en automatisch ook bij de KWBN). Over de contributie wordt voor deze bijzondere categorie nog 
nagedacht. In afwachting hiervan wordt de huidige website aangepast. Climax gaat actief leden 
werven voor (Nordic) Walking en zorgt voor gekwalificeerde trainers. 


