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Het zomerseizoen zit er bijna weer op en er is de laatste maanden weer
veel gebeurd. Uiteraard hebben we meegeleefd met onze Eva in Rio en
speciaal voor Climax kijkt ze nog even op het Olympische avontuur terug.
En iedereen is natuurlijk benieuwd naar het sportplaatjesboek van Jumbo.
Nog even wachten, 12 oktober gaat de actie van start. En vergeet onze
komende evenementen niet: de Clubkampioenschappen met bbq op 1
oktober en de Horaloop op 26 november.

Van de Bestuurstafel
Henk Verhoef heeft dit keer de inhoud van de Bestuurstafel geschreven en
voor hem is het ook de laatste keer. Bij de volgende algemene
ledenvergadering is hij na 19 jaar niet meer herkiesbaar voor de functie
van penningmeester. Zijn er belangstellenden voor deze vacature? Lees
meer.

Met een volle rugzak terug uit Rio!
"Alle mooie momenten en ervaringen die je daar hebt opgedaan en
waarvan je geleerd hebt kunnen weer mee in je persoonlijke rugzakje."
Dat zei mijn coach Wigert toen we dinsdag 23 augustus terug kwamen in
Nederland en met luid applaus werden ontvangen bij de RAI. Ik ga héél
hard mijn best doen om over vier jaar individueel naar Tokyo te
mogen. Lees meer.

Uitgifte Jumbo sportplaatjes
Vanaf woensdag 12 oktober worden de sportplaatjes uitgegeven en de
uitgifte duurt 6 weken. Iedereen die voor deze actie gefotografeerd is,
krijgt gratis een leeg boek. Er komt nog feestelijke aftrap bij de Jumbo
Bellenstein, maar daarvan zijn nog geen details bekend. Lees meer.

Roparun 2017
In het pinksterweekend van 3-5 juni 2017 wordt de 26e Roparun
georganiseerd. Team Climax Ede (team 211) start volgende jaar in Parijs.
Ze gaan een aantal activiteiten organiseren om zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor het goede doel. Wil je dit grootse evenement ook eens
meemaken? Roparun Team Climax Ede zoekt teamleden, niet alleen
hardlopers! Lees meer.

Bootcamp bij Climax
Zweet op je voorhoofd, zand aan je handen en modder op je broek. De
wind door je haren, steeds meer spierkracht en een lach op je gezicht!
Dat is bootcamp bij Climax! Kom gewoon eens mee trainen om te kijken
of het wat voor je is! Lees meer.

Marc Reesink kijkt uit naar Roparun 2017
Marc Reesink begon met hardlopen in de groep van Anne Wiersma en
Evert Schipper. Hij volgde twee jaar geleden de cursus assistent trainer
bij Ron d’Hamecourt en voltooide in 2016 de cursus hardlooptrainer
(BLT3) van de Atletiek Academy. Nu is hij trainer van diverse
hardloopgroepen én heeft een nieuwe uitdaging: Roparun 2017. Lees
meer.

Gezocht: Beheerder van de kantine!
Iedereen bij Climax kent hem in ieder geval van gezicht; Gerard
Hendriksen. Al 25 jaar lid van Climax en een jaar of 13 actief als trainer.
Maar als je hem niet kent van het lopen, dan ken je hem in ieder geval
van de bar. Gerard is al jaren beheerder van de kantine, maar wil nu
graag de verantwoordelijkheid voor de kantine uit handen geven. Climax
is derhalve op zoek naar een opvolger voor het beheren van de kantine.
Lees meer.

Zaterdag 26 november: 49e Horaloop
Op zaterdag 26 november a.s. vormen de heuvels van het Hoekelumse
Bos en het glooiende landschap van het beekdal van de Renkumse beek
weer het fraaie parcours van de Horaloop. Een echte 'klassieker' over 5 en
10 kilometer en de 10 Engelse mijlen (16,1 kilometer), die al bijna 50
jaar wordt georganiseerd. En ook de Kidruns staan weer op het
programma. Lees meer.

2e Clubkampioenschappen nieuwe stijl
Aanstaande zaterdag, 1 oktober, worden de tweede
Clubkampioenschappen nieuwe stijl gehouden. Je kunt je nog 3 dagen
inschrijven. Aansluitend aan het laatste onderdeel van de Climaxdag
organiseert de Activiteitencommissie de jaarlijkse climaxdag BBQ. Voor 10
euro krijg je vlees, saus en salades (excl. drankjes). Schrijf je wel vóór 28
september in. Lees meer.
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