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De pupillen trainen al weer een tijdje in de zaal en dat betekent dat het
baanseizoen is afgelopen. Het cross-seizoen is eind oktober begonnen
met de BVC in Veenendaal, waar Climax bij de junioren A het hele podium
bezette. En aan het eind van deze maand staat onze eigen Horaloop op
het programma. De herfstkleuren van de bossen en het fraaie parcours
zorgen voor een fantastisch decor. Kun je niet meelopen, geef je dan als
vrijwilliger op. Want zonder vrijwilligers kunnen we geen evenement
organiseren!

Van de Bestuurstafel
De klok is verzet en de hesjes en lampjes zijn nu niet meer weg te
denken van de loopoutfit van de gemiddelde hardloper. Naast af en toe
een buitje en wat tegenwind, is de herfst overigens wel een van de
mooiste seizoenen om in hard te lopen. Lees meer.

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. Jij bent toch ook aanwezig bij
onze eigen loop als deelnemer of als vrijwilliger? Met veel bekenden, dus
altijd gezellig. Lees meer.

Margreet Takken tweede bij WK Masters
Climax-atlete Margreet Takken won op 31 oktober de zilveren medaille bij
het WK Masters in Perth (Australië). Op de terugreis van het warme down
under naar het koude Nederland had Margreet tijd om haar verhaal over
de wedstrijd en de weg er naar toe voor ons op te schrijven. Lees meer.

Ook jij kunt meedoen met Roparun 2017!
Roparun Team Climax heeft nog dringend teamleden nodig. Wij zoeken
nog lopers, chauffeurs/navigators, een masseur en mensen voor de
catering. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar
info@teamclimaxede.nl. Meer informatie vind je op
http://teamclimaxede.nl/meedoen/.

Oproep voor (oud-)marathonlopers
De Marathon: voor veel runners is het voltooien van die 42.195 km een
eenmalig hoogtepunt van hun sportieve carrière. Een enkeling loopt ‘m
zelfs 25 keer! Omdat we als vereniging trots zijn op onze leden die dit
ultieme hardlooponderdeel tot een goed einde brachten, willen we al deze
prestaties graag bundelen in de vorm van een marathonlijst. Lees meer.

Column: coopertest
Ik heb voor het eerst van mijn leven een Coopertest gedaan. De kinderen
zaten op de lagere school toen ik voor het eerst van de Coopertest
hoorde, dat zal zo rond 1995 geweest zijn. De test is daarom eigenlijk van
na mijn tijd. Een vooropgesteld plan had ik natuurlijk niet. Lees meer.

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt iedereen van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op
vrijdag 6 januari vanaf 19.30 uur. Naast een toast op het nieuwe
sportieve seizoen worden ook de certificaten voor de club- en baanrecords
uitgereikt.
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