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De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat geldt ook voor de organisatie
van de Horaloop. Meld je nog even aan als vrijwilliger, zodat deze
jubileum editie perfect kan verlopen. En bij deze 50e Horaloop hoort
uiteraard een record aantal deelnemers. Spoor iedereen aan om mee te
lopen, want de 50e Horaloop moet één groot loopfeest worden. Ook de
Roparunners zoeken nog versterking. Dus voor avonturiers is er nog een
plekje in het team voor 2018.

Van de Bestuurstafel
Wiebe Rengelink is de kersverse penningmeester en verzorgt deze keer
de bijdrage van het bestuur aan deze nieuwsbrief. Tevens maakt
Wiebe van de gelegenheid gebruik om zichzelf aan jullie voor te
stellen. Lees meer

Zaterdag 25 november: 50e Horaloop
Op zaterdag 25 november a.s. is de 50e editie van de Horaloop. De
voorinschrijving is nog open en Climax-leden kunnen ook met een team
deelnemen aan de "race in de race". Voor iedere 50e inschrijver is de
deelname aan deze jubileum editie gratis (uitgezonderd koop van een
groene chip). Schrijf je dus snel in, want bij een jubileum editie hoort een
record deelname!!! Lees meer

Vrijwilligers gezocht voor Horaloop!
Het gaat goed met de aanmelding van vrijwilligers voor de Horaloop,
maar we hebben nog steeds mensen nodig die bij deze speciale editie
kunnen helpen, waaronder een of meerdere fotografen. Ben je
op zaterdag 25 november tussen ongeveer 9.00 en 13.30 uur een paar
uurtjes beschikbaar ? Dan zijn we op zoek naar jou! Aarzel niet en meld
je nu aan als vrijwilliger. Klik hier om meteen je gegevens in te vullen op
het vrijwilligersformulier. Alvast bedankt!

Nu tweede Bootcampgroep bij Climax
Sinds ruim een jaar heeft Climax een bootcampgroep op de
maandagavond. Omdat de bootcampgroep veel nieuwe leden heeft, en
ook steeds meer runners en baanatleten de bootcampgroep weten te
vinden, is er een tweede groep op donderdagavond gestart! Lees meer

Column: Als het hardloopvirus je eenmaal te
pakken heeft…
Marcella van Soolingen (27 jaar) begon in het voorjaar van 2014 met
hardlopen. Twee jaar geleden werd ze lid van Climax en sindsdien loopt
ze in de groep van Ada en Michiel. Op 15 oktober liep ze haar eerste
halve marathon. Ze vertelt graag hoe ze daar naartoe heeft geleefd en
hoe het haar uiteindelijke verging in Amsterdam. Lees meer

Roparun Team Climax is nagenoeg compleet
Roparun Team Climax is nagenoeg compleet voor 2018. Het team is nog
op zoek naar één teamlid. Is dit avontuur iets voor jou, neem dan snel
contact op met Wiebe Rengelink. Lees meer

Evenementen Climax 2017/2018
zaterdag 25 november - Horaloop
vrijdag 22 december - Nightrun
zaterdag 13 januari 2018 - BVC Ede
Wil je informatie over wedstrijden die niet door Climax georganiseerd
worden. Kijk dan op de Wedstrijdkalender van de WCU.

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de leden, vrijwilligers en sponsors van atletiekvereniging
Climax. Vragen, suggesties en kopij voor de nieuwsbrief kun je mailen naar pr@climax-atletiek.nl.
Wilt u kopij voor de volgende editie voor 8 december 2017 aanleveren.
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