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Nog een paar weken en dan zit het baanseizoen er weer op. Het wordt
dan weer tijd voor wegwedstrijden en boslopen. De Bennekomse
Bosloop gaat niet door, maar het BVC circuit en onze Horaloop, weer met
Race in een Race, zijn goede alternatieven. Climax kan haar
evenementen nog organiseren omdat er vrijwilligers zijn, maar zoals
altijd zijn er te weinig vrijwilligers. Bekijk daarom het filmpje over het
inzetten van je talent voor Climax eens en geef je op als vrijwilliger!

Van de Bestuurstafel
In de zomermaanden was het vaak wat rustiger op de baan. Voor de
meesten tijd om heerlijk van een welverdiende zonvakantie te genieten,
maar voor Ferry van Dipten een goede tijd om zijn trouwdag te
organiseren. Desondanks heeft hij tijd gevonden om informatie van de
bestuurstafel te verzamelen. Lees meer

51e Horaloop weer met Race in een Race
Op zaterdag 24 november organiseert Climax voor de 51e keer de
Horaloop. Deelnemers kunnen zich tot 23 november om 20.00 uur
(uitsluitend online) inschrijven voor één van de jeugdlopen of een loop
over 5 en 10 kilometer en de 10 Engelse mijlen (16,1 kilometer). Dit jaar
is er ook weer een teamwedstrijd. In tegenstelling tot de vorige editie
kunnen nu alle deelnemers zich hiervoor inschrijven. Let op: De
Bennekomse Bosloop, die op 10 november op het hardloopprogramma
stond, wordt volgens organisator CBFB dit jaar niet georganiseerd. Lees
meer

Column: Atleten uit alle windstreken strijden om
de titel
Om aan een WK Masters deel te nemen, met meer dan 8000 atleten in
verschillende leeftijdsklassen vanaf 35 jaar, vanuit alle windstreken en die
allen strijden om de titel, is mooi. Je spreekt en ziet mensen met dezelfde
interesse, passie voor het onderdeel en fanatisme. Lees meer

Lever je Ede Doet cheque in voor een
watertappunt bij Climax
Lever je Ede Doet cheques, die eerdaags weer in de bus vallen, in bij
Climax. We sparen voor een Watertappunt op onze accommodatie. We
motiveren onze atleten altijd om veel water te drinken voor en na afloop
van de training. We willen stichting Join the pipe vragen om een
watertappunt bij ons aan te leggen. Daarmee steunen we ook meteen een
donatie voor de goede doelen die deze organisatie ondersteunt, nl. het
aanleggen van waterputten in ontwikkelingslanden. Ede Doet heeft een
initiatief van Climax goedgekeurd. De cheques kun je deponeren in de
bak op de bar in de kantine. Lees meer

Wil jij je talent inzetten voor Climax?
Wil jij je talent inzetten voor Climax? Bekijk dit filmpje eens en neem dan
contact op met Marieke via vrijwilligers@climax-atletiek.nl

BVC-circuit start weer in oktober!
In oktober gaat seizoen 2018-2019 van de BVC weer van start. Vanwege
het grote aantal deelnemers bij de lange cross voor Masters is besloten de
categorie masters bij dit onderdeel op te splitsen in de categorie mannen
van 35 t/m 49 jaar (Masters 35-49) en mannen 50 jaar of ouder (Masters
50+). Lees meer

Climax en de nieuwe privacy wet
Enige tijd terug is de nieuwe wet beveiliging persoonsgegevens ingegaan.
Waarschijnlijk is er op het werk/school wel wat veranderd, en heb je op
internet overal opnieuw toestemming moeten geven voor van alles en nog
wat. Ook voor Climax was het tijd om even te kijken of wij wel zorgvuldig
met uw gegevens omgaan. Lees meer

Clubkampioenschappen 2018
Traditiegetrouw wordt het baanseizoen afgesloten met de
Clubkampioenschappen. De strijd om de clubtitels staat dit jaar op
zaterdag 6 oktober op het programma. Voor pupillen en G-atleten bestaat
het programma uit een meerkamp. Junioren D en ouder strijden om de
titel op de meerkamp en op 8 afzonderlijke onderdelen. Lees meer

Evenementen
Hierbij een overzicht van de aankomende evenementen:
- zaterdag 6 oktober - Clubkampioenschappen
- zaterdag 13 oktober - pupillenuitje Uilenbos (AC)
- vrijdag 26 oktober - Trainingsweekend (AC)
- zaterdag 24 november - 51e Horaloop
- zaterdag 12 januari (2019) - BVC Ede
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