Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Editie 2017-3
Mei 2017

In dit nummer
Van de Bestuurstafel
Zaterdag 17 juni 19e
Groot Ginkelse Loop
Roparun Team Climax
is er bijna klaar voor!
Clinic Running
Ethiopian Style
Column: Margreet
reist veel voor haar
sport
Competitiewedstrijd
voor junioren CD
Evenementen Climax
2017

Het baanseizoen is in volle gang en onze atleten leveren wekelijks weer
puike prestaties! Maar ook bij wegwedstrijden komen veel Climax-leden
aan de start en ook zij leveren telkens weer uitstekende prestaties. De
één komt als eerste over de finish en de ander overwint zichzelf met
alweer een verbetering van zijn beste tijd. Over drie weken staat onze
eigen Groot Ginkelse Loop op het programma. Uiteraard zijn we daarbij
weer allemaal aanwezig, hetzij als deelnemer, hetzij als vrijwilliger. Meld
je snel aan!!

Van de Bestuurstafel
Wouter Burgwal werd begin april gekozen als nieuw bestuurslid voor
Climax. Hij loopt sinds een jaar met veel plezier bij Climax in de groep
van Bert van Ravenswaaij. Wouter verzorgt voor deze nieuwsbrief zijn
eerste bestuursverslag en begint met een korte introductie van
zichzelf. Lees meer.

Zaterdag 17 juni 19e Groot Ginkelse Loop
Op zaterdag 17 juni a.s. organiseert Climax voor 19e keer de Groot
Ginkelse Loop. Iedere deelnemer kan op zijn of haar eigen wijze genieten
van de prachtige omgeving en het mooie parcours door natuurgebieden
als de Edese heide en de Planken Wambuis. Door de verschillende
afstanden (5, 10.5 en 21 km) is de drempel niet te hoog. Dus ook voor
recreanten een fantastische loop. Als je niet kunt deelnemen, meld je dan
snel aan als vrijwilliger want we gunnen toch iedere deelnemer een
prettige en veilige deelname!! Lees meer.

Roparun Team Climax is er bijna klaar voor!
De benen worden nog een keer gestrekt, de schoenen worden nog een
laatste keer gepoetst, de fietsers zetten hun zadel nog een laatste keer in
het vet en de cateraars proeven de maaltijden nog eens voor... Op 3 juni
is het zo ver, de Roparun gaat van start en ook Team Climax Ede doet
weer mee aan de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Lees meer.

Clinic Running Ethiopian Style
Op dinsdag 30 mei neemt Degefa Yohanes, 3e bij de Marathon van Leiden
in 2017 in 2.24 uur, ons tijdens de clinic Running Ethiopian Style mee
naar Ethiopië, naar zijn passie hardlopen en naar het werk dat hij in
Ethiopië doet voor de organisatie DIRES for Development. Maar bovenal
laat hij ons op de atletiekbaan ervaren hoe een Ethiopische
trainingsaanpak voelt. De kosten voor deelname aan de clinic bedragen €
7,50 , maar meer doneren mag ook. Lees meer.

Column: Margreet reist veel voor haar sport
Onze toppers reizen elk jaar heel wat af om hun sport uit te oefenen. Eva
ging o.a. naar Zweden, Rio, Florida en Zuid-Afrika. Kimberley trof je aan
in de ijskanalen van Europa, Noord-Amerika en Zuid-Korea. En Margreet
Takken nam o.a. deel aan Europese en Wereldkampioen-schappen voor
Masters in Frankrijk, Australië en Zuid-Korea. Margreet reisde ruim vóór
het kampioenschap naar Zuid-Korea om het land te zien en te beleven.
Voor Climax beschreef ze deze fantastische reis. Lees meer.

Competitiewedstrijd voor junioren CD
Climax organiseert op zaterdag 10 juni een competitiewedstrijd voor
junioren CD in poule 64. Op sportpark De Hoekelumse Eng komen teams
van Climax, Pallas’67, Ciko'66, Nijmegen Atletiek, Atletico’73, AV Wychen,
Argo en De Liemers aan de start. Voor atleten en publiek staan er
interessante onderdelen op het programma, zoals sprint en horden,
800/1000m, hoog- en verspringen, kogelstoten, speer- en discuswerpen
en estafette. De aanvang van de wedstrijden is om 11.00 uur en de
toegang is gratis.

Evenementen Climax 2017
zaterdag 10 juni - competitiewedstrijd c/d junioren
zaterdag 17 juni - Groot Ginkelseloop
zaterdag 19 augustus - City Run Ede
zaterdag 9 september - Finale Stedenwedstrijd pupillen / Athl.
Champs
zaterdag 30 september - clubkampioenschappen
zaterdag 25 november - Horaloop
vrijdag 22 december - Nightrun (datum onder voorbehoud)
Wil je informatie over wedstrijden die niet door Climax georganiseerd
worden. Kijk dan op de Wedstrijdkalender van de WCU.
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