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Onze Roparunners hebben weer een fantastische prestatie geleverd met
Pinksteren. En met Brent van de Blaak heeft Climax er weer een
Nederlands kampioen bij. Het programma van Climax is voor de komende
tijd overvol met o.a. de Groot Ginkelse Loop, het Open GOK en enkele
competitiewedstrijden. Op bestuurlijk vlak wijzen we nog even naar de
nieuwe privacywetgeving, want ook bij Climax kunnen we niet om deze
nieuwe verordening heen!

Van de Bestuurstafel
Na het vertrek van Rik Hanswijk en Davey Beuving zijn de taken van het
Bestuur onlangs verdeeld. De taakverdeling is nu als volgt: Ferry van
Dipten: coördinator baanatletiek, Wouter Burgwal: coordinator
loopgroepen, Marieke van Hunen: secretaris a.i., Wiebe Rengelink:
penningmeester en Evert Schipper: voorzitter. Wouter heeft deze keer het
bericht van de Bestuurstafel geschreven en wijst daarin op enkele
vacatures binnen het bestuur. Lees meer

20e Groot Ginkelse Loop
Op zaterdag 16 juni a.s. organiseert Climax voor de 20e keer de Groot
Ginkelse Loop, een loopevenement over 5km, 10.5km en halve marathon
voor zowel wedstrijdlopers als recreanten. Speciaal voor Climax-leden is
er ook weer een wedstrijd in teamverband. Ondanks alle geruchten heeft
de organisatie laten weten dat alle vergunningen rond zijn en dat het
parcours dus ook dit jaar ongewijzigd is! Tot en met vrijdag 15 juni 20:00
uur kun je je online inschrijven via www.grootginkelseloop.nl. Kun je niet
meelopen, meld je dan aan als vrijwilliger. Lees meer

Climax en de nieuwe privacywetgeving
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
ingegaan. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Het Bestuur van Climax
heeft de laatste tijd de overgang naar de AVG goed voorbereid, want deze
verordening heeft o.a. gevolgen voor het beheer van persoonlijke
gegevens en het gebruik van beeldmateriaal. Lees meer

Brent van de Blaak eerste Nederlands kampioen
MBO studenten
Climax-atleet Brent van de Blaak is op 17 mei jl. de eerste Nederlands
kampioen bij MBO studenten op de 200 meter geworden. Deze
kampioenschappen werden dit jaar voor het eerst georganiseerd en zijn
vergelijkbaar met het NSK. Het CIOS uit Arnhem was de organisator van
deze wedstrijd, die werd gehouden op de baan van Ciko'66. Lees meer

Column: Roparun...een snelkookpan van
emoties
Team Climax Ede, ons Roparunteam, heeft de Roparun 2018 volbracht.
Na een jaar van geld inzamelen werd in het afgelopen Pinksterweekend
de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam volbracht. Zelfs een paar
hechtingen kunnen onze bikkels kennelijk niet tegenhouden. Lees meer

Race in een race bij Groot Ginkelse Loop
Ook bij de Groot Ginkelseloop is er weer een extra wedstrijd-element
voor Climax-leden, namelijk een teamklassement. In teams van vijf
personen kunnen Climax-leden ook tegen elkaar lopen op de 5, de
10.5km en de halve marathon. Dus geen aparte wedstrijd, maar een
extra klassement voor Climax-teams. Hier zijn extra prijzen
aan verbonden. De trainers van de loopgroepen zijn hierover op de
hoogte. Let op: Iedereen moet zich wel gewoon afzonderlijk inschrijven!

Drie clubrecords bij Track Meeting Wageningen
Op 18 mei werden tijdens de eerste Trackmeeting in Wageningen drie
clubrecords verbeterd. D-junioren Evelyn Navarro en Jisze Diemer
verbeterden het record op de 100 en 200m. Celine van Heerikhuize liep
een clubrecord op de 1500m bij de C-junioren. Lees meer

Evenementen Climax 2018
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

26 mei - Competitiewedstrijd junioren A
9 juni - Open GOK individueel junioren CD
16 juni - 20e Groot Ginkelse Loop
30 juni - Competitiewedstrijd junioren CD
8 september - Finale Athletic champs (pupillen)
6 oktober - Clubkampioenschappen
24 november - 51e Horaloop

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 22 juni 2018 aanleveren.
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