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Onze sponsors

Het atletiekseizoen van 2018 is voor Climax tot nu toe zeer succesvol
verlopen. Veel podiumplaatsen, veel verbroken clubrecords en een Groot
Ginkelse Loop met veel meer deelnemers vergeleken met de loop in
2017. Ook de rest van het seizoen verwachten wij nog veel meer
prachtige sportieve resultaten. U wordt natuurlijk op de hoogte gehouden
door de nieuwbrieven, de website en de Facebookpagina van Climax. In
deze nieuwsbrief staan linkjes naar een aantal recente nieuwberichten op
onze website, een bericht van ons bestuur en een overzicht van komende
evenementen.

Van de Bestuurstafel
Marieke van Hunen kijkt terug en blikt vooruit: "Wat een maand hebben
we achter ons liggen als vereniging! De ene wedstrijd na de andere
volgden elkaar in rap tempo op. Na diverse competitiewedstrijden voor de
jeugd, senioren en nu ook voor ons masterteam, is ook in eigen huis het
nodige te beleven geweest". Klik hier: Bestuurstafel juni 2018.pdf.

Missie geslaagd voor Geoffrey en Stefan bij NK
senioren
Climax atleten Geoffrey van Dipten en Stefan Nieuwland kunnen tevreden
terugkijken op het Asics NK voor senioren in Utrecht. Geoffrey werd vijfde
na een prachtige tienkamp met vele PR's op de onderdelen Lees meer.

Verrassende podiumplaats voor Céline op NK
junioren
Céline van Heerikhuize won zeer onverwachts het brons bij de 800 meter
op de Asics NK atletiek voor junioren in Emmeloord. Bij het eerste
optreden van het 13-jarige talent op dit grote toneel verbrak ze haar
eigen clubrecord met vijf seconden naar 2:16.69 minuten en hield zich
prima staande tussen de B-junioren van 15 en 16 jaar. Lees meer.

Evenementen
Hierbij een overzicht van de aankomende evenementen:
- zaterdag 30 juni - Competitiewedstrijd junioren CD
- zaterdag 8 september - Finale Athletic champs (pupillen)
- zaterdag 6 oktober - Clubkampioenschappen
- zaterdag 24 november - 51e Horaloop

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 14 september 2018 aanleveren.
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