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Onze sponsors

De afgelopen weken waren verschillende commissies weer erg druk met
de organisatie van Climax-evenementen. Aanstaande zondag spelen
onze mannen en vrouwen een thuiswedstrijd in de 2e divisie. Voor beide
teams wordt het spannend. Kom ze aanmoedigen! En 15 juni staat de
21e Groot Ginkelse Loop op het programma. Dit jaar weer met
teamwedstrijd! Loop je niet mee, meld je dan aan als vrijwilliger, want
zonder vrijwilligers kan Climax geen evenementen organiseren.

Van de Bestuurstafel
We gaan met zijn allen richting de zomer. Een periode waarin weer een
hoop evenementen staan gepland. In de bestuursvergadering van 25
maart jl. zijn de functies van het bestuur voor het aankomende jaar
vastgesteld. Lees meer

Zaterdag 15 juni 21e Groot Ginkelse Loop
Op zaterdag 15 juni organiseert Climax voor 21e keer de Groot Ginkelse
Loop, een loopevenement over 5km, 10.5km en halve marathon voor
zowel wedstrijdlopers als recreanten. Dit jaar is er weer een wedstrijd in
teamverband, waaraan alle deelnemers kunnen meedoen. Inschrijven is
mogelijk t/m vrijdag 14 juni om 20:00 uur, alleen online
via www.grootginkelseloop.nl. Lees meer

Vrijwilligers belangrijk voor Groot Ginkelse
Loop
Ook dit jaar zoeken we weer zo'n 70 vrijwilligers om de Groot Ginkelse
Loop te kunnen organiseren! Heb je op 15 juni tussen 8.30 en 13.00 uur
tijd om de organisatie te helpen? Alle hulp is welkom, ook voor een
kortere periode. Klik dan hier om je aan te melden!

ESA Badkamers sponsort Climax
ESA Badkamers, het bedrijf dat bij Climax de badkamers en toiletten
heeft vervangen, is de komende 3 jaar sponsor van Climax. Voorzitter
Evert Schipper en penningmeester Wiebe Rengelink tekenden op 9 mei
namens Climax het sponsorcontract. Lees meer

Voor Dinner in the Sky zijn nog tickets
beschikbaar!
Voor Dinner in the Sky zijn nog tickets beschikbaar! Deelname aan zowel
het dineren op hoogte als de diverse food gerelateerde workshops van het
groundevent is nog mogelijk. De opbrengst komt ten goede aan onze
eigen atletiekvereniging, zodat nog meer gehandicapte kinderen daar
kunnen sporten! Lees meer

Column: Ook mindere wedstrijd kan iets
positiefs opleveren
Margreet Takken reisde eind maart naar Polen voor deelname aan het WK
Indoor voor Masters. De wedstrijd verliep niet vlekkeloos, maar leverde
toch iets positiefs op. Lees meer

Climax en Tartletos organiseren
competitiewedstrijd senioren 2e divisie
Op zondag 26 mei organiseren Tartlétos en Climax in Ede de 2e senioren
competitiewedstrijd in poule 4. Behalve teams van Climax en Tartlétos
komen teams van Altis, Ciko 66, Nijmegen Atletiek, Wijchen, ’t Haasje,
AV’34, Isala ’96, PEC 1910, Impala, AC TION en Vitalis aan de start. De
wedstrijd begint om 12 uur en de toegang is gratis. Lees meer

Waarom is krachttraining goed voor je?
Met de juiste begeleiding en uitvoering van krachttraining is aangetoond
dat het zowel sportprestaties als een gezonde levensstijl bevordert. De
meeste mensen op de baan kennen hem als baantrainer, maar Maurits
Brethouwer gaat nu ook als personal trainer aan de slag. Lees meer

Evenementen
Hierbij een overzicht van de aankomende evenementen:
- zondag 26 mei - competitiewedstrijd senioren 2e divisie
- vrijdag 7 juni - Olympic Moves (schoolsportcompetitie)
- zaterdag 15 juni - 21e Groot Ginkelse Loop
- zaterdag 21 september Finale Stedenwedstrijden CD junioren
- zaterdag 5 oktober Clubkampioenschappen
- zaterdag 30 november WILHELM makelaars Horaloop
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