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NIEUWSBRIEF #3    

GTC Marathon NB-L-Z, november, seizoen 2020-2021  

 

SCHAATSSEIZOEN 2020-2021 met hobbels!! 
 
 
Alle regels om Covid-19 verspreiding tegen te gaan maken het voor de 
volwassen sporter niet makkelijker. Gelukkig werken de ijsbanen volop 
mee om de trainingen door te kunnen laten gaan.  
 
We kunnen niet in de toekomst kijken en weten dus ook niet hoe  
het virus zich verder gaat ontwikkelen en of er meer of minder  
strengere maatregelen genomen gaan worden. Wat we wel weten is  
dat we alleen samen het virus eronder kunnen krijgen.  
Dus:   

- houd afstand,  
- was je handen en  
- train in kleine groepjes, niet meer dan vier personen en een trainer. 

 
Afgelopen week hebben wij via ‘teams’ een vergadering gehad.  
Naast de gebruikelijk vergaderpunten en praktische zaken zoals:  
hoe geven we Covid-19 proof de helmcaps uit,  
bleven we nog op één punt hangen.  
Wat doen we met de wedstrijden als het straks weer kan/mag? 
 

• Gaan we de gemiste wedstrijden inhalen? 

• En wanneer en hoe? 

• Gaat de competitie door? 

• Zijn er nog rijders die in een grote groep willen schaatsen? 

• Slaan we seizoen 2020-2021 helemaal over? 

• Moeten we alleen rijders toestaan van de eigen baan? 

• Rijden we alleen nog maar in Eindhoven en Geleen (open banen)? 
 

U ziet veel vragen waar wij ook niet meteen het antwoord op hadden.  
Vandaar dat we via een enquête deze vragen aan jullie voorleggen. 
 
Al jullie op onderstaande link klikken dan volgt de rest vanzelf. 
 
Enquete Marathon 2020 
 
Mocht deze niet werken dan kunt u onderstaande link kopiëren  
en in uw browser plakken. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU_eoxU4sPBV6TsnwUQyFY5LUNmccIaGYCfF-
FqQIsGKaw3Q/viewform 

 
 
Namens de GTC  
Ed Blok 
 
 
https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/marathon/   

De GTC Marathon NB-L-Z 

nieuwsbrief informeert u 

over actuele 

ontwikkelingen bij het 

marathonschaatsen in 

het Gewest Noord-

Brabant, Limburg en 

Zeeland. 

 

Deze nieuwsbrief 

verschijnt onregelmatig 

en zo vaak als er nieuws 

te melden is. 

 

Ga voor het meest 

recente nieuws en meer 

informatie naar: 

www.knsbzuid.nl 

www.schaatspeloton.nl 

 

Aanmelden? 

 secretaris-GTC- 

marathon@knsbzuid.nl 

 

 

 

 

 
gtc.marathonnblz 

 
@GTCMarathonNBLZ 

 

Links: 

www.knsbzuid.nl 

Marathon Breda 

Marathon Eindhoven 

Marathon Tilburg 

Marathon Geleen 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres bekend is bij de secretaris van de GTC Marathon. 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u uit te schrijven. 
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