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NIEUWSBRIEF #4
GTC Marathon NB-L-Z, december, seizoen 2020-2021

Kersteditie.
Als GTC marathon hopen we dat iedereen deze vreemde en rare tijd goed
doorkomt. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kan er op onze ijsbanen
weer getraind worden. Niet zoals we misschien gewent zijn, maar we
rijden weer onze rondjes. Binnen de GTC marathon worden
voorbereidingen getroffen voor de landelijke marathon(s) in ons Gewest
(mocht er gereden kunnen worden), en verder loopt alles rustig door.
Tijdens ons laatste overleg via Teams is de enquête geëvalueerd.
Hieronder de belangrijkste antwoorden. Voor de complete uitslag kunt u
mailen naar Ed Blok aeblokjes@hotmail.com.
De enquête is door 45 actieve en 2 niet actieve mensen ingevuld.
Met in totaal 60 actieve schaatsers is dit een representatieve uitslag.
Wij danken alle deelnemers voor het invullen van de enquête!
Antw. vraag 1: 35% is jonger dan 39, en we weten: wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst.
Stimuleren van de jeugd blijft voor ons allen een aandachtspunt.
Antw. vraag 2: 30% is vrouw.

De GTC Marathon NB-L-Z
nieuwsbrief informeert u
over actuele
ontwikkelingen bij het
marathonschaatsen in
het Gewest NoordBrabant, 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

Antw. vraag 3: 50% heeft op alle banen gereden. Gezien de grote van
ons Gewest een prestatie voor iedereen.
Antw. vraag 4: 70% rijdt marathons voor de gezelligheid, 50% voor de
onderlinge strijd en ruim 20% wil zich zelf verbeteren of vindt een uurtje
intensief sporten lekker.

Aanmelden?
secretaris-GTCmarathon@knsbzuid.nl

Antw. vraag 5 en 6: Voor ruim 50% hoeven de wedstrijden niet ingehaald
te worden. Ook heeft 50% geen behoefte aan een meerdaagse.
Antw. vraag 7: 75% vindt het belangrijker dat we kunnen schaatsen
en is een klassement van ondergeschikt belang.
Antw. vraag 8: Ruim 80% zou het fijn vinden als we nog een wedstrijd
zouden kunnen rijden.
Antw. vraag 9: 75% vindt het prima als de officieuze uitslag direct na de
wedstrijd via de Watts app binnen komt.
Antw. vraag 10: Hier stonden nog een aantal nuttige tips voor ons.
Veel dank daarvoor.

gtc.marathonnblz
@GTCMarathonNBLZ

Links:
www.knsbzuid.nl
Marathon Breda
Marathon Eindhoven
Marathon Tilburg
Marathon Geleen

Namens de GTC marathon alvast hele fijne Feestdagen en een
sportief en gezond 2021 toegewenst!
Ed Blok.

https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/marathon/

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.

