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NIEUWSBRIEF #6    

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

 
Marathon seizoen 2020/2021. 
======================================================= 
 
 
Anders dan de kop doet vermoeden, is er eigenlijk helemaal geen  
sprake geweest van een seizoen.  
Helaas, zoals we allemaal weten kon er door de aanhoudende corona 
pandemie geen enkele wedstrijd, op zowel landelijk als Gewestelijk  
niveau georganiseerd worden. Landelijk werden er diverse concept-
kalenders gemaakt voor als het los zou mogen.  
Hierbij is ook nadrukkelijk gekeken wat de mogelijkheden zouden  
zijn op onze ijsbanen. Hierbij sprak in ons voordeel dat Eindhoven èn 
Breda als open locatie werden aangemerkt, waardoor er hier meer 
mogelijk zou kunnen zijn. Met een schuin oog hebben wij ook richting 
Geleen gekeken als er iets mogelijk zou zijn. Maar helaas is van dit  
alles niets uitgekomen. Zelfs is nog gekeken om het seizoen te  
verlengen met eind maart wedstrijden op het natuurijs in Zweden.  
Maar ook Zweden deed de deur op slot.  
Gewestelijk hebben we gedurende het seizoen de ontwikkelingen  
nauwgezet gevolgd om indien de mogelijkheid zich voor zou doen  
hier onmiddellijk op te kunnen inspelen. 
Als GTC hebben we contacten met elkaar onderhouden via de sociale 
media en online meetings, om op deze manier fysieke contacten te 
vermijden. Dit is een goede manier om te vergaderen maar de voorkeur 
gaat uit naar toch ook een aantal fysieke bijeenkomsten.  
Hoewel het online vergaderen zeker zijn intrede heeft gemaakt, en het 
zeker ook voordelen heeft, minder verplaatsingen, waar het eerst een 
hele avond kostte kan een vergadering nu in een veel kortere tijd 
gehouden worden. 
Met de verschillende jury korpsen willen we, zodra het mogelijk is in 
contact treden, omdat we elkaar de gehele winter niet gezien hebben. 
Wij als GTC spreken de hoop uit dat iedereen zo veel als mogelijk is 
blijven trainen en in de zomer ook weer met frisse zin verder gaat  
om er in oktober weer te staan!! 
 
====================================================== 
 
De afgelaste fietstocht van vorig jaar zullen we deze zomer proberen  
te organiseren, uiteraard als het kan en mag.  
Dit wordt mogelijk pas in september, maar hierover worden jullie  
tijdig geïnformeerd. 
 
Allen een goede zomer toegewenst, 
 
Sportieve groeten,  
GTC marathon 
 
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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