
Beste marathonner 

Het marathonseizoen zit er alweer aan te komen, al denk je met deze temperaturen waarschijnlijk 

nog helemaal niet aan schaatsen. 

Als organisatie zijn we er alweer een poosje bezig met de planning van de competitie, het gaat dit jaar 

echt moeizaam, de ijshuur nog steeds niet definitief, de ijsbaan in Nijmegen waarschijnlijk dicht tot na 

de jaarwisseling, maar we doen er alles aan om er een mooi seizoen en competitie van te maken.  

 

De belangrijkste wijziging t.o.v. het vorige seizoen is eigenlijk al bekend, de promotieregeling wordt 

dit jaar voor een keer helemaal anders. 

Doordat er een scheefgroei is ontstaan tussen de A, B en C groep hebben we als organisatie het 

volgende besloten; 

Er promoveren 19 mensen van de B naar de A, we hopen dat door deze maatregel er weer een goede 

A groep ontstaat met mooie wedstrijden. 

Als we weer 3 personen laten promoveren ontstaat er weer een veel te klein peloton wat voor 

niemand leuk is, door deze maatregel is er altijd een groot genoeg peloton om leuke wedstrijden te 

rijden. Wel gaan al na een paar wedstrijden evalueren hoe dit uitpakt en zo nodig bijsturen, wees dus 

niet bang om dit experiment aan te gaan als het echt niet oplevert wat we hopen gaan we in overleg 

met jullie bijsturen. Maar zoals het afgelopen jaar gelopen is kan echt niet meer. 

Ook uit de C groep gaan er 15 over naar de B, het tempo in de B gaat naar beneden als de grote top 

naar de A verhuist en dan worden de wedstrijden in deze categorie ook weer aantrekkelijker voor 

iedereen. 

Tot slot de C in deze groep gaat ook de top over en dus de snelheid weer omlaag wat het voordeel 

oplevert dat ook de beginners weer een echte instapgroep krijgen, het laatste jaar was het voor 

nieuwkomers moeilijk om aan te haken. 

Wij hopen dat door deze ingreep ook weer meer mensen de opstap naar het marathonschaatsen 

gaan maken. 

 

Er is natuurlijk al veel over gepraat, maar nu gaan we het echt uitproberen. 

Een ander probleem is nu dat we best veel beennummers moeten ruilen. 

De eerste wedstrijd zullen we de nieuwe nummers uitdelen, die moeten we dan maar een keer met 

spelden op tape vast zetten en de tweede wedstrijd lever je dan gewoon je oude nummer weer in. 

Het is best een hele ingreep, maar we zijn ervan overtuigd dat als we allemaal meewerken we een 

betere en leukere competitie kunnen schaatsen. 

Maak je geen zorgen als niet alles gaat zoals we hopen gaan we in goed overleg gewoon bijsturen. 

Het belangrijkste is dat we allemaal met plezier een mooie competitie kunnen schaatsen. 

Zodra de inschrijving opengaat en de kalender rond is krijgt iedereen bericht in welke categorie zij/ hij 

voorlopig is ingedeeld. 

 

Door de problemen in Nijmegen is de planning dat de eerste wedstrijd wordt verreden op 5 

november in Enschede. Dit zal dan ook de inschrijfwedstrijd voor de hele competitie worden. 

Hierdoor zullen we de inschrijving iets later opstarten. We komen met meer informatie over de 

wedstrijdkalender,  inschrijving en het reglement als de voorbereiding verder gevorderd is.   

 

Namens de organisatie wens ik iedereen een goede voorbereiding en een sportief seizoen toe. 

 

Hartelijke groeten Renger de Vries 

Bij vragen gewoon bellen 06 22405008 


