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Nieuwsbrief 11 juni 2021
Beste donateurs, rijders, sponsors, begeleiders en overige Groenehartsport
geïnteresseerden,
De laatste nieuwsbrief welke wij aan u toestuurden was van 9 oktober 2020. Daar
presenteerden wij het marathonteam voor het seizoen 2020/2021.
Ook waren wij toen druk om de komende wedstrijden, waarvan we toen al wisten dat er
geen publiek bij kon zijn, via de livestream thuis zouden kunnen kijken.
Ook Groenehartsport heeft zijn deelname daarin getoond, echter ook
die wedstrijden konden niet doorgaan en zijn afgelast.
Dat betekent dat het seizoen 2020/2021 voor wat het schaatsen betreft
het natuurijs waar we allen op hebben kunnen rijden ca. 4 dagen.
Verder hebben de rijders wekelijks hun trainingen afgelegd. Dat
betekent: 2 tot 3 avonden op de Uithof en de nodige fiets kilometers.
Dat zijn de trainingen die ze het hele seizoen hebben doorgewerkt om
fit te zijn zodra er een wedstrijd georganiseerd zou gaan worden.
In de loop van het seizoen is nog tweemaal bekeken of er gestart zou
kunnen worden, maar uiteindelijk liepen de besmettingen ook in
februari en maart nog drastisch omhoog. Er was totaal geen
mogelijkheid om een eerste startschot te geven.
Seizoen 2021/2022
Dit betekent voor het komende seizoen 2021/2022 dat ook nu alweer
de voorbereidingen getroffen zijn om dat seizoen goed te kunnen opstarten. Ons marathon
schaatsteam ondervind verder geen veranderingen in de opstelling zoals wij opende op 8
oktober jl., zo hopen we ook te openen in 2021.
Ook ons samenwerkings A-team Viehhofen hoop seizoen 2021/2022 ongewijzigd te starten.
Startdag Groenehartsport 22 augustus 2021
Als u wilt deelnemen aan de fietstour s’morgens en/of de barbecue s’middags.
Zet het vast in uw agenda op 22 augustus 2021 is de opening van het seizoen 2021/2022.
De eerste wedstrijd 2021 wordt gehouden in Amsterdam en staat gepland op 23 oktober
2021.
Trainingskampen
De rijders zullen een tweetal trainingskampen hebben ter voorbereiding op het
schaatsseizoen. Op 27 augustus 2021 een week Sportchalet Viehhofen in Oostenrijk. De

tweede week begin oktober in Inzell.
Kleding bestellen
Zoals ieder jaar zijn er 2 tot 3 momenten dat er kleding besteld wordt. Zo ook in de maand
juni. Zorg dat u tijdig uw kleding besteld, wat u voor 26 juni 2021 besteld is 1 september
2021 beschikbaar. Diverse kleding is ook op voorraad bij Rick van der Hoorn, zo niet wordt
het besteld.
Slot
Ondanks het afgelopen corona-seizoen kijken we uit naar een nieuw fris seizoen! De
sponsors en donateurs bedankt voor de bijdrage die ook in een seizoen met mindere
prestatie mogelijkheden toch een aandeel hebben geleverd, wat ons ook weer in staat stelt
om de boel in de benen te houden voor het komende seizoen. De rijders die alle motivatie
hebben om ondanks het tegenvallende afgelopen seizoen het komende seizoen willen gaan
vlammen!
Heeft u behoefte aan contact, mail ons gerust!
Wij wensen ieder een goede zomer toe en zullen u in juli/augustus opnieuw berichten voor
de komende startdag op 22 augustus 2021.

Tot ziens!
De sponsors
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