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In mijn best wel lange schaatsleven, 

sinds 1969 als actief schaatser, heb 

ik en waarschijnlijk niemand van de 

actieve schaatsers, zoveel onzekerheid 

meegemaakt of het allemaal wel goed 

zal komen in het nieuwe seizoen 

2020/2021.

Ja, ik herinner mij de winter van 

1982/1983, toen mocht de ijsbaan 

in het Stadspark niet open. Er was 

een ammoniaklek ontdekt in het 

leidingstelsel wat toen nog gewoon in 

gemalen puinsteen lag. Het jaar erop 

ging de vernieuwde baan weer open. 

De leidingen lagen nu in een betonlaag. 

Daar hebben we in de zomermaanden 

van 1983 nog wel flink actie voor 

moeten voeren, anders was de baan 

nooit weer opengegaan. 

De schaatsers moesten uitwijken naar 

Assen en trainden daar in die winter 

van 1982-1983 in de publieksuren. 

Zoals het nu lijkt, kunnen we wel 

schaatsen in Kardinge. Er zijn regels 

opgesteld en protocollen geschreven 

voor alle ijsbanen. Daar zullen we 

ons aan moeten houden. Het meest 

opvallend vind ik wel dat je als 

schaatser bijna geen beperkingen hebt, 

maar zodra je het ijs verlaat ben je 

weer een gewone sterveling. Je moet 

anderhalve meter afstand houden, je 

mag eigenlijk niet in de kleedkamers 

komen en je moet de voorgepijlde 

looproutes volgen. 

Laten we hopen dat het allemaal 

gaat lukken, dat er volop getraind 

kan worden en dat er veel mooie 

wedstrijden worden verreden. Maar 

dat het een speciaal en onvergetelijk 

seizoen gaat worden, dat staat nu al 

vast. 

Schaatsen in coronatijd Beste mensen, marathonschaatsers, trainers, juryleden, 
commissieleden en vrijwilligers

De tekst hiernaast is mijn voorwoord afkomstig uit het 
informatieboekje marathon van het voortijdig beëindigde 
seizoen 2020-2021. Het is een speciaal seizoen geworden, 
zonder wedstrijden en zeer beperkte schaatsmogelijkheden, 
maar in plaats van onvergetelijk liever maar zo gauw mogelijk 
vergeten. Zelfs met het weer is het al net als met de corona: 
de ene dag denk je dat het nog een beetje winter wordt met 
kans op natuurijs en de volgende dag regent het pijpenstelen 
en is alle optimisme weer vervlogen.

Laten we hopen dat er zo gauw mogelijk een einde komt aan 
deze misère en dat we straks weer gaan en staan mogen waar 
we willen. Deze kaart is om jullie een beetje op te fleuren, 
moed in te spreken en met de wens dat we elkaar allemaal 
weer in goede gezondheid zullen ontmoeten zo gauw als dit 
mogelijk is. 
Tot slot nog een vraag over de foto op de voorkant: van welke 
wedstrijd is deze foto, van welk jaar en wie waren zij? 
Onder de goede inzenders (mailtje naar: hpater42@kpnmail.nl) 
verloten we een aardigheidje.

Namens de GTC marathon Drenthe en Groningen,
Albert Bakker. 


