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MARATHON SPEKTAKEL IN TILBURG 
A.s. zaterdag 5 november wordt in Tilburg de Ruud Aerts Sport Schaatsmarathon georganiseerd. 
Vier wedstrijden op een avond. Om te beginnen met de Regio Top Competitie om 17.00 uur. Hier 
zien wij de beste Regionale rijdsters uit alle Gewesten van ons land. Ook onze maratontalenten 
zijn hier te bewonderen. Daarna de Beloften Divisie Heren, gevolgd door de Top Divisie Dames. In 
beide Divisies kunnen jullie de marathontoppers uit ons Gewest aanmoedigen. De laatste 
wedstrijd is gereserveerd voor de Heren Top Divisie. Alle Landelijke toppers zijn aanwezig. Dus 
spanning en spektakel zijn gegarandeerd. Kom dus allen a.s. zaterdag naar de Ireen Wust Ijsbaan 
in Tilburg. 
LAATSTE NIEUWS 
Volgens schaatsen.nl komt Sven Kramer met 3 ploeggenoten naar Tilburg om zijn eerste 
marathon te rjden. Een mooie gelegenheid om hem 125 ronden samen met Jorrit Bergsma te 
zien strijden om de punten. 

…………………………………………………………………………………….. 

NIEUWE WEBSITE 
De nieuwe website van ons Gewest is gelanceerd. 
Overzichtelijker met een professionele uitstraling en met aandacht voor alle takken van de 
schaatssport. 
Kijk zelf maar op: www.knsbzuid.nl 

…………………………………………………………………………………….. 

SELECTIE NK JEUGDMARATHON 

Op zaterdag 11 februari 2017 worden in Den Haag de Nederlandse Kampioenschappen jeugd 

marathon gehouden. Net als andere jaren hebben wij hiervoor wedstrijden geselecteerd die 

meetellen voor het klassement. De eindstand in dit klassement is mede bepalend voor selectie 

van de NK. 

De volgende wedstrijden tellen mee:  

Breda 12 november 2016  

Eindhoven 19 november 2016  

Breda Gewestelijk Kampioenschap 3 december 2016  

Tilburg 14 januari 2017. 

De Gewestelijk Kampioen is automatisch geplaatst voor het NK in Den Haag 

…………………………………………………………………………………….. 

RECREANTENMARATHONS 
Dit schaatsseizoen worden ook weer de marathons voor recreanten georganiseerd. De 
wedstrijden zullen plaats vinden op:  
10 december 2016 in Eindhoven  
7 januari 2017 in Breda  
4 maart 2017 in Tilburg.  
 
Ook voor de recreanten geldt dat zij moeten voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen van de 
KNSB. Dus een goedgekeurde helm, snijvaste handschoenen, snijvaste enkelbescherming en 
snijvaste scheenbescherming. Wij adviseren het dragen van snijvaste nekbescherming, maar dit is 
niet verplicht. Verdere info volgt. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

REGIOMARATHONS 
De Regiomarathons zijn weer begonnen en hebben al heel veel strijd opgeleverd. Volop spanning, 
sensatie en snelheid. 
Deze marathons zijn voor iedereen. Ook als Junior C en zeer zeker ook als Junior B zijn deze 
marathons zeer geschikt. Laat je niet afschrikken door al het Marathon geweld van onze Regionale 
toppers, maar doe gewoon mee. Doordat alle groepen tegelijk starten is er altijd een groep 
waarmee je de marathon kunt rijden. Als je wat vaker een marathon rijdt krijg je hier meer 
ervaring en plezier in en je zult zien dat het dan elke keer beter gaat totdat je zelf op het kop van 
het peloton rijdt.  
Veel succes. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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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