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Beste marathonschaatser
of andere geïnteresseerde. U staat op het punt
om de informatie betreffende het marathon
schaatsseizoen 2017/2018 te gaan lezen.
Aan de vooravond van het nieuwe
schaatsseizoen is het weer tijd voor de
gebruikelijke informatie vanuit de GTC.
Bestuurlijk zijn er in het afgelopen seizoen twee
mutaties, daar zijn we natuurlijk niet blij mee.
Jan Bertens en Hans de Vos hebben vanwege
drukke werkzaamheden helaas hun werk voor de
GTC beëindigd. Ons Gewest wordt door Rob van
Meggelen in het KNSB Sectie Bestuur Marathon
vertegenwoordigd.
Ook hebben we weer een wedstrijdkalender in
elkaar gezet met een zo goed mogelijke spreiding
door het seizoen heen en op de verschillende
ijsbanen. Dit was zoals altijd nog een hele klus.
Dit seizoen is het ons gelukt een
wedstrijdkalender te maken zonder dat er twee
wedstrijden in 1 weekeind in het programma
staan. Dit seizoen hebben we zelfs twee
wedstrijden in Geleen. Nieuw is dat er geen
Baancompetitie meer is, maar alleen een
Regio/Gewestelijke competitie. Hoogte punten
in het komende seizoen zullen zijn het GK op 2
december, de landelijke marathons op 23
december in Breda en 17 februari in Tilburg. En
absolute hoogte punt het NK voor de jeugd op 17
februari in Tilburg .We zien het seizoen met
spanning tegemoet en hopen dat alles weer
sportief en goed gaat verlopen. Nog een punt
van aandacht is het jurycorps: hier hebben we
op sommige punten best wat zorgen. En kunnen
we altijd nieuwe mensen gebruiken.
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Een tip: kijk eens in je naaste omgeving of er niet
iemand is die het leuk vindt om mee te helpen,
misschien wel heel dichtbij, mogelijk je partner.
Rest me nog om iedereen een mooi sportief en
gezond seizoen toe te wensen.
Namens GTC-marathon,
Voorzitter,
Hans Uithoven.
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GTC Marathon

Vrijwilligers

De GTC Marathon heeft zich als doelstelling
gesteld om de belangen van de marathonsport
maximaal te behartigen in het Gewest NoordBrabant - Limburg en Zeeland.

Alle marathonwedstrijden in ons Gewest worden
mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Zonder hen
geen wedstrijden. Anders dan bij andere
schaatsdisciplines, waar veelal familieleden en
ouders van rijd(st)ers kaderwerkzaamheden op
zich nemen, bestaat het kader in de
marathonsport vaak uit vrijwilligers die niet een
directe band met de rijdende sporter hebben.

Daarbij willen wij alle marathonrijders en
rijdsters een optimaal (wedstrijd)-programma
aanbieden, zodat eenieder zich maximaal kan
ontplooien in het marathonschaatsen en
daardoor aansluiting kan vinden bij het landelijk
marathonschaatsen.

Dit is een bijzondere situatie, en maakt de
organisatie ook kwetsbaar.

Dit doel omvat ook het in de breedste zin
enthousiasmeren van jeugdige rijd(st)ers en
recreanten.

De marathon werkgroepen op de ijsbanen in
ons Gewest zijn dan ook altijd op zoek naar
(jonge) aanvulling voor hun vrijwilligersploeg.

De GTC Marathon heeft als streven een
aantrekkelijk marathon programma over de
gehele regio op kunstijs en natuurijs op te zetten
en het herkennen en opleiden van talenten, en
behouden van topsporters in de regio.

Heb jij interesse om de werkgroep te komen
versterken? Meld je dan aan bij de BC van
desbetreffende ijsbaan.

Het GTC Marathon bestuur seizoen 2017-2018
bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:

Hans Uithoven

Secretaris:

Diny de Kort

Budgetbeheer:

Rob van Meggelen

Communicatie & PR

Vacant

Baan contactpersonen (BC):
Breda:

Hans Uithoven a.i.

Tilburg:

Ad Timmermans

Eindhoven:

Vacant

Geleen:

Hans Uithoven a.i.

Coördinator natuurijs:

Ad Timmermans
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Opleidingen
Regelmatig worden er marathon jury- en
kaderopleidingen gegeven door de KNSB. Bij
voldoende animo worden deze ook in onze regio
gehouden.
Ben je ook geïnteresseerd in een marathon
KNSB-opleiding? Meld je dan binnen ons Gewest
aan bij Ad Timmermans en/of Rob van
Meggelen.
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Wedstrijdreglement

Nieuwsbrief

Voor alle wedstrijden in de en Regio Competitie
Zuid geldt het KNSB Wedstrijdreglement
Marathon, zoals vermeld op de KNSB-website
www.knsb.nl/bond/reglementen/

De GTC Marathon NB-L-Z-nieuwsbrief informeert
u over actuele ontwikkelingen bij het
marathonschaatsen in het Gewest NoordBrabant, Limburg en Zeeland.

Afwijkingen voor de wedstrijden in de Regio
Competitie Zuid, zijn o.a. genoemd in deze
Marathon Info NB-L-Z; het aantal te rijden
ronden, het aantal toegestane ronden
achterstand, de finish procedure, het aantal toe
te kennen punten en het aantal in de uitslag op
te nemen rijd(st)ers.

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en zo
vaak als er nieuws te melden is.
Alle nieuwsbrieven zijn op de website
www.knsbzuid.nl terug te vinden.
Wilt u zich aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief? Mail dan uw gegevens door naar:
secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl.

Website
Op de website www.knsbzuid.nl kunt u alle
informatie vinden van de diverse
schaatsdisciplines welke in het Gewest NoordBrabant, Limburg en Zeeland beoefend worden.

Categorieën
De KNSB-licenties zijn op grond van leeftijd als
volgt ingedeeld (peildatum 1 juli):
Pupillen F
Pupillen E
Pupillen D
Pupillen C
Pupillen B
Pupillen A
Junioren C
Junioren B
Junioren A
Neo-Senioren
Senioren
Masters

7 jaar en jonger
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 en 14 jaar
15 en 16 jaar
17 en 18 jaar
19 t/m 22 jaar
23 t/m 38 jaar
39 jaar en ouder
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Via deze portal komt u ook terecht op de
marathon pagina’s van de GTC Marathon en de
marathon websites van de ijsbanen.
Het bestuur van de GTC Marathon gebruikt de
Gewestelijke website voor het publiceren van de
wedstrijdkalender, marathon info,
deelnemerslijsten, nieuwsbrieven en
mededelingen.
Houdt daarom de Gewestelijke website
regelmatig in de gaten!
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Baancompetitie Jeugd en
Jeugd Regio Competitie Zuid
Ook dit seizoen wordt er weer een
‘Jeugd Regio Marathoncompetitie Zuid’
verreden binnen de jeugd baancompetities. Kijk
voor data in de marathonkalender op de
website.
Deelname voorwaarden.
Iedere baan heeft haar eigen jeugdcompetitie.
Alle jeugd baanmarathons tellen mee in het
baanklassement. Het klassement van de
baancompetitie wordt opgemaakt over alle
baanrijd(st)ers. Alle rijders die meerijden doen
dus ook mee voor het baanklassement. Houdt
voor baanmarathons in Geleen de website van
de BC in de gaten.
Ook dit seizoen is een regiocompetitie voor de
jeugd, ditmaal over vier wedstrijden. Vanuit deze
competitie wordt onder andere de afvaardiging
naar het NK-jeugdmarathon bepaald, zie
hoofdstuk NK Jeugdmarathon.
Je hoeft je dus niet te beperken tot alleen de
ijsbaan waar je komt te trainen, maar kunt ook
op de andere ijsbanen de strijd met elkaar aan
gaan. Voor het baan- én regioklassement.
In Breda kun je voorafgaande aan de
jeugdmarathons deelnemen aan een
langebaanwedstrijd over 500 meter. De
resultaten van deze 500 meter tellen mee in
VANTAGE, maar niet voor het marathonklassement.
Zorg ervoor dat je voor aanvang van je 500
meter al je marathon beennummer hebt
opgehaald.
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Licentie en wedstrijdabonnement.
Om deel te kunnen nemen en in het klassement
te worden opgenomen van de jeugdmarathons
heb je een KNSB-wedstrijdlicentie en een
wedstrijdabonnement nodig.
Deelnemers met een geldig wedstrijdnummer,
maar geen wedstrijdabonnement of een basis,
duo, of trio abonnement, kunnen buiten
mededinging en tegen betaling aan de
jeugdmarathon wedstrijd deelnemen.
Pupillen betalen € 2,00 en Junioren C € 8,00.
Let op: Licentie Kleine Banen Toernooi alleen is
niet voldoende. Rijd(st)ers met een KBT-licentie
mogen meerijden tegen betaling van € 2,00 en
worden opgenomen in het baanklassement van
de eigen ijsbaan.
Neem tijdig contact op met je ijsclub om je KNSBwedstrijdlicentie in orde te maken en je
gewestelijk wedstrijdabonnement aan te
schaffen.
Aan- en afmelden online!
Deelnemers aan de jeugdmarathons dienen zich
verplicht vooraf via de website van de
baancommissies in te schrijven. Aan- en
afmelding kan vanaf 2 weken tot 2 uur voor
aanvang van de eerste wedstrijden op die dag.
Bij aanmelding gaan we ervan uit dat de rijd(st)er
komt. Niet afgemeld? Dan volgt de eerste keer
een waarschuwing, bij een tweede keer
uitsluiting voor een volgende wedstrijd.
Nieuwe jeugd rijd(st)ers aanmelden en
beennummer(s) ophalen kan tot 30 minuten
voor aanvang van de marathonwedstrijd bij het
inschrijfbureau (restaurant/ jurytoren) van
desbetreffende ijsbaan.
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Het persoonlijk tekenen van de startlijst vervalt.
Deelnemers aan de jeugdmarathons moeten
beennummers van de wedstrijdorganisatie
dragen op het rechterbovenbeen. Beennummers
moeten na afloop van iedere wedstrijd weer
worden ingeleverd.
Transponders
Deelnemers aan de jeugdmarathon zijn niet
verplicht om met transponder te rijden.

De aanvangsopstelling is voor de deelnemers
gezamenlijk vóór de 500-meter startlijn. De
officiële start van de jeugdmarathon vindt plaats
op de finishlijn na het verrijden van de eerste
100 meter.
Na het startschot of het luiden van de bel voor
de aanvang van de wedstrijd, kunnen geen
deelnemers meer aan de wedstrijd worden
toegevoegd.
Finish.
Op het rondebord staat de hoeveelheid nog te
rijden ronden aangeven. Dit bord draait mee op
de kop van de wedstrijd.

Wedstrijd
Jeugdwedstrijden worden er verreden in
categorieën en over verschillende aantal ronden:
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens

pupillen B-F
pupillen B-F
pupillen A
pupillen A
junioren C
junioren C

5 ronden
6 ronden
7 ronden
9 ronden
10 ronden
15 ronden

(Opm. bij een grote groep pup B-F kan de
organisatie besluiten de groep te splitsen. Bij een
kleine groep kunnen klassen worden
samengevoegd).
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Mocht je worden ingehaald, ga dan hogerop
rijden. Doel is om zoveel mogelijk rijd(st)ers de
jeugdmarathon uit te laten rijden. Krijg je de bel?
Dan is jouw laatste ronde ingegaan. Stop je
eerder? Meld je dan af bij de jury bij de finish.
Uitslagen Baancompetitie Jeugd.
Het is niet verplicht om in alle jeugd
baanmarathons te starten, maar alle wedstrijden
per ijsbaan tellen wel mee voor het
eindklassement op de baan.
De uitslagen van de jeugd baanmarathons wordt
gepubliceerd nabij de kleedkamers/ jurytoren.
Protesten dienen binnen 15 minuten na
publicatie kenbaar gemaakt worden bij de
scheidrechter.
De definitieve uitslagen zijn tevens terug te
vinden op de website van marathon
baancommissies.

seizoen 2017-2018

GGewgggg

In de dag uitslag wordt alleen de rijd(st)ers
opgenomen welke beschikken over de juiste
KNSB-licentie en wedstrijdabonnement. Is dit
niet in orde, dan doe je buiten mededinging
mee.
Van iedere wedstrijd wordt een daguitslag en
tussenklassement gemaakt. Er zijn 10.1 punten
voor de winna(a)r(es) en vervolgens tellen we
dan af naar 1. Daarnaast ontvangt iedereen 1
punt voor deelname.
Finale Baancompetitie Jeugd.
Bij de finalewedstrijd van de jeugd-competitie is
er een podium en eremetaal voor de eerste drie
in het eindklassement van de jeugdbaancompetitie per categorie.
Uitslagen Jeugd Regio Marathoncompetitie Zuid.
Het is niet verplicht om in alle vier Jeugd Regio
Marathoncompetitie Zuid wedstrijden te starten,
3 van de 4 wedstrijdresultaten zijn leidend voor
deelname aan het NK-jeugdmarathon, maar alle
jeugd regiowedstrijden tellen wel mee voor het
eindklassement in de Jeugd Regio
Marathoncompetitie Zuid.

Finale Jeugd Regio Marathoncompetitie Zuid.
Bij de laatste wedstrijd van de Jeugd Regio
Marathoncompetitie Zuid is er een podium en
eremetaal voor de eerste drie in het
eindklassement van de regio jeugdcompetitie in
de categorieën:
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens

pupillen B
pupillen B
pupillen A
pupillen A
junioren C
junioren C

Pupillen F t/m C Rijden alleen in Breda een
aparte wedstrijd, en is geen regiowedstrijd.
Alleen Baancompetitie en alleen bij voldoende
aanmeldingen wordt deze wedstrijd apart
verreden.

De uitslagen van de jeugd regiomarathons wordt
gepubliceerd nabij de kleedkamers/ jurytoren.
Protesten dienen binnen 15 minuten na
publicatie kenbaar gemaakt worden bij de
scheidrechter.
De definitieve uitslagen zijn tevens terug te
vinden op de websites van de baancommissies.
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NK Jeugdmarathon
Dit jaar wordt het NK Jeugdmarathon verreden
op 17 februari 2018 in Tilburg.
Dit NK wordt verreden vanaf de categorie
junioren C. Tevens vindt er de landelijke finale
pupillen marathon plaats (geen officieel NK).
De selectie voor deelname aan deze wedstrijd
wordt binnen ons Gewest gemaakt op basis van
de stand in het (jeugd) regioklassement Zuid.
Deelname voorwaarden NK Jeugd.
Deelnemers moeten de Nederlandse
nationaliteit bezitten en beschikken over een
KNSB-licentie.
Per wedstrijd mogen circa 45 deelnemers
starten. Deze worden aangewezen naar
evenredigheid van het aantal
jeugd licentiehouders per gewest.
In het verleden hebben we 4 tot 5 rijd(st)ers per
jeugdcategorie mogen afvaardigen.
De uitnodigingen voor het NK Jeugdmarathon
worden digitaal verstuurd door de secretaris van
de GTC Marathon.
Zorg er daarom voor dat de juiste
contactgegevens (e-mail en telefoonnummer)
bekend zijn bij het secretariaat via:
secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl
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Selectieprocedure.
De jeugd regiocompetitie wordt verreden over
vier wedstrijden. Dit zijn: 25-11 in Breda,11-11 in
Eindhoven, 02-12 Breda(GK) en 09-12 in Tilburg.
Voor de afvaardiging naar het NK Jeugd/
landelijke finale pupillen marathon is voor de
pupillen en junioren C de eindstand in het jeugd
Regio Marathoncompetitie Zuid leidend, na
aftrek van het slechtste resultaat. Voor de
junioren B en A is de stand per 13 januari van het
klassement van de Regiocompetitie Zuid
bepalend.
De Gewestelijk Kampioen per klasse is
automatisch geplaatst.
De selectie wordt bepaald door de 3 beste
resultaten van de regiowedstrijden én het GK
Marathon Jeugd.
De GTC Marathon kan hier om de volgende
redenen van afwijken:
- Nederlands Kampioen vorig seizoen
- klassering in de jeugd baancompetitie
- een door Baancontactpersoon aan gewezen
kandidaat met overtuigende argumenten.
Voor de junioren B en A is de stand per 13
januari van het klassement van de
Regiocompetitie Zuid bepalend.
De geselecteerde rijd(st)ers en reserves per
categorie worden door de GTC Marathon
voorgedragen bij de KNSB, welke de
startgerechtigden vervolgens bepaalt en
publiceert. Hou hiervoor de website:
www.schaatsen.nl in de gaten.
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Deelname aan de Regio competitie.
Hiervoor is een wedstrijdlicentie in combinatie
met een wedstrijdabonnement noodzakelijk.
Neem tijdig contact op met je ijsclub of de KNSB
om je wedstrijdlicentie in orde te maken en je
gewestelijk wedstrijdabonnement aan te
schaffen.
Beschik je niet over een wedstrijdabonnement,
maar beschik je wel over een wedstrijdlicentie,
dan mag je in totaal 2x tegen vergoeding van
€ 8,00 per wedstrijd alsnog buiten mededinging
meedoen. Dit aantal geldt voor de ijsbanen in
het Gewest gezamenlijk. Je doet dan wel mee
voor de daguitslag maar niet voor het
klassement. Wanneer je vaker dan 2x wilt
deelnemen is afname van wedstrijdabonnement
verplicht. Klasseringen behaald uit het verleden
kunnen niet worden meegenomen.
Transponder verplicht.
Sinds het seizoen 2011-2012 is het voor alle
Dames en Heren categorieën verplicht om te
rijden met een transponder. Dat betekent dus
dat je tijdens de wedstrijden één transponder
dient te dragen. Het transpondernummer dient
bij inschrijving voor aanvang van de
marathonwedstrijden (éénmalig of bij
wijzigingen) worden doorgegeven om te worden
opgevoerd in de automatische registratie (MDS).

Bij verlies of niet retourneren van de gehuurde
transponder binnen 48 uur wordt er € 85,00 bij
de rijd(st)er in rekening gebracht.
Rijd(st)ers welke starten zonder transponder
worden vroegtijdig uit de wedstrijd genomen en
niet in de uitslagen opgenomen.
Aan- en afmelden online!
Deelnemers aan de marathons dienen zich
verplicht vooraf via de website van de
baancommissies in te schrijven. Aan- en
afmelding kan vanaf 2 weken tot 2 uur voor
aanvang van de eerste wedstrijden op die dag.
Bij aanmelding gaan we ervan uit dat de rijd(st)er
komt. Niet afgemeld? Dan volgt de eerste keer
een waarschuwing, bij een tweede keer
uitsluiting voor een volgende wedstrijd.
Nieuwe rijd(st)ers aanmelden en beennummer(s)
ophalen kan tot 30 minuten voor aanvang van de
marathonwedstrijd bij het inschrijfbureau
(restaurant/ jurytoren) van desbetreffende
ijsbaan.
Het persoonlijk tekenen van de startlijst is niet
meer noodzakelijk.

Indien voorradig kan er een transponder worden
gehuurd bij het inschrijfbureau (contant en
gepast betalen).
Huur transponder: € 7,50 per wedstrijd.
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VEILIGHEID.
Alle deelnemers zijn verplicht om
scheenbescherming, enkelbescherming en
handschoenen van snij vast materiaal te dragen.
Tevens is vanaf het seizoen 2016/2017 het
dragen van een goedgekeurde (schaats) helm
verplicht. En dienen de schaatsen aan de
achterzijde afgerond te zijn, de straal is die van
een 10 cent Euromuntje. Deze zaken kunnen
gecontroleerd worden door de scheidsrechter,
en bij in gebreke blijven van een van deze zaken
zal uitsluiting van de wedstrijd het gevolg zijn.
Beennummers
Marathon schaat(st)ers die deel gaan nemen aan
de competitie ontvangen een vast beennummer
(M1 rijders 2 stuks) in de juiste kleur tegen
betaling van een borgsom van € 10,00.
Het beennummer kan tot 30 minuten voor de
iedere wedstrijd worden aangeschaft bij het
inschrijfbureau.
D:
C1

geel met zwart
wit met zwart

C2
M1:

wit met zwart
rood met wit

M2:

rood met wit

1 - 99
1 - 49
50 - 99
151 - 200

opdruk: KNSB Regio Zuid
opdruk: KNSB Regio Zuid
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1 - 150

Wedstrijd.
De wedstrijden (m.u.v. categoriewedstrijd)
worden verreden in categorieën, met een vaste
startvolgorde, over een vast aantal ronden:
M1, M2, D, C2
C1,

50 ronden
60/70 ronden

Voor de C1 geldt een hoger aantal ronden. Het
aantal te rijden ronden is te bepalen door de GTC
Marathon. In het begin van het seizoen is dat 50
ronden maar gaandeweg gaat dat over naar 70
ronden)
De aanvangsopstelling is voor de deelnemers
gezamenlijk vóór de 500 meter startlijn. De
officiële start van de baanmarathon vindt plaats
op de finishlijn na het verrijden van 1 loze ronde.
Na het startschot of het luiden van de bel voor
de aanvang van de wedstrijd, kunnen geen
deelnemers meer aan de wedstrijd worden
toegevoegd.
Deelnemers die de wedstrijd staken zonder
tussenkomst van de scheidsrechter, verlaten
onmiddellijk de wedstrijdbaan. Zij dienen zich
duidelijk af te melden bij de jury aan de finish
en worden niet geklasseerd en passeren de
finishlijn niet meer.
Doel van de BC-organisatie is om de rijd(st)ers zo
lang mogelijk in de wedstrijd te laten. Rij je op
achterstand dan wordt er van je verwacht dat je
tijdig hogerop de baan gaat rijden en ruimte
maakt voor de snellere rijd(st)ers.
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Het rondenbord geeft het nog door de kop van
de wedstrijd te rijden aantal ronden aan. De
winna(a)r(es) van de wedstrijd rijdt dus exact het
vooraf aangegeven aantal ronden. De
scheidsrechter bepaalt welke groep de kop,
peloton en achterblijvers is, daarnaast bepaalt de
scheidsrechter welke deelnemers een of
meerdere ronden voorsprong of achterstand op
het peloton hebben.
Afsprinten /Finishprocedure
De finishprocedure is afhankelijk van hoe de
wedstrijd verloopt. De scheidsrechter bepaalt de
finishprocedure per wedstrijd.
Vaak zijn er maximaal drie finishronden.
Rijd(st)ers op achterstand worden als eerste uit
de wedstrijd gehaald om zo een ‘schone’ finish
voor de kop te hebben.
2 ronden of meer achterstand op de kop van de
wedstrijd; met nog 11 ronden te gaan krijg je de
bel voor de laatste ronde.
1 ronde achterstand op de kop van de wedstrijd;
met nog 6 ronden te gaan krijg je de bel voor de
laatste ronde.

Let op; de scheidsrechter kan en mag afwijken
van benoemde finish procedure. Hou daarom
altijd tijdens de wedstrijd de scheidsrechter en
de speaker in de gaten.

UITSLAG EN PUNTENTELLING
De transponderuitslag vormt, na controle van de
eerste 20 rijd(st)ers met de video-opname, de
officieuze uitslag. De officieuze uitslagen van de
wedstrijden wordt gepubliceerd nabij de
kleedkamers of jurytoren.
Indien binnen 15 minuten na het publiceren van
de officieuze uitslag geen protest hiertegen is
ingediend, is de uitslag officieel. De officiële
uitslagen zijn tevens terug te vinden via de
website.
Van iedere wedstrijd wordt een daguitslag en
tussenklassement gemaakt. Er zijn 20.1 punten
voor de winna(a)r(es) en vervolgens tellen we
dan af naar 1. Een ronde voorsprong door de
koploper(s) ten opzichte van het peloton wordt
beloond met 5 extra punten. Dit wordt bepaald
door de scheidsrechter.

Bij het rondebord op 1; de bel voor alle rijd(st)ers
welke in de wedstrijd zijn.
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Het is niet verplicht om in alle wedstrijden te
starten, maar alle wedstrijden tellen wel mee
voor het klassement.
Na afloop van de finalewedstrijd vind aftrek
van het slechtste resultaat plaats, of als er een
wedstrijd niet gestart is zal die gelden als
slechtste resultaat. Zodat een klassement
ontstaat over 12 wedstrijden.

Daglicentie
Wij zien als GTC Marathon vooralsnog geen
mogelijkheid om deelname aan een marathon
door middel van een daglicentie te
ondersteunen.
Als alternatief kunnen wij de
recreantenmarathon aanbieden.
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Deelname landelijke marathon rijd(st)ers
1e divisie/ Top Divisie rijd(st)ers mogen
deelnemen aan de baancompetitie bij
terugkomen van bijv. blessure. Dit ten alle tijden
buiten mededinging, als trainingswedstrijd.
Zonder transponder, zonder nummer. Landelijke
rijder(st)er is zelf verantwoordelijk voor
dispensatie aanvraag bij de KNSB

UITZONDERING REGIO COMPETITIE DAMES:
De regio competitie bij de dames bestaat dit
seizoen niet uit 13 wedstrijden maar uit
7 wedstrijden. 6 Wedstrijden tellen hier niet
mee, maar hebben de status van een aparte
competitie. Dit zijn de wedstrijden op
28 oktober, 11 november, 25 november,
8 december, 12 januari en 9 februari.
Hierover wordt een apart klassement gemaakt
met voor de top 3 bloemen en ere prijzen.
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Weissensee en Elfstedentocht.
Gedurende de schaatsperiode op de Weissensee
van 25 januari t/m 3 februari 2018 zullen er
geen marathons om de Regio Competitie Zuid
worden verreden.
In geval van de Elfstedentocht komen drie dagen
vóór de Elfstedentocht en drie dagen ná de
Elfstedentocht, de in die periode geplande
regionale wedstrijden te vervallen.

Deelname buitenlanders
Rijd(st)ers uit het buitenland zijn van harte
welkom om mee deel te nemen aan de
marathonwedstrijden om de (Jeugd) Regio
Competitie Zuid.
Deelname voorwaarden
Buitenlandse rijd(st)ers dienen te beschikken
over de juiste licenties en wedstrijdabonnementen. De licentie en het
wedstrijdabonnement dienen voor aanvang van
de eerste wedstrijd te worden getoond bij het
inschrijfbureau.
Voor Belgische rijd(st)ers zijn deze aan te
schaffen via dhr. Sven Niemans
Email: sven_niemans@yahoo.com.
Dhr. Niemans is contactpersoon voor alle zaken
behalve het Belgisch Kampioenschap (BK).

Voor overige nationaliteiten kan contact worden
opgenomen met desbetreffende baancontactpersoon.
Deelname aan het Gewestelijk Kampioenschap
NB-L-Z is voor rijd(st)ers zonder de Nederlandse
nationaliteit uitgesloten. Er wordt dan ook niet
buiten mededinging mee gereden.

Deelname buiten gewestelijk
Rijd(st)ers van buiten ons Gewest mogen
meedoen aan de Regio Competitie. Zij worden
opgenomen in de daguitslag, maar niet
opgenomen in het (tussen)klassement.

Uw advertentie
hier?
Mail de GTC Marathon voor de
voorwaarden en meer informatie.

Neem voor vragen m.b.t. het BK contact op met
dhr. Eric Lepoeter
Email:
corne.lepoeter@telenet.be
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Recreanten Marathon
9 december Tilburg
Om het marathonschaatsen als wedstrijdsport
toegankelijker te maken binnen ons Gewest
organiseren wij sinds enkele jaren
recreantenmarathons voor recreatieve
norenschaats(st)ers die lid zijn van de KNSB en /
of van een schaatsvereniging aangesloten bij de
KNSB, maar zonder enige KNSB wedstrijdlicentie.
Hiermee dragen wij actief ons steentje bij aan de
visie van NOC*NSF en het door de KNSB
uitgezette doelstellingen ‘Leven Lang Schaatsen’.
De datum voor de recreanten wedstrijd is terug
te vinden op de wedstrijdkalender op de website.
Deelname voorwaarden
Tijdens deze marathons kunnen recreatieve
rijd(st)ers met een leeftijd vanaf 16 jaar
kennismaken met het marathonschaatsen. De
indeling van de rijd(st)ers geschiedt door de
wedstrijdorganisatie. Dames en heren, jongens
en meisjes rijden allen gezamenlijk in deze
recreanten marathon, tenzij de organisatie
anders beslist.

(Voor)inschrijven
Deelnemers aan de recreanten marathons
dienen zich vooraf via de website van de
baancommissie in te schrijven.
Beennummer ophalen kan tot 30 minuten voor
aanvang van de wedstrijd bij het
wedstrijdsecretariaat (restaurant of jurytoren)
van desbetreffende ijsbaan. Inschrijfgeld is
€ 7,50 per wedstrijd.
Deelnemers aan de recreanten marathon
moeten beennummers van de
wedstrijdorganisatie dragen op het rechter
bovenbeen. De beennummers worden bij de
inschrijving verstrekt tegen onderpand van
€ 5,00 per beennummer. Beennummers moeten
direct na afloop van de wedstrijd weer worden
ingeleverd tegen teruggave van de borg.
Er worden per wedstrijd maximaal 100 rijd(st)ers
ingeschreven / toegelaten. Inschrijving geschiedt
op volgorde van binnenkomst. Gebruik van
transponder is verplicht, en evt. te huur bij het
inschrijfbureau. De huur van een transponder
bedraagt € 7,50 per wedstrijd.
Bij verlies of niet retourneren van de gehuurde
transponder binnen 48 uur wordt er € 85,00 bij
de rijd(st)er in rekening gebracht.

Helmplicht.
Ook voor deze recreantencompetitie geldt de
helmplicht. Dit moet een goedgekeurde helm
zijn. Zie pagina 9.
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Wedstrijd
Inschrijving voor de wedstrijd kan tot uiterlijk 30
minuten voor aanvang. De aanvangsopstelling is
voor de deelnemers gezamenlijk vóór de 500meter startlijn.
Het totaal aantal te rijden ronden is 40 waarvan
de eerste 3 ronden loze ronden zijn. De groep
blijft deze loze ronden bij elkaar en na deze loze
ronden wordt het startsignaal (startschot of het
luiden van de bel) gegeven voor de wedstrijd.
Deelnemers die de wedstrijd staken zonder
tussenkomst van de scheidsrechter, verlaten
onmiddellijk de wedstrijdbaan. Zij dienen zich af
te melden bij de jury aan de finish en worden
niet geklasseerd.
Doel is om de rijd(st)ers zo lang mogelijk in de
wedstrijd te laten. Rij je op achterstand dan
wordt er van je verwacht dat je tijdig hogerop de
baan gaat rijden en ruimte maakt voor de
snellere rijd(st)ers.
Het rondebord geeft het nog door de kop van de
wedstrijd te rijden aantal ronden aan. De
winna(a)r(es) van de wedstrijd rijdt dus exact het
vooraf aangegeven aantal ronden. De
scheidsrechter bepaalt welke groep de kop,
peloton en achterblijvers is, daarnaast bepaald
de scheidsrechter welke deelnemers een of
meerdere ronden voorsprong of achterstand op
het peloton hebben.

Vaak zijn er maximaal drie finishronden.
Rijd(st)ers op achterstand worden als eerste uit
de wedstrijd gehaald om zo een ‘schone’ finish
voor de kop te hebben.
1 ronde achterstand; met nog 6 ronden te gaan
krijg je de bel voor de laatste ronde.
Bij het rondebord op 1; de bel voor alle rijd(st)ers
welke in de wedstrijd zijn.
Let op; de scheidsrechter kan en mag afwijken
van de benoemde finish procedure. Hou daarom
tijdens de wedstrijd de scheidsrechter en de
speaker in de gaten.
Uitgesloten van deelname aan recreanten
marathons zijn:
- Schaatsers met een KNSB wedstrijdlicentie.
Deze rijd(st)ers kunnen starten in de baan- en
regiowedstrijden.
- Deelnemers aan de Baan en/of Regio
Competitie Zuid in de categorieën: D, C1, C2, M1
en M2.
- Landelijke rijd(st)ers uit de Topdivisie Dames,
Heren en belofte divisie Heren.

Finish Recreanten
De finishprocedure is afhankelijk van hoe de
wedstrijd verloopt. De scheidsrechter bepaalt de
finishprocedure per wedstrijd.
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Het Gewestelijk Kampioenschap Marathon.
Op kunstijs worden dit seizoen voor alle
categorieën op dezelfde dag verreden en wel op
zaterdag 2 december 2017 in Breda. Het aantal
te rijden ronden bij de jeugd zijn/worden
afgestemd op de landelijke reglementen.
Deelname voorwaarden.
De rijd(st)ers dient in het bezit te zijn van de
Nederlandse nationaliteit.
De licentiehoud(st)er behoort tot het Gewest
waarin de vereniging waarvan men lid is, is
gevestigd, met de mogelijkheid tot dispensatie in
gewestelijk overleg.
Op kunstijs mag de wedstrijdrijd(st)ers
deelnemen aan Gewestelijke Kampioenschappen
voor dat Gewest waarin de baan is gelegen waar
de rijd(st)er zijn wedstrijdnummer heeft, of
indien dat Gewest de rijd(st)er niet afvaardigt of
selecteert, voor het Gewest waarin de vereniging
waarvan de rijd(st)er lid is, is gevestigd, maar de
rijd(st)er mag uitsluitend deelnemen aan één
Gewestelijk Kampioenschap.
Junioren B.
Deelname bij de Senioren is mogelijk vanaf
Junioren B, zij rijden dan buiten mededinging
mee. Deze junioren B kunnen tevens starten op
hun Gewestelijk Kampioenschap Marathon
Jeugd.
Transponder verplicht.
Ook tijdens het GK Marathon is het voor de
senioren verplicht om te rijden met een
transponder. Deze is te huur bij het
inschrijfbureau.
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GK Marathon Jeugd categorieën.
Meisjes pupillen C-F
5 ronden
jongens pupillen C-F
5 ronden
meisjes pupillen
B
5 ronden
jongens pupillen
B
6 ronden
meisjes pupillen
A
7 ronden
jongens pupillen
A
9 ronden
meisjes junioren
C
10 ronden
jongens junioren
C
15 ronden
meisjes junioren
B
15 ronden
jongens junioren
B
25 ronden
GK Marathon Senioren categorieën.
Heren junioren A
75 ronden
Heren Neo-Senioren
75 ronden
Dames Senioren
40 ronden
Heren Senioren
75 ronden
Masters
60 ronden
Aan- en afmelden online!
Deelnemers aan het GK Marathon dienen zich
verplicht vooraf via de website van de
baancommissies in te schrijven. Aan- en
afmelding kan vanaf 2 weken tot 2 uur voor
aanvang van de eerste wedstrijden op die dag.

Nieuwe rijd(st)ers aanmelden en beennummer(s)
ophalen kan tot 30 minuten voor aanvang van de
marathonwedstrijd bij het inschrijfbureau
(restaurant / jurytoren) van desbetreffende
ijsbaan. Het persoonlijk tekenen van de startlijst
vervalt per dit seizoen.
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Wedstrijd.
De aanvangsopstelling is voor de deelnemers
gezamenlijk vóór de 500 meter startlijn. De
officiële start van de marathon vindt plaats op de
finishlijn na het verrijden van 1 loze ronde. Na
het startschot of het luiden van de bel voor de
aanvang van de wedstrijd, kunnen geen
deelnemers meer aan de wedstrijd worden
toegevoegd.
Deelnemers die de wedstrijd staken zonder
tussenkomst van de scheidsrechter, verlaten
onmiddellijk de wedstrijdbaan. Zij dienen zich
af te melden bij de jury aan de finish en worden
niet geklasseerd.
Doel is om de rijd(st)ers zo lang mogelijk in de
wedstrijd te laten. Rij je op achterstand dan
word er van je verwacht dat je tijdig hogerop
de baan gaat rijden en ruimte maakt voor de
snellere rijd(st)ers.
Het rondebord geeft het nog door de kop van de
wedstrijd te rijden aantal ronden aan. De
winna(a)r(es) van de wedstrijd rijdt dus exact het
vooraf aangegeven aantal ronden. De
scheidsrechter bepaalt welke groep de kop,
peloton en achterblijvers is, daarnaast bepaald
de scheidsrechter welke deelnemers een of
meerdere ronden voorsprong of achterstand
op het peloton hebben.
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Finish GK Marathon.
De finishprocedure is afhankelijk van hoe de
wedstrijd verloopt. De scheidsrechter bepaalt de
finishprocedure per wedstrijd.
Vaak zijn er maximaal drie finishronden.
Rijd(st)ers op achterstand worden als eerste uit
de wedstrijd gehaald om zo een ‘schone’ finish
voor de kop te hebben.
1 ronde achterstand; met nog 6 ronden te gaan
krijg je de bel voor de laatste ronde. Bij het
rondebord op 1; de bel voor alle rijd(st)ers welke
in de wedstrijd zijn. Let op; de scheidsrechter kan
en mag afwijken van bovengenoemde finish
procedure. Hou daarom tijdens de wedstrijd de
scheidsrechter en de speaker in de gaten.
Uitslagen.
De transponderuitslag vormt, na controle van de
eerste 20 rijd(st)ers met de video-opname, de
officieuze uitslag. De officieuze uitslagen van de
wedstrijden wordt gepubliceerd nabij de
kleedkamers of jurytoren.
Indien binnen 15 minuten na het publiceren van
de officieuze uitslag geen protest hiertegen is
ingediend, is de uitslag officieel. De officiële
uitslagen zijn tevens terug te vinden via de
website.
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TALENTEN EN TOPPERS
Landelijke marathons
GK Marathon Natuurijs
Op het Gewestelijk Kampioenschap Marathon op
natuurijs mag de wedstrijdrijd(st)ers alleen
deelnemen aan het GK van het Gewest waarin de
vereniging, waarvan men lid is, is gevestigd. Een
Gewestelijk Kampioenschap op natuurijs gaat
boven een regionale- en baanwedstrijd op
kunstijs. De contactpersoon voor ons Gewest is
Ad Timmermans.

Marathon natuurijs jeugdtalent
Sinds het seizoen 2012-2013 is er de
wisselbokaal, met bijbehorende gevulde envelop,
voor het: marathon natuurijs jeugdtalent met
landelijke ambities.
De GTC Marathon besluit aan het einde van het
seizoen of en welke rijd(st)er(s) in aanmerking
komt voor deze wisselbokaal.
Winnaars historie
Seizoen 2012-2013:
Seizoen 2013-2014:
Seizoen 2014-2015:
Seizoen 2015-2016:

Joerec Cijsouw
Floor Peters
Laurent Janse
Clarissa v. Maaren

Seizoen 2016-2017

niet uitgereikt
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Het Gewest ambieert de organisatie van
landelijke marathon wedstrijden. Ook komend
seizoen zullen er in ons Gewest weer marathon
wedstrijden verreden worden om de KPN
Marathon Cup.
De allerbeste marathon rijd(st)ers uit ons land, en
zeker ook uit ons Gewest, zullen dan acte de
presence geven.
Houd de aankondigingen op de ijsbanen in de
gaten voor deze wedstrijden of kijk voor meer
informatie op www.schaatsen.nl.
Regio Top Dames
Sinds het seizoen 2012-2013 worden er Regio
Top Dames wedstrijden voorafgaand aan de Top
Divisie Dames / Heren en Beloften verreden.
Hierin strijden de rijdsters uit de top van de
Noord-Oost Competitie, Zes-banen Toernooi en
de Regio Competitie Zuid met elkaar.
Deelname aan de landelijk georganiseerde Regio
Top wedstrijden is mogelijk voor alle dames uit
de Regio competitie vanaf junioren B. Let wel het
zijn landelijke wedstrijden dus je moet voldoen
aan de landelijk geldende veiligheidseisen.
Komend seizoen staan er weer zes wedstrijden
op de KNSB kalender, waarvan een in het zuiden.
Bekijk de landelijke kalender op
www.schaatsen.nl.
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Gewestelijke marathonselectie
Eén van de doelstelling die de GTC Marathon
zichzelf heeft gesteld is het opleiden van
marathon talenten en behouden van marathon
topsporters in onze regio.
Opleidingsploeg
De GTC Marathon nodigt uiterlijk begin mei
geselecteerde schaat(st)ers uit om deel te
nemen aan de Gewestelijke marathon
opleidingsploeg.
In deze selectie wordt er gekeken naar prestaties
en progressie in de marathons en/of op de lange
afstanden bij de langebaan van het afgelopen
seizoen. Potentie, enthousiasme en de ambitie
voor het marathonschaatsen met uitzicht op de
overstap naar het landelijk marathoncircuit.
De jongens dienen minimaal de regionale Heren
C1 wedstrijden te kunnen uitrijden en de dames
moeten bij de regionale top rijden.

De genodigden worden vervolgens gevraagd om
in de week daarna de keuze kenbaar te maken
bij de secretaris. De ploeg wordt vervolgens
kenbaar gemaakt op de website.
Gestreefd wordt naar een verdeling van
trainingen op de ijsbanen over het gewest, maar
afhankelijk van de samenstelling van de ploeg
wordt er bepaald op welke locatie(s) er
uiteindelijk training verzorgd gaat worden.
In de zomerperiode start de opleidingsploeg met
driewekelijkse / maandelijkse trainingen en in de
winterperiode staan ze allen twee keer
gezamenlijk op het gewestelijke selectie en
algemeen uur.
HELAAS DIT SEIZOEN WEGENS GEBREK AAN
ANIMO GEEN SELECTIE.
Wel willen we zien hoe individuele rijders
kunnen ondersteunen.

Op de (vrijblijvende) informatieavond worden
schaats(st)ers, ouders en verzorgers
geïnformeerd over de bedoelingen van de
gewestelijke trainingsgroep.

Club marathon trainingen
Daarnaast verzorgen diverse ijsclubs in ons
Gewest specifieke marathontrainingen.
Informeer bij jouw ijsclub voor meer informatie
over deze marathontrainingen.
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Promotie en degradatie
De behaalde uitslagen in de baan- en regio
wedstrijden dienen ter bepaling van eventuele
promotie:
- van D naar Top Divisie Dames
- van C2 naar C1
- van C1 naar Beloften Heren
- van M2 naar M1
Dames.
De regiocompetitie kent één dames categorie.
Deelname aan marathonwedstrijden is mogelijk
vanaf de categorie dames Junioren B. Jongere
rijdsters starten in de jeugdcompetitie.
Dames met de ambitie om landelijke te willen
gaan rijden kunnen deze kenbaar maken bij de
baancontactpersoon.
Promotie naar de Top Divisie Dames.
Op basis van de behaalde resultaten kan de GTC
Marathon kandidaten voordragen voor opname
in de landelijke Top Divisie Dames. Rijdsters
welke zich geschikt achten voor promotie naar
de landelijke marathon competitie dienen
promotie aan te vragen vóór 15 maart bij de
secretaris van de GTC Marathon.
Top Divisie Dames.
De eerste dames in de ranking Topdivisie Dames,
plaatsen zich automatisch voor het volgende
seizoen voor dezelfde divisie. Niet geplaatste
rijdsters degraderen naar de gewestelijke
competitie. Verzoeken tot dispensatie dienen
vóór 15 maart bij GTC Marathon worden
ingediend.

bij de top te realiseren. Wanneer je geen of
slechts een enkele wedstrijd hebt kunnen
uitrijden volgt er geen 2e kans.
Promotie- en dispensatie procedure.
De GTC Marathon bepaalt uit de ontvangen
promotie- en dispensatie verzoeken de
kandidaten en reserves. De GTC Marathon moet
deze lijst vóór 1 juni opgeven bij de landelijke
coördinator marathon.
De nog beschikbare plaatsen in Top Divisie
Dames worden aangevuld met deze
voorgedragen Regio rijdsters en/of rijdsters met
verkregen dispensatie.
Het Sectie Bestuur Marathon (SBM) besluit
uiteindelijk over deze promotie en degradatie.
Toewijzing door het Sectie Bestuur marathon
vindt plaats op basis van een evenredige
verdeling van het aantal licentiehouders in de
betreffende divisie per gewest. Zodra het besluit
is gevallen zullen de rijdsters geïnformeerd
worden.
C rijders.
In ons Gewest is de categorie C-rijders opgedeeld
in 2 groepen: C1 en C2. De C1 is de snelste groep.
Deelname aan Senioren marathonwedstrijden bij
de C’s is mogelijk vanaf de categorie jongens
Junioren B. Jongere rijders starten in de
jeugdcompetitie.
De baancontactpersoon adviseert de (nieuwe)
marathonrijder over de indeling. De rijder maakt
uiteindelijk zelf de keuze. In het algemeen wordt
eerst ervaring opgedaan in de C2 groep.

In principe krijg je vanuit de KNSB (Sectie Bestuur
Marathon) 2 seizoen de kans om de aansluiting
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Tijdens het seizoen kan men in overleg met de
baancontactpersoon switchen van groep. Eerder
behaalde punten kunnen niet worden
meegenomen.
Promotie naar de Beloften Heren.
Op basis van de behaalde resultaten in de groep
C1 kan de GTC Marathon kandidaten voordragen
voor opname in de landelijke Beloften.

Het Sectie Bestuur Marathon besluit uiteindelijk
over deze promotie en degradatie. Toewijzing
door het Sectiebestuur marathon vindt plaats op
basis van een evenredige verdeling van het
aantal licentiehouders in de betreffende divisie
per gewest. Zodra het besluit is gevallen zullen
de rijders geïnformeerd worden.

Rijders welke zich geschikt achten voor promotie
naar de landelijke marathon competitie dienen
promotie aan te vragen vóór 15 maart bij de GTC
Marathon.
Beloften Heren.
De eersten in de ranking Beloften, plaatsen zich
automatisch voor het volgende seizoen.
Niet-geplaatste rijders degraderen naar de
Gewestelijke competitie. Verzoeken tot
dispensatie dienen vóór 15 maart bij de GTC
Marathon te worden ingediend. In principe krijg
je vanuit de KNSB (Sectie Bestuur Marathon) 2
seizoenen de kans om de aansluiting bij de top te
realiseren. Wanneer je geen of slechts een
enkele wedstrijd hebt kunnen uitrijden volgt er
geen 2e kans.
Promotie- en dispensatie procedure.
GTC Marathon bepaalt uit de ontvangen
promotie- en dispensatie verzoeken de
kandidaten en reserves. De GTC Marathon moet
deze lijst vóór 1 juni opgeven bij de landelijke
coördinator marathon.
De nog beschikbare plaatsen in de 1e-divisie
worden aangevuld met de voorgedragen C1
rijders en/of rijders met verkregen dispensatie.
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Masters
Sinds het seizoen 2010-2011 zijn de Masters
gesplitst in M1 en M2. De beste 20 rijders
plaatsten zich in de M1.
Promotie van M2 naar M1 vindt plaats door
GTC Marathon met het karakter van
aanbeveling.
M1 rijders moeten zich vóór 30 juni bij
GTC Marathon melden als zij van groep willen
wisselen. Tijdens het seizoen is het wisselen van
groep niet mogelijk.
Landelijke Masters
De selectie van Masters uit ons Gewest voor
landelijke wedstrijden op kunst- natuurijs
geschiedt op basis van de Regio Competitie Zuid
voor M1.
Voor de NK’s op kunst- en natuurijs, de
Klassiekers op natuurijs en de Nationale
wedstrijden op kunstijs, is de stand in de regio
M1 wedstrijden bepalend.
De selectie voor deelname aan de landelijke
Master wedstrijden wordt door de KNSB
7 werkdagen van te voren bepaald, aan de hand
van de stand in de Regio Competitie Zuid M1.
Deze rijders worden automatisch geplaatst. Hou
hiervoor de website www.schaatsen.nl in de
gaten Daarnaast wijst de GTC Marathon per half
december nog 2 rijders aan op zelf te bepalen
wijze. De verdeling van aantallen geschiedt
vanuit het Bondsbureau op basis van de
aantallen marathonlicenties in de regio’s.
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Veiligheid.
Tijdens alle marathonwedstrijden is het dragen
van snij vaste hand-, scheen-, enkelbescherming
verplicht. Evenals het dragen van een ASTM
gecertificeerde helm. (=shorttrack helm). Het
afronden van de achterkant schaatsen is
verplicht. Daarnaast dient iedere deelnemer
kleiding met lange mouwen en broekspijpen te
dragen.
Handschoenen van snij vast materiaal zijn tegen
een zeer interessant tarief van € 6 per paar te
koop bij het wedstrijdsecretariaat.
Degenen waarvan de schaatsen worden
afgekeurd mogen niet starten. De afronding van
de achterzijde van de schaatsijzers zal
steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Niets uit deze opgave mag zonder schriftelijke
toestemming van de GTC Marathon worden
vermenigvuldigd of overgenomen. Ondanks dat
wij dit document met de grootste zorg hebben
samengesteld kan de GTC Marathon op geen
enkele wijze aansprakelijk worden gestel op basis
van de verstrekte informatie.
Type-, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Versie 1.2
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Contactgegevens
Wanneer u na het lezen van deze informatie nog
vragen heeft, neemt u dan contact op met de
GTC Marathon.

Hans Uithoven
Voorzitter, BC Breda a.i. / BC Geleen a.i.
h.uithoven@hetnet.nl

De actuele contactgegevens vindt u op de
website: www.knsbzuid.nl -> Marathon

Ad Timmermans
BC Tilburg
ad.timmermans.diessen@planet.nl

Diny de Kort
Secretaris
secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl

Rob van Meggelen
Budgetbeheerder
RobvanMeggelen@live.nl

26 | Marathon info NB-L-Z

seizoen 2017-2018

