
bekijk www.knsbzuid.nl -> marathon voor alle nieuwsbrieven 
 

   
NIEUWSBRIEF #1    

GTC Marathon NB-L-Z, oktober, seizoen 2017-2018  

 
SCHAATSSEIZOEN 2017-2018 IS BEGONNEN!!!! 
Seizoen 2017-2018 is gestart !! 
De zomertrainingen zijn afgerond, ‘n mooi nieuw (marathon ) schaatsseizoen staat voor de deur!   
Alle voorbereidingen zijn gedaan en de GTC Marathon heeft wat veranderingen in het 
programma weten te brengen, binnenkort staat de nieuwe Marathon Info NB-L-Z online. 
De (marathon) schaatskalender is te bekijken op de Gewestelijke site: www.knsbzuid.nl  
De eerste jeugd/regio marathon staat al op 21 oktober in Tilburg op het programma. 
Wij hebben heel veel zin in de eerste wedstrijden. Altijd spannend, zowel voor de rijder(sters)  
als de organisatie. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Wat verandert er dit nieuwe seizoen? 
Dit seizoen vervallen de afzonderlijke baancompetities. Dit betekent dat er alleen nog voor de 
regio-competitie wordt gereden. De indeling per klasse blijft hetzelfde, met uitzondering voor  
de dames. Dit komt omdat er binnen de landelijke competitie sprake is van een RegioTop 
competitie. Deze competitie gaat over 7 wedstrijden, waarvan er 5 samenvallen met onze eigen 
competitie. Deze 5 wedstrijden tellen niet mee voor onze eigen regiocompetitie. In plaats 
daarvan maken we voor deze 5 wedstrijden een apart klassement voor de dames die geen 
landelijke RegioTop wedstrijden rijden. De data zijn: za 28 okt, za 11 nov, vr 8 dec, za 13 jan en  
vr 9 feb. In de RegioTop competitie zijn startplaatsen te verdienen voor het ONK op de 
Weissensee (eerste 14 in het klassement).  
 
Onze regio-competitie bestaat uit 13 wedstrijden, en voor de dames dus uit 8 wedstrijden. Het 
minste resultaat van elke rijder telt niet mee in de einduitslag, behalve bij de C1. Zij mogen twee 
wedstrijden missen. Dit geeft de mogelijkheid aan onze C1-talenten om zonder puntverlies mee 
te doen met een doorstroomwedstrijd bij de landelijke beloften (op 18 nov, 6 jan en 9 feb).  
In onze regio-competities zijn plekken te verdienen voor promotie naar de landelijke competitie 
Beloften en Top-dames. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Wat blijft hetzelfde? 
De jeugdcompetities Breda, Eindhoven en Tilburg. 
Net als vorig jaar tellen opnieuw 4 wedstrijden mee voor de afvaardiging voor het NK Jeugd. Per 
categorie kunnen we 4 rijders/sters afvaardigen. De wedstrijden die hiervoor meetellen zijn  
11 november in Eindhoven, 25 november in Breda, 9 december in Tilburg en, last but not least, 
het Gewestelijk Kampioenschap op 2 december in Breda. Onze Gewestelijke Kampioenen zijn 
automatisch geplaatst voor het NK Jeugd. Voor de pupillen A en B is sprake van een Nationale 
Finale. Ook hiervoor kunnen zich 4 rijders/sters per categorie plaatsen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NK jeugd in Tilburg! 
Nu we het toch over NK jeugd hebben: dat wordt dit jaar op 17 Februari in Tilburg gereden!  
Lees meer in de Marathon info NB-L-Z vanaf pagina 4… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jullie hulp is hard nodig …………….! 
GTC Marathon bestuur zoekt versterking!  

Wegens (te) drukke werkzaamheden hebben Hans de Vos, baancontactpersoon Eindhoven en 

Jan Bertens, Communicatie en Promotie besloten te stoppen met hun werkzaamheden  

voor de GTC Marathon. 

Wij zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe medewerkers/vrijwilligers,  

• Een Contactpersoon voor de baan in Eindhoven,  

• Een Contactpersoon voor de baan in Breda, 

• Iemand met gevoel voor Communicatie/promotie van de schaatsmarathonsport,  

• Of  om op een andere manier ons bestuur te ondersteunen en versterken!  

Hulp is hard nodig! 

Ben jij geinteresseerd, of ken je iemand die mogelijk geschikt is, informeer bij een van onze 

bestuursleden of via secretaris-GTC-marathon@knsbzuid.nl 

De GTC Marathon NB-L-Z 

nieuwsbrief informeert u 

over actuele 

ontwikkelingen bij het 

marathonschaatsen in 

het Gewest Noord-

Brabant, Limburg en 

Zeeland. 

 

Deze nieuwsbrief 

verschijnt onregelmatig 

en zo vaak als er nieuws 

te melden is. 

 

Ga voor het meest 

recente nieuws en meer 

informatie naar: 

www.knsbzuid.nl 

www.schaatspeloton.nl 

 

Aanmelden? 

 secretaris-GTC- 

marathon@knsbzuid.nl 

 

 

 

 

 
gtc.marathonnblz 

 
@GTCMarathonNBLZ 

 

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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