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NIEUWSBRIEF #2    

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

 

 
Beste marathonschaatsers, 

 
Op zaterdag 16 december 2017 en vrijdag 9 februari 2018 staan  
marathons gepland in Geleen.  
Wij van Limburgse Schaatsvrienden willen op de 16e Willy Rekers  
herdenken, die in augustus is overleden. In de afgelopen jaren heeft  
hij de Willy Rekers-prijzen uitgereikt. Dat willen we blijven doen.  
Willy heeft met velen van ons vroeger in het peloton gereden.  
Nu hebben we bedacht om van de 2 marathonwedstrijden in Geleen  
een aparte competitie te maken.  
Er zijn dus punten te verdienen voor de regiocompetitie en voor de  
Willy Rekers-prijzen. In elke categorie wordt gestreden om de prijs,  
die op vrijdag 9 februari wordt uitgereikt.  
Dus:          Mis deze wedstrijden niet. 
Jan de Koning 
Voorzitter Limburgse Schaatsvrienden 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Gewestelijke Kampioenschappen Breda. 
We kunnen weer terugzien op ’n mooie en sportieve avond met soms wat  
meer en soms wat minder onderlinge strijd, maar gezellig was het zeker.  
Namens GTC Marathon wil ik alle kampioenen nogmaals van harte feliciteren! 
De Gewestelijke Kampioenen A & B Pupillen mogen deelnemen aan de Landelijk 
Pupillen Finale en de Kampioenen Junioren A, B & C worden rechtstreeks 
geplaatst voor het NK Marathon, beiden gehouden op 17 februari in Tilburg. 
Jullie ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zaterdag 9 december Tilburg:  
18.30 uur start Finale Regio jeugd. 
19.00 uur start Recreanten marathon. 
U kunt hiervoor nog inschrijven!! 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
GTC Marathon zoekt nog steeds versterking! 

• Een Contactpersoon voor de baan in Eindhoven,  

• Een Contactpersoon voor de baan in Breda, 

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

• Of die op een andere manier ons bestuur wil 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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