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NIEUWSBRIEF #1    

GTC Marathon NB-L-Z, oktober, seizoen 2018-2019  

 
 
 
 
SCHAATSSEIZOEN 2018-2019 GAAT ALWEER SNEL VAN START!!!! 
 
De zomertrainingen zijn afgerond, hopelijk staat er weer ‘n mooi nieuw (marathon ) 
schaatsseizoen voor de deur!   
De voorbereidingen zijn in volle gang en de GTC Marathon heeft wat kleine wijzigingen in het 
programma gebracht, binnenkort staat de nieuwe Marathon Info NB-L-Z online. 
De (marathon) schaatskalender is te bekijken op https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/kalender/  
en inschrijven gaat via schaatsen.nl  inschrijvingen pagina! 

De eerste jeugd/regio marathon staat al op 20 oktober in Tilburg op het programma, 
zeker ook ’n uitdaging voor jeugdige schaatsers met een geldige licentie, inschrijven kan nog !!  
Wij hebben heel veel zin in de eerste wedstrijden. Altijd spannend, zowel voor de rijder(sters)  
als de organisatie. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Jeugdcompetities. 
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  
17 november in Eindhoven, 24 november in Tilburg, 1 december in Breda en,  
last but not least, het Gewestelijk Kampioenschap op 29 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. 
Het NK jeugd dat wordt op 16 Februari in Dronten gereden!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LANDELIJKE MARATHONS. 
Ook dit seizoen staan er weer landelijke evenementen in ons Gewest op het programma: 

 

- donderdag 22 november 2018 is de 1e wedstrijd van de Trachitol vierdaagse.     

  Met vooraf om    18.00uur de Trachitol Trials              

  www.youtube.com/watch?v=LxCmqeSjIDA&feature=share    

  niet licentie houders kunnen hier een reis naar de Weissensee verdienen. 

- zaterdag 22 december 2018 de KPN Marathon Cup 8 en 

- zaterdag 5 januari 2019 KPN Marathon Cup 9 - Ruud Aerts Schaatssport Marathon  
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Deze nieuwsbrief 
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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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