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NIEUWSBRIEF #1    

GTC Marathon NB-L-Z, oktober, seizoen 2019-2020  

 
SCHAATSSEIZOEN 2019-2020 GAAT ALWEER SNEL VAN START!!!! 
De eerste wedstrijd is op 19-10 in Tilburg. De inschrijving is open. 
 
Bestuurlijk zijn we blij met  de uitbreiding van onze commissie. We hebben 
versterking gekregen van Ed Blok. Hij gaat de communicatie op zich 
nemen. Karen Teuling gaat aan de slag als budget beheerder. We  wensen 
ze beide veel succes met hun werkzaamheden. Helaas is het niet gelukt 
om ons Gewest in de landelijke sectie te vertegenwoordigen. 
 
1. Update uw transponder op https://mijn.knsb.nl/mijn-profiel 
2. Teken de transponder controle lijst af voor de wedstrijd (alleen voor de   
eerste wedstrijden of eerste deelname van het seizoen). Kom tijdig naar 
de ijsbaan. 
 
Punten telling 
Dit seizoen volgen we de landelijke punten telling. Dit betekent voor de 
winnaar per categorie 25.1 en vervolgens, 21, 18 en terug naar 1 punt. Voor 
de finale op vrijdag 28-2-2020 35,1 en vervolgens 29, 24, 20, 17, 15 en 
terug naar 1 punt. De aftrek van een wedstrijd komt ook te vervallen 
 
De Mannen 
Na iedere wedstrijd wordt er een daguitslag en tussenklassement per 
categorie gemaakt. Nieuw is dit seizoen dat er 1 klassement is voor de 
masters. We zullen proberen de beste M2 rijder per wedstrijd ook te 
huldigen en aan het einde van het seizoen ook te belonen. Een ronde 
voorsprong door de koploper(s) ten opzichte van het peloton wordt beloond 
met 5 extra punten. Dit wordt bepaald door de scheidsrechter. 
 
De Vrouwen 
Bij de Dames zijn er twee competities. Dit komt omdat er dit seizoen een 
belofte divisie Dames is waar een aantal rijdsters van ons gewest van start 
zal gaan. Op de dagen dat deze dames landelijk geen wedstrijd hebben, 
kunnen ze bij ons in de Regio competitie starten. Dit is een aparte 
competitie. Maar alle wedstrijden bij de dames zijn aangemerkt als 
Gewestelijke competitie. Hierin zit dus ook verwerkt de regio competitie. 
Raadpleeg hiervoor de wedstrijdkalender. 
 
Voor meer info zie ook  

https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/marathon/  
 
 

 
 
  

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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