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

   
NIEUWSBRIEF #3    

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

 

Zaterdag 26-10-2019  is de tweede regio Marathon in 
Eindhoven. Start om 20:00 de Jeugd Marathon start om 18:45. 

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/f561588c-0a44-40c3-95cb-
dfd7b67e08d4/informatie 
 
Afgelopen zaterdag zijn de eerst rondes weer verreden en de eerste punten 
verdeeld. Maar geheel soepel ging de aanloop naar de start nog niet echt. 
Door de ruime planning kon alles toch nog net op tijd geregeld worden. 
Daarom het verzoek om de volgende zaken nog even te controleren. 

1. Check of je transponder nog werkt (via mylaps). 
2. Check op MijnKnsb bij discipline Marathon of je transponder goed is ingevoerd. 

Dit betekend: 2 HOOFDLETTERS, MIN teken '-' en 5 cijfers,  
Bijv. mijn transponder CR-01954. 

3. Niet gebruikte of kapotte transponders verwijderen. 
 

Voor deelname aan marathonwedstrijden is het noodzakelijk dat je 
beschikt over een geldig baanabonnement. Mocht dat niet het geval zijn, 
regel dat dan snel met je vereniging. Dit is nodig omdat je anders buiten 
mededinging mee doet. Met de opbrengsten uit deze abonnementen,  
kunnen de baancommissies de wedstrijden betalen. 
Heb je wel een geldig wedstrijdnummer/licentie, maar geen 
wedstrijdabonnement,- een basis, duo, of trio abonnement, dan kun je 
buiten mededinging en tegen betaling, aan de marathon deelnemen. 
zie: https://www.knsbzuid.nl/site/wp-content/uploads/2019/07/Bijschrijven-
2019.pdf 
 
Indien je wel een geldig baanabonnement hebt, maar niet kunt inschrijven, 
kun je een mail sturen naar de baancontactpersoon van  betreffende 
baan. Het kan namelijk zijn dat de aanvraag wel is  binnen 
gekomen maar nog niet is verwerkt.  

• Bij de mail altijd naam en het licentie nummer vermelden. 

Als je je hebt ingeschreven, maar je kunt toch niet, meld je dan af.  
Dit kan via de mail die je ontvangt van de KNSB waar je deelname in 
wordt bevestigd, of via de baancontactpersoon.  
 
Wordt komende zaterdag je eerste wedstrijd van dit seizoen, of heb je 
afgelopen zaterdag je niet gemeld bij de jury, doe dat komende zaterdag 
alsnog, om te checken of je transponder nummer klopt met je  
been nummer! 
 
Namens de GTC Marathon. 
Ed Blok 
  
 

 
 
  

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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