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In- of Bijschrijven als Gastrijder(ster) 

Langebaan-/Marathon-wedstrijden 

Seizoen 2020-2021 

En deelname aan Gewestelijke trainingen. 
Versie 15 juni 2020,  
Vervangt alle voorgaande versies. 
 

• Langebaan-trainingswedstrijden op een andere 400m baan dan de thuisbaan, 

waarvoor een basis-, duo-, trio-, selectie- of wedstrijdabonnement is aangeschaft en voor 

gastrijders(-sters) van andere Gewesten op de een van de 400m-banen in ons Gewest. 
In- of bijschrijven is mogelijk, indien aangegeven door de desbetreffende baancommissie op de 

inschrijvingssite. 
Een KNSB-Wedstrijdlicentie LB(relatienummer) is altijd verplicht of daglicentie voor zover 

aangekondigd als mogelijkheid door de desbetreffende baancommissie.  

Bijschrijvingsregels gelden niet voor leden van de gewestelijke baanselecties Breda, 

Eindhoven en Tilburg. 

 

   Inschrijving via de website www.inschrijven.schaatsen.nl , daarna juiste baan kiezen  
Breda/Eindhoven/Geleen of Tilburg, en aanmelden met  geldig wedstrijdlicentienummer(relatienummer). 
indien bijschrijver betaling via Ideal of Bancontact. 

 

 
  

 Uitzondering: 

Gewestelijke Kampioenschappen Sprint Allround/Marathon(GK’s) en Gewestelijke 

AfstandsKampioenschappen(GAK’s), indien men voldoet aan de gestelde limieten. Men 

behoeft dus niet in het bezit te zijn van het juiste abonnement voor de baan,  waar  het  

GK/GAK verreden wordt.  Wel altijd in bezit van een basis-, duo- of trio- of selectie-

abonnement of een wedstrijdabonnement voor de thuisbaan. Dit geldt ook voor de 

Gewestelijke Junioren B/C competitie op de 3 400m-banen Breda/Eindhoven/Tilburg. 
 

• Marathonwedstrijden voor niet-abonnementhouders (actieve leden van de bij in het 

Gewest NB-L-Z aangesloten verenigingen of gastrijders andere gewesten) voor de 4 ijsbanen in 

ons Gewest NB-L-Z en in het bezit van wedstrijdlicentie (relatienummer 
   

   

 
 Let op:  deelnemers aan het Kleine Banen Toernooi(KBT) kunnen via hun vereniging 

      inschrijven voor 3 jeugdmarathon-wedstrijden voor € 5,00 met verrekening via  

      vereniging met de GTC-MR. 

Categoriën Afstanden
Breda-Eindhoven-

Tilburg
Geleen

Pupillen t/m Masters 100m 4,50€                              3,50€                       

Pupillen t/m Masters 300m 6,50€                              4,50€                       

Pupillen t/m Masters 500m 7,50€                              5,75€                       

Pupillen t/m Masters 1.000m 9,50€                              7,75€                       

Pupillen t/m Masters 1.500m 11,00€                            8,75€                       

Junioren C t/m Masters 3.000m 16,00€                            11,00€                     

Junioren B t/m Masters 5.000m 16,00€                            13,00€                     

Categoriën
Breda-Eindhoven-

Tilburg
Geleen

Junioren B t/m C 8,00€                              4,00€                       

Junioren A t/m Masters 8,00€                              4,00€                       

Pupillen - Jeugdmarathons 2,00€                              2,00€                       
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Deelname aan Incidentele trainingen in Gewest NB-L-Z 
 

  

Breda Eindhoven Tilburg Geleen

Di-avond

selectietrainingen 17.30-18.30 u xxx xxx xxx

Do-avond

17.15-18.45

per training per persoon 10,00€                   

Gewestelijke trainingen Di- avond Di- of Do-avond xxx xxx

18.45-20.00 18.30-19.45

Do-avond

18.45-20.00

Za-morgen

za  8.30-09.45 u xxx xxx xxx

per training per persoon 8,00€                     8,00€                     

Trainingen

voor gastrijders(-sters), bijv. rijders(-sters) uit andere gewesten

of verenigingsleden zonder abonnement t.b.v. proeftrainingen

aanmelden bij de baancommissie in verband met toegang tot de 400m-baan


