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NIEUWSBRIEF #5
GTC Marathon NB-L-Z, november, seizoen 2021-2022

Marathon seizoen 2021/2022.
Ook in Geleen geen publiek bij Marathon.
De vijfde regiomarathon van dit seizoen wordt
vrijdagavond 19 november gereden op de ijsbaan in Geleen.
De start is om 21:15u.
-

Rijders die voor het eerst dit seizoen meerijden en nog geen
helmcap hebben, verzoeken wij om ruim op tijd te komen voor
een vlotte inschrijving.

-

Rijders die zich hebben ingeschreven en in het bezit zijn van een
licentie, een baanabonnement, een werkende transponder èn een
helmcap, hoeven zich niet ter plaatse te melden.

Net als andere jaren wordt na de tweede marathon in Geleen op
vrijdag 11 februari 2022 weer de Willy Rekers-prijs uitgereikt.
Deze prijs is enkele jaren geleden ingesteld als eerbetoon aan
Willy Rekers, hij gold in het verleden als vaste waarde in de
regiomarathons. Sommigen uit het huidige peloton hebben
nog met hem geschaatst.
Na een ongelukkige val met de racefiets op Mallorca, kwam hij in een
rolstoel terecht. Inmiddels is Willy helaas overleden.
In alle klassen worden de punten bijgehouden en na de marathon
van 11-02-2022 volgt dan de prijsuitreiking.
Coronamaatregelen:
Voor het betreden van de ijsbaan en kleedkamers van sportcomplex
Glanerbrook in Geleen gelden de volgende regels, opgelegd door de
plaatselijk overheid:
QR-code met legitimatie is verplicht. Denk ook aan je mondkapje.

De GTC Marathon NB-L-Z
nieuwsbrief informeert u
over actuele
ontwikkelingen bij het
marathonschaatsen in
het Gewest NoordBrabant, 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-GTCmarathon@knsbzuid.nl

gtc.marathonnblz
@GTCMarathonNBLZ

Tot vrijdag!
Groet GTC marathon.

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

Links:
www.knsbzuid.nl
Marathon Breda
Marathon Eindhoven
Marathon Tilburg
Marathon Geleen

Op dU 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.

