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NIEUWSBRIEF #6    

GTC Marathon NB-L-Z, november, seizoen 2021-2022  

Marathon seizoen 2021/2022. 
Vrijdagavond 26-11-2021 22:00u. 

De zesde regiomarathon van dit seizoen wordt gereden in Breda, op  
vrijdagavond 26 november. De start is om 22:00u 
 
Coronamaatregelen. 
Op het moment van dit schrijven weten we nog niet zeker of we  
gebruik kunnen maken van de kleedkamers.  
Als we de huidige regels volgen, dan is toegang tot een ruimte  
waar 1,5 m afstand niet mogelijk is, alleen mogelijk met een geldige  
QR-code. Mochten we van de ijsbaan toestemming krijgen voor het 
gebruik van de kleedkamers dan moeten wij ook controleren of je een  
geldige QR code hebt.  
Vrijdagavond zal vanaf ongeveer 20.45u in of voor het Wakske je  
QR-code kunnen worden gecontroleerd, daar hoor je dan of je de 
kleedkamers kunt gebruiken. Maar houdt de laatste nieuwsberichten  
over COVID-19 in de gaten!! 
Inschrijven. 
Op de achtergrond is e.e.a. veranderd en daarom is het van belang dat: 

- Je transponder code goed is ingevuld op ‘mijn KNSB’.  
           Dus twee hoofdletters dwarsstreepje en dan de cijfers van je          
           transponder. 

- Als je nog geen helmcap hebt kom dan ruim op tijd.  
De helmcaps zijn te verkrijgen in de jury toren. 

Afsprinten.  
Krijg je de bel voor de streep dan zit je in je laatste ronde. Ben je over de 
streep en hoor je dan pas de bel, dan mag je nog twee rondes. 
======================================================= 
Landelijke marathon Tilburg zaterdag 27-11-2021. 
Helaas is deze zonder publiek en dat is een grote strop voor de 
organisatie op sportief en financieel gebied. U kunt de organisatie van 
Tilburg steunen met een donatie. Ga dan naar www.marathoncup.nl  
rechtsboven zit ‘n knop ticket kopen. Klik hierop en je kunt je donatie 
overmaken. Op deze site kun je ook de kaarten kopen voor de wedstrijden 
in Breda en Eindhoven. Deze prachtige site is gemaakt door een van onze 

sponsoren Club-Assistent. Deze sponsor helpt verenigingen, stichtingen 

en bonden met het opzetten van een goede geautomatiseerde 
ledenadministratie.  
 

Club-Assistent-Brabant Cup 

De organisaties van de drie Brabantse Marathon Cups hebben de handen 
ineengeslagen voor een sub-competitie voor de Topdivisies. Tijdens 
Marathon Cup 6, 8 en 10 zijn er punten te behalen voor dit klassement.  
De puntentelling is gelijk aan de puntentelling tijdens de reguliere 
Marathon Cups. De rijder met de meeste punten mag zich winnaar 
noemen van de Brabant Cup. 
Het klassement wordt opgemaakt over de volgende wedstrijden. 
Club-assistent Marathon cup op 27-11 in Tilburg,  
Club-assistent Marathon cup op 18-12 in Breda,  
Club-assistent Marathon cup op 22-01 in Eindhoven.  
Als u wilt kunt u komende zaterdag de wedstrijden volgen op de 
livestream https://www.schaatsen.nl/live/  
 
Groet GTC marathon 
  
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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