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NIEUWSBRIEF #7    

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

Marathon seizoen 2021/2022 
 

Covid-19. 
Door de laatste Covid-19 maatregelen is trainen op de gebruikelijke uren 
na 17:00u komende weken niet mogelijk. Vanuit de verenigingen wordt op 
dit moment van alles gedaan om ijstrainingen toch door te laten gaan.  
Hou dus goed de sociale media van je ijsvereniging in de gaten.  

========================================== 
GK Jeugd. 
Op Zaterdag 11 december van 13:30u tot 15:30u is er het GK-jeugd voor 
Pupillen F t/m A en junioren C en B. Deze wedstrijd staat ook open voor 
rijders met een KBT-licentie. Kijk dan wel even of je op mijn KNSB het 
vinkje marathon hebt aangevinkt. Naast de eer van het winnen van het 
Gewestelijk Kampioenschap, plaatsen de winnaars van categorieën  
Pup A en B zich rechtstreeks voor de landelijke finale en de winnaars  
van de categorieën Junioren C en B plaatsen zich rechtstreeks voor het 
NK-marathon. 
Voor meer informatie over het GK klik op deze link: 
https://www.knsbzuid.nl/site/wp-content/uploads/2021/10/Regeling-GK-
Marathon-2021-2022.pdf  
Voor ouders geldt dat één ouder per kind/gezin mee mag als verzorger. 
Voor meer informatie  https://knsb.nl/corona/veelgestelde-vragen/qa-
corona-voor-organisatie-wedstrijden/ 

========================================== 
Club-Assistent-Brabant Cup en NK-Masters  

18 december Breda. 
Op 18 december wordt er in Breda naast de Landelijke marathon ook  
het NK-marathon voor de Masters gereden.  
De Beloften en de Masters rijden van 13:30u tot 17:00u daarna is het  
de beurt aan de heren en de dames van de landelijk marathon. 
Afgelopen Zaterdag was het regelmatig te horen op de livestream: 

er werd de Club-Assistent-Brabant Cup werd gestreden bij de Dames en 

Heren A. Ook de samenwerking tussen de drie ijsbanen werd regelmatig 
geprezen.  

========================================== 
Livestream. 
Omdat we voorlopig niet live bij de wedstrijden aanwezig kunnen,  
is de livestream een goed alternatief. 
https://www.schaatsen.nl/live/  

========================================== 
Jeugdmarathon Tilburg 4 december 2021. 
De jeugdmarathon van 4 december 2021 in Tilburg is verplaats naar  
26 februari 2022. 

========================================== 
KNSB-wedstrijd Licentie. 
Zou u willen kijken of u uw licentie voor het seizoen 2021-2022 al verlengd 
heeft. Door Covid-19 had de KNSB besloten om de licentie van het vorige 
seizoen geldig te laten tot 31-12-21. Het kan zijn dat u geprobeerd heeft 
de licentie te verlengen, maar dat het toen nog niet mogelijk was en dat 
het verlengen op een later tijdstip erbij ingeschoten is.  
 
Groet GTC-marathon 
  
https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/marathon/  

De GTC Marathon NB-L-Z 

nieuwsbrief informeert u 
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Deze nieuwsbrief 

verschijnt onregelmatig 
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Aanmelden? 
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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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