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NIEUWSBRIEF 8    

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

Marathon seizoen 2021/2022 
 

Covid-19. 
Gelukkig kunnen we weer op de normale uren trainen op onze ijsbanen en 
hebben vele van jullie ook gebruik kunnen maken van de mogelijkheden 
die de banen boden tijdens de lockdown. Komende week is er weer een 
persconferentie en krijgen we daar hopelijk te horen dat we ook weer 
wedstrijden mogen gaan rijden. Als dat zo is gaan we verder met de 
kalender. De eerste is dan de jeugdmarathon op 5 februari in Breda  
en 21 februari is de regio Marathon in Geleen.  
De wedstrijd van 15 januari in Tilburg is verplaats naar 26 februari.  

========================================== 
Club-Assistent-Brabant Cup       22 januari Eindhoven. 
Vanavond is er in Eindhoven de 10e Marathon cupwedstrijd voor de  
A rijders. Deze is live te volgen via de Livestream op schaatsen.nl.  
https://www.schaatsen.nl/live/ 
De starttijden zijn: Topdivisie dames 19:00u – 80 ronden en  
                              Topdivisie heren   20.15 uur: - 125 ronden.  

========================================== 

Club-Assistent-Brabant Cup 

Helaas is ook deze wedstrijd nog zonder publiek maar als u de organisatie 
van Eindhoven financieel wilt steunen dan kan dat via onderstaande link. 

Hier kunt u ook de stand vinden van de Club-Assistent-Brabant Cup en 

deze is bij de vrouwen ongekend spannend de nr 1 en 2 staan gelijk in 
punten en de nr 3 staat daar 1,9 punten achter. Bij de heren lijkt de strijd 
om de eerste plek vergeven, maar daar achter is het nog super spannend 
voor de plekken 2 en 3 tussen de nr 2 t/m 5 zitten slechts 5 punten. 
https://www.marathoncup.nl/  

========================================== 
 
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 

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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