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NIEUWSBRIEF 9    

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

Marathon seizoen 2021/2022. 
NK Junioren A, B en C in Den Haag. 
Komende zaterdag 12 februari is er het NK voor Junioren op de Uithof in 
Den Haag. Vanuit ons Gewest gaat een sterke delegatie naar de hofstad 
om daar te strijden voor de ereplaatsen.  
Op https://www.schaatsen.nl/kalender/2022/2/nk-jeugdmarathon/  kunt  
u het programma vinden. De wedstrijd is te volgen via de live- stream!  
======================================================== 
Landelijke Jeugdfinale Pupillen marathon A en B in Tilburg. 
Op de Uithof was geen ijstijd meer voor de Landelijke finale pupillen, en 
wij weten allemaal, wie de Jeugd heeft, heeft de toekomst!   
Daarom heeft onze GTC-voorzitter contact gezocht met de KNSB om de 
Landelijke finale pupillen toch door te laten gaan, en wel in òns Gewest.  
Op zaterdag 19 februari vindt op de Ireen Wüst baan in Tilburg deze 
wedstrijd voor de pupillen A en B plaats, de start is om 13:30u. De rijders 
en rijdsters worden voorgedragen via de verschillende GTC’s. De 
geselecteerde deelnemers zijn op de hoogte gebracht.  
Toeschouwers zijn welkom bij deze wedstrijd. 
 ======================================================== 
Vrijdag 11 februari regio Marathon in Geleen. 
De eerst regio marathon dit jaar is in Geleen. Naast de punten voor de 
regio is deze tweede wedstrijd in Geleen ook gelijk de finale voor de  
Willy Rekers prijs. Deze prijs zal aan de winnaars in de verschillende 
categorieën worden uitgereikt. Hoe en waar dit gedaan wordt krijgen we 
op de ijsbaan te horen. Op dit moment kun je je inschrijven op  
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden. Lukt de inschrijving niet dan 

zijn er twee mogelijkheden:  
1) of je hebt geen baan-abonnement. Dan train je waarschijnlijk alleen op 
vrije uren of verenigingsuren en niet op KNSB-uren. Je kunt dan 
bijschrijven bij “Geen abonnement Jun. B t/m Masters”,  
2) je hebt het vinkje Marathon op ‘mijn KNSB’ niet aangevinkt. En als je 
dan toch op mijn KNSB bent, controleer dan gelijk even of je transponder 
nummer juist is ingevuld.  
======================================================== 
GK Marathon Junioren en Masters in Breda. 
Op Zaterdagavond 19 februari vindt het GK-marathon plaats in Breda.  
De wedstrijd start om 20:30u en de inschrijving is mogelijk op 
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/a09da45d-140d-4461-8c77-
13c4ad18756d/informatie  Deze wedstrijd is eigenlijk een Regio marathon met 
dien verstande dat hij ook als Gewestelijk Kampioenschap aangemerkt zal 
worden, daarom zal het aantal te verrijden ronden opgehoogd worden naar 75.  
Alles zal ook weer samen rijden net als met een normale Regiowedstrijd,  
met dien verstande dat Masters en Dames eerder zullen af sprinten. 
Het aantal ronden voor Masters en Dames zal bij aanvang van de wedstrijd 
kenbaar gemaakt worden. 
Als GTC hebben we voor deze oplossing gekozen omdat het moeilijk is om nu 
nog extra ijs te huren.  

======================================================== 
Iets anders. 
Altijd al eens een vierkamp willen rijden? Dan is dit je kans. Op Donderdag 10 en 
vrijdag 11 mrt kun je je inschrijven voor de grote of kleine vierkamp in Breda. 
Deze vierkamp is onderdeel van de ST3 afstudeeropdracht van  
André van Staalduinen trainer bij Ballangrud. Inschrijven kan via 
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/d7ad60ba-f868-4349-8d15-
f55907c06fea/inschrijven/kies-licentie  

 
Groet GTC Marathon  
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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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