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Voorwoord Marathon informatie  
seizoen  2022/2023 
 

U staat op het punt om de vernieuwde marathon info van de GTC-marathon te gaan lezen. Aan de 
vooravond van weer een nieuw seizoen, waarbij ik gezien de huidige oplopende corona 
besmettingen, de hoop uitspreek dat we nu wel eens een normaal seizoen mogen meemaken. Maar 
ook mijn angst uitspreek dat het zomaar weer op slot zou kunnen gaan.  

Maar neem van ons aan dat we ons uiterste best gaan doen om er weer een mooi seizoen van te 
maken. Ook dit seizoen hebben we weer wat wijzigingen in de samenstelling van de GTC marathon. 
Omdat Diny een stapje terug gaat doen, zal Pieter Elzinga haar taken over gaan nemen. Diny zal hem 
daarbij lopende het seizoen bij helpen, zodat er een goede overdracht plaats kan vinden. Verder 
mogen we Peter Lemmens verwelkomen. Hij zal de belangen van de ijsbaan in Geleen gaan 
behartigen. 

Op de ijsbanen in Eindhoven, Breda en Tilburg zal dit seizoen ook een landelijke marathon plaats 
vinden. Met als leuk extraatje tijdens deze wedstrijden de strijd om de Brabant Cup voor de top-
divisierijders. 

We proberen middels deze info een ieder zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de stand 
van zaken en te informeren over de veranderingen. Lopende het seizoen zal er met enige regelmaat 
een nieuwsbrief verschijnen en in dringende gevallen zal er een zogenaamde nieuwsflits verschijnen. 
Krijgt u die nog niet, geef dit dan aan. Stelt u het niet meer op prijs, laat u dan uitschrijven. 
Aanmelden en uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via: secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl 

Vanaf deze plaats ook een dringende oproep voor uitbreiding en verjonging van het jurykorps. Met 
name in Breda en Eindhoven is de gemiddelde leeftijd zeer hoog. Inmiddels zijn een aantal juryleden 
gestopt, zodat de bezetting minimaal is, en op een aantal posten zelfs niemand. Dit geeft aan dat de 
nood heel hoog is. Hierdoor zouden mogelijk wedstrijden komen te vervallen, omdat er geen of 
onvoldoende jury is. Kom tijdens een wedstrijd gerust een keer boven kijken en doe mee. Doorgaans 
is het heel gezellig en ongedwongen. 

Rest me nog de wens uit te spreken dat we iedereen weer gezond en met een goede conditie 
terugzien op de ijsbaan. 

 

Namens de GTC-marathon 

Voorzitter: Hans Uithoven  

 

  

mailto:secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl


 

GTC informatie  4 
2022-2023 

GTC Marathon 
De GTC Marathon heeft zich als doelstelling gesteld om de belangen van de marathonsport maximaal 
te behartigen in het Gewest Noord-Brabant - Limburg en Zeeland. Daarbij willen wij alle 
marathonrijders en -rijdsters een optimaal (wedstrijd)-programma aanbieden, zodat eenieder zich 
maximaal kan ontplooien in het marathonschaatsen en daardoor eventueel aansluiting kan vinden bij 
het landelijk marathonschaatsen.  

Dit doel omvat ook het in de breedste zin enthousiasmeren van jeugdige deelnemers en recreanten. 

De GTC Marathon heeft als streven een aantrekkelijk marathonprogramma voor de gehele regio op 
kunstijs en natuurijs op te zetten en het herkennen en opleiden van talenten en behouden van 
topsporters in de regio.  

Het GTC Marathon bestuur seizoen 2022-2023 bestaat uit de volgende personen. 

Voorzitter:  Hans Uithoven 
Secretaris: Pieter Elzinga 
Budgetbeheer: Karen Teuling 
Communicatie & PR: Ed Blok 
Natuurijs:  Ad Timmermans 
Baancontactpersoon Breda: Hans Uithoven a.i. 
Baancontactpersoon Tilburg: Broer van Smeden 
Baancontactpersoon Eindhoven: Peter Op ’t Hoog/ Wil van der Hamsvoord 
Baancontactpersoon Geleen: Peter Lemmens 

 
Vrijwilligers 
Alle marathonwedstrijden in ons Gewest worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Zonder hen 
geen wedstrijden. Anders dan bij andere schaatsdisciplines, waar veelal familieleden en ouders van 
deelnemers kaderwerkzaamheden op zich nemen, bestaat het kader in de marathonsport vaak uit 
vrijwilligers die niet een directe band met de rijdende sporter hebben, maar met de marathonsport 
zelf. Dit is een bijzondere situatie, en maakt de organisatie ook kwetsbaar. 
De marathon werkgroepen op de ijsbanen in ons Gewest zijn dan ook dringend op zoek naar 
enthousiaste aanvulling voor hun jurycorps. Heb jij interesse, neem dan contact op met het bestuur 
van de GTC of de baancontactpersoon van desbetreffende ijsbaan. 
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Licenties 
Om voor marathonwedstrijden in te kunnen schrijven dien je een geldige KNSB-wedstrijdlicentie te 
hebben. Dit gaat samen met het lidmaatschap van een KNSB-vereniging. Daglicenties zijn niet 
toegestaan voor de marathonwedstrijden in de regio.  
Het is van belang dat je zelf zorgt voor de aanschaf/verlenging van je wedstrijdlicentie. Dit is een 
multidisciplinaire licentie (Inlineskaten, Kunstrijden, Langebaan, Marathon, Schoonrijden, 
Shorttrack), maar zorg er zelf wel voor dat de discipline “marathon” is toegevoegd.  
Dit kun je controleren via Mijn KNSB > Mijn gegevens. Rechtsonder staan je Disciplines. Staat de 
discipline Marathon hier niet bij, dan kun je deze alsnog toevoegen. 
 

 
Heb je nog geen wedstrijdlicentie? Raadpleeg dan: 
https://knsb.nl/algemeen/aanschaf-wedstrijdlicentie/ 
 
Heb je een eigen transponder, vul deze hier dan ook in het juiste formaat XX-99999 in. Heb je een 2de 
transponder, dan kun je deze ook invullen, maar dan dien je tijdens de wedstrijd ook beide 
transponders te dragen. Transponders zijn niet verplicht voor de jeugd marathons.  

 
Voor junioren B t/m masters dien je zelf te zorgen voor een goed werkende transponder en deze ook 
juist bij de KNSB te hebben geregistreerd. De GTC is in het bezit van een klein aantal 
huurtransponders. Je kunt een transponder huren voor €7,50 per wedstrijd en dient met PIN te 
betalen. Je dient je hiervoor minimaal een half uur voor de wedstrijd te melden bij het 
inschrijfbureau. 
Tevens vragen we een borg (bijvoorbeeld ID, autosleutels of telefoon) voor het tijdig inleveren 
binnen een half uur na afloop van de wedstrijd. Bij verlies of niet retourneren van de gehuurde 
transponder binnen 48 uur wordt er € 95,00 bij de deelnemer in rekening gebracht.  
 

https://mijn.knsb.nl/login
https://knsb.nl/algemeen/aanschaf-wedstrijdlicentie/
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KNSB-baanabonnement 
Behalve een geldige KNSB-licentie is het verder van belang om in het bezit te zijn van een KNSB-
baanabonnement (inclusief wedstrijdabonnement) van onze regio (Breda, Tilburg, Eindhoven of 
Geleen). 
 

Uitzonderingen 

Jeugd (pupillen F-A en junioren C) wedstrijden 
• Deelnemers aan het Kleine-Banentoernooi (KBT) kunnen via hun vereniging inschrijven voor de 

wedstrijden op de ijsbaan waar je normaal schaatst. Je schrijft dan in voor alle drie 
baanwedstrijden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wel is een geldige licentie verplicht. 
Je mag dan tevens meedoen aan het Gewestelijk Kampioenschap, maar je komt niet in 
aanmerking voor de afvaardiging naar het NK junioren of landelijke finale voor de pupillen. 

• Eenmalige inschrijving kan ook  bij het inschrijfbureau, waarbij je maximaal maar één keer mag 
deelnemen in de regio. Je doet dan alleen mee voor de daguitslag en niet voor één van de 
competities.  

Junioren B-A, (neo) senioren en masters wedstrijden 
• Bij inschrijving via schaatsen.nl voor “geen wedstrijd-abonnement” kun je bijschrijven voor 

maximaal twee wedstrijden in de gehele regio competitie. Je doet dan alleen mee voor de 
daguitslag en niet voor één van de competities. De kosten voor het bijschrijven in Breda, Tilburg 
en Eindhoven zijn € 8,- en voor Geleen € 4,-.  
Als je na inschrijving toch weer wilt afmelden, krijg je dit bedrag niet meer retour. Het is van 
belang dat je tijdig je wedstrijdabonnement hebt aangevraagd. Heb je wel een 
wedstrijdabonnement aangevraagd en kun je toch niet inschrijven, dan dien je drie dagen van 
tevoren de mail ter bevestiging door te sturen naar de baancontactpersoon. 

Inschrijven en afmelden 
Inschrijven en afmelden kan alleen via de website van schaatsen.nl. Inschrijven tot maximaal 4 uur 
voor aanvang van de eerste wedstrijd op die dag, afmelden tot maximaal 1/2 uur voor aanvang van 
de eerste wedstrijd op die dag. De juiste link van de wedstrijd op schaatsen.nl kun je ook vinden via 
de kalender op onze website https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/kalender/ of via de kalender van 
de baancomissie. Na afloop van de wedstrijd kun je hier ook de uitslag en de stand van de 
competities terug te vinden. Bij aanmelding gaan we ervan uit dat de deelnemer komt. Niet 
afgemeld? Dan volgt de eerste keer een waarschuwing, bij een tweede keer uitsluiting voor een 
volgende wedstrijd. 

Opmerking: 
Na inschrijving via schaatsen.nl volgt een bevestigingsmail waarin gesteld wordt dat een transponder 
verplicht is. Omdat we als GTC marathon de kosten voor de jeugd laagdrempelig willen houden, mag 
deze opmerking voor de jeugd genegeerd worden. Wordt er gebruik gemaakt van transponders, dan 
worden deze gratis aan de jeugddeelnemers beschikbaar gesteld. 

 

  

https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/kalender/
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De regiowedstrijd en GK  
(junioren A, senioren & masters) 
Procedure start en finish 

 
Er wordt gestart met één loze ronde. 
 

Afsprintprocedure: 

Bel voorwaarde aantal ronden  
voor het einde 

afsprinten op .. 
ronden voor het einde 

eerste indien twee of meer ronden 
achterstand op kop(groep) 

11  10  

tweede indien één ronde achterstand op 
kop(groep) 

6  5  

derde resterende rijders of compleet 
peloton 

1 0 

 
Er kan door de jury van deze regel worden afgeweken. Dit wordt tijdig kenbaar gemaakt door de 
speaker of via een whiteboard.  
 

Aantal rondes 

Voor het GK volgen we de richtlijnen van het NK, maar afhankelijk van het aantal deelnemers, 
kunnen groepen worden samengevoegd en het aantal ronden worden aangepast. Het maximaal 
aantal ronden is 75. 
 

Marathon categorieën GK Regio 
meisjes pupillen  F-B 6 6 
jongens pupillen  F-B 6 6 
meisjes pupillen  A 7 7 
jongens pupillen  A 9 9 
meisjes junioren  C 15 10 
jongens junioren  C 25 15 
meisjes junioren  B 25 60 
jongens junioren  B 35 60 
Dames junioren  A 35 60 
Heren junioren   A 50 60 
Dames Neosenioren  40 60 
Heren Neosenioren  75 60 
Dames Senioren  40 60 
Heren Senioren  75 60 
Dames Masters  40 60 
Heren Masters  60 60 
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Jeugd marathons 

Voor de jeugd marathons geldt dat we gaan bellen als de eerste deelnemer op de finish komt met 
het rondenbord op 1. Deze deelnemer krijgt de bel net als alle andere deelnemers die gaan volgen. 
Deze deelnemers rijden dan nog 1 ronde door tot over de finish. 
Als de categorie B-F pupillen wordt opgedeeld, kunnen we voor de losse categorieën een ander 
aantal te verrijden ronden worden aangegeven. Bijvoorbeeld bij een losse pupillen F wedstrijd 
worden er 3 ronden gereden. De indeling van wedstrijden per categorie en meisjes/jongens en het 
aantal te verrijden ronden wordt van tevoren duidelijk gemaakt bij de ophalen van de helm-
capummers. 
In Tilburg krijgen de deelnemers een transponder van de organisatie. Deze krijg je bij de inschrijftafel, 
of bij de opstap bij de ijsbaan (in dit geval heb je bij de inschrijving een nummer gekregen). 
De transponder dien je direct weer af te geven als je het ijs verlaat. Het dragen van een eigen 
transponder is in dit geval niet toegestaan, omdat er anders verwarring kan ontstaan in het 
computersysteem. De prijsuitreiking voor de winnaars vindt direct naar het einde van de wedstrijd 
plaats. De speaker zal de winnaars oproepen om naar de finish te rijden. 
 

Puntentelling 
 

rangschikking: punten:  rangschikking: punten: 
1 25,1  11 10 
2 21  12 9 
3 18  13 8 
4 17  14 7 
5 16  15 6 
6 15  16 5 
7 14  17 4 
8 13  18 3 
9 12  19 2 
10 11  20 1 

 

Tot 30 minuten nadat de uitslag is opgehangen kun je reageren bij de jury. 
Je hoeft niet alle wedstrijden te rijden, maar alle wedstrijden tellen mee voor het klassement.  
 
Voor de C1 rijders wordt er een wedstrijd geschrapt uit de competitie omdat deze rijders voor een 
doorstroomwedstrijd uitgenodigd kunnen worden.  
 

Wedstrijdreglement 

Voor alle wedstrijden in de Regio Competitie Zuid geldt het KNSB Wedstrijdreglement Marathon, 
zoals vermeld op de KNSB-website https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/  
Afwijkingen voor de wedstrijden in de Regio Competitie Zuid zijn o.a. genoemd in deze Marathon 
Informatie NB-L-Z, zoals het aantal te rijden ronden, het aantal toegestane ronden achterstand en de 
finish procedure. 
 

https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/


 

GTC informatie  9 
2022-2023 

Gewestelijk Kampioenschap 

Om te kunnen deelnemen aan het Gewestelijk Kampioenschap dien je in deze regio een KNSB-
baanabonnement (inclusief wedstrijdabonnement) te hebben afgenomen. Of je woont in onze regio 
en je hebt de Nederlandse nationaliteit. Indien je niet in het bezit bent van een KNSB-
baanabonnement (inclusief wedstrijdabonnement), dien je bij de inschrijving € 8,- te voldoen. Dit 
geldt voor junioren A/B, senioren en masters. Voor KBT-jeugd (Kleine-Banentoernooi) die via de 
vereniging deelnemen aan een baancompetitie, geldt dat zij wel kosteloos kunnen deelnemen. 
Bijschrijven in deze jeugdcategorieën is niet mogelijk. 

Deelname buitenlanders  
Rijd(st)ers uit het buitenland zijn van harte welkom om mee deel te nemen aan de 
marathonwedstrijden om de (Jeugd) Regio Competitie Zuid. 
Deelname voorwaarden:  
Buitenlandse rijd(st)ers dienen te beschikken over de juiste licenties en wedstrijd-abonnementen. 
De licentie en het wedstrijdabonnement dienen voor aanvang van de eerste wedstrijd te worden 
getoond bij het inschrijfbureau.      
Voor Belgische rijd(st)ers zijn deze aan te schaffen via: 
LBSG (info@lbsg.be) of NLSV (secretaris@nlsv.be)  
Neem voor vragen m.b.t.  het Belgisch Kampioenschap (BK) contact op met:  
KBSF, Afgevaardigde langebaan (langebaan@kbsf.be) 
 

Promotie en degradatie 
De behaalde uitslagen in de regiowedstrijden dienen ter bepaling van eventuele promotie:   
- van D naar Beloften Divisie Dames  
- van C2 naar C1  
- van C1 naar Beloften Divisie Heren  
- van M2 naar M1  
 
Dames 
De regiocompetitie kent één damescategorie. Deelname aan marathonwedstrijden is mogelijk vanaf 
de categorie dames Junioren B. Jongere rijdsters starten in de jeugdcompetitie. Op verzoek kan aan 
C-junioren dispensatie worden gegeven. 
Dames met de ambitie om landelijke te willen gaan rijden kunnen dit kenbaar maken bij de secretaris 
van de GTC. 
 

Promotie naar de Beloften Divisie Dames 
Deelnemers welke zich geschikt achten voor promotie naar de landelijke marathoncompetitie 
dienen promotie aan te vragen vóór 15 maart bij de secretaris van de GTC Marathon.  
Op basis van de behaalde resultaten kan de GTC Marathon deze aanvraag voordragen voor 
opname in de landelijke Beloften Divisie Dames. 

 
Beloften Divisie Dames  
De eerste 50 dames in de ranking plaatsen zich automatisch voor het volgende seizoen voor dezelfde 
divisie. Niet geplaatste rijdsters degraderen naar de Gewestelijke competitie. Verzoeken tot 
dispensatie dienen vóór 15 maart bij GTC Marathon worden ingediend.  
 
In principe krijg je vanuit de KNSB (Sectie Bestuur Marathon) twee seizoenen de kans om de 
aansluiting bij de top te realiseren. Wanneer je geen of slechts een enkele wedstrijd hebt kunnen 
uitrijden volgt er geen 2e kans. 

mailto:info@lbsg.be
mailto:secretaris@nlsv.be
mailto:langebaan@kbsf.be
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Promotie- en dispensatie procedure 
De GTC Marathon bepaalt uit de ontvangen promotie- en dispensatieverzoeken de kandidaten 
en reserves. De GTC Marathon moet deze lijst opgeven bij de landelijke coördinator marathon.  
De nog beschikbare plaatsen in Beloften Divisie Dames worden aangevuld met deze 
voorgedragen Regio rijdsters en/of rijdsters met verkregen dispensatie.  
Het Sectie Bestuur Marathon (SBM) besluit uiteindelijk over deze promotie en degradatie. 
Toewijzing door het Sectie Bestuur marathon vindt plaats op basis van een evenredige 
verdeling van het aantal licentiehouders in de betreffende divisie per Gewest. Zodra het 
besluit is gevallen zullen de rijdsters geïnformeerd worden. 

 
C Rijders  
In ons Gewest is de categorie C-rijders opgedeeld in 2 groepen: C1 en C2. De C1 is de snelste groep. 
Deelname aan Senioren marathonwedstrijden bij de C’s is mogelijk vanaf de categorie jongens 
Junioren B. Jongere rijders starten in de jeugdcompetitie. Op verzoek kan aan C-junioren dispensatie 
worden gegeven. 
 
De baancontactpersoon adviseert de (nieuwe) marathonrijder over de indeling. De rijder maakt 
uiteindelijk zelf de keuze voor de eerste wedstrijd. In het algemeen wordt eerst ervaring opgedaan in 
de C2 groep. Naar aanleiding van het resultaat van de eerste wedstrijd avond, kan worden besloten 
om je bij de andere categorie in te delen.  
Tijdens het seizoen kan men in overleg met de baancontactpersoon wisselen van groep. Eerder 
behaalde punten kunnen niet worden meegenomen.  
 

Promotie naar de Beloften Heren 
Deelnemers welke zich geschikt achten voor promotie naar de landelijke marathon competitie 
dienen promotie aan te vragen vóór 15 maart bij de secretaris van de GTC Marathon.  
Op basis van de behaalde resultaten kan de GTC Marathon deze aanvraag voordragen voor 
opname in de landelijke Beloften Divisie Heren. 

 
Beloften Divisie Heren  
De eerste 50 heren in de ranking plaatsen zich automatisch voor het volgende seizoen voor dezelfde 
divisie. Niet geplaatste rijders degraderen naar de Gewestelijke competitie. Verzoeken tot 
dispensatie dienen vóór 15 maart bij GTC Marathon worden ingediend.  
 
In principe krijg je vanuit de KNSB (Sectie Bestuur Marathon) 2 seizoenen de kans om de aansluiting 
bij de top te realiseren. Wanneer je geen of slechts een enkele wedstrijd hebt kunnen uitrijden volgt 
er geen 2e kans. 
 

Promotie- en dispensatie procedure 
De GTC Marathon bepaalt uit de ontvangen promotie- en dispensatieverzoeken de kandidaten 
en reserves. De GTC Marathon moet deze lijst opgeven bij de landelijke coördinator marathon.  
De nog beschikbare plaatsen in Beloften Divisie Heren worden aangevuld met deze 
voorgedragen Regio rijders en/of rijders met verkregen dispensatie.  
Het Sectie Bestuur Marathon (SBM) besluit uiteindelijk over deze promotie en degradatie. 
Toewijzing door het Sectie Bestuur marathon vindt plaats op basis van een evenredige 
verdeling van het aantal licentiehouders in de betreffende divisie per Gewest. Zodra het 
besluit is gevallen zullen de rijders geïnformeerd worden. 

 
Masters 

De Masters gesplitst in M1 en M2. De beste 20 rijders plaatsten zich in de M1.  
Promotie van M2 naar M1 vindt plaats door GTC Marathon met het karakter van aanbeveling.  



 

GTC informatie  11 
2022-2023 

M1 rijders moeten zich vóór 30 juni bij GTC Marathon melden als zij van groep 
willen wisselen. Eerder behaalde punten kunnen niet worden meegenomen.  
 

Landelijke Masters   
De selectie van Masters uit ons Gewest voor landelijke wedstrijden op kunst- natuurijs geschiedt 
op basis van de Regio Competitie Zuid voor M1.   

NK Jeugdmarathon  
Het NK wordt verreden vanaf de categorie junioren C. Ook vindt er de landelijke finale marathon 
voor pupillen A en B plaats. Helaas mogen we hier geen pupillen C voor afvaardigen.  
De selectie voor deelname aan deze wedstrijd wordt binnen ons Gewest gemaakt op basis van de 
stand in het (jeugd)regioklassement Zuid. 
Deelname voorwaarden NK Jeugd: deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en 
beschikken over een geldige KNSB-wedstrijdlicentie. 
Per wedstrijd mogen circa 45 deelnemers starten. Deze worden aangewezen naar evenredigheid van 
het aantal jeugd-licentiehouders per gewest. 
In het verleden hebben we 4 tot 5 deelnemers per jeugdcategorie mogen afvaardigen. 
De uitnodigingen voor het NK Jeugdmarathon worden digitaal verstuurd door de secretaris van de 
GTC Marathon. Zorg er daarom voor dat de juiste contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) bij 
Mijn KNSB. 
 
Selectieprocedure. 
De jeugd regiocompetitie pupillen B-A en junioren C wordt verreden over vier wedstrijden. 
Raadpleeg hiervoor de seizoenskalender 2022-2023. Wijzigingen worden via een nieuwsbrief 
bekend gemaakt.  Voor de afvaardiging naar het NK Jeugd/ landelijke finale pupillen marathon is 
voor de pupillen en junioren C de eindstand in het jeugd Regio Marathoncompetitie Zuid leidend,  
na aftrek van het slechtste resultaat.  
Voor de junioren B en A is de stand per 21 januari van het klassement van de Regiocompetitie Zuid 
bepalend. 
De geselecteerde deelnemers en reserves per categorie worden door de GTC Marathon 
voorgedragen bij de KNSB, welke de startgerechtigden vervolgens bepaalt en publiceert. Hou 
hiervoor de website: www.schaatsen.nl in de gaten. 
Geplaatst zijn op volgorde: 
• deelnemers aan de landelijke competitie; geplaatst via de landelijke sectie 
• de Gewestelijk Kampioen per klasse 
• de winnaar van de regio competitie 
 
De GTC Marathon kan hier om de volgende redenen van afwijken:   
• Nederlands Kampioen vorig seizoen  
• klassering in de jeugd baancompetitie 
• een door Baancontactpersoon aangewezen kandidaat met overtuigende argumenten (en 

minimaal eenmaal aan marathonwedstrijden binnen ons Gewest heeft deelgenomen). 

GK Marathon Natuurijs 
Een wedstrijdseizoen is voor de marathonschaatser pas volledig als de weergoden ons zo gunstig zijn 
gezind dat er ook een Gewestelijk Kampioenschap Marathon op natuurijs mag worden verreden. Het 
is al weer tal van jaren geleden dat dit GK is verreden. De deelname staat open voor de 
wedstrijdrijd(st)ers die lid zijn van een vereniging die gevestigd is in ons Gewest. 

https://mijn.knsb.nl/login
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Een Gewestelijk Kampioenschap op natuurijs gaat boven een regionale- en 
baanwedstrijd op kunstijs. De omstandigheden bepalen of er een GK Natuurijs komt. En dit is 
onvoorspelbaar. Mogelijk is dat pas enkele dagen van tevoren bekend. DE GTC streeft ernaar om de 
planning zo te organiseren dat maximale deelname mogelijk is. De communicatie zal in dergelijke 
geval met een Nieuwsflits plaats vinden. Hou dit dus in de gaten mocht er sprake zijn van natuurijs. 
De contactpersoon voor ons Gewest is Ad Timmermans. 

Nieuwsbrief 
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. Alle nieuwsbrieven 
zijn op de website www.knsbzuid.nl terug te vinden. Indien er een wijziging is in de wedstrijdkalender 
of ander sinds wordt u ook door de nieuwsbrief op de hoogte gebracht. 
Wilt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief?  
Mail dan uw gegevens door naar: secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl  

Beennummers worden helmcaps 
Vanaf het seizoen 2021-2022 wordt gebruik gemaakt van helmcapnummers in plaats van 
beennummers. Deze worden gedeeltelijk gesponsord door Ruud Aerts Sport en Bioracer. 
Rijders die voor het eerst gaan deelnemen aan de competitie, ontvangen een vast nummer in de 
juiste kleur tegen betaling van een borgsom van € 10,00. Hiervoor dient 3 dagen van tevoren een 
mail te worden gestuurd naar secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl.  
Het nummer kan tot 30 minuten voor de iedere wedstrijd worden aangeschaft bij het inschrijfbureau 
en dient met PIN te betalen. 
Wil je eenmalig meedoen, kun je tegen inlevering van borg (bijvoorbeeld ID, autosleutels of telefoon) 
een nummer voor deze wedstrijd lenen. 
D:   geel met zwart  1  -  49 
C1     wit met zwart   1 - 49 
C2   wit met zwart   50 - 99 
M1:    rood met wit   1 - 19  
M2:    rood met wit   20  - 75 
Voor C1 en C2 en masters M1 en M2 kan het zijn dat het huidige nummer niet past in de nieuwe 
reeks. Je krijgt dan aan het begin een nieuw nummer toegewezen. Het is toegestaan om met een 
ander beennummer op je pak deel te nemen. Het nummer op de helmcap is leidend. Wissel je van 
categorie, krijg je een nieuw nummer, waarbij je de helmcap moet omruilen. 

Veiligheid 
De veiligheid tijdens de marathon is erg belangrijk. Materiaal en veiligheidsuitrusting moeten daarom 
in orde zijn.  
Bij een materiaalcontrole wordt gecontroleerd of onderstaande punten in orde zijn.  
• Schaatsbuizen zijn aan de voor- en aan de achterkant gesloten.  
• De bladeinden zijn afgerond met een straal van minimaal 1 cm 

(ronding 10 cent munt). 
• Een valhelm die voldoet aan de ISU-regels (ASTM-norm F1849).  
• De helm heeft een regelmatige vorm zonder uitsteeksels.  
• Handbescherming van snijvast materiaal.  
• Snijvaste scheenbescherming. Deze mag geïntegreerd zijn in de kleding 

of losse scheenbeschermers die gedragen worden aan de binnenkant 
van het pak. 

mailto:secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl
mailto:secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl
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LET OP: scheenbeschermers die gebruikt worden bij het voetballen zijn niet 
toegestaan.  

• Snijvaste enkelbescherming.  
• Tijdens de wedstrijd draag je gesloten kleding met lange mouwen en broekspijpen.  
 
Het dragen van de volgende bescherming in niet verplicht maar wordt wel aanbevolen. 
• Oogbescherming. 
• Snijvaste nekbescherming, eventueel geïntegreerd in het wedstrijdpak. 
• Snijvaste delen in (onder)kleding.  
 
Handschoenen van snijvast materiaal zijn tegen een tarief van € 6,- per paar te koop bij het 
wedstrijdsecretariaat.  

Corona 
Corona ligt nog steeds op de loer, en we moeten nog steeds behoedzaam zijn in onze contacten. 
Het merendeel van de sporters zal gevaccineerd zijn. Maar mogelijk zijn er onder ons die dat niet zijn. 
Het verzoek is dan ook respect te hebben voor elkaar en afstand te houden. De GTC marathon heeft 
niet de intentie op te treden als een soort politieagent, maar zal wel de regels van het Bondsbureau 
volgen. Mochten er ontwikkelingen zijn dan zullen wij dit melden via de nieuwsbrief.  
Krijg je die nog niet, meld je dan aan via  secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl  

mailto:secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl
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Contactgegevens 
Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met de GTC 
Marathon. De actuele contactgegevens vindt u op de website: www.knsbzuid.nl > Marathon 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

Hans Uithoven, Voorzitter 
BC Breda a.i./ BC Geleen a.i. 

voorzitter-GTC-Marathon@knsbzuid.nl 

 Ed Blok, Communicatie 
 

aeblokjes@hotmail.com 

 
 

  
 
 
 

Karen Teuling, Budgetbeheerder 
 

budgetbeheer-GTC-Marathon@knsbzuid.nl 

 Wil v.d. Hamsvoord, BC Eindhoven 
 

wilvanderhamsvoord@hotmail.com 

 

  

Pieter Elzinga, Secretaris 
 

secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl 

 Peter Op ’t Hoog, BC Eindhoven 
 

peteropthoog@gmail.com 

 

  

Ad Timmermans 
Contact persoon natuurijs. 

ad.timmermans.diessen@planet.nl 

 Broer van Smeden, BC Tilburg 
 

broer.vansmeden@gmail.com 
 

mailto:voorzitter-GTC-Marathon@knsbzuid.nl
mailto:aeblokjes@hotmail.com
mailto:budgetbeheer-GTC-Marathon@knsbzuid.nl
mailto:wilvanderhamsvoord@hotmail.com
mailto:secretaris-GTC-Marathon@knsbzuid.nl
mailto:peteropthoog@gmail.com
mailto:ad.timmermans.diessen@planet.nl
mailto:broer.vansmeden@gmail.com
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Disclaimer 
Niets uit deze opgave mag zonder schriftelijke toestemming van de GTC Marathon worden vermenigvuldigd of 
overgenomen. Ondanks dat wij dit document met de grootste zorg hebben samengesteld kan de GTC Marathon op geen 
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld op basis van de verstrekte informatie. Typefouten en wijzigingen voorbehouden. 
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