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NIEUWSBRIEF #1    

GTC Marathon NB-L-Z, oktober, seizoen 2016-2017  

 
 
HET SCHAATSSEIZOEN GAAT WEER BEGINNEN!! 
 
De zomer is voorbij en ook alle trainingen als voorbereiding op weer een mooi nieuw (marathon ) 
schaatsseizoen zijn afgelopen. Wij hebben heel veel zin in de eerste wedstrijden. Altijd spannend, 
zowel voor de rijder(sters) als de organisatie. 
 
In deze eerste nieuwsbrief willen wij jullie van belangrijke wijzigingen op de hoogte brengen. 
De KNSB heeft de veiligheidseisen voor wat betreft de marathonwedstrijden flink aangescherpt. 
Elke deelnemer, van pupil tot aan topsporter, moet een ASTM goedgekeurde helm dragen tijdens 
de wedstrijd. ( Shorttrack helm ) Fietshelmen mogen dus NIET. 
Bovendien moet elke deelnemer(ster) aan een marathon snijvaste handschoenen, snijvaste 
enkelbeschermers en snijvaste scheenbeschermers dragen. Geadviseerd wordt het dragen van 
een snijvaste nekbeschermer. 
Voor meer info over de diverse producten kun je uiteraard altijd naar je favoriete schaatsspecialist 
gaan. 
Zie ook deze link: https://knsb.nl/marathon/wedstrijdenmarathon/veiligheidsregels/ 

…………………………………………………………………………………….. 

NIEUWE BEENNUMMERS VOOR DE C1 EN C2 

Om meer eenheid te creëren in het marathonpeloton gaan wij de C1 en C2 een eigen 
beennummer geven. 
De C1 rijders zullen genummerd worden van 1 tot en met 49. 
De C2 rijders zullen genummerd worden van 50 tot en met 99. 
Valt je nummer binnen de range dan behoudt je je nummer. Zo  niet krijg je een ander nummer bij 
inschrijving van je marathon. Meldt je dan wel voor aanvang van de marathon bij de inschrijftafel. 

…………………………………………………………………………………….. 

INDELING MARATHON GROEPEN 
Het komend seizoen zullen alle groepen tegelijkertijd rijden. 

De dames en Masters 1 en 2 en de C2 rijders gaan 50 ronden rijden en de C1 70 ronden. Dames 

1 en Dames 2 wordt een groep t.w.: Dames 1. Gezien het aantal deelneemsters is het 

spannender om in 1 groep te rijden. Om de C1 beter voor te bereiden om een overstap naar de 

B Divisie hebben wij besloten om de C1 70 ronden te laten rijden.  Uiteraard zullen wij dit 

tussentijds evalueren. Omdat het aantal deelnemers aan onze Regiomarathons te klein is om in 

meerdere groepen te rijden hebben wij nu voor deze oplossing gekozen. 

Hoe het verdere reglement is en voornamelijk de afsprintprocedure zal tijdig via de website 

www.knsbzuid.nl worden gecommuniceerd zodat iedereen tijdig op de hoogte is. 

…………………………………………………………………………………….. 

REGIOMARATHONS 
De marathonkalender is bekend en voor de eerste marathon in Tilburg op 22 oktober kan al 
ingeschreven worden. De eerste marathon in Eindhoven is alweer een week later op 29 oktober. 
De eerste in Breda volgt op 4 november. Ook onze Limburgse vrienden organiseren weer en Regio 
marathon en wel op 26 november. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
KPN MARATHON IN TILBURG 
De eerste KPN Marathon in ons gewest is de Ruud Aerts Sport Schaatsmarathon op 5 november. 
Op deze avond wordt ook een Dames Regio Top wedstrijd gehouden. Voor iedereen een mooie 
kans om onze talenten aan het werk te zien. 
De kaarten kunnen ook voor € 6,00 in de voorverkoop worden gekocht. Dit kan in de 
Schaatswinkel van Ruud Aerts in Tilburg of bij de organisatie. (Ad Timmermans) 
ad.timmermans.diessen@planet.nl 
Zie hiervoor ook: https://www.facebook.com/KPNCupTilburg/ 
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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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