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

 
MARATHONAVOND IN TILBURG 
A.s. zaterdagavond is het weer een echte marathonavond in Tilburg. Wij beginnen met de jeugd, 
daarna onze Regiotoppers en wij eindigen deze avond met een recreantenmarathon. Ook zal die 
avond weer het eindklassement voor de Regio competitie en de baancompetitie Eindhoven-
Geleen en Tilburg worden opgemaakt. Een perfect moment dus om nog wat punten te halen om 
te stijgen in het klassement. Bovendien een mooie en sportieve manier om dit marathonseizoen af 
te sluiten. Ook voor de recreanten nog een uitgelezen kans om het resultaat van de wekelijkse 
trainingen om te zetten in een mooie marathonuitslag.  

Dus schrijf je nog in voor deze marathon. 
Hou voor het juiste tijdschema de website in de gaten. 
…………………………………………………………………………………….. 

EVALUATIE 
Na de laatste marathon evalueren wij als GTC Marathon het afgelopen seizoen. Belangrijk. Het 
geeft ons een goed beeld waar wij nog wat kunnen verbeteren. Wij organiseren de marathons 
voor jullie en daarom vragen wij nu ook jullie mening. Hoe denken jullie over de opzet van deze 
competitie, het aantal wedstrijden en bijvoorbeeld ook de doorstroom wedstrijden van de C-
rijders. Moeten wij de competitie aanpassen aan de Landelijke marathons van de Regio op 
competitie etc etc. 
Geef je mening, jullie feedback en mail deze naar secretaris-GTC-marathon@knsbzuid.nl 
Wij gaan dan hiermee aan de slag en koppelen dit weer aan jullie terug voor het begin van het 
nieuwe seizoen. 

....................................................................................................................... 

FIETSTOCHT 
Ook dit jaar zal er weer een fietstocht georganiseerd worden voor al onze schaatsvrienden. 
Zodra wij hier iets meer over weten, zullen jullie via een nieuwsbrief en de website geïnformeerd 
worden. 

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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