
                                                       
 

Douwes De Jonge Gewestelijk Kampioenschap Marathon Oost Senioren 
IJsbaan de Scheg te Deventer 

Zaterdag 15 januari 2022 
 

Programma 
19.00 uur Heren (Top, Beloften, NO1 en Cat. A)   65  ronden 
20.00 uur Masters 2  en Dames            45 ronden 
20.50 uur Masters 1      50  ronden 
 
Huldiging op de baan 
- Heren: 20.15 uur,  
- Dames en Masters 1 en 2: 21.30 uur   
_________________________________________________________________________ 
 
Vooraf 
Door de nu geldende corona maatregelen is het onzeker of de gewestelijke kampioenschappen door 
kan gaan op 15 Januari 2022. Toch willen wij ter voorbereiding de informatie met u delen. Inschrijven 
wordt pas mogelijk als er duidelijkheid is of de wedstrijden door mogen gaan. Inschrijven kan snel 
omdat we dit via schaatsen.nl voor junioren en senioren gaan regelen. Voorwaarde is wel dat de 
deelnemers een KNSB schaats licentie hebben waarbij marathon oormerk is aangezet. Dit kunt u 
vooraf controleren en regelen op mijn KNSB. 
 
Info voor “Douwes De Jonge” GK marathon  
- Deelname staat open voor rijders/-sters, die wonen binnen het geografisch gebied van de gewesten 
Gelderland of Overijssel en/of moeten lid zijn van een vereniging binnen een van deze gewesten. 
Bovendien mag men dit seizoen niet aan een GK-marathon van een ander gewest hebben 
deelgenomen. 
- Junioren A en B mogen starten bij de Heren de Dames bij M2. De beste 2 Junioren A en B in de 
uitslag van de Heren, de dames in de uitslag van M2, plaatsen zich voor het NK jeugd marathon 
Junioren A en B. 
 
-M1-rijders, die in de NO-competitie(NO1) en/of Boltrics van Dasselaar regio oost(Cat A) staan      
ingeschreven, starten bij het GK Masters 1. 
-M2-rijders, die in de NO-competitie(NO2) en/of Boltrics van Dasselaar regio oost (Cat B)staan 
ingeschreven voor M2, starten bij het GK Masters 2.  
-M3-rijders uit Boltrics van Dasselaar regio oost en/of NO 3/4 mogen starten bij de wedstrijd om het GK 
Masters 2. 
 
-Het rijden met een goed werkende transponder is verplicht. Zonder werkende transponder wordt u niet 
in de uitslag opgenomen.  
  
Inschrijven 
- Een KNSB-licentie (relatienummer) met marathon oormerk is verplicht. 
- Aanmelding: Deelnemers dienen zich aan te melden via schaatsen.nl (is een link) 
- Aanmelden kan in de periode van 4 januari 06.00uur tot uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 18.00 uur. 
- Afmelden kan ook via schaatsen.nl 
Bijschrijving aan de baan is niet  mogelijk. 
 
- Kosten van deelname: € 12,00 te voldoen bij inschrijving via schaatsen.nl 
 
 
 
 
 

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden


                                                       
 
 
 
Deelname 
- Deelnemers, die zich hebben aangemeld, melden zich minimaal 30 minuten vóór de geplande starttijd 
van de categorie bij de inschrijftafel op de baan, om de startlijst te tekenen en afhalen beennummer.  
- De ronding van de achterzijde (ronding muntstuk € 0,10) van de schaatsijzers zal steekproefsgewijs 
worden gecontroleerd. Degenen waarvan de schaatsen worden afgekeurd mogen niet starten. 
- Het dragen van een goed passende helm, handschoenen, beenbeschermers en enkelbescherming is 
verplicht. 
 
Sponsoring 
De wedstrijd wordt gesponsord door “Douwes De Jonge Advocaten” uit Apeldoorn. 
 
Informatie en uitslagen 
-We hebben er alles aan gedaan om de informatie zo helder mogelijk te verwoorden. Mochten er 
desondanks vragen zijn kunt u die mailen naar : marathonregiooost@gmail.com 
-De laatste informatie en uitslagen zijn te vinden op KNSB oost en/of  KNSB Gelderland  
 
 
Wijzigingen Voorbehouden 
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