
VVIIPP  AARRRRAANNGGEEMMEENNTT  
 

GTC Marathon 

KNSB Gewest Zuid-Holland  

 

         Den Haag, 28 november 2018 

 

Aan alle marathonliefhebbers van ijsclubs en verenigingen van Zuid-Holland, 

 

Over enkele weken, zaterdag 15 december, is er weer top marathonschaatsen om de 

jaarlijkse De Uithof Bokaal die meetelt voor de KPN Marathon Cup. 

Wij willen u vragen om bijgesloten digitale flyer te verspreiden bij al uw leden en te 

gebruiken op website en sociale media. Het is namelijk een uitgelezen kans om de 

mannen en vrouwen van de lange adem op onze thuisbaan in Den Haag te zien 

strijden. 

 

In samenwerking met De Uithof kunnen we uw vereniging een speciaal VIP 

arrangement aanbieden. Wellicht is het leuk om met uw bestuur, trainers en/of 

vrijwilligers naar deze avond te komen en vanuit de Wilder Kaiser zaal de 

wedstrijden te kunnen volgen en/of plaats te nemen op de zittribune.  

 

VIP arrangement:  

Prijs: € 12.50 (te betalen via factuur naar opgegeven adres bij opgave) 

• Incl. toegang tot de Marathon Lounge en plaats op zittribune 

• Incl. 2 consumptiemunten 

• Incl. programmaboekje 

• Gelegenheid om munten bij te kopen in de Marathon Lounge 

• Bij de entree ontvangst polsbandje wat toegang geeft tot de Marathon Lounge 

• Marathon Lounge open vanaf 17.30 uur 

 

De Uithof Bokaal 

Bij de Beloften strijden om 17:45 uur om de winst onder andere de Zuid-Hollandse 

schaatsers: Roel Boek, Maarten van der Salm, Leander van der Geest, Jerrie Suyker en 

Tom den Heijer.  

Bij de Topdivisie Dames om 19:15 uur deelname vanuit Zuid Holland van onder 

andere: Loesanne en Lisa van der Geest , Iris van der Stelt en Jane Ravestein.  

Als klapstuk van de avond om 20:30 uur de Topdivisie Heren met Erik-Jan Kooiman, 

Remco Schouten, Sjors van der Meer, Niels Overvoorde en Timo Verkaaik.  

 

Wij zouden het leuk vinden u te ontvangen. Indien u gebruik maakt van dit 

arrangement of nog vragen heeft dan graag via gtcm.zh@gmail.com of 06-55891458 

bij  Jan Dirk Corts. Opgave is mogelijk tot uiterlijk donderdag 13 december. 

 

namens de GTC Marathon; 

Floriaan Alfrink, voorzitter 


