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Fros Biatlon Antwerpen (Herentals) 

Algemene gegevens 

Op zaterdag 4 september 2021 neem jij deel aan de Fros Biatlon Antwerpen (Herentals)! Deze wedstrijd maakt 
deel uit van een criterium van 5 biatlons, één biatlon in iedere Vlaamse provincie, telkens in een centrum van 
Sport Vlaanderen:  
 
-zaterdag 26 juni: Fros Biatlon Vlaams-Brabant (Hofstade) – ploegproef, in ploegen van 3 personen  
-zaterdag 21 augustus: Fros Biatlon West-Vlaanderen (Brugge) – aflossing, in ploegen van 2 personen 
(geannuleerd)  
-zaterdag 4 september: Fros Biatlon Antwerpen (Herentals) – individuele proef  
-zaterdag 25 september: Fros Biatlon Oost-Vlaanderen (Gent) - massastart  
-zaterdag 16 oktober: Fros Biatlon Limburg (Genk) – ploegproef, in ploegen van 2 personen  
 
Wanneer jij aan minstens 3 van de 4 manches deelneemt, kom je in aanmerking voor het eindklassement en 
kan jij bekroond worden tot ‘Vlaams Kampioen Fros Biatlon’! 
 
 

Praktische gegevens 

Locatie: Sport Vlaanderen Herentals. Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals 
 Hoe bereik je Sport Vlaanderen Herentals? Hoe bereik je ons? | Sport Vlaanderen 
 Parking: vrij parkeren aan de hoofdingang van Sport Vlaanderen Herentals 
 Na de wedstrijd kan je in het domein van Sport Vlaanderen blijven genieten van de andere 

sportfaciliteiten (wandelen, mountainbike, oriëntatieloop, tennis, squash,…), een terras,…. Heerlijk 
sporten in de Kempense bossen!  

 
Biatlondiscipline: individuele proef – na 2 minuten vertrekt er een nieuwe deelnemer 
 
Parcours: start - loopronde – liggend schieten – loopronde – staand schieten – loopronde – liggend schieten – 
finish  
Totale loopafstand: +/- 8km 

 Schieten: 6 schoten om 5 doelen te raken (één schot in reserve, indien nodig) 
 Tijdens het schieten zijn er 3 schietzones (schietzone 1: liggend schieten / schietzone 2: staand 

schieten / schietzone 3: liggend schieten) 
 Type wapen: Hammerli AR20 cal. 4.5mm (.177) enkelschot 
 Schietafstand: 10 meter 
 100m strafronde per gemist doel 

 
Strafronden: bij het verlaten van de schietzone krijg je per gemist doel een gekleurde rekker. Na iedere 
strafronde geef je een rekker af aan de official in de zone van de strafronden.  
 
Programma: 
10u00: start aanmelding + schietinitiaties 
11u00: start eerste deelnemer  
 
Vanaf 10u00 ben je welkom op de eventzone (aan de outdoor boogschietstand) en kan je jezelf aanmelden. De 
deelnemers krijgen een borstnummer, veiligheidsspelden, de startvolgorde en het wedstrijdreglement.  

 In diezelfde aanmeldingszone kan je jouw materiaal veilig achterlaten tijdens de wedstrijd.  
 Zie grondplan Sport Vlaanderen Herentals Grondplan | Sport Vlaanderen 

 

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-herentals/algemene-info/hoe-bereik-je-ons/
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-herentals/grondplan/
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De schietinitiatie, vanaf 10u00, is verplicht voor niet-schutters, en staat open voor alle deelnemers! Deze 
schietinitiaties worden gegeven door ervaringsdeskundigen van schietclubs aangesloten bij Fros Multisport 
Vlaanderen. 
 
Eindbevoorrading: aan de finish ligt er voor iedere deelnemer een flesje sportdrank en een versnapering klaar. 
 
Sanitair: er zijn toiletten beschikbaar aan de overzijde van de eventweide, in de Vlaamse Wielerschool.  
 
Borstnummers na wedstrijd: er wordt gevraagd om het borstnummer na aankomst in de daarvoor voorziene 
bak te deponeren. 
 
Resultaten: de uitslag van jouw wedstrijd kan je nalezen via het beeldscherm aan de finish. De volledige uitslag, 
alsook de foto’s die genomen werden, worden zo spoedig mogelijk na het event gepubliceerd via de website 
www.frosbiatlon.be.  
 
 

COVID-maatregelen  

Iedere deelnemer mag maximaal 3 supporters (gratis toegang) meenemen naar deze wedstrijd! Het aantal 
aanwezigen blijft hierdoor beperkt tot de norm van 400 supporters + medewerkers. Er zijn hierdoor geen 
beperkende maatregelen. Fros Multisport Vlaanderen voorziet wel voldoende ontsmettingsmiddelen. 
 
Houd steeds voldoende afstand tussen jou en de andere deelnemers / supporters / medewerkers. Een 
mondmasker is niet verplicht te dragen bij een kleinschalig event onder 400 aanwezigen, maar blijft 
aangeraden. Tijdens de wedstrijd dien je geen mondmasker te dragen. 
 
Op diverse plaatsen op de eventweide (aanmelding / start / finish / schietzone) zijn er handgels voorzien. Maak 
er gebruik van om het event coronaproof te laten verlopen. De wapens worden na ieder gebruik ontsmet aan 
de hand van UV-bestraling. 
 
Door de huidige coronaperikelen wordt er geen gebruik gemaakt van kleedkamers en douches. Aan de 
overzijde van de eventweide, in de Vlaamse Wielerschool, zijn er wel voldoende toiletten.  
 
Personen die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-infectie doen 
denken, mogen niet deelnemen. Ook als er in de naaste omgeving (vb. partner, gezin) ziekte of 
ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de activiteiten verboden. We hopen hier op de 
medewerking van iedere deelnemer en supporter!  
 
Voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen voor, tijdens en na je evenement werd er een 
corona aanspreekpunt aangesteld. 
-aanspreekpunt: Bart Ulrichts 
-e-mail: sportschutters@fros.be 
-telefoon: 03 286 58 00 
De coronaverantwoordelijke zal gedurende het volledige event duidelijk zichtbaar aanwezig zijn via een oranje 
fluo hesje.  
 
 

Klassement Vlaams kampioenschap Fros Biatlon 2021 

De algemene rangschikking van het Vlaamse kampioenschap Fros biatlon wordt gemaakt door optelling van de 
behaalde plaatsen in de 4 verschillende biatlondisciplines, waarbij het laagst aantal punten wint: 1 punt voor 
de eerste, 2 punten voor de tweede, drie punten voor de derde,….  
 

http://www.frosbiatlon.be/
mailto:sportschutters@fros.be
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Bij een teamwedstrijd is de eindtijd van het team ook het resultaat voor iedere individuele deelnemer van het 
team in functie van het klassement. 
 
De beste 3 van de 4 biatlonwedstrijden van een deelnemer tellen mee voor het eindklassement van de 
deelnemer. 
 
Er is een afzonderlijk klassement voor mannen, vrouwen, jongeren (-16 jaar) en bedrijven, waarbij de 5 hoogst 
gerangschikte plaatsen van ieder eindklassement gehuldigd worden op het einde van het biatlonseizoen. Je kan 
in aanmerking komen voor meerdere klassementen (voorbeeld: mannenklassement + bedrijvenklassement). 
De top 8 van het mannen-, vrouwen- en jongerenklassement van het Vlaams kampioenschap Fros Biatlon mag 
zich opmaken voor het Belgisch kampioenschap Biatlon, op 14 november in Elsenborn, waar de top 8 van ieder 
klassement uit Vlaanderen en Wallonië strijden om de Belgische titel!  
 
De prijzen voor het Vlaams kampioenschap Fros Biatlon worden uitgereikt op het Belgisch kampioenschap 
Biatlon, op 14 november in Elsenborn. Aanwezigheid is verplicht om de prijzen in ontvangst te nemen! 
 
Bij een ex aequo in de eindtijd na een wedstrijd geeft het minst aantal gemiste doelen de doorslag, in functie 
van de uitslag van de wedstrijd en het klassement. Indien er bij deze deelnemers ook een ex aequo is in het 
aantal gemiste doelen, krijgen de deelnemers dezelfde plaats in de uitslag en hetzelfde aantal punten voor het 
klassement. 
 
Bij een ex aequo in het eindklassement krijgen de deelnemers dezelfde plaats in het eindklassement.    
 
 

Partners 

Deze organisatie werd gerealiseerd door Fros Multisport Vlaanderen, in samenwerking met:  
 
Sport Vlaanderen Herentals – locatie event – www.sport.vlaanderen  
 
Metallooks – bedrijf uit Boortmeerbeek / ontwerper en maker van de biatlonwand – www.metallooks.be  
 
Federatie Karabijn - Pistoolschutters Antwerpen (FKPA) – partner voor 18 identieke luchtdrukwapens – 
www.fkpa.be  
 
Wapenhandel Nikabi – wapenwinkel in Scherpenheuvel-Zichem – partner van de biatlonwand en biatlondoelen 
– www.wapenhandelnikabi.be  

http://www.sport.vlaanderen/
http://www.metallooks.be/
http://www.fkpa.be/
http://www.wapenhandelnikabi.be/

