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Fros Biatlon Antwerpen 2022 
Algemene gegevens 
Op zondag 15 mei 2022 neem jij, individueel of in duo, deel aan de Fros Biatlon Antwerpen! Dit event 
maakt deel uit van een criterium van 3 Fros biatlons:  
 

 Zondag 15 mei - Fros Biatlon Antwerpen 
 Zaterdag 4 juni - Fros Biatlon Sint-Niklaas 
 Zaterdag 3 september - Fros Biatlon Herentals 

 
Wanneer jij aan alle individuele manches deelneemt, kom je in aanmerking voor het eindklassement 
en kan jij bekroond worden tot ‘Vlaams Kampioen Fros Biatlon’! 
 

Praktische gegevens 
Locatie? Fort van Merksem - Fortsteenweg, 2170 Merksem 
 

 Hoe bereik je deze locatie? 
https://www.google.be/maps/search/fort+van+merksem/@51.2622093,4.4562515,17z/data
=!3m1!4b1  

 Parking?  
Je kan vrij parkeren aan de hoofdingang van het Fort van Merksem. De eventzone bevindt 
zich in het Fort van Merksem, naast het voetbalveld. Deze locatie is ook makkelijk te bereiken 
met de fiets of met het openbaar vervoer. 

 
Biatlondiscipline? Massastart – Dit wil zeggen dat je start in waves van max. 18 personen 
(individueel) en max. 36 personen (duo). 
 
Parcours?  
 

 Individuele reeksen: start – loopronde – liggend schieten – loopronde – liggend schieten – 
loopronde – liggend schieten – loopronde – finish (samengevat: 4 loopronden en 3 
schietronden) 

o Totale loopafstand: +/- 8km 
o Schieten: 6 schoten om 5 doelen te raken (één schot in reserve, indien nodig) 
o Strafronden: 100m strafronde per gemist doel 

 
 Duo reeksen: start – loopronde – liggend schieten – loopronde – liggend schieten – 

loopronde – finish (samengevat: 3 loopronden en 2 schietronden) 
o Totale loopafstand: +/- 6km 
o Schieten: 6 schoten om 5 doelen te raken (één schot in reserve, indien nodig) per 

persoon 
o Strafronden: / 

 
 Tijdens het schieten mag je zelf kiezen welke beschikbare schietbaan je neemt 
 Type wapen: Hammerli AR20 cal. 4.5mm (.177) enkelschot 
 Schietafstand: 10 meter 

 
 
 

https://www.google.be/maps/search/fort+van+merksem/@51.2622093,4.4562515,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.be/maps/search/fort+van+merksem/@51.2622093,4.4562515,17z/data=!3m1!4b1
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Programma?  
 

 12u00  - Start aanmelding + schietinitiaties 
 13u00 - Start wave 1 – individueel  
 13u45 - Start wave 2 – individueel  
 14u30 - Start wave 3 – individueel  
 15u15 - Start wave 4 – individueel  
 16u00  - Start wave 1 – duo’s 
 16u45 - Start wave 2 – duo’s 
 17u30 – Voorzien einde Fros Biatlon Antwerpen 

 
Vanaf 12u00 ben je welkom op de eventzone (naast het voetbalterrein). Daar kan je jezelf 
aanmelden. Alle deelnemers krijgen een borstnummer, veiligheidsspelden, de startvolgorde, het 
parcours en een leuke extra, voorzien door onze partner TraKKs.  
 
Vestiaire? In diezelfde aanmeldingszone kan je jouw materiaal veilig achterlaten tijdens de wedstrijd.  
 
Initiatie? De schietinitiatie, vanaf 12u00, is verplicht voor niet-schutters, en staat open voor alle 
deelnemers. Deze schietinitiaties gaan door in de schietclub Merksemse SchuttersVereniging, ook 
gelegen in het Fort van Merksem, en worden gegeven door ervaringsdeskundigen van schietclubs 
aangesloten bij Fros Multisport Vlaanderen. Zorg dat je minstens een uur voor jouw start aanwezig 
bent om tijdig aan te melden en de schietinitiatie te volgen! 
 
Bevoorrading tijdens de wedstrijd? Aangezien we niet met wegwerp bekers werken vragen we aan 
alle deelnemers om zelf een bidon of herbruikbare beker te voorzien. Deze kan meegenomen worden 
op het parcours of kan je laten staan in de schietzone; een vulpunt met water wordt voorzien in de 
schietzone. 

Eindbevoorrading? Aan de finish ligt er voor iedere deelnemer eindbevoorrading klaar, met dank aan 
onze partner Red Bull! 
 
Teruggave borstnummers? Er wordt gevraagd om het borstnummer na aankomst in de daarvoor 
voorziene bak te deponeren. 
 
Sanitair? Zowel in de schietclub als in het sanitaire blok van het Fort van Merksem zijn er toiletten en 
kleedkamers beschikbaar. Gelieve deze ruimte proper achter te laten!  
 
Catering? Gedurende het volledige event is er drank- en beperkte eetcatering voorzien in de 
schietclub gelegen naast de eventzone. 
 
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 https://fros.be/fros-biatlon-antwerpen/ en via de Facebookpagina van 
Fros Multisport Vlaanderen.  
 
 
 
 
 
 

https://fros.be/fros-biatlon-antwerpen/
https://www.facebook.com/frosmultisport
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Klassement Vlaams kampioenschap Fros Biatlon 2022 
De algemene rangschikking van het Vlaamse kampioenschap Fros biatlon wordt gemaakt door 
optelling van de behaalde plaatsen in de 3 verschillende biatlonevents, waarbij het laagste aantal 
punten wint: 1 punt voor de eerste, 2 punten voor de tweede, drie punten voor de derde, …  
 
Enkel de individuele wedstrijden van de Fros Biatlons tellen mee voor het Vlaams kampioenschap 
Fros Biatlon. De wedstrijden in duo worden, met andere woorden, niet meegeteld voor dit 
klassement. 
 
Wanneer jij aan alle manches deelneemt, kom je in aanmerking voor het eindklassement en kan jij 
bekroond worden tot ‘Vlaams Kampioen Fros Biatlon’! 
 
Er is een afzonderlijk klassement voor mannen, vrouwen en jongeren (-16 jaar), waarbij de 5 hoogst 
gerangschikte plaatsen van ieder eindklassement gehuldigd worden op het einde van het 
biatlonseizoen. De top 3 van het mannen-, vrouwen- en jongerenklassement van het Vlaams 
kampioenschap Fros Biatlon mag zich opmaken voor het Belgisch kampioenschap Biatlon, op 13 
november in Elsenborn, waar de top van ieder klassement uit Vlaanderen en Wallonië strijden om de 
Belgische titel!  
 
De prijzen voor het Vlaams kampioenschap Fros Biatlon worden uitgereikt op het laatste event van 
de Fros Biatlons, op zaterdag 3 september in Herentals. 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:  
 

 Stad Antwerpen – locatie event – https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a  
 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  
 Merksemse SchuttersVereniging – partner voor de schietinitiaties  
 Red Bull – partner voor een lekkere energiedrank en -reep aan de aankomst – 

www.redbull.com  
 TraKKs – partner voor een leuke attentie - www.trakks.be 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a
http://www.metallooks.be/
http://www.fkpa.be/
http://www.wapenhandelnikabi.be/
http://www.redbull.com/
http://www.trakks.be/nl

