
STERATLON 2021
ZONDAG 22 AUGUSTUS 
RECREATIEPARK DE STER SINT-NIKLAAS 

 

Large – medium – small 

Wedstrijden & Just4Fun  

www.wtt2000.be

 



Samen tegen corona 

• De Steratlon zal verlopen conform de geldende coronamaatregelen.  
• Breng je mondmasker mee. 
• Alle vooringeschrevenen ontvangen vooraf specifieke informatie. 

Die zal ook te zien zijn op de website. 
 
OM DEEL TE NEMEN KIES JE UIT 
 
Formule ‘Wedstrijd      Startuur 
• 1/4de Triatlon > zwem 1.000m - fiets 40km – loop 10km 09.30 uur 
• Sprint Triatlon > zwem 500m – fiets 25km – loop 5km 11.00 uur 
• Jeugd A + junioren > zwem 750m – fiets 20km – loop 5km 13.00 uur 
• Jeugd B > zwem 500m – fiets 10km – loop 3km  13.50 uur  
• Jeugd C > zwem 250m – fiets 5km – loop 1,5 km  14.50 uur 

of 
Formule ‘Just4Fun’ 

• Medium triatlon > zwem 500m – fiets 25 km – loop 5 km 11.30 uur 
• Small triatlon > zwem 200m – fietsen 5 km – lopen 1 km 12.40 uur 

 
Zwemmen in de vijver van het recreatiepark. Veiligheidstoezicht is 
voorzien. 
Fietsen over een verkeersvrij parcours op de openbare weg. 
Lopen over het domein van het recreatiepark en de atletiekpiste 
(aankomst).  
 
 
WAT IS 
 
een wedstrijd? 
Officiële tijdsmeting met individuele chip, toepassing wedstrijd-
reglementering Triatlon Vlaanderen, toezicht door scheidsrechters, 
officiële uitslagen, aparte genummerde wisselzone. Start: gezamenlijk 
achter een fictieve startlijn 
 
Just4Fun? 
Geen wedstrijdreglementering, alle fietsen toegelaten, geen 
scheidsrechters, lijst met aankomsttijden, aparte wisselzone zonder 
nummering.  
Rollingstart: 1 na 1 of kleine groepen na elkaar. 
 
 
REGLEMENT 
 
 Wedstrijden 

• Minimum leeftijd 1/4de  = 18 jaar en Sprint = 14 jaar. 
Leeftijden jeugd A-B-C: zie website Triatlon Vlaanderen. 



• Zwemmen.  
Massastart. De instructies van de officials stipt opvolgen. Bij 
watertemperatuur boven de 22°C zijn wetsuits niet toegelaten. Het dragen 
van een badmuts is verplicht. 

• Fietsen en wisselen.  
Vooraf de fiets aanbieden bij de fiets-check in voor de wisselzone ter 
controle. Na controle de fiets reglementair plaatsen op de gereserveerde 
plek overeenkomstig het startnummer. Persoonlijk materiaal in zelf 
voorziene boxen achterlaten. In de wisselzone mag niet worden gefietst. 
Rugnummer op de rug en helm zijn verplicht! Het volledige wedstrijd-
reglement vind je op https://www.triatlon.vlaanderen/over-
ons/reglementen/  
 
Just4Fun Medium en Small 

• Minimum leeftijd Medium = 14 jaar, Small = 8 jaar. 
• Zwemmen.  

Wetsuit en badmuts zijn niet verplicht. 
• Fietsen en wisselen. 

Fiets plaatsen in de aparte Just4Fun wisselzone. Geen gereserveerde 
plaatsen. Helm wordt sterk aangeraden, maar is niet verplicht. Goede orde 
bewaren en andere deelnemers niet hinderen. In de wisselzone mag niet 
worden gefietst.  
 
INSCHRIJVEN 
 
VOORAF uiterlijk tot en met 15 augustus via het platform van Triatlon 
Vlaanderen. Surf naar https://www.triatlon.vlaanderen/ en kies voor 
‘kalender & inschrijven’ > 22 augustus / Steratlon. 
Prijzen 
(prijzen excl. administratieve kost € 2,42 of € 1,21 voor Just4Fun en 
Jeugdcup C) 

• 1/4de Triatlon > € 25 + € 20 daglicentie* = € 45 
• Sprint triatlon > € 18 + € 15 daglicentie* = € 33 
• Jeugdcup A > € 16 + € 15 daglicentie* = € 31 
• Jeugdcup B > € 12 + € 5 daglicentie* = € 17 
• Jeugdcup C > € 8 + € 5 daglicentie* = € 13 
• Medium triatlon Just4Fun > € 10 
• Small triatlon Just4Fun > € 8. 

 
DAG ZELF aan het onthaal vanaf 08.00 uur (tenzij inschrijvingen afgesloten, 
raadpleeg de website). 
Prijzen 
Toeslag jeugd: € 1 
Toeslag volwassenen: € 2,5. 
 
* Inwoners Sint-Niklaas en Temse betalen geen daglicentie. 
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SITUERINGSPLAN 
 

 
 

1) Parking deelnemers via Vossekotstraat 
2) Onthaal, daginschrijvingen, wisselzone 
3) Start en aankomst zwemmen / Start lopen 
4) Start en aankomst fietsen 
5) Aankomst / kantine 
6) Draaipunt fietsparcours. 

 
INFO en ORGANISATIE 
 
Sportdienst Sint-Niklaas en Waaslands Triathlon en Duathlon Team 
i.s.m. AC Waasland. 
sport@sint-niklaas.be 
info@wtt2000.be  
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