
KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE – ESTAFETTEN 
Organisatie KBAB - AC LYRA – ‘Netestadion’, Aarschotsesteenweg 3 te LIER. 

03 september 2017 – LAATSTE RICHTLIJNEN 
 

Verkeerssituatie rond Netestadion 
Een gedetailleerde reisweg kan je terugvinden op onze website: https://www.aclyra.com/wp/club-info/ligging/ 
Volg steeds de pijlen (‘Atletiekpiste’) op de Ring van Lier naar de ‘Molpoort’. Zo bereikt u gemakkelijk de omgeving 
van de piste.  
De parking achter Cultureel Centrum De Mol (aan atletiekpiste) is voorbehouden voor de deelnemers en 
toeschouwers van het Kampioenschap. De parking recht tegenover de brandweerkazerne (Hoogveldweg) en ter 
hoogte van de hoofdingang van CC De Mol (Aarschotsesteenweg 3) is grotendeels voorbehouden voor VIP’s, 
medewerkers en juryleden, zolang er plaatsen beschikbaar zijn. 
Er is ook mogelijkheid om te parkeren langs de Ring van Lier, dichtbij het stadion. 
 
Inkom  
De inkom voor de toeschouwers is vastgesteld op 5 EURO. Kinderen beneden de 12 jaar hebben gratis toegang.  
De atleten, hun trainers en VIP-genodigden zullen een gekleurd polsbandje ontvangen (Zie verder). De algemene 
kaarten van clubafgevaardigde 2017 en de gepersonaliseerde  kaarten van VAT, Lid PC, Jurylid (met foto) zijn wel 
geldig als gratis toegangsbewijs.  
 
Aanmelding ploegen (First Call) 
Ten laatste 1 uur voor aanvang van de betreffende estafette dient een volledig ingevuld inschrijvingsdocument 
afgegeven te worden door een clubafgevaardigde in de tent opgesteld naast de inkom van het Netestadion. (Volg 
pijlen : ‘Aanmelding’). Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van het inschrijvingsdocument toegevoegd in bijlage. 
Een omslag met de gekleurde polsbandjes per ploeg en discipline zal overhandigd worden.  
Bij wijziging van de ploeg in de samenstelling en/of volgorde van de atleten voor de Finale dient een speciaal 
ontworpen inschrijvingsdocument ingevuld, te bekomen bij de ‘aanmelding’. 
 
Oproepkamer atleten (Call-Room) – begeleiding naar aflossingspunten 
Er is een oproepkamer voorzien voor de atleten (grote tent ’AC LYRA’ op grasvlakte ter hoogte van start 110m) . 
De atleten dienen zich aan te melden TEN LAATSTE 10’ voor aanvang van hun aflossingsnummer. Via 
nadarbarelen worden de ploegen ingedeeld naar gelang de diverse aflossingspunten en begeleid door de juryleden 
en een medewerker naar deze plaatsen. 
Met een led-scherm worden de atleten op de hoogte gebracht van de verwachte ploegen/disciplines in de call-room. 
 
Omkleedruimte – Douches- toiletten 
Aan de zijkant van het CC ‘De Mol’ (grenzend aan atletiekpiste) zijn kleedkamers, douches en toiletten voorzien. 
(Volg de wegwijzers : ‘kleedkamers’). Er zijn ook toiletten (beperkt) in het gebouw van de cafetaria 

 
Opwarmingszone 
Er werd een aparte opwarmingszone ingericht op het grasveld thv Jeugdcentrum ‘Moevement’ en op de Netedijken. De 
toegang tot het stadion vanuit de opwarmingszone en omgekeerd is enkel voorzien voor atleten en trainers met een 
gekleurd polsbandje. Deze zone is bereikbaar via een speciale in- en uitgang ter hoogte van de start van de 110m 
Horden. 
  
Technical Information Center (TIC) 
+ Voor alle praktische en organisatorische vragen kunt u terecht bij de TIC, onderaan het torengebouw aan de 
aankomst.  

 
EHBO – Dokter - Kiné 
+ Er zal een statische EHBO-post opgesteld worden in de kleedkamers cafetaria Netestadion. 
+ Tevens werd een dokter en kinesist voorzien op deze locatie. (Volg pijlen ‘EHBO’ en ‘Physio’) 
 
Podia 
+ De podia worden verwerkt tijdens het Kampioenschap met een vooropgesteld schema opgehangen op diverse 
plaatsen in het stadion. De atleten die hiervoor in aanmerking komen, verzamelen 5 minuten voor het aangegeven 
uur ter hoogte van de ‘podiumzone’ (tent tegenover podium aan overzijde piste) en worden onder begeleiding naar 
het podium gebracht. Diverse genodigden werden uitgenodigd om de medailles uit te reiken. 
 
Uitslagen 
+ De uitslagen kunnen gevolgd worden via ‘Live-results’ via de site: www.liveresults.be en een link op de site 

www.aclyra.com. De officiële uitslagen verschijnen de avond zelf op de site: www.aclyra.com. 
+ In het stadion zullen op diverse plaatsen tablets op voet geplaatst worden om de uitslagen ter plaatse te kunnen 

volgen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een groot Led-scherm voor de visualisatie van de gerealiseerde 
tijden. 

 

https://www.aclyra.com/wp/club-info/ligging/
http://www.liveresults.be/
http://www.aclyra.com/
http://www.aclyra.com/


Pers en fotografen 
+ Voor de pers en de persfotografen wordt een voorbehouden tent achter de aankomst voorzien (aanduiding ‘Press’). 
+ Enkel persfotografen, personen in het bezit van een geldige perskaart en personen aangesteld door de Federatie of 

organisatie voor verslaggeving, krijgen een groen hesje met label ‘Pers’ (bij aanbieden onderaan torengebouw (TIC)) 
en mogen zich in de ‘neutrale zone’ begeven. Hierbij dienen ze het werk van de juryleden te respecteren.  

+ Voor gelegenheidsfotografen voorzien we een speciale afgebakende zone met prima uitzicht op het podium. 
(naast tent podium)  

 
Horeca 
+ In de witte tent op de grasvlakte (clubweide) ter hoogte van de start van de 110m wordt een ‘pasta-bar’ ingericht 

(ook vegetarisch). Hier kan je ook diverse dranken aanschaffen via een bonnetjes-systeem (aparte kassa).   
+ In de cafetaria Netestadion (gebouw) en de aansluitende overkapping worden diverse koude en warme dranken 

geserveerd. Hiervoor wordt met een bonnetjes-systeem gewerkt. (aparte kassa) 
+ In de houten abri ‘snelle hap’ (bij inkom) kan je terecht voor : broodjes met allerlei beleg (hesp, kaas met 

groentjes), croques , hamburgers en rijsttaartjes. 
 
VIP  
+ De VIP-tent staat opgesteld op de parking van de genodigden/jury (recht tegenover brandweerkazerne, bereikbaar 
via Hoogveldweg) en is bereikbaar via de atletiekpiste. Hier kunnen de juryleden en medewerkers terecht voor een 
ontbijtkoek met koffie en middagmaal. Samen met de genodigden worden ze ook verwacht voor een receptie op het 
einde van het Kampioenschap vanaf 17.30 uur. 

 


