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Toetsplan
Inleiding
Om door de Atletiekunie gekwalificeerd te worden als BWO-Starter moet de kandidaat aantonen de
volgende rollen en verantwoordelijkheden te uit te kunnen voeren:
Volgt de principes Rust, Reinheid en Regelmaat:
 Zorgt dat het startgebied gereed is voor de wedstrijd
 Neemt een nul-start af
 Maakt afspraken met het startteam (startcommissarissen, scheidsrechter enz.) en tijdwaarneming
 Bewaakt de veiligheid omtrent het wapen en de omgeving van het wapen
 Zorgt voor een Faire start bij lijnstart, versprongen lijnstart en gebogen lijnstart
 Volgt het chronoloog
 Zorgt voor goede, korte communicatie(lijnen) tijdens de wedstrijd
De andere rollen worden wel geoefend in de opleiding, maar niet getoetst.
Toetsvorm
De beoordeling is een praktijkbeoordeling van een daadwerkelijk uitgevoerde start tijdens een regionale
wedstrijd. Dit is een wedstrijd op BWO niveau waar ook een junioren, senioren of masters categorie
deelneemt. Tijdens deze wedstrijd moet je tenminste 5x starten waarvan 3x een lijnstart. Tijdens het
praktijkexamen wordt de kandidaat ook gevraagd (de keuzes) in je handelen te verantwoorden.
Beoordeling
De beoordeling tijdens deze wedstrijd gebeurt door een door de Atletiekunie aangewezen starter met
het volgende kenmerk: of NWO Starter of voormalig NWO starter met goedkeuring van de Atletiekunie.
Beroep aantekenen
Een kandidaat kan tegen de beoordeling van de beoordelaar een beroep aantekenen bij de
Toetsingscommissie van de Atletiekunie.
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Beoordelingsformulier BWO-Starter
Datum:
Beoordelaar:

Naam kandidaat:

Verplichte criteria
Voorwaarde: bewaakt de veiligheid omtrent het wapen en de omgeving van het wapen
 Veiligheid rondom (de omgeving van) het wapen is geborgd
De start: hanteert de richtlijnen voor een faire start bij een…

Ja

Nee

 Rechte lijnstart
 Versprongen lijnstart
 Gebogen startlijn
Commando’s
 Commando’s worden op correcte wijze gegeven

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

Ja

Nee

De eindresultaten worden in een nagesprek besproken. De accenten liggen op het waarnemen en het
handelen en de visie, die de aankomende starter erop heeft. Het is van wezenlijk belang dat de
kandidaat-starter voldoende zelfkritiek heeft betreffende zijn functioneren en positief reageert op
aanmerkingen van de beoordelaar.
Evaluatie en Reflectie



Optreden wordt goed verantwoord, op basis van een duidelijke visie
Open en eerlijk terugkijken op eigen handelen

Ja
Ja

Nee
Nee

Overige criteria
Max.
punten

Punten
behaald

Zorgt dat het startgebied gereed is voor de wedstrijd
 Startgebied tijdig ingericht
 Starter heeft juiste plaats ten opzichte van atleten
 Starter plaatst nummerblokken op juiste afstand tot startblokken
Neemt een nul-start af

2
4
2

4
 Nul-start is afgenomen en de juiste maatregelen zijn getroffen
Maakt afspraken met het startteam (startcommissarissen, scheidsrechter enz.) en tijdwaarneming
 Duidelijke afspraken met het startteam zijn gemaakt (onderlinge signalen)
Zorgt voor een Faire lijnstart1

4

 Onderbreekt de start op het juiste moment
 Geeft het juiste vervolg aan de onderbreking
Zorgt voor een Faire versprongen lijnstart 2

4
2

 Onderbreekt de start op het juiste moment
 Geeft het juiste vervolg aan de onderbreking
Zorgt voor een Faire gebogen lijnstart3

4
2




2
2

Onderbreekt de start op het juiste moment
Geeft het juiste vervolg aan de onderbreking

1

Voorwaarden voor een Faire lijnstart in bijlage 1
Voorwaarden voor een Faire versprongen lijnstart bijlage 2
3 Voorwaarden voor een Faire gebogen lijnstart in bijlage 3
2
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Heeft de goede uitstraling en juiste stemgebruik
 Maakt goed gebruik van stem
 Straalt Rust uit naar team en atleten
Volgt het chronoloog

4
4

 Chronoloog wordt gevolgd
Zorgt voor goede, korte communicatie(lijnen) tijdens de wedstrijd

4



4

Communicatie met leden van het startteam verloopt goed (hanteert de
afgesproken signalen)

Vaststellen slagen/zakken
Geslaagd: De verplichte criteria moeten allemaal positief beantwoord worden + min. 28 punten op de
overige criteria
Herkansing: De verplichte criteria moeten allemaal positief beantwoord worden + 0 tot 28 punten op de
overige criteria
Gezakt: Niet alle verplichte criteria positief gescoord
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Bijlage 1: Faire Lijnstart
1. Starter overtuigd zich ervan dat de tijdwaarneming gereed is, eventuele horden correct opgesteld
staan (bevestiging scheidsrechter) en atleten tenminste 1x ingestart hebben
2. Starter geeft het commando: “Gereed maken”
3. Starter spant de revolver voor en houdt zijn fluit in de andere hand
4. Starter overtuigd zich er van dat de baan vrij is en dat alle atleten gereed zijn en geeft het
commando: “Op uw plaatsen”
5. Terwijl de atleten oplopen controleert de starter voor de laatste keer of de ET gereed is
6. Controle op gereed-signaal van startcommissaris (startcommissaris stapt naar achteren)
7. Starter overtuigt zich ervan dat alle atleten stil zitten en brengt revolver met gestrekt arm omhoog
8. Starter neemt een moment rust en geeft commando: “Klaar”
9. Starter overtuigt zich ervan dat alle atleten stabiel hun eindpositie hebben ingenomen
10. Starter haalt de trekker van de revolver over
11. Starter overtuigt zich ervan dat de atleten op reglementaire wijze van start zijn gegaan
12. Starter zet evt. microfoon uit, vervangt het verschoten knalpatroon en bereidt zich voor op volgende
start
Onderbreken van de procedure:
A1
Starter geeft commando: “Herstel(len)”
A2
Als het startschot al gelost is, dan lost de starter nog een schot.
A3
Als het wapen weigert blaast hij op zijn fluit
Toekennen valse start
B1
Bij 1 of meerdere atleten met een valse start geeft de starter commando: “baan –(nummer)” ->
startcommisaris toont relevante kaart
B2
Starter hervat procedure vanaf commando “Op uw plaatsen”
Herstellen
C1
Overlegt waarneming met startscheidsrechter
C2
Wanneer startscheidsrechter gereed is geeft de starter het commando: “Geen valse start”
C3
Starter hervat procedure vanaf “op uw plaatsen” (nadat scheidsrechter groene kaart heeft
getoond en zijn positie heeft ingenomen)
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Bijlage 2: Faire versprongen lijnstart
1. Starter overtuigd zich ervan dat de tijdwaarneming gereed is, eventuele horden correct opgesteld
staan (bevestiging scheidsrechter) en atleten tenminste 1x ingestart hebben
2. Starter geeft het commando: “Gereed maken”
3. Starter spant de revolver voor en houdt zijn fluit in de andere hand
4. Starter overtuigd zich er van dat de baan vrij is en dat alle atleten gereed zijn en geeft het
commando: “Op uw plaatsen”
5. Terwijl de atleten oplopen controleert de starter voor de laatste keer of de ET gereed is
6. Controle op gereed-signaal van startcommissaris (startcommissaris stapt naar achteren)
7. Starter overtuigt zich ervan dat alle atleten stil zitten en brengt revolver met gestrekt arm omhoog
8. Starter neemt een moment rust en geeft commando: “Klaar”
9. Starter overtuigt zich ervan dat alle atleten stabiel hun eindpositie hebben ingenomen
10. Starter haalt de trekker van de revolver over
11. Starter overtuigt zich ervan dat de atleten op reglementaire wijze van start zijn gegaan
12. Starter zet evt. microfoon uit, verwijdert zichzelf en het schavot (indien nodig) van de rondbaan
13. Starter vervangt het verschoten knalpatroon en bereidt zich voor op volgende start
Onderbreken van de procedure:
A1
Starter geeft commando: “Herstel(len)”
A2
Als het startschot al gelost is, dan lost de starter nog een schot.
A3
Als het wapen weigert blaast hij op zijn fluit
Toekennen valse start
B1
Bij 1 of meerdere atleten met een valse start geeft de starter commando: “baan –(nummer)” ->
startcommissaris toont relevante kaart
B2
Starter hervat procedure vanaf commando “Op uw plaatsen”
Herstellen
C1
Overlegt waarneming met startscheidsrechter
C2
Wanneer startscheidsrechter gereed is geeft de starter het commando: “Geen valse start”
C3
Starter hervat procedure vanaf “op uw plaatsen” (nadat scheidsrechter groene kaart heeft
getoond en zijn positie heeft ingenomen)
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Bijlage 3: Faire gebogen lijnstart
1. Starter overtuigd zich ervan dat de tijdwaarneming gereed is, eventuele hindernissen correct
opgesteld staan (bevestiging scheidsrechter) en atleten tenminste 1x ingestart hebben
2. Starter geeft het commando: “Gereed maken”
3. Starter spant de revolver voor en houdt zijn fluit in de andere hand
4. Starter overtuigd zich er van dat de baan vrij is en dat alle atleten gereed zijn en geeft het
commando: “Op uw plaatsen”
5. Terwijl de atleten oplopen controleert de starter voor de laatste keer of de ET beschikbaar is
6. Controle op gereed-signaal van startcommissaris (startcommissaris stapt naar achteren)
7. Starter overtuigt zich ervan dat alle atleten klaar staan en brengt revolver met gestrekt arm omhoog
8. Starter haalt de trekker van de revolver over
9. Starter overtuigt zich ervan dat de atleten op reglementaire wijze van start zijn gegaan
10. Starter zet evt. microfoon uit, verwijdert zichzelf vervangt het verschoten knalpatroon en bereidt zich
voor op volgende start
Onderbreken van de procedure:
A1
Starter geeft commando: “Herstel(len)”
A2
Als het startschot al gelost is, dan lost de starter nog een schot.
A3
Als het wapen weigert blaast hij op zijn fluit
Toekennen valse start
B1
Bij 1 of meerdere atleten met een valse start geeft de starter commando: “atleet –(startnummer)”
-> startcommissaris toont relevante kaart
B2
Starter hervat procedure vanaf commando “Op uw plaatsen”
Herstellen
C1
Overlegt waarneming met startscheidsrechter
C2
Wanneer startscheidsrechter gereed is geeft de starter het commando: “Geen valse start”
C3
Starter hervat procedure vanaf “op uw plaatsen” (nadat scheidsrechter groene kaart heeft
getoond en zijn positie heeft ingenomen)
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