
 

Inleiding 
 
Dit handboek is een naslagwerk voor gekwalificeerde Atletiekunie starters en andere 
geïnteresseerden. Het wordt ook door de Atletiekunie gebruikt als handboek tijdens de cursus ‘BWO-
starter’. Dit handboek vervangt niet het geldende Wedstrijdreglement.  
 
Het handboek geeft handvatten om te komen tot een faire start. Een faire start geeft alle atleten een 
gelijke en eerlijke kans om een reglementaire start te maken. Om tot een faire start te komen handelt 
de starter volgens de startprocedure uit het Wedstrijdreglement en zet hij de begrippen ‘rust, reinheid 
en regelmaat’ in. Zonder deze begrippen expliciet te noemen zijn vrijwel alle acties die de starter 
uitvoert te herleiden naar deze ‘R’n’. 
 
Uiteraard is de inhoud van het Startershandboek bedoeld voor lezers van alle gendervarianten. Ten 
behoeve van het leesgemak worden echter enkel verwijzingen naar hij, zijn en hem gebruikt. 
 
Dit is versie november 2022 van het Startershandboek en ze is gebaseerd op WR 2022 - 2023. De 
relevante delen van het WR zijn opgenomen in het handboek. Opmerkingen, verbetersuggesties en 
vragen over dit handboek kunnen worden gedeeld met de Atletiekunie. 
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1. Voorbereiding op een wedstrijd (thuis) 
 
Voor de wedstrijd is het verstandig de volgende stappen te doorlopen: 
 
Stap 1. Bevestiging komst aan de wedstrijdorganisatie. 
Stap 2. Vragen om uitnodiging i.v.m. mogelijke controle door de politie op locatie of onderweg. 
Stap 3. Controle van je Startwapen. 
Stap 4. Controle of je voldoende patronen hebt en zo nodig nieuwe aanschaffen. 
Stap 5. Navraag doen naar de kenmerken van de wedstrijd en accommodatie (via internet): 

 Welke categorieën doen mee? 
 Wordt er gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming of handtijd? 
 Hoeveel starts zijn er ongeveer gepland i.v.m. het aantal startpatronen.  
 Zijn er onderdelen die door prominenten geschoten worden? 
 Is er een starterspodium aanwezig? 
 Is er geluidsversterking voor de starter aanwezig? 
o Voor de 400 m, 4x100 m, 4x200 en de 4x400 m is dit gewenst. 

 Is er een recall en/of collega starter? 
o Voor de 4x200 m en de 4x400 m is een recall-starter vereist. 

 Is er een Startscheidsrechter toegewezen? 
 Hoeveel startcommissarissen zijn er aanwezig? 
o Bij de 400 m, 4x100 m, 4x200 m en de 4x400 m is het gewenst dat er meer dan 1 

startcommissaris aanwezig is. 
 Moet, mag en/of kan er elektronisch dan wel met revolver geschoten worden? 

Stap 6. Controleer vooraf wat de beste route naar de accommodatie is, let hierbij op 
wegwerkzaamheden. Ook is het handig om vooraf te controleren waar parkeergelegenheid 
is.  

Stap 7. Uitgaande dat je ongeveer anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig wilt zijn is 
het goed om te weten hoe laat je moet vertrekken om op tijd te zijn. 

Stap 8. Doorgronden chronoloog i.c.m. de accommodatie: 
 Hoeveel tijd zit er tussen de verschillende onderdelen? 
 Waar zitten de pauzes en/of knelpunten in het chronoloog? 
 Vallen sommige startposities samen met de uitvoering van een ander onderdeel. 

Stap 9. Meenemen van de juiste kleding, gehoorbescherming, zonnebeschermingsmiddelen, 
kaarten, fluit, wapen, startpatronen, wapenschoonmaakspullen, horloge etc. 
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2. Voorbereiding op de baan voor de wedstrijd en voor elk 
onderdeel 

 
Zorg dat je minimaal anderhalf uur voor de wedstrijd aanwezig bent om een volledige en rustige 
voorbereiding te hebben. Neem hierin de volgende stappen mee:  
 
Stap 1. Maak afspraken met alle betrokken personen (zie 2.1 ‘Met wie werkt de starter samen?’) 

tijdens de wedstrijd. 
Stap 2. Vraag na hoe laat je bij de finishlijn wordt verwacht om een nul-start te doen. Het is aan de 

scheidsrechter in overleg met de chef ET om de nul-start te initiëren. Het is voor de starter 
wenselijk dat de nul-start minimaal een half uur, liever nog een uur, voor het eerste 
looponderdeel plaatsvindt, dit geeft jou voldoende tijd om je verder voor te bereiden. 

Stap 3. Bepaal (voor de aanvang van de wedstrijd) voor elk looponderdeel wat op deze 
accommodatie de optimale startpositie is, zie verderop in hoofdstuk 2.3. 

Stap 4. Het kan zijn dat je het verzoek moet doen om objecten, bijvoorbeeld een tent, te verplaatsen 
omdat dit het uitvoeren van een faire start belemmert. Dit in overleg met de wedstrijdleider, 
ga niet zelf zaken verplaatsen.  

Stap 5. Richt het startgebied in naar jouw wensen, enkele tips kun je terugvinden in hoofdstuk 2.3. 
 

 Met wie werkt de starter samen 
 
Atleten 
Tussen starter en atleten is geen formeel contact anders dan de commando’s zoals genoemd in de 
startprocedure. Het aanspreken van een atleet tijdens de startprocedure is aan de startcommissaris of 
de startscheidsrechter.  
 
Wedstrijdleider 
De wedstrijdleider is de coördinator van de wedstrijd. Als zich problemen voordoen met het 
chronoloog of de terreininrichting dan is het aan de wedstrijdleider om hier actie in te ondernemen. Hij 
kan bijvoorbeeld aan de starter vragen andere starttijden te hanteren. 
 
Startcommissaris 
De startcommissaris zorgt voor de administratieve en organisatorische afhandeling van de starts en 
zorgt ervoor dat de starter zich alleen bezig hoeft te houden met de start. De startcommissaris creëert 
de gewenste rust. Voor de instructie zie verderop hoofdstuk 2.2. 
 
Startscheidsrechter 
De startscheidsrechter en de starter werken nauw samen, hoe die samenwerking precies verloopt is 
opgenomen in hoofdstuk 4.2. De scheidsrechter heeft de mogelijkheid om de beslissing van de starter 
te herzien, maar ook om beslissingen rondom de start te nemen die niet de verantwoordelijkheid van 
de starter zijn. Denk hierbij aan ingrijpen bij opzettelijk treuzelen (talmen) of onbehoorlijk gedrag. De 
beslissing van de scheidsrechter waarbij hij een gele of een rode kaart toont heeft niet dezelfde status 
als een valse start. De atleet moet na een valse start en het tonen van een rood/zwarte kaart de baan 
verlaten. Bij hordenraces is het de verantwoordelijkheid van de startscheidsrechter om na controle van 
de hordes de baan vrij te geven. 
 
Recall-starter 
Een recall-starter is de back up van de starter en wordt vooral ingezet bij grotere wedstrijden. Hij kan 
gezien worden als een extra paar ogen, maar springt ook in als bijvoorbeeld het wapen van de starter 
weigert. De beslissing van de recall-starter moet altijd met de starter worden overlegd. Uiteindelijk zal 
de starter de finale beslissing nemen of de start vals was of niet. Om onnodig lopen in overlegsituaties 
tussen starter en recaller te voorkomen is het gebruik van een portofoon op een afgescheiden kanaal 
aan te bevelen. Om het schot goed en tijdig te kunnen horen is het zaak dat de recall-starter z’n 
gehoorbescherming enkel draagt in het oor dat aan dezelfde kant van z’n lichaam zit als de hand 
waarmee hij z’n wapen vasthoudt. De recall-starter spant z’n wapen NIET voor en schiet niet eerder 
terug dan dat de starter geschoten heeft. 
 



 

November 2022 - 3 -  

Bij de 400 m en de 4x100 m is een recaller geen luxe. Bij de 4x200 m en de 4x400 m is een recaller 
een vereiste. Ook bij een wedstrijd op BWO-niveau! 
 
De recall-starter mag gebruiken van een geschikt geluidsignaal om de start te onderbroken. 
Aanbevolen wordt een revolver te gebruiken dan wel een geluidsignaal dat zoveel mogelijk 
gelijkluidend als het geluidsignaal van de starter. 
 
Microfonist 
De microfonist kan ondersteunen met het creëren van rust rond om de start. Dit kan door aandacht te 
vragen voor de start. Het kan zijn dat de wedstrijdleider wil dat de atleten deels of allemaal worden 
voorgesteld. De starter moet dus vooraf goede afspraken met de microfonist maken om te zorgen dat 
de start geen vertraging oploopt. Spreek met de microfonist af dat hij het aankondigen en/of 
voorstellen altijd eindigt met ‘Graag stilte bij de start’ o.i.d. 
Als de starter een zachtere stem heeft of de accommodatie erg rumoerig is kan er bij sommige starts 
ook gekozen worden om de microfoon van de microfonist te gebruiken om te zorgen dat de atleten de 
commando’s goed verstaan. 
De microfonist mag uiteraard nooit door de startprocedure heen praten. 
 
Tijdwaarneming 
Voor de starter begint met de start moet hij er zeker van zijn dat de tijdwaarneming gereed is. Vooraf 
moet worden aangegeven of dit gecommuniceerd wordt d.m.v. een lampje, een vlag of bijvoorbeeld 
een portofoon.  
Als er elektronische tijdwaarneming (ET) is dan moet vooraf goed afgesproken worden wie zorgt 
draagt voor het verplaatsen van de haspels en het inpluggen van de kabel(s).  
 
Baanploeg 
De baanploeg richt het startgebied is. Het is dus wenselijk om vooraf jouw wensen door te geven. 
Aandachtspunten zijn de positie van de nummerblokken t.o.v. de startblokken, het verplaatsen van het 
starterspodium naar het volgende onderdeel of na een start waarbij je op de rondbaan staat.  
 

 De nul-start 
 
De nul-start is reglementair vereist om vast te stellen of de tijdwaarneming binnen de gestelde tijd 
reageert op het schot. De starter is alleen betrokken omdat hij de enige is die de revolver mag 
hanteren. Bij een wedstrijd die wordt gestart met een elektronisch wapen hoeft de starter niet bij de 
nul-start aanwezig te zijn. 
 
De chef-tijd geeft aan in welke richting de vlam uit de revolver moet komen om door de camera’s 
gedetecteerd te worden. De starter legt de voorgespannen revolver, op een beschermplaat, neer in 
die richting met de plek van de revolver waar de vlam uitkomt precies op het begin van de finishlijn 
gezien vanuit de looprichting. De loop- of startscheidsrechter moet akkoord geven op de plaatsing. 
 
Als de chef-tijd aangeeft dat de nul-start kan worden uitgevoerd borgt de starter de revolver tegen 
positieverandering door de revolver met drie vingers van één hand tegen de beschermplaat te duwen. 
Na een waarschuwing voor het schot aan de omstanders haalt hij met een vinger van de andere hand 
de trekker over. 
 
De nul-start wordt uitgevoerd door de starter die de eerste serie start. 
 

 De instructie van de startcommissaris 
 
De startcommissaris is de belangrijkste assistent van de starter. Het instrueren van de 
startcommissaris door de starter is daarom erg belangrijk. De starter zorgt ervoor dat de 
startcommissaris zijn rol en het belang van die rol voor de startprocedure een de faire start goed kent. 
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2.2.1 Aandachtspunten 
 

 Geef aan dat de startlijsten ruim voor de start worden opgehaald (als ze niet gebracht 
worden). 

 Geef aan dat de startcommissaris de communicatie met de ET verzorgt, liefst met een 
portofoon over de NS’n, DQ’s etc. Als er geen portofoon is, gaat dit achteraf via de 
aantekeningen op de startlijsten. 

 Op tijd inventariseren van de aanwezigheid van atleten, laat de atleten zich op tijd melden. 
Een ongeschreven regel is dat de atleten een kwartier voor aanvang van het onderdeel 
aanwezig moeten zijn.  

 Controleren van de aanwezigheid van de startnummers inclusief of ze op de juiste plek en 
manier zijn opgespeld. 

 Controle op dragen van het clubtenue bij competitiewedstrijden. 
 De startcommissaris communiceert met de atleten over de serie indeling. 
 De startcommissaris overtuigt zichzelf ervan dat de juiste atleten ook daadwerkelijk in de juiste 

series en banen starten. 
 De startcommissaris stelt de atleten in de juiste volgorde op achter de stippellijn bij gebogen 

lijnstarts na het commando Atleten gereedmaken. 
 De startcommissaris licht de starter in over de samenstelling van de serie, zoals aantal atleten 

en de niet bezette banen. Hierdoor weet de starter wanneer alle atleten gereed zijn om te 
starten.  

 Richtlijnen geven over het gewenste gebruik van startblokken bij masters, U12 atleten en 
WPA-atleten.  

 Welke kaarten zijn er nodig en wees er zeker van dat de startcommissaris deze ook 
daadwerkelijk in zijn bezit heeft.  

 Vraag aan de startcommissaris of hij meekijkt bij de proefstarts en proactief corrigeert waar 
nodig op o.a. het gebruik van de startblokken. 

 Laat de gewenste looplijnen zien (doe ’t voor!) en vertel waarom die belangrijk is. Zie 
hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

 Geeft aan dat atleten na Atleten gereedmaken voor de baannummers moeten plaatsnemen. 
Zo ook na herstel- en valse startsituaties.  

 De startcommissaris houdt de atleten tegen bij proefstarts om te voorkomen dat de atleten te 
veel tijd of afstand nemen om te oefenen. Dit kan invloed hebben op het tijdschema.  

 De startcommissaris geeft aan wanneer de atleten mogen starten met proefstarts, het kan zijn 
dat de hordes nog verplaatst moeten worden of een ander loop onderdeel op de baan bezig 
is.  

 Geef aan dat de atleten erop gewezen moeten worden dat ze zelf hun kleding en overige 
materialen van de baan moeten verwijderen voor de start.  

 Bespreek wat de startcommissaris moet controleren na het commando Op uw plaatsen 
(handen en/of voeten). 

 De startcommissaris corrigeert de atleten: met stem en zonder de baan op te lopen. 
 
2.2.2 Looplijnen 
 
De afgesproken looplijnen geven aan hoe de startcommissaris zich beweegt rondom de start en 
tijdens de startprocedure. 
 
Rechte lijnstarts 

1. De startcommissaris stelt zich op aan de binnenkant van de baan. 
2. Na het commando Op uw plaatsen door de starter en het oplopen van de atleten loopt 

startcommissaris achterlangs de startblokken om de positie van de voeten op de startblokken 
en de knieën te controleren. Het is belangrijk dat de startcommissaris hierbij zo snel mogelijk 
en toch rustig werkt (zonder te rennen) om de atleten niet onnodig lang in de Op uw plaatsen 
houding te laten zitten. 

3. Startcommissaris loopt om de zittende atleten heen tot voorbij de startlijn om de 
handen/vingers te controleren. 
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4. Als alle handen/vingers achter de lijn zijn stapt de startcommissaris weg tot net achter de 
startlijn en gaat daar stil staan. 

5. Als er iets niet in orde is, corrigeert de startcommissaris dit met z’n stem. Bij geen of 
onvoldoende reactie van de atleet steekt de startcommissaris de armen gekruist omhoog. 

6. N.B. Als je met twee startcommissarissen werkt, neemt één startcommissaris de procedure 
achter de startblokken op zich, terwijl de andere verantwoordelijk is voor het beoordelen van 
de vingers t.o.v. de startlijn. 

 
Versprongen lijnstarts 

1. De startcommissaris stelt zich op aan de binnenkant van de baan ter hoogte van de verst van 
de starter liggende en in gebruik zijnde startlijn. 

2. Na het commando Op uw plaatsen en het oplopen van de atleten controleert de 
startcommissaris de handen, voeten en knieën van de atleet in de buitenste baan. 

3. Na de controle loopt de startcommissaris richting de starter om de andere banen te 
controleren. Het is belangrijk dat de startcommissaris hierbij zo snel mogelijk en toch rustig 
werkt (zonder te rennen) om de atleten niet onnodig lang in de Op uw plaatsen houding te 
laten zitten. 

4. Als alle banen zijn gecontroleerd stapt de startcommissaris naar achteren tot voorbij de 
zichtlijn starters – buitenste atleet en gaat daar stil staan. Meestal is het niet nodig ter hoogte 
van de atleet te staan om de controle uit te voeren en loopt de startcommissaris dus niet 
helemaal door naar de baan van de atleet die het dichtst bij de starter zit. 

5. Als er iets niet in orde is corrigeert de startcommissaris dit met z’n stem. Bij geen of 
onvoldoende reactie van de atleet steekt de startcommissaris de armen gekruist omhoog. 

6. N.B. Als er met twee startcommissarissen zijn, loopt er één startcommissaris conform boven 
geschreven procedure, en loopt de tweede startcommissaris van de dichtst bij de starter 
zijnde startlijn richting de verdere banen. De twee startcommissaris ontmoeten elkaar ergens 
in het midden en stappen gezamenlijk naar achter. 

 
Gebogen lijnstarts 

1. De startcommissaris stelt zich op aan de buitenzijde van de baan nabij de startlijn zodat er 
oogcontact met de starter mogelijk is. 

2. Na het commando Op uw plaatsen en het oplopen van de atleten blijft de startcommissaris 
staan. 

3. Als alle voeten achter de lijn zijn stapt de startcommissaris weg tot net achter de startlijn en 
gaat daar stil staan. 

4. Als er iets niet in orde is corrigeert de startcommissaris dit met z’n stem. Bij geen of niet 
afdoende reactie van de atleet steekt de startcommissaris de armen gekruist omhoog. 

5. N.B. Als er veel atleten in een serie zitten kan de wedstrijdleider er voor kiezen te laten starten 
vanaf twee versprongen gebogen startlijnen. Het is dan wenselijk om twee 
startcommissarissen beschikbaar te hebben. 

 
 Startposities en inrichting van de werkplek 

 
Richt tussen de looponderdelen de startpositie voor het volgende looponderdeel zo op tijd mogelijk in. 
Dan heb je voldoende tijd om een beetje te experimenteren. Het is daarbij belangrijk om te weten wat 
het maximale en minimale aantal atleten is. 
 
2.4.1 Starterspodium 
 
Let er bij het plaatsen van het starterspodium op dat de atleten allemaal in één oogopslag zichtbaar 
zijn zonder tijdens de start het hoofd te hoeven bewegen.  
 
Hieronder staan enkele tips en tricks. De vermelde afstanden zijn indicatief en niet absoluut, de starter 
moet bij elke start de juiste positie situationeel bepalen. 
 
Bij alle starts 

 Om alle atleten goed in één oogopslag te zien (in een scherpe conus) is het eerder zaak 
verder weg te gaan staan dan dichterbij. 
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Bij een rechte startlijn 

 De starterstrap staat, gemeten vanaf de startlijn aan binnenkant van baan 1, ongeveer 3 meter 
richting de finish en ongeveer 12 meter in het binnenveld. 

 Verdwijnt een atleet achter een andere atleet als deze in het startblok zit: Ga wat schuiner 
t.o.v. de finishlijn staan, verplaats het podium richting de finish. 

 Als het starterspodium te laag is en je de achterste atleten minder goed ziet (je focus te veel 
op de voorste banen ligt): verplaats het podium dan iets naar achteren, hierdoor wordt ook 
afstand genomen van de voorste banen.  

 
Bij een versprongen startlijn 

 Op de 200 m staat de starterstrap, gemeten vanaf de startlijn aan de binnenkant van baan 1, 
ongeveer 15 meter achter die startlijn en ongeveer 5 meter in het binnenveld. 

 Op de 400 m staat de starterstrap, gemeten vanaf de startlijn aan de binnenkant van baan 1, 
ongeveer 15 meter achter die startlijn en ongeveer 8 meter van de binnenrand van de baan. 

 Verdwijnt een atleet achter een andere atleet als deze in het startblok zit: verplaats het 
starterspodium dan verder naar de buitenkant van de baan.  

 Lukt het niet om alle atleten in één oogopslag te zien: zet het podium dan verder naar 
achteren, dus verder van de atleten vandaan. 

 Bij een 4x400 m staat de starterstrap nog verder van de atleet in baan 1 dan op de 400 m. 
Waar je de starterstrap ook neerzet, het is onmogelijk alle atleten goed scherp te zien. Inzet 
van een recall-starter is dan ook vereist, zie ook hoofdstuk 3.5. 

 
Bij een gebogen startlijn 

 Enkele startlijn 
Zorg dat je niet te dicht bij de atleten staat en positioneer het podium er altijd schuin voor. Ook 
hier geldt dat alle atleten in één oogopslag te zien moeten zijn zonder je hoofd te moeten 
bewegen. 
Bij het gebruik van de enkele startlijn staat de starterstrap daarom ergens op de lijn tussen de 
punten (a, b), gemeten vanaf de startlijn aan de binnenkant, die ongeveer 5 m (a) of 10 m (b) 
in het binnenveld staan en die ongeveer 10 m (a) of 5 m (b) voor de startlijn staan. 

 Dubbele startlijnen (watervalstart) 
Het is niet makkelijk een positie te vinden waarbij alle atleten goed te zien zijn. Een goede 
positie is om te gaan staan iets voor de tweede startlijn aan de binnenkant van de baan en 
positioneer de recall-starter bij de eerste startlijn. Je kunt overwegen in de baan te gaan staan. 
Ben je ervan bewust dat dit verwarrend voor de atleten kan zijn. Zorg ervoor dat je, meteen na 
het schot, snel en veilig en zonder te haasten de baan kan verlaten. 
Soms is de baanlay-out zodanig ongunstig dat de starter beter voor de eerste startlijn kan 
kiezen en de recall-starter bij de tweede startlijn gaat staan. Let erop dat de starter ook in die 
situatie alle atleten kan zien. 

 
Grafisch ziet dat er als volgt uit: 

 
Let op: de rechtertekening is alleen van toepassing voor de 400 m en de 4x400 m. Bij de 200 m en 
800 m staat de starter bij de ’o‘ van het woord ‘versprongen‘. 
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2.4.2 Positie startteam 
 
Startcommissaris 
De positie van de startcommissaris is uitgebreid aan bod gekomen in hoofdstuk 2.2.2. 
 
Startscheidsrechter 
Het is wenselijk dat de scheidsrechter aan dezelfde kant van de baan staat als de starter, het geeft 
namelijk te veel onrust als de scheidsrechter bij elk moment van overleg eerst de baan moet 
oversteken. Daarnaast is het wenselijk dat de scheidsrechter goed zicht heeft op de start, maar ook 
snel oogcontact kan maken met de starter. Zorg dat vooraf duidelijk is welke plek voor jullie het beste 
werkt.  
 
Recall-starter 
De recall-starter staat in de voor hem de meest optimale positie voor een starter, gerekend vanaf de 
buitenste baan. De lay-out van een baan staat soms niet toe dat de recall-starter op een goede plek 
kan staan. Bijvoorbeeld als meteen naast de buitenste baan een hek staat. De recall-starter moet bij 
het bepalen van z’n positie altijd rekening houden met de omstanders en hen eventueel waarschuwen 
dat hij mogelijk een schot gaat lossen. Als een positie aan de buitenkant van de baan niet mogelijk is 
kiest de recall-starter een positie aan de binnenkant van de baan met een andere hoek t.o.v. de 
startlijn dan de positie van de starter. 
 
Baanploeg 
Bij bijvoorbeeld een 400 m zal de baanploeg klaar staan om de start- en nummerblokken te 
verwijderen van de rondbaan. Laat de baanploeg of aan de buitenkant van de baan wachten of, als 
daar geen ruimte is, laat ze gehurkt aan de binnenkant wachten. Er moet voorkomen worden dat ze 
het zicht op één of meerdere atleten ontnemen. 
 
2.4.3 Positie materialen 
 
Nummerblokken 
Zorg dat er tussen de startblokken en nummerblokken voldoende ruimte is. Geef dit aan de baanploeg 
als instructie door. Deze ruimte geeft rust bij de start. In dat gebied mogen alleen de atleten van de 
meest actuele serie staan. De startcommissaris doet de inventarisatie achter deze nummerblokken. In 
dit gebied liggen ook geen kledingstukken of andere voorwerpen. Tijdens de startprocedure mag de 
startcommissaris hier natuurlijk wel komen.  
 
Klokken, ET-tent, etc. 
Deze voorwerpen hebben niets met de start te maken, maar kunnen wel worden gezien als een 
obstakel. Het is belangrijk om tijdig te signaleren of deze voorwerpen het zicht op een of meerdere 
atleten ontnemen. Laat bij twijfel iemand plaats nemen in een startblok. Doe dit ruim voor de 
eerstvolgende start om geen chaos te veroorzaken en iedereen genoeg tijd te gunnen op het 
probleem op te lossen.   
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3. De startprocedure 
 
Hieronder staat van de drie soorten starts de meest ideale variant omschreven, dit houdt in: een start 
zonder onderbrekingen of valse starts.  
 

 De rechte lijn start 
 
Stap 1. De atleten maken op aangeven van de startcommissaris hun startblokken gereed. De 

startcommissaris let daarbij al op het correct gebruik van het startblok en corrigeert waar 
mogelijk. 

Stap 2. De starter overtuigt zich ervan dat de tijdwaarneming gereed is, eventuele horden correct 
opgesteld staan (op bevestiging scheidsrechter) en atleten tenminste éénmaal proef gestart 
hebben. 

Stap 3. De starter zet z’n microfoon aan (indien aanwezig). 
Stap 4. De starter geeft het commando Atleten gereedmaken. 
Stap 5. De starter spant de revolver voor en neemt zijn fluitje in de andere hand. 
Stap 6. De atleten maken zich gereed en stappen voor de nummerblokken als teken dat ze gereed 

zijn. 
Stap 7. De starter overtuigt zich ervan dat de baan vrij is en dat alle atleten gereed zijn en geeft het 

commando Op uw plaatsen. 
Stap 8. De atleten lopen naar hun startblok en nemen hun positie in. 
Stap 9. Terwijl de atleten oplopen controleert de starter voor de laatste maal of de ET beschikbaar 

is. 
Stap 10. De startcommissaris controleert de juiste houding (beide handen aan de grond achter de lijn, 

minimaal 1 knie aan de grond, beide voeten contact met het startblok) en stapt naar 
achteren. 

Stap 11. De starter overtuigt zich ervan dat alle atleten stil zitten en brengt revolver met gestrekte arm 
omhoog. 

Stap 12. De starter neemt een moment rust en geeft commando Klaar. 
Stap 13. De atleten nemen hun uiteindelijke startpositie in (‘komen omhoog’). 
Stap 14. De starter overtuigt zich ervan dat alle atleten stabiel hun eindpositie hebben ingenomen. 
Stap 15. De starter haalt de trekker van de revolver over. 
Stap 16. De starter overtuigt zich ervan dat de atleten op reglementaire wijze van start zijn gegaan 
Stap 17. De starter zet eventueel de microfoon uit, vervangt het verschoten startpatroon en bereidt 

zich voor op het volgende schot. 
 

 De versprongen lijn start (m.u.v. de 800 m in banen) 
 
Stap 1 t/m 17. Deze komen voor alle afstanden, met uitzondering van de 800 m in banen, volledig 

overeen met de startprocedure bij de rechte lijn starts met uitzondering van de 
looplijnen van de startcommissaris. 

Stap 18. Nadat de atleten op reglementaire wijze van start zijn gegaan, verwijdert de starter 
zichzelf en het starterspodium zo nodig van de rondbaan. 

 
 De gebogen lijnstart (watervalstart) en de 800 m in banen 

 
Stap 1. De starter overtuigt zich ervan dat de tijdwaarneming gereed is en geeft commando Atleten 

gereedmaken.  
Stap 2. De starter geeft teken aan startcommissaris dat hij de atleten bij de opstellijn mag plaatsen. 
Stap 3. De starter spant de revolver voor. 
Stap 4. De starter overtuigt zich ervan dat de baan vrij is en dat alle atleten gereed zijn en brengt 

revolver met gestrekte arm omhoog en geeft het commando Op uw plaatsen. 
Stap 5. De atleten lopen naar de startlijn en nemen hun positie in. 
Stap 6. De startcommissaris controleert de juiste houding (beide voeten aan de grond en achter de 

lijn) en stapt naar achteren. 
Stap 7. De starter overtuigt zich ervan dat alle atleten stil staan en haalt de trekker van de revolver 

over. 



 

November 2022 - 9 -  

Stap 8. De starter overtuigt zich ervan dat de atleten op reglementaire wijze van start zijn gegaan  
Stap 9. De starter zet eventueel de microfoon uit, vervangt het verschoten knalpatroon en bereidt 

zich voor op het volgende schot. 
 

 De gebogen lijnstart met 2 groepen 
 
Bij grote deelname kan de Wedstrijdleider beslissen looponderdelen met een lijnstart te starten met 
twee groepen. Als je die beslissing ziet aankomen maar de Wedstrijdleider ‘m nog niet genomen heeft, 
vraag er dan expliciet naar. 
 
Als er geen recall-starter is spreek dan met de startcommissaris (of een andere betrouwbaar 
overkomende aanwezige) af dat hij de startlijn ‘bewaakt’ die jij het minst goed kan zien. Spreek af dat 
hij bij enige onregelmatigheid een kort duidelijk signaal geeft waarop jij reageert, eventueel met een 
tweede schot. Indien er geen echte recall-starter aanwezig is, is het advies om in deze situatie geen 
valse start toe te kennen als je er zelf niet heel erg van overtuigd bent. Reglementair heeft de 
betrouwbaar overkomende aanwezige namelijk geen status. 
 

 Snelwandelen 
 
De start bij het snelwandelen lijkt sterk op de gebogen lijnstart. Hoewel het snelwandelen mag worden 
gestart door het afvuren van een startrevolver, een kanon, een luchthoorn of andersoortige 
geluidsapparatuur wordt geadviseerd een startrevolver te gebruiken. Zeker als het onderdeel volledig 
op de baan wordt afgewerkt. De startcommando’s zijn gelijk aan die voor looponderdelen langer dan 
400 m moeten worden gehanteerd.  
 
Bij wedstrijden waaraan veel atleten deelnemen, moeten 5 minuten, 3 minuten en 1 minuut voor de 
start waarschuwingssignalen gegeven worden.  
 

 Starts zonder recall-starter terwijl er wel een recall-starter noodzakelijk is 
 
Het kan gebeuren dat de inzet van een recall-starter noodzakelijk is om een faire start te kunnen 
garanderen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de 400 m en de 4x400 m. Helaas kan het ook gebeuren dat 
er geen officiële recall-starter aanwezig is. Het is zaak dit probleem zo vroeg mogelijk op te lossen 
waarbij elke creatieve oplossing anders dan het looponderdeel te schrappen, de voorkeur verdient. 
Mogelijke maatregelen zijn: 
 

 Vraag de organisatie een recall-starter aan te wijzen. 
 Vraag of er een andere wedstrijdofficial of jurylid is met starterslicentie, neem zelf meer 

revolvers mee. 
 Vraag aan de Wedstrijdleider of het aantal atleten of ploegen per start beperkt kan worden. 
 Vraag of er een betrouwbaar overkomende aanwezige is die als recall-starter kan fungeren. 

Dit is overigens een ongewenste oplossing die alleen moet worden gebruikt als het echt niet 
anders kan. Deze persoon mag geen revolver hanteren. Spreek andere signalen af bij het 
waarnemen van een onregelmatigheid. Het advies is om in deze situatie geen valse start toe 
te kennen als je er zelf niet heel erg van overtuigd bent. Reglementair heeft de betrouwbaar 
overkomende aanwezige namelijk geen status. 

 
Als er geen maatregel mogelijk is, is het zaak de werkelijkheid te accepteren en naar beste eer en 
geweten te handelen. 
 

 Atleten gereedmaken 
 
Het commando Atleten gereedmaken staat niet in het WA-reglement en daarmee niet in het AU 
wedstrijdreglement. De traditie in Nederland is om het commando wel te gebruiken omdat het een 
belangrijk middel is om alle betrokkenen bij de start, inclusief de atleten, te laten weten dat de 
procedure is begonnen. Het gebruik van het commando Atleten gereedmaken draagt daarmee bij aan 
een faire start. Geadviseerd wordt dan ook om het commando altijd te gebruiken en niet alleen bij 
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slechte weersomstandigheden, als atleten waarschijnlijk hun trainingspak nog aanhebben, maar ook 
indoor en outdoor bij mooi weer, als alle atleten al wedstrijd-klaar lijken te zijn.  
 

 Voorspannen 
 
Iedere starter heeft z’n eigen voorkeur voor het moment van voorspannen. Vroeg voorspannen geeft 
een handeling minder vlak voor het schot maar is onveiliger. Het advies is om een moment te kiezen 
dat goed bij je past maar dat zeker niet te kort voor het commando Klaar zit i.v.m. mogelijke activatie 
van het ET-systeem. Het ideale moment voor een rustige start ligt in de periode tussen kort na Atleten 
gereedmaken en kort voor Op uw plaatsen. 
 

 ET versus handtijd 
 
De startprocedure is gelijk ongeacht de wijze van tijdwaarneming. In beide gevallen moet de starter 
goede afspraken maken over de wijze waarop het signaal dat de tijdwaarneming gereed is voor de 
volgende start wordt gegeven. Indien er zowel ET als handtijd gebruikt wordt, wordt aanbevolen af te 
spreken dat de ET zowel de ET als de handtijd aan de starter vrij geeft. Dit zou kunnen worden 
afgesproken in combinatie met het vrijgeven van de horden door de scheidsrechter lopen. Bij gebruik 
van handtijd dient de starter er op te letten dat de revolver goed zichtbaar is voor de trap met 
tijdwaarnemers. De revolver dient zo ver mogelijk boven het hoofd gehouden te worden. 
 
Bij handtijdwaarneming is de zichtbaarheid van de vlam en rook van groot belang. Gebruik zo mogelijk 
zwart kruit patronen. Nitro-patronen zijn voor de handtijdwaarneming minder goed zichtbaar. 
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4. Onderbrekingen of valse starts  
 
Bij enige aanleiding tot onderbreking van de procedure, onderbreekt de starter de procedure met het 
commando Herstellen of Herstel, tenzij het startschot al gelost is, dan lost de starter nog een schot. 
Indien het wapen weigert blaast de starter hard op z’n fluit. Bij Herstel of bij een tweede schot of 
fluitsignaal nemen de atleten hun positie voor ‘t nummerblok of achter de stippellijn weer in. 
 
4.1 Toekennen valse start 
 
De beslissing een valse start toe te kennen is alleen aan de starter voorbehouden. Alleen in geval van 
twijfel of wanneer de recall-starter de start heeft onderbroken overlegt de starter met de recall-starter. 
Als de starter ervan overtuigt is dat een of meerdere atleten een valse start hebben gemaakt geeft hij 
het commando Baan (nummer). De startcommissaris toont daarna de juiste kaart en wijst de atleet 
eventueel op de consequenties als de atleet er blijk van geeft die niet te kennen. De starter hervat 
vervolgens de procedure vanaf het commando Op uw plaatsen. 
 
Voor het toekennen van een valse start is het niet noodzakelijk dat er een schot is gelost. Ook na het 
afbreken van een start met het commando Herstel is het mogelijk een valse start toe te kennen. 
 
4.2 Inzet startscheidsrechter 
 
Als de starter daar aanleiding toe ziet, bijvoorbeeld bij opzettelijk ophouden van de procedure 
(talmen), een voorbeweging of niet opvolgen van de commando’s, heeft de starter contact met de 
startscheidsrechter. De starter vertelt de startscheidsrechter wat hij heeft waargenomen en waarom 
dat aanleiding was de startprocedure te onderbreken. De startscheidsrechter onderneemt vervolgens 
actie. Welke actie dit is wordt door de scheidsrechter zelf besloten. 
In het geval de startscheidsrechter besluit de atleet alleen toe te spreken (en geen kaart geeft) geeft 
de starter het commando Geen valse start. De startcommissaris toont de atleten de groene kaart 
(‘geeft de atleten kans de kaart te zien’) terwijl hij voorlangs de atleten loopt en z’n uitgangspositie 
weer inneemt. De starter hervat vervolgens de procedure vanaf Op uw plaatsen. Als de scheidsrechter 
wel een gele of rode kaart heeft getoond volgt het commando Geen valse start, en wordt er door de 
startcommissaris geen groene kaart getoond en wordt de startprocedure hervat vanaf Op uw plaatsen. 
 
Het kan voorkomen dat er geen startscheidsrechter (ter plekke) is: 

 Stem van tevoren met wedstrijdleider en aanwezige scheidsrechters wat dan te doen. 
 ‘Kleine’ overtredingen kunnen worden gecorrigeerd door de starter (even het starterspodium 

af!) zonder scheidsrechter formaliteiten. 
 ‘Grotere’ overtredingen vragen de komst van de startscheidsrechter of een andere 

scheidsrechter! 
 De starter kan nooit de formele rol van de startscheidsrechter overnemen. 

 
4.3 Onder protest lopen 
 
Alleen de startscheidsrechter kan besluiten een atleet onder protest te laten meelopen. Bijvoorbeeld 
als er geen gelegenheid (lees tijd) is de correcte inschrijving van een atleet te controleren of wanneer 
de beslissing van een starter verder onderzoek vraagt.  
 
4.4 Overrulen door de startscheidsrechter 
 
De startscheidsrechter mag de beslissing van de starter overrulen maar niet eerder dan nadat die 
beslissing genomen is. Na overrulen van een (nog niet) toegekende valse start door de 
startscheidsrechter geeft de starter het commando Geen valse start of hij wijst alsnog een valse start 
toe aan een andere atleet waarna de startcommissaris de juiste kaart toont. De starter hervat de 
procedure vanaf het commando Op uw plaatsen. De startscheidsrechter kan niet aangeven welke 
baan een valse start moet krijgen. Hij kan enkel een gemaakte beslissing overrulen. 
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4.5 Videostartscheidsrechter 
 
Bij grote wedstrijden kan een videostartscheidsrechter worden ingezet die samen met de 
startscheidsrechter op de baan als startscheidsrechter functioneert. De videobeelden zijn idealiter 
beschikbaar voor de starter (bij de start) om hem te ondersteunen om de start (na onderbreking) te 
beoordelen op bijvoorbeeld een voorbeweging. Ook kunnen ze worden gebruikt door de (video) 
startscheidsrechter om de beslissing van de starter te onderzoeken op correctheid en ze kunnen dus 
leiden tot bijvoorbeeld het honoreren van een protest. Ze kunnen niet gebruikt worden om een valse 
start door de startscheidsrechter toe te kennen aan een atleet aangezien ‘Alleen de starter kan 
beslissen om een waarschuwing te geven of te diskwalificeren volgens de bepalingen van artikel etc.’. 
 
4.6 Bijzondere situaties 
 
Starten is pas echt leuk als zich bijzondere situaties voordoen waar de starter adequaat op dient te 
reageren. Een aantal van die situaties zijn hier opgenomen, ze komen mogelijk ook elders in het 
handboek aan de orde. 
 

 Meebewegen 
Als een atleet voor het startschot al beweegt kan het zijn dat een of meer andere atleten ook 
voor het schot gaan bewegen of zelfs te vroeg vertrekken. De vertrekkende atleet mag dan 
geen valse start gegeven worden. Op het moment dat een atleet als eerste een beweging 
maakt (zeker als het een voorwaartse beweging is of een hupje met de heupen) dient de start 
afgebroken te worden. De start is dan niet meer fair omdat de aandacht van de starter wordt 
verstoord. Afhankelijk van de situatie kiest de starter het passende vervolg, waarschijnlijk 
volstaat een gesprekje met de startscheidsrechter. Met het opdoen van ervaring groeit het 
vakmanschap van de starter om te beoordelen bij welke beweging van een atleet een faire 
start nog wel mogelijk is. De aanname dat een beweging wel meevalt, dat de aandacht van de 
start niet verstoord is en dat het tijdens het vervolg van de start wel goed komt en dat de start 
niet hoeft te worden afgebroken, zal in alle gevallen onjuist blijken. 

 Meegaan 
Als een atleet voor het startschot vertrekt (als in valse start) kan het gebeuren dat (een) 
andere atleet/atleten ook te vroeg vertrekken (als in valse start). Reglementair kunnen dan al 
die atleten een valse start krijgen. Het is echter aannemelijk dat het vertrekken van de eerste 
atleet andere atleten getriggerd ook te vertrekken. Deze atleten dienen daarom geen valse 
start te krijgen, dat zou niet fair zijn. Als een starter ervan overtuigt is dat de atleten niet op 
elkaar gereageerd hebben, moet de starter alle atleten die te vroeg vertrokken zijn een valse 
start geven. Bijvoorbeeld: Een atleet in baan 8 op de 400 m kan nooit te vroeg zijn vertrokken 
als reactie op een te vroeg vertrekkende atleet in baan 1. 

 Het startblok schiet los 
Het kan gebeuren dat tijdens de start het blok niet vast genoeg in de baan gedrukt is en 
losschiet zodra de atleet druk zet. In deze situatie moet hoe dan ook de start onderbroken 
worden. De start is niet fair en onveilig (voor de atleet). Hoewel het losschietende blok de 
atleet is aan te rekenen, moet geen valse start gegeven worden, de start als geheel is niet fair. 

 Geen signaal op de SIS (bij één atleet) 
Het is aan de atleet om goed in het blok te zitten (voeten in het blok) en daarmee een signaal 
op de SIS te genereren. Het kan gebeuren dat er toch geen signaal op de SIS gegeneerd 
wordt. Daar zijn twee vaker voorkomende oorzaken voor: 
 De atleet zit toch niet goed in het blok. 

Mogelijk heeft de startcommissaris dit gemist bij de controle van de blokken maar het kan 
ook daarna na het commando Klaar zijn ontstaan.  

 De atleet genereert niet genoeg druk op ’t blok. Bekend voorbeeld is de 4x400 m bij een 
lichte atlete met weinig startervaring. 

Als de oorzaak niet overtuigend buiten de atleet ligt is de consequentie bij een valse start dat 
de atleet geen protest kan aantekenen tegen de valse start. De gedachte daarbij is dat de 
atleet zich heeft onttrokken aan de waarneming van de SIS, hetgeen niet fair van de atleet is. 

 Ketsers 
Het kan gebeuren dat een kogel geen goede knal geeft bij het overhalen van de trekker, dit 
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wordt een ketser genoemd. Meestal is dan een put aan de slagzijde van de kogel te zien maar 
is de kogel aan de puntzijde niet opengebroken. In alle gevallen moet de start door de starter 
worden afgebroken gevolgd door het commando Geen valse start. Elke andere beslissing is 
niet fair. 

 Lawaai uit het publiek 
Bij storend lawaai uit het publiek of omgeving moet de start onderbroken worden, gevolgd 
door het commando Geen valse start. Elke andere beslissing is niet fair. Denk hierbij aan 
geluiden als een blaffende hond, een microfonist die plots overgaat naar verspringen en 
iemand die roept dat de baan niet vrij is. Dit is de reden dat de starter gehoorbescherming 
moet gebruiken die omgevingsgeluiden niet uitfiltert. 

 Trap is te laag 
Zoveel verschillende accommodaties zoveel verschillende starterstrappen. Niet elke 
starterstrap is geschikt, bijvoorbeeld omdat de trap te laag, te wankel of anderszins onveilig is. 
Elk beter alternatief is acceptabel. Het is belangrijk tijdig vrede te hebben met de beste optie 
die er is. 

 Alle banen een valse start! 
De kans dat inderdaad alle atleten te vroeg vertrekken is klein. Mogelijk hebben de atleten 
gereageerd op een geluid uit de omgeving en dan dient het commando Geen valse start 
gegeven te worden. Een andere oorzaak is de niet geringe kans dat de atleten het schot 
eerder hebben gehoord dan de starter. Met een elektronisch wapen met één conus is die 
situatie vrij eenvoudig te construeren. Als er geen maatregel voorhanden is en de wedstrijd 
door moet, beperkt het handboek zich tot een welgemeende boodschap: Sterkte. 

 Afronden van een onderbroken start. 
Het kan gebeuren dat een start moet worden afgebroken en dat de start pas na enige tijd kan 
worden hervat terwijl de atleten het startgebied hebben verlaten. Bijvoorbeeld bij een 
plotselinge regenbui of een benodigde reparatie. De voor de onderbreking gegeven valse 
starts blijven geldig. Het is belangrijk om de status bij de hervatting aan alle betrokkenen 
helder te (laten). Het wordt aanbevolen het commando Gereed maken wederom te geven. 
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5 Weg- & crosswedstrijden 
De startprocedure bij weg- en crosswedstrijden (ook snelwandelen) wijkt af van de startprocedure bij 
de baanonderdelen en lijkt het meest op de startprocedure voor snelwandelen op de baan. 
 
5.1 Voorbereidingen 
 
De inrichting van het startgebied bij een baanwedstrijd heeft de starter zelf in de hand. Bij een weg- of 
crosswedstrijd heeft de starter er meestal geen of heel weinig invloed op. De inrichting is dan aan de 
organisatie die rekening heeft te houden met budget, plaatselijke verordeningen, de 
winkeliersvereniging etc. Het startgebied is dan ook meestal niet optimaal. Het dringende advies is om 
op een zo vroeg als mogelijk moment contact op te nemen om je wensen op tafel te kunnen leggen. 
Elk startgebied is anders, toch zijn er aantal aspecten die je zeker moet benoemen: 
 

 Zicht en zichtbaarheid 
Als starter wil je goed zicht op het startgebied zodat je onregelmatigheden kan waarnemen, 
zodat je bijvoorbeeld een hek dat omvalt of iemand die onwel wordt kunt opmerken. 
Daarnaast wil je goed zichtbaar zijn voor de deelnemers maar zeker ook voor bijvoorbeeld de 
tijdwaarneming, het geluid en de microfonist. Vraag daarom een verhoogde positie op enige 
afstand van de startlijn, de hoek tot de startlijn is niet zo relevant. Als er meerdere mensen bij 
jou staan - de burgemeester of een andere prominent - moet de verhoogde positie groot 
genoeg zijn om alle aanwezigen plaats te kunnen laten nemen.  

 Verstaanbaarheid 
Vraag om een microfoon of laat ervoor zorgen dat de microfonist dicht bij je is. Spreek ook 
met de technicus van de muziek af wanneer de muziek zachter wordt of zelfs uitgaat. 

 Startvak 
Om de start fair en veilig te kunnen laten verlopen is het noodzakelijk dat het startvak met 
linten of hekken is gemarkeerd. Het startvak moet niet een naar de startlijn taps toelopende 
vorm hebben, er ontstaat dan te veel 'druk' als het schot geklonken heeft en de atleten gaan 
lopen. Idealiter is het startvak rechthoekig. Hekken voorkomen dat atleten zich op een laat 
moment vanaf de zijkant in het startvak proberen te wurmen. 

 Tijdwaarneming 
Er zijn meerdere elektronische systemen in omloop voor de tijdwaarneming bij weg- en 
crosswedstrijden, naast de stopwatch en de printerklok. Alle elektronische systemen werken 
met een mat, waar de atleten bij start en/of finish overheen moeten lopen, en een sensor die 
de atleet aan haar schoen of shirt draagt.  

 Overleg tevoren met de bedienaars van de elektronische tijdwaarneming over de volgende 
zaken: 
 Hoe ver moeten de atleten van de mat af staan om niet voor het schot al geregistreerd te 

worden? Die positie kan daarmee afwijken van de positie van de startlijn. 
 Staat het systeem altijd aan of moet het kort voor de start geactiveerd worden? In het 

laatste geval is kort voor de start afstemming nodig tussen starter en bedienaar en moet 
er dus sprake zijn van een vrije zichtlijn. 

 De automatische tijdwaarnemingssystemen bij weg- en cross wedstrijden zijn er vaak op 
gericht om netto tijden van iedere deelnemer te registreren - dat wil zeggen vanaf het 
moment dat de deelnemer de startlijn passeert tot het moment dat de deelnemer de 
finishlijn passeert. Toch wordt de bruto tijd - vanaf het moment van het startschot - 
gebruikt voor de plaatsbepaling en eventuele prijzen. Meestal is er geen automatische 
detectie van het startschot zoals bij de ET op een baanwedstrijd, maar moet de bediener 
van het systeem de tijdwaarneming handmatig starten. Zorg daarom voor een vrije 
zichtlijn tussen starter en tijdwaarneming. 

 
5.2 Op de wedstrijddag 
 
Een weg- of crosswedstrijd moet worden gestart door het afvuren van een startrevolver, een kanon, 
een luchthoorn of andersoortige geluidsapparatuur. De startcommando’s zijn die van de 
looponderdelen langer dan 400 m. Het advies is om bij wedstrijden, ongeacht het aantal deelnemers, 
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5 minuten, 3 minuten en 1 minuut voor de start aan de deelnemers kenbaar te maken hoelang het nog 
duurt voor er gestart wordt. Spreek dit goed af met de microfonist en de scheidsrechter bij de start. 
 
Atleten bij een weg- of crosswedstrijd staan meestal al - en met veel - bij de startlijn als de 
startprocedure nog beginnen moet. Tijdens de startprocedure komen er vaak nog deelnemers 
aanlopen die 't liefst vooraan gaan staan. Commando’s als Atleten Gereedmaken en Op uw plaatsen 
lijken dan wat onzinnig maar ze behoren wel te worden uitgesproken. Bij grote deelnemersaantallen 
zal de startcommissaris z'n gebruikelijke taak niet kunnen uitvoeren. 

In de praktijk werkt de volgende procedure goed, stem 'm goed af met de scheidsrechter: 

 Span geruime tijd voor de start 2 linten op zeker een meter na en vlak voor de startlijn. 
 Zorg ervoor dat atleten alleen van achteren naar de startlijn komen, vraag hulp aan 

scheidsrechter en marshalls. 
 Roep het 5 minutensignaal om (of laat de microfonist dat doen op aangeven van de SR of van 

jou). 
 Roep het 3 minutensignaal om (of laat de microfonist dat doen op aangeven van de SR of van 

jou). 
 Laat het lint net na de startlijn weghalen. 
 Roep het 1 minutensignaal om (of laat de microfonist dat doen op aangeven van de SR of van 

jou). 
 Laat de muziek langzaam zachter draaien tot helemaal stil op zo'n 15 seconden voor de start. 
 Laat het lint voor de startlijn zo'n 10 - 15 seconden voor de start weghalen. 
 Schot. 

Er zijn loopevenementen die gebruikmaken van een startband. Dat is een geluidsband die de 
deelnemers opzweept met muziek en aanmoedigingen en via een opgenomen stem de 
minutensignalen geeft en soms zelfs ook het schot. De starter heeft dan geen controle over de 
procedure, zeker niet als die moet worden onderbroken. Ook is het onmogelijk de start vlak voor het 
schot een klein aantal seconden op te houden omdat de bijvoorbeeld de wedstrijdleider nog wacht op 
parcoursvrijgave. Het advies is om als starter niet aan een wedstrijd met startband mee te werken. 

Het onderbreken van de start bij een weg- of crosswedstrijd kan noodzakelijk zijn als bijvoorbeeld de 
starter het signaal krijgt dat het parcours niet (meer) vrij is. Bij kleine deelnemersaantallen is het 
eenvoudig duidelijk te maken via de microfonist. Bij grotere deelnemersaantallen is het eigenlijk 
kansloos. Alle middelen zijn dan geoorloofd: de microfonist laten omroepen, alle muziek laten uitzetten 
en/of 't mondeling laten doorgeven van deelnemer aan deelnemers. Een alternatief is het met een 
aantal vrijwilligers op het parcours gaan staan met de armen gekruist boven het hoofd. 

Het is mogelijk dat een atleet een valse start maakt. Als één of meerdere atleten al in beweging zijn 
gekomen is het in alle gevallen aan te raden niet terug te schieten. Terugschieten geeft kans op grote 
chaos met kans op blessures en tijdsvertraging. De atleet kan eventueel na de finish alsnog worden 
gediskwalificeerd maar overzichtelijker is het de tijd van de atleet met een seconde te corrigeren, deze 
beslissing is overigens niet aan de starter. Formeel moet hiervoor de beslissing van de starter - om de 
start niet te onderbreken terwijl hiertoe wel aanleiding was - herzien worden door de 
(start)scheidsrechter. Het is dan ook aan de scheidsrechter van dienst om hier verdere actie op te 
ondernemen. 

Met name bij wegwedstrijden is er geregeld een prominent aanwezig om het schot te lossen. Om de 
start reglementair te houden is het noodzakelijk dat de prominent de procedure afwerkt op jouw 
aanwijzingen. Ook al lost de prominent het schot, de starter is ten alle tijde eindverantwoordelijk voor 
de start. 

Als de prominent jouw startrevolver gebruikt overtreden jullie allebei de wet. Hoewel deze overtreding 
een lage opsporingsprioriteit heeft, wordt het om deze reden afgeraden om jouw startrevolver uit te 
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lenen aan de prominent. Nood breekt wet en vanwege de veiligheid: Geef de revolver pas kort voor de 
start aan de prominent en 'pak' de revolver zo kort mogelijk na het schot weer af.  

De meeste prominenten hebben geen idee hoe de reglementaire startprocedure werkt. Onderstaande 
procedure is bruikbaar om ook met prominent een faire start te geven. 

 Zorg dat de startpositie ruimte biedt aan zowel de prominent als jezelf. 
 Instrueer de prominent zo vroeg mogelijk voor het schot, instructie in de laatste minuten met 

de microfonist actief en muziek en tunes aan is ondoenlijk. 
 Kijk of enige vorm van gehoorbescherming voor de prominent geregeld kan worden. 
 Benadruk het belang van de veiligheid bij het hanteren van de startrevolver. 
 Vertel de startprocedure en laat de prominent die herhalen. 

 Jullie staan allebei op de startpositie 
 Jij geeft wapen aan de prominent vlak voor lint wordt weggehaald, vinger langs het 

wapen. 
 De prominent beweegt z'n arm naar gestrekt omhoog als de starter 'tikje' aan de 

prominent geeft. 
 Schot als starter 'tikje' aan de prominent geeft. 
 Starter 'pakt' 't wapen meteen na het schot weer af. 
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6 De startrevolver & het wapenverlof 
 
LET OP! Dit deel van het handboek is geschreven als een korte introductie op de in Nederland 
geldende regels en bepalingen rond de omgang met een vuurwapen en heeft niet de pretentie daarbij 
volledig en/of correct te zijn. Het is niet mogelijk bij een vastgestelde overtreding van de wet je op het 
handboek te beroepen. Hetgeen zoals bepaald in de wet of door de lokaal bevoegde autoriteit gaat 
altijd boven de hieronder verstrekte algemene informatie. 
 
6.1 Wapenverlof 
 
Voor het gebruik en voorhanden hebben van een startrevolver is een wapenverlof noodzakelijk. Er zijn 
3 typen verlof: 
 

1. Verlof tot houden en/of 
2. Verlof tot vervoer en/of 
3. Verlof tot gebruik 

 
Het verlof wordt enkel verstrekt op naam van een persoon en niet op bijvoorbeeld ‘de vereniging’. In 
sommige regio’s wordt van deze regel afgeweken. Het verlof wordt verstrekt op een of meerdere 
specifiek(e) wapen(s) gekenmerkt door merk en serienummer. Het verlof wordt enkel verstrekt op een 
wapen dat is gemaakt als startrevolver of daartoe is omgebouwd door een erkende wapenhandelaar. 
Het is mogelijk een verlof te verkrijgen op een wapen dat juridisch of economisch eigendom is van een 
ander persoon of vereniging. Het uitlenen van een revolver aan een persoon die geen verlof op dat 
wapen heeft is niet toegestaan. Ook niet aan een prominent voor het lossen van een startschot, deze 
overtreding heeft echter een lage opsporingsprioriteit. 
 
6.2 Aanvragen verlof 
 
Wapenverloven worden alleen verstrekt nadat is voldaan een de wettelijke voorwaarden waarbij lokaal 
soms aanvullende voorwaarden gelden. Op de site van het ministerie van Justitie en Veiligheid is 
daarover veel informatie te vinden zoals: 
 

 Een aanvrager van een wapenvergunning moet zich persoonlijk melden bij de politie. 
 Een aanvrager moet meewerken aan een onderzoek naar zijn of haar psychische gesteldheid 

(e-screener). 
 Een aanvrager moet 3 contactpersonen opgeven bij wie de politie informatie kan opvragen 

over de aanvrager. 
 Een aanvrager moet zorgen voor een veilige opslagplaats voor de wapens en eventuele 

munitie. De politie komt dit ter plekke controleren. 
 Als een aanvrager een wapenvergunning krijgt moet hij of zij deze persoonlijk ophalen bij de 

politie. 
 
6.3 Verlengen verlof 
 
Het verlof moet, met een WM32 formulier, jaarlijks verlengd worden en om de 5 jaar vernieuwd. Het 
verlengen dient tijdig te gebeuren daar het verlof anders vervalt. Soms kan een verlengd verlof 
meteen worden meegenomen maar de regel is dat het verlengde verlof na 2 weken klaarligt om op te 
halen. Het verlof is pas verlengd bij ophalen! Hetgeen betekent dat de afspraak om te verlengen dus 
minimaal 2 weken voor de vervaldatum dient plaats te vinden. 
 
6.4 Verhuizing 
 
Zorg ervoor dat je verlof zo spoedig (binnen enkele dagen!) na een verhuizing (formele inschrijving bij 
de gemeente) wordt aangepast naar je nieuwe woonadres. Op dat moment dienen je kluizen al in je 
nieuwe woning geplaatst te zijn. Overleg met de politie voorafgaand aan de verhuizing. 
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Als de kluizen in de woning niet tijdig op orde zijn kan je wapens en munitie in bewaring geven bij een 
erkende wapenhandelaar. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden. Bewaar de bewaringsbon bij je 
verlof en stuur een kopie naar de politie. 
 
6.5 Aankoopproces  
 
Onderstaande is de theorie, er is geen garantie dat het zo zal gaan, zie ook hoofdstuk 6.10. 
 
Zoek een wapen uit bij een erkende wapenhandelaar. Zorg ervoor dat je het wapen daarbij zelf in 
handen hebt gehad. Bij de intentie tot kopen van het wapen zal de handelaar een optiebon opstellen. 
Sommige handelaren willen overigens dat de koper al een verlof op een ander wapen heeft. 
Vraag het gewenste verlof aan bij de politie (afdeling Bijzondere Wetten of Korpscheftaken) op dat 
wapen met medeneming van: 
 

 Ingevuld WM3 formulier, deze is te vinden op de site van de politie, of je huidige wapenverlof. 
 Startersverklaring van de Atletiekunie. Deze is aan te vragen bij de Atletiekunie. 
 Optiebon van de wapenhandelaar. Bij het aanvragen van een verlof op een wapen van een 

andere verlofhouder dient de toestemmingbrief en een kopie van de legitimatie van die 
verlofhouder te worden getoond. 

 Legitimatiebewijs. 
 Pasfoto’s. 

 
Een wapen kan ook worden overgenomen van een andere starter. Overweeg dat alleen als die starter 
op dat wapen een geldig verlof heeft.  
 
Voor de aankoop van een wapen moet een kluis aangeschaft en geïnstalleerd worden. Onderdeel van 
het aanvraagproces is een controle door de politie thuis naar de deugdelijkheid van de opslag. Na 
akkoord van de politie krijgt de starter zijn verlof inclusief bijlage waarop het wapen is genoteerd dat is 
aangeschaft. Vanaf dit moment kan het wapen worden opgehaald bij de wapenhandelaar en staat het 
op naam van de starter. Binnen een aantal dagen na aanschaf moet het wapen ter controle aan de 
politie worden aangeboden. 
 
6.6 Opslag 
 
Er zijn geen specifieke regels aan de kluis anders dan dat de kluis niet eenvoudig te openen, 
verwijderbaar en/of mee te nemen mag zijn. Wapen en patronen dienen gescheiden opgeslagen te 
worden: 
 

 In twee aparte kluizen. 
 Of in één kluis met een afsluitbaar binnencompartiment. 

 
Niemand mag toegang hebben tot de kluis/kluizen anders dan de verlofhouder. 
 
6.7 Controle 
 
Ongeveer eens per jaar komt de politie (onaangekondigd) het wapen en de opslag controleren. Er 
wordt dan gecontroleerd dat de wapens aanwezig zijn en ze op de juiste manier zijn opgeslagen.  
Tijdens deze controle mag alleen de verlofhouder de wapens tonen. Een gezinslid mag wel weten dat 
er een wapen aanwezig is, maar mag deze niet kunnen tonen. Het gezinslid mag zelfs de bewaarplek 
van de sleutels en/of code niet kennen, laat staan de kluis openen. 
 
6.8 Aanschaf patronen 
 
Patronen kunnen/mogen enkel bij een erkende wapenhandelaar worden gekocht na tonen van het 
verlof. Het is niet toegestaan patronen te bezitten of te kopen die niet passen bij het wapen zoals 
vermeld in het verlof. De lokale politie kan eisen stellen aan het maximaal aantal patronen dat is 
opgeslagen. 
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Grofweg zijn er in twee soorten knalpatronen leverbaar. 
 

 Zwart kruit. 
Deze patronen geven een harde knal en produceren veel rook en zijn daarom geschikt voor 
de nul-start, bij handtijdwaarneming en bij weg- en crosswedstrijden.  

 Nitro (NC). 
Deze patronen geven een minder harde knal en minder rook. Zijn geschikt voor 
baanwedstrijden met ET, zowel binnen als buiten. 

 
Zorg ervoor dat je de munitie zo droog mogelijk opslaat. Patronen die niet droog zijn hebben de 
neiging ketsers te geven. Er zijn meerdere merken in de handel, de leverbaarheid is echter niet 
gegarandeerd. Bestel je patronen daarom op tijd. Patronen van sommige merken produceren veel vuil 
waardoor je revolver kan gaan vastlopen. Overleg met je wapenhandelaar welke merk voor jouw 
wapen het meest geschikt is. 
 
6.9 Elektronisch wapen 
 
Met een goedgekeurd en/of gecertificeerd elektronisch startwapen kan en mag een atletiekwedstrijd 
geschoten worden. Zorg dat de boxen zo staan dat het geluid van het schot voor alle atleten goed 
hoorbaar is. Idealiter is er voor elke atleet een aparte box. Veel elektronische startwapens zijn niet 
voorzien van meerdere boxen maar slechts van één toeter (conus). Het is belangrijk het startgebied 
(dan) zo in te richten dat het schot voor alle atleten en de starter goed en gelijktijdig hoorbaar is.  
 
Om een faire start te garanderen is het noodzakelijk dat het geluid van het schot niet waarneembaar 
eerder bij de atleten is dan bij de starter. Dit kan eigenlijk alleen gerealiseerd worden door het geluid 
van het schot met een koptelefoon terug te koppelen aan de starter. Dit is niet met elk elektronisch 
wapen te realiseren. 
 
In praktijk zal het met één toeter en/of het ontbreken van terugkoppeling niet mogelijk blijken een faire 
start te garanderen. 
 
Laat je goed voorlichten over de werking van het elektronisch startwapen. 
 
6.10 Tips 
 

 Overleg met de politie voorafgaande aan de aankoop van een wapen en/of aanvragen verlof 
over de lokaal geldende details van de procedure. 

 Overleg met politie voorafgaande aan de aankoop en plaatsing van kluis over de lokaal 
geldende regelgeving. 

 Koop een 9mm revolver, liefst eentje van gehard staal. 
 Koop een revolver waarbij de gecombineerde haan/slagpin direct het knalpatroon raakt en niet 

eentje waarbij de haan de slagpin raakt waarna de slagpin de kogel raakt. Dit verkleint het 
risico op ‘ketsers’. 

 Koop een revolver met voldoende ruimte voor bevestiging van ET-startsignaaldetectie. 
 Het laten ombouwen van een ‘echte’ revolver tot een startrevolver is mogelijk niet bij de 

aankoopprijs van het wapen inbegrepen. 
 Zorg dat je bij de aankoop ook daadwerkelijk het wapen vasthoudt. Let hierbij op gewicht en 

formaat van de revolver t.o.v. van jouw hand. 
 Laat jaarlijks het wapen onderhouden en nakijken bij de wapenhandelaar. 
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7 Herkenbaarheid en bescherming 
 
7.1 Kleding 
 
In Nederland is afgesproken dat de starter rode bovenkleding (jas, trui enz.) draagt. Deze kleur is 
herkenbaar voor de omgeving en ook goed zichtbaar voor eventuele juryleden op de trap. De 
Atletiekunie geeft de gelegenheid om starterkleding aan te schaffen om te kunnen voldoen aan het 
kledingprotocol van officials. Het dragen van deze kleding is niet verplicht bij BWO-wedstrijden, maar 
wel gewenst.  
 
7.2 Gehoorbescherming 
 
Goede gehoorbescherming is verplicht voor elke starter die namens de Atletiekunie op een officiële 
atletiekwedstrijd actief is. Een wedstrijdleider is zelfs bevoegd om de starter weg te sturen als hij niet 
voorzien is van gehoorbescherming. Als je actief bent op een officiële atletiekwedstrijd is er sprake 
van een werkgever – werknemer verhouding. Goede gehoorbescherming is aan te schaffen bij een 
erkende audicien, deze gehoorbescherming wordt op maat gemaakt. Kies altijd de zwaarste klasse 
van gehoorbescherming. Let er daarbij op dat de gehoorbescherming omgevingsgeluiden niet uitfiltert 
en dus wel doorlaat. Ook het oor aan de andere zijde van het hoofd dan de zijde waar de revolver zich 
bevindt, dient beschermd te worden. Goede gehoorbescherming heeft een houdbaarheidsdatum. 
Vervang de gehoorbescherming bijtijds. 
 
Bij looponderdelen die worden gestart met een elektronisch wapen is gehoorbescherming niet 
noodzakelijk. 
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8. Categorieën met een uitzondering 
 
Bijna elke categorie heeft zich te houden aan de algemeen geldende startregels. Er zijn echter enkele 
uitzonderingen.  
 
8.1 U12 atleten 
 
U12 atleten zijn niet verplicht om een startblok te gebruiken. Het wordt door trainers wel gestimuleerd, 
maar het niet gebruiken van een startblok is toegestaan. Als het startblok wordt gebruikt moet het 
correct worden gebruikt. Daarnaast is er bij de U12 atleten geen sprake van een formele valse start, 
U12 atleten hebben namelijk altijd recht op een resultaat. Natuurlijk moet de start onderbroken worden 
dan wel teruggeschoten of hersteld worden als een atleet te vroeg start of daar om andere reden 
aanleiding voor is. Het tonen van kaarten is niet noodzakelijk en kan beter achterwege blijven.  
 
8.2 Masters 
 
Het geldende reglement voor de masterwedstrijden is het reglement van de WMA. In het Nederlandse 
reglement is hiervan een verkorte versie opgenomen. De belangrijkste afwijking, naast het aantal 
mogelijke valse starts, is dat de masters geen startblokken hoeven te gebruiken. In principe mag de 
master bij een start met startblokken elke willekeurige houding aannemen die hij prettig vindt. Dus ook 
staand met één hand aan de grond of geen knieën op de grond bij gebruik van een startblok.  
 
Masters die in een seniorenwedstrijd meedoen doen mee onder de regels van het seniorenreglement, 
inclusief verplicht gebruik van startblok en valse startregels. Tenzij door de wedstrijdleider is 
aangegeven dat hierop een uitzondering mag worden gemaakt. Dit moet in de vooraankondiging van 
de wedstrijd duidelijk gecommuniceerd zijn. 
 
8.3 WPA-atleten 
 
Voor WPA (voorheen IPC) atleten geldt dezelfde startprocedure als voor alle overige atleten. Per 
WPA-categorie is vastgelegd of zij wel of niet een startblok dienen te gebruiken, zie hiervoor het 
(WPA) reglement. Sommige WPA-categorieën mogen een hulpstuk gebruiken, dit mag geplaatst 
worden waar de atleet wil maar niet over de startlijn (Handen achter de lijn). De atleet hoeft het 
hulpstuk niet mee te nemen in de wedstrijd, het kan dus door de atleet worden achtergelaten om na 
de wedstrijd te worden opgehaald. 
 
Na het commando Op uw plaatsen mogen rolstoelers (wheelers) hun rolstoel tot aan de startlijn rijden, 
maar niet er overheen (Handen achter de lijn). Rolstoelers kunnen na het commando Klaar wel 
degelijk enige tijd volkomen bewegingsloos in de Klaar houding zitten. 
 
In rolstoelraces van 800 m en langer heeft de starter het recht de atleten terug te schieten voor een 
herstart als er sprake is van een botsing tussen atleten in de eerste 50 m, de starter is overigens niet 
verplicht om dit te doen. Zorg dat ’t einde van de 50 m is gemarkeerd en/of stem met de 
startscheidsrechter af wie waarneemt of een eventuele botsing binnen of buiten de eerste 50 m 
plaatsvindt. 
 
Omdat er in Nederland weinig wedstrijden zijn die conform het WPA-reglement gestart worden is 
raadzaam voor het starten van een serie met WPA-atleten de precieze regels in het reglement na te 
lezen of de startscheidsrechter te toetsen op zijn reglementskennis. 
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9. Start Informatie Systeem  
 
Bij gebruik van een Start Informatie Systeem (SIS, voorheen Valse Start Detectie) is het zaak dat de 
starter zich goed laat voorlichten over de werkwijze van het systeem. Als de SIS een signaal afgeeft 
MOET de starter de start onderbreken of terugschieten. De starter krijgt een signaal door een 
koptelefoon en/of luidsprekers op de blokken. Geadviseerd wordt het SIS signaal over de kastjes op 
de blokken uit te laten zetten en om geen gehoorbescherming te dragen onder de koptelefoon van de 
SIS. De SIS geeft aan wat de reactietijden zijn van alle atleten. Meestal door weergave op een scherm 
van de SIS en/of een afdruk/print op een strookje papier. Een reactietijd onder de 0.100 seconden is 
aanleiding tot diskwalificatie. Bij twijfel voordeel atleet! In principe is het indicatie van de SIS leidend. 
Tenzij: 
 

 De start onderbroken is (had moeten/kunnen worden), bijvoorbeeld vanwege een 
voorbeweging. 

 Er aanleiding is te veronderstellen dat de SIS niet correct werkend is. Bijvoorbeeld: 
 Als alle atleten dezelfde reactietijd toegekend hebben gekregen. 
 Als de SIS een meetwaarde geeft voor een baan die niet gebruikt wordt. 
 Waarschuwing: Een SIS is erg gevoelig voor een te lage spanning van de accu. Dit leidt 

tot afwijkend gedrag. 
 Er aanleiding is te veronderstellen dat, bijvoorbeeld, een gesignaleerde atleet reageerde 

op een atleet die nog eerder te vroeg vertrok. Of te wel: niet alle gesignaleerde atleten 
hoeven per se een diskwalificatie te krijgen. 

 
Tegen de beslissing van de starter op basis van SIS is geen protest mogelijk. Tenzij de gedetecteerde 
atleet aan kan tonen (bijvoorbeeld met videomateriaal) dat hij reageerde op een beweging van een 
andere atleet of een geluid uit de omgeving. 
 
Na signaleren van de SIS is het zaak dat er contact is tussen de SIS bedienaar en de starter over de 
signalering. Organiseer dit zo dat er door zo weinig mogelijk personen zo weinig mogelijk gelopen 
gaat worden. In eerste instantie is de door de SIS afgegeven signalering alleen relevant voor de SIS 
bedienaar en de starter. Het meetresultaat van de SIS, vaak in de vorm van een strookje papier, gaat 
dus eerst naar de starter en niet eerst naar de startscheidsrechter.  
 
Een SIS meet continue, zowel voor als na het schot. Er zijn grofweg 2 type meetmethoden in omloop: 
meting van de drukopbouw en meting van de versnelling van het blok. Alleen die laatste wordt in 
Nederland regulier gebruikt. De reactietijd wordt bepaald als zijnde de tijd tussen schot en de 
maximale drukopbouw dan wel versnelling. Deze tijd kan negatief zijn! Er zijn SIS’n die niet alleen de 
gemeten reactietijden leveren maar ook in grafische vorm het profiel van de gehele meting voor en na 
het schot. Alleen bij een SIS die is gebaseerd op drukmeting is deze grafiek bruikbaar. Het reglement 
geeft geen richtlijnen hoe dit profiel te interpreteren en te gebruiken is.  
 
In praktijk wordt de grafiek bijvoorbeeld gebruikt om aan te tonen dat er de gemeten reactietijd 
weliswaar de SIS heeft doen afgaan maar dat daarna de druk niet naar 0 is teruggelopen en er dus 
contact is gebleven tussen voeten en blok. In dat geval kan de startscheidsrechter besluiten een 
eventueel toegekende valse start te overrulen. 
 
Het interpreteren van de waveforms is niet altijd eenduidig. Vaak zullen de waveforms de overige 
waarnemingen bekrachtigen, maar soms trekken ze de correctheid van waarnemingen in twijfel. 
Overleg tijdens de interpretatie altijd met de startscheidsrechter en met de SIS bedienaren. Bij de 
interpretatie van waveforms is het belangrijk het uitgangspunt van de faire start voor ogen te houden. 
 
Hieronder een aantal voorbeelden van startsituaties en de bijbehorende waveforms. De SIS meet 
continue, de weergave is een periode die begint kort voor het schot tot kort na het schot. De 
horizontale as is de tijd in milliseconden waarbij het schot valt op t = 0 ms. De verticale doorgetrokken 
lijn heeft geen betekenis voor de beoordeling van de waveform. De horizontale als staat voor de 
gemeten druk op ’t blok. Het rode oppervlak onder waveform is de gemeten druk op het hele blok en 
dus op beide voetplaten samen. Onder normale omstandigheden geeft de eerste piek het moment van 
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loskomen van de achterste voet van de voetplaat aan, de tweede piek het moment van loskomen van 
de voorste voet. Voor het schot geeft de atleet al druk, na de tweede piek bouwt de druk snel af tot 
nul, de atleet heeft het blok dan volledig verlaten. De onderlinge verhouding van de twee pieken is 
gerelateerd aan onder andere de afstelling van de SIS en de manier waarop een atleet start. De 
tweede piek kan dan ook even hoog of hoger dan de eerste zijn. 
 
Een reguliere start geeft typisch een waveform als:  
 

 
Goed te zien is dat voor het schot de atleet druk heeft op ’t blok en stil zit. De maximale druk opbouw 
valt ruim na 100 ms. 
 
Een typische waveform bij een valse start heeft het volgende profiel: 
 

 
 
Goed te zien is dat al voor het schot de atleet een toenemende druk geeft op ’t blok na een aanloop 
met constante druk. De maximale druk opbouw valt ruim binnen de 100 ms. 
 
Een atleet die beeft (Trembling), niet alleen met z’n benen maar waarschijnlijk ook met z’n 
bovenlichaam laat op de waveform in de periode voor het schot een schommelende meetwaarde zien. 
Als het beven voor de starter te zien is en een faire start niet mogelijk maakt zal de start afgebroken 
worden. De atleet in de waveform heeft een piek in de drukopbouw ver boven de 100 ms. Als de piek 
onder de 100 ms had gelegen en de SIS dus afgegaan was kan op basis waveform worden besloten 
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de atleet door de startscheidsrechter te laten waarschuwen en geen valse start te geven. De atleet 
heeft immers niet stilgezeten. 

 
 
Een atleet die een voorbeweging maakt (Twitching) geeft op de SIS een waveform als in de onderste 
twee waveforms. Duidelijk is een derde drukopbouw piek te zien links van de gebruikelijke twee 
pieken. Omdat de waveform niet naar 0 terugloopt na de eerste piek heeft de atleet het contact met 
het blok op dat moment niet verloren. Voor de SIS is er geen reden te alarmeren aangezien de 
maximale drukopbouw na 100 ms plaatsvindt. Vrijwel zeker heeft de starter de voorbeweging zelf 
gezien als voorbeweging van de atleet en de start afgebroken.  
 
Het kan gebeuren dat de drukopbouw bij eerste piek alleen vanuit de benen is gegeven en niet 
vergezeld is gegaan met een beweging met een voor de starter zichtbaar deel van de atleet. Als de 
start geldig was, is de eerste piek niet relevant. Als de start echter vals zou zijn geweest en de SIS 
dus afgegaan was kan op basis van de waveform worden besloten de atleet door de 
startscheidsrechter te laten waarschuwen en geen valse start te geven. De atleet heeft immers niet 
stilgezeten. 
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8 Wedstrijdreglementen 
 
Paragraaf 8.1 is een 1-op-1 kopie van relevante delen van het AU Wedstrijdreglement 2022-2023 dat 
is gebaseerd op de World Athletics (WA, voorheen IAAF) competition rules. 
LET OP! De actuele wedstrijdreglementen gaan boven het handboek. De groene delen zijn niet 
regelgevend maar uitsluitend toelichtend. 
 
8.1 Wedstrijdreglement 
 
WORLD ATHLETICS (WA) – WEDSTRIJDREGELS 
 
18. (Artikel 125) Scheidsrechters 
 
18.1 Voor zover van toepassing moeten één (of meer) scheidsrechters worden aangewezen voor de 

call room, de looponderdelen, het snelwandelen, de technische onderdelen, de meerkampen en 
voor de looponderdelen en het snelwandelen buiten het wedstrijdterrein. Waar dat noodzakelijk 
wordt geacht moeten één of meer videoscheidsrechters worden aangesteld. De scheidsrechter 
die is benoemd om toezicht te houden op de starts wordt startscheidsrechter genoemd. De 
videoscheidsrechter werkt vanuit de video control room. Hij moet overleg plegen en moet kunnen 
communiceren met de andere scheidsrechters. 

 
Bij wedstrijden waar voldoende officials beschikbaar zijn en er daarom meer dan één scheidsrechter is 
benoemd voor de looponderdelen, wordt het sterk aangeraden om een startscheidsrechter te 
benoemen. Voor de duidelijkheid, de startscheidsrechter heeft in dat geval alle bevoegdheden 
behorende bij een scheidsrechter met betrekking tot de start en hij is niet verplicht om te rapporteren 
aan of te handelen via een andere ‘scheidsrechter lopen’ als hij zijn taak uitoefent. 
Als echter slechts één scheidsrechter is aangesteld voor de looponderdelen, wordt het sterk 
aanbevolen, rekening houdend met de rol en de bevoegdheden die de scheidsrechter heeft bij de 
start, dat deze scheidsrechter zich vlak bij de start bevindt (zeker bij looponderdelen die worden 
gestart vanuit startblokken) zodat hij getuige kan zijn van eventuele problemen bij de start en 
vervolgens ook snel en adequaat een beslissing kan nemen om de problemen op te lossen. Dit zal 
gemakkelijker zijn wanneer een door World Athletics gecertificeerd startinformatiesysteem in gebruik 
is. 
Indien dit niet het geval is en wanneer de ‘scheidsrechter lopen’ geen tijd heeft om zichzelf van de 
startlijn naar de finishlijn te verplaatsen (bij de 100 m, 100 m horden, 110 m horden en de 200 m) en 
ingeval hij mogelijk moet beslissen over de aankomstvolgorde, dan kan het een goede oplossing zijn 
om de startcoördinator (die veel ervaring als starter zou moet hebben) ook als startscheidsrechter te 
benoemen. 
 
18.3 Alleen in het geval dat de jury aankomst niet tot een beslissing kan komen over de volgorde van 

aankomst, hebben de scheidsrechters voor de looponderdelen of de scheidsrechters voor 
wedstrijden buiten het wedstrijdterrein de bevoegdheid hierover te beslissen. Zij hebben geen 
zeggenschap over die zaken waarvoor de chef snelwandelen verantwoordelijk is. 
Als hij het niet eens is met de beslissingen zoals die door het startteam genomen worden, heeft 
de startscheidsrechter (of als die niet is benoemd de betrokken scheidsrechter looponderdelen) 
de bevoegdheid om te beslissen over alle zaken die met de start te maken hebben, behalve als 
het gaat om een schijnbare valse start die is aangegeven door een WA erkend start informatie 
systeem, tenzij de scheidsrechter, om welke reden dan ook, vaststelt dat de informatie 
afkomstig van het systeem kennelijk niet nauwkeurig is. 
De scheidsrechter voor de meerkamp heeft de zeggenschap over de uitvoering van de 
meerkamp. Hij heeft ook de zeggenschap over het verloop van alle afzonderlijke onderdelen 
van de meerkamp (behalve in zaken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
startscheidsrechter, als die benoemd en beschikbaar is). 

 
22. (Artikel 129) Startcoördinator, starter en recall-starters 
 
22.1 De startcoördinator moet: 
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22.1.1 De werkzaamheden toewijzen aan de juryleden van het startteam. Echter in 
wedstrijden volgens paragraaf 1.1 van de definitie van Internationale Wedstrijden en in 
continentale wedstrijden en kampioenschappen bepaalt de Technisch Gedelegeerde 
welke onderdelen door de internationale starters gestart zullen worden. 

22.1.2 Toezicht houden op de werkzaamheden die door ieder teamlid moeten worden 
uitgevoerd. 

22.1.3 Na opdracht van de wedstrijdleiding, de starter ervan op de hoogte stellen dat alles in 
gereedheid is om met de startprocedure te beginnen (bijvoorbeeld dat de jury tijd, jury 
aankomst en - indien van toepassing - de chef fotofinish, de chef transpondertijd, en 
de windmetercontroleur gereed zijn). 

22.1.4 Optreden als tussenpersoon tussen de bedieners van de apparatuur voor 
tijdregistratie en de jury. 

22.1.5 Alle documenten bewaren die tijdens de start geproduceerd worden, inclusief de 
documenten met daarop de reactietijden en / of - indien beschikbaar - de 
staafdiagrammen van de valse start. 

22.1.6 Zorgen dat het bepaalde van regel 16.8 of 39.10.3 van de Technische Regels volgens 
de procedure zoals bepaald in regel 16.9 van de Technische Regels wordt uitgevoerd. 

 
Alle leden van het startteam moeten goed op de hoogte zijn van de regels en hoe ze moeten worden 
geïnterpreteerd. Voor het team moet ook duidelijk zijn welke procedures er gevolgd worden, wanneer 
de regels worden toegepast, zodat de onderdelen zonder vertraging doorgaan. Het startteam moet de 
respectievelijke taken en rollen van elk lid van het team goed begrijpen, vooral de starter en de 
startscheidsrechter. 
 
22.2 De starter, wiens primaire verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat alle deelnemers 

een eerlijke en gelijkwaardige start hebben, heeft de volledige zeggenschap over de atleten op 
de respectievelijke startplaatsen. Als er een start informatiesysteem wordt gebruikt, als hulp bij 
wedstrijden waarbij vanuit startblokken gestart wordt, is regel 16.6 van de Technische Regels 
van toepassing. 

22.3 De starter moet zich zodanig opstellen dat hij gedurende de startprocedure zicht heeft op alle 
atleten. 
Vooral in wedstrijden waarbij gestart wordt vanachter versprongen startlijnen in afzonderlijke 
banen, wordt aanbevolen gebruik te maken van een microfoon om de commando's, het 
startschot en een eventueel recall signaal, door middel van luidsprekers gelijktijdig aan de 
atleten in de afzonderlijke banen kenbaar te maken. 
Opmerking: De starter moet een zodanige plaats innemen dat hij alle startende atleten binnen 
een nauwe gezichtshoek kan waarnemen. Bij wedstrijden waarin gestart wordt vanuit 
startblokken moet hij vanuit zijn positie kunnen vaststellen of alle atleten na het commando 
Klaar stilzitten voordat hij de startrevolver afvuurt of de startapparatuur activeert. (in dit 
reglement wordt voor alle startapparatuur de term startrevolver gebruikt). Als bij een start met 
versprongen startlijnen geen luidsprekers worden gebruikt, stelt de starter zich op een zodanige 
plaats op, dat de afstand tussen hem en elke atleet ongeveer gelijk is. Als dit niet mogelijk is, 
moet de startrevolver deze plaats innemen en door middel van een elektronisch contact worden 
afgevuurd. 

 
De commando’s van de starter moeten duidelijk zijn en door alle atleten gehoord kunnen worden, 
maar de starter, tenzij hij ver verwijderd is van de atleten en geen luidsprekersysteem heeft, moet 
voorkomen dat hij schreeuwt terwijl hij de commando’s geeft. 
 
22.4 Er moeten één of meer recall-starters ter ondersteuning van de starter worden aangewezen. 

Opmerking: Voor de 200 m, de 400 m, de 400 m horden, de 4 x 100 m, de 4 x 200 m, de medley 
estafette en de 4 x 400 m estafette moeten tenminste twee recall-starters worden aangewezen. 

22.5 Elke recall-starter stelt zich zo op dat hij alle hem toegewezen atleten kan zien. 
22.6 Elke starter of recall-starter die enige overtreding van de regels waarneemt moet de 

startprocedure afbreken. Na een valse of afgebroken start moet de recall-starter zijn 
waarnemingen aan de starter rapporteren, die beslist of en aan welke atleet een waarschuwing 
moet worden gegeven (zie ook regel 16.7 en 16.10 van de Technische Regels). 
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22.7 Alleen de starter kan beslissen om een waarschuwing te geven of te diskwalificeren volgens de 
bepalingen van de regels 16.7, 16.8 en 39.10.3 van de Technische Regels (zie ook regel 18.3 
van de Wedstrijdregels). 

► NED 
22.8 Als geen startcoördinator is aangesteld moeten de taken van de leden van het startteam door de 

wedstrijdleider worden toegewezen. 
 
Het is noodzakelijk om rekening te houden met regel 18.3 van de Wedstrijdregels bij het interpreteren 
van zowel de bovenstaande regel als van regel 16 van de Technische Regels, want in feite zijn zowel 
de starter als de scheidsrechter verantwoordelijk voor de starts en kunnen zij beiden bepalen of een 
start eerlijk is geweest.  
Aan de andere kant heeft een recall-starter deze bevoegdheid niet en, alhoewel hij de start kan 
terugschieten, kan hij daarna niet eenzijdig handelen en moet hij eenvoudigweg zijn observaties aan 
de starter melden. 
De “Starting Guidelines” kunnen worden gedownload van de World Athletics-website. 
 
23. (Artikel 130) Startcommissarissen 
 
23.1 De startcommissaris ziet erop toe, dat de atleten in de juiste serie of looponderdeel deelnemen 

en dat de startnummers op de juiste manier worden gedragen. 
23.2 De startcommissaris plaatst de atleten in de aangewezen baan of op de aangewezen plaats. 

Hij stelt ze ongeveer 3 m achter de startlijn op (bij een start met versprongen startlijnen 
ongeveer 3 m achter elke startlijn). Zodra de atleten deze posities hebben ingenomen, geeft hij 
een teken aan de starter dat alles gereed is. Als opnieuw moet worden gestart, stelt de 
startcommissaris de atleten wederom op dezelfde plaatsen op. 

23.3 De startcommissaris is ervoor verantwoordelijk dat de estafettestokken voor de eerste atleten 
in de estafette beschikbaar zijn. 

23.4 Na het commando Op uw plaatsen moet de startcommissaris er op toezien dat aan het 
bepaalde in de regels 16.3 en 16.4 van de Technische Regels wordt voldaan. 

23.5 In het geval van een valse start moeten de startcommissarissen handelen volgens de 
bepalingen in regel 16.9 van de Technische Regels. 

 
WORLD ATHLETICS (WA) – TECHNISCHE REGELS 
 
8. (Artikel 146) Protesten en beroep 
 
8.4 Looponderdelen 

8.4.1 Als een atleet direct mondeling protesteert tegen de toewijzing van een valse start, 
mag de startscheidsrechter (of als die niet is benoemd de betrokken scheidsrechter 
looponderdelen), als hij op enigerlei wijze twijfelt, toestaan om die atleet “onder 
protest” te laten deelnemen, om de rechten van alle betrokkenen te beschermen. 
Deelname “onder protest” is niet toegestaan als de valse start wordt aangegeven door 
een door World Athletics gecertificeerd start informatie systeem, tenzij de 
scheidsrechter, om welke reden dan ook, beslist dat de informatie afkomstig van dat 
systeem kennelijk niet nauwkeurig is. 

8.4.2 Een protest kan zijn gebaseerd op het feit dat de starter na een valse start verzuimd 
heeft de atleten terug te roepen, of volgens de bepalingen van regel 16.5 van de 
Technische Regels verzuimd heeft de start af te breken. Het protest mag alleen 
worden ingediend door of namens een atleet die de wedstrijd heeft voltooid. Als het 
protest wordt toegewezen moet elke atleet die vals is gestart of die door zijn gedrag 
de aanleiding tot het afbreken van de start zou zijn geweest en die zich volgens de 
regels 16.5, 16.7, 16.8 of 39.8.3 van de Technische Regels heeft blootgesteld aan een 
mogelijke waarschuwing of diskwalificatie, ook daadwerkelijk worden gewaarschuwd 
of gediskwalificeerd. Onafhankelijk van het feit of er atleten al of niet zijn 
gewaarschuwd of gediskwalificeerd, heeft de scheidsrechter de bevoegdheid om het 
onderdeel of een deel van het onderdeel nietig te verklaren en te laten overlopen, als 
naar zijn mening de rechtvaardigheid daarmee gediend is. 
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Opmerking: Het recht van protest en beroep in regel 8.4.2 van de Technische Regels 
blijft van toepassing of er nu wel of geen start informatie systeem is gebruikt. 

8.4.3 Als een protest of beroep van een atleet die door een onterechte valse start van een 
onderdeel is uitgesloten na afloop van de race wordt toegekend, dan moet de atleet in 
de gelegenheid worden gesteld om alleen over te lopen om zo een tijd voor dat 
onderdeel neer te kunnen zetten en dus, indien van toepassing, door te gaan naar de 
volgende ronden. Geen enkele atleet mag tot een volgende ronde worden toegelaten, 
zonder dat hij in alle ronden heeft deelgenomen, tenzij de scheidsrechter of de jury 
d’appel anders besluit door bijzondere omstandigheden voor dat geval, bijv. te weinig 
tijd tot de volgende ronde, of de lengte van de race. 
Opmerking: Deze regel mag door de scheidsrechter of door de jury d’appel ook 
worden toegepast in andere omstandigheden waarin dit passend wordt geacht (zie 
regel 17.2 van de Technische Regels). 

8.4.4 Als een protest wordt ingediend door of namens een atleet of ploeg die bij een 
looponderdeel niet gefinisht is, dan moet de scheidsrechter eerst vaststellen of de 
atleet of ploeg gediskwalificeerd was of had moeten worden wegens een overtreding 
van de regels, die niet in verband staan met het ingediende protest. Als dat het geval 
is moet het protest worden afgewezen. 

 
Wanneer een startscheidsrechter moet beslissen over een onmiddellijk mondeling protest van een 
atleet bij een valse start, en er redelijkerwijs een kans bestaat dat het protest van de atleet stand 
houdt, dan moet de startscheidsrechter alle relevante informatie verzamelen en afwegen, en de atleet 
toestaan om onder protest mee te laten lopen. Na de race moet er een definitieve beslissing worden 
genomen door de scheidsrechter, een beslissing die voorgelegd zou kunnen worden aan de jury 
d’appel. Maar voor de duidelijkheid: de scheidsrechter zou een atleet niet moeten toestaan onder 
protest mee te lopen als de valse start is geregistreerd door een start informatie systeem dat correct 
blijkt te werken, of in gevallen waar het door visuele waarneming heel duidelijk is dat een atleet een 
valse start heeft gemaakt en er dus geen geldige reden is om het protest toe te staan. 
Deze regels zijn niet alleen van toepassing als de starter verzuimd heeft om een valse start terug te 
schieten, maar ook als de starter verzuimde om de startprocedure op een correcte wijze af te breken. 
In beide situaties moet de scheidsrechter alle factoren die van invloed zijn geweest op het specifieke 
geval in beschouwing nemen en moet beslissen of de race (of deel daarvan) moet worden 
overgelopen. 
Twee voorbeelden. Bij een marathon is het niet logisch en nodig om de wedstrijd over te laten lopen 
wanneer een atleet na een niet teruggeschoten valse start finisht. Maar bij een sprintonderdeel ligt het 
anders: als een atleet verantwoordelijk is voor een valse start en niet wordt teruggeschoten, kan hij de 
start en de daaropvolgende race van andere atleten hebben beïnvloed. 
Een ander voorbeeld, in een voorronde of misschien nog duidelijker een looponderdeel van de 
meerkamp, waar het duidelijk is dat slechts één of enkele atleten benadeeld zijn door het niet 
terugschieten bij een valse start, kan de scheidsrechter besluiten dat alleen de benadeelde atleten de 
mogelijkheid krijgen om over te lopen en zo ja onder welke voorwaarden. 
Regel 8.4.3 van de Technische Regels is specifiek van toepassing in situaties dat een atleet ten 
onrechte een valse start krijgt toegewezen en dus wordt uitgesloten van een race. 
 
15. (Artikel 161) Startblokken  
 
15.1 Bij alle looponderdelen tot en met 400 m (inclusief de eerste loper bij de 4 x 200 m, de medley 

relay, de 4 x 400 m en de Zweedse estafette) moeten startblokken worden gebruikt. Bij alle 
andere looponderdelen mogen geen startblokken worden gebruikt. Van de voor de start 
gereedliggende startblokken mag geen enkel deel de startlijn overlappen of uitsteken buiten de 
toegewezen baan, met als uitzondering dat het achterste gedeelte van het frame mag 
uitsteken voorbij de rechter lijn van die baan, als daardoor andere atleten niet worden 
gehinderd. 

15.2 Startblokken moeten aan de volgende eisen voldoen: 
15.2.1 De startblokken moeten bestaan uit twee voetplaten, waar de atleet in de 

startpositie zijn voeten tegenaan plaatst en die moeten zijn gemonteerd op een 
onbuigzaam frame. De constructie van het frame moet geheel onbuigzaam zijn en 
mag de atleet geen oneerlijk voordeel verschaffen. Het frame mag, bij het verlaten 
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van de blokken, op geen enkele manier een obstakel vormen voor de voeten van 
de atleet. 

15.2.2 De voetplaten moeten onder een hoek zijn geplaatst, die past bij de starthouding 
van de atleet. Zij mogen vlak of enigszins hol zijn. Het oppervlak van de voetplaten 
moet geschikt zijn om er de punten van de spikes in te plaatsen, óf door gleuven óf 
door inkepingen, dan wel door het oppervlak te bekleden met materiaal dat 
geschikt is voor het gebruik van spikes. 

15.2.3 De bevestiging van de voetplaten aan het frame mag instelbaar zijn, maar wel 
zodanig, dat tijdens de start geen beweging mogelijk is. In ieder geval moeten de 
voetplaten afzonderlijk van elkaar zowel in voorwaartse als achterwaartse richting 
verplaatsbaar zijn. De platen moeten worden vastgezet met stevige klemmen of 
met een sluitmechanisme, dat gemakkelijk en snel door de atleet kan worden 
bediend. 

15.2.4 Ze moeten met een aantal pennen of punten zodanig worden vastgezet, dat ze de 
minst mogelijke schade aan de baan toebrengen. De startblokken moeten snel en 
gemakkelijk weer kunnen worden verwijderd. Het aantal, de dikte en de lengte van 
de pennen of punten is afhankelijk van de constructie van de baan. De verankering 
moet zodanig zijn dat de startblokken tijdens de start niet kunnen bewegen. 

15.2.5 Als een atleet zijn eigen startblokken wil gebruiken, moeten die voldoen aan de 
bepalingen van dit reglement. Aan het ontwerp en de constructie van die 
startblokken worden geen eisen gesteld, zolang andere atleten er niet door worden 
gehinderd. 

15.3 Bij wedstrijden die vallen onder paragrafen 1.1, 1.2, 1.3 en 1.6 van de definitie van 
Internationale Wedstrijden en voor alle prestaties die voor erkenning van een wereldrecord 
volgens regel 32 of 34 van de Wedstrijdregels worden ingediend, moeten startblokken 
worden gebruikt die zijn verbonden met een door World Athletics goedgekeurd start informatie 
systeem. Dit systeem wordt eveneens sterk aanbevolen voor andere wedstrijden. 
Opmerking: Daarnaast mag ook een automatisch recall systeem worden gebruikt, mits dit 
voldoet aan de reglementen. 

15.4. Bij wedstrijden die vallen onder paragrafen 1.1 tot 1.6 van de definitie van Internationale 
Wedstrijden moeten de atleten de startblokken gebruiken die door de organisatoren ter 
beschikking zijn gesteld. In andere wedstrijden die op kunststofbanen worden gehouden, 
hebben de organisatoren het recht te eisen dat uitsluitend startblokken worden gebruikt die 
door de organisatoren ter beschikking zijn gesteld. 

 
Deze regel moet tevens zo worden geïnterpreteerd dat: 
a. geen enkel deel van het frame of de voetplaten de startlijn mag overlappen; 
b. alleen het frame (maar geen enkel deel van de voetplaat) mag uitsteken in de rechts 

naastliggende baan, zolang er geen hinder van wordt ondervonden. Dit geeft de gangbare 
praktijk weer dat bij de start in een bocht, atleten hun blokken schuin neerzetten om meteen na 
de start hun ideale lijn te lopen. 

Het gebruik van lampen, uitsluitend door dove en / of slechthorende atleten, bij de start van wedstrijden 
is toegestaan en wordt niet gezien als assistentie. Het is echter de zaak van de atleet of zijn team, dat 
dergelijke apparatuur wordt bekostigd en geleverd en dat het compatibel is met het gebruikte 
startsysteem, tenzij er bij een specifieke wedstrijd een technische partner is aangewezen die daarin kan 
voorzien. 
 
16. (Artikel 162) De start 
 
16.1 De start van een looponderdeel wordt aangegeven door een 50 mm brede witte lijn. Bij alle 

looponderdelen, die niet in aparte banen worden gelopen, moet de startlijn in een zodanige 
boog worden uitgezet dat alle atleten dezelfde afstand naar de finish afleggen. Bij alle 
afstanden moeten de startposities, kijkend in de looprichting, genummerd zijn van links naar 
rechts. 
Opmerking (i): In het geval van looponderdelen die buiten het stadion gestart worden, mag de 
startlijn maximaal 0,30 m breed zijn en van een willekeurige kleur, zolang die duidelijk 
contrasteert met het oppervlak van het startgebied. 
Opmerking (ii): de startlijn van de 1 500 m of iedere andere gebogen startlijn mag voorbij de 
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buitenbaan worden verlengd als daar tenminste dezelfde kunststof ondergrond beschikbaar is. 
 
Om de startprocedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en om bij grotere wedstrijden de 
deelnemers zo goed mogelijk voor te kunnen stellen wordt verwacht dat de atleten worden opgesteld 
met het gezicht in de looprichting.  
 
16.2 Met uitzondering van hetgeen in onderstaande opmerking is vermeld, moeten bij alle 

internationale wedstrijden de commando’s van de starter gegeven worden in zijn eigen taal, in 
het Engels of in het Frans. 
16.2.1 In wedstrijden tot en met 400 m (inclusief de 4 x 200 m, de medley relay, zoals 

gedefinieerd in regel 24.1 van de Technische Regels, de 4 x 400 m en de Zweedse 
estafette) luiden de commando’s: Op uw plaatsen en Klaar. 

16.2.2 Bij alle wedstrijden over afstanden langer dan 400 m (behalve de 4 x 200 m, de 
medley relay, de 4 x 400 m en de Zweedse estafette) luidt het commando Op uw 
plaatsen. 

16.2.3 Voor alle wedstrijden geldt, dat als de starter volgens regel 16.5 van de Technische 
Regels niet overtuigd is dat alles gereed is om de startprocedure na het Op uw 
plaatsen voort te zetten, of als hij om een andere reden de start afbreekt, moet hij 
het commando Herstellen geven. 

Alle looponderdelen moeten normaal gesproken worden gestart door het afvuren van een naar 
boven gerichte startrevolver. 
Opmerking: In wedstrijden volgens paragrafen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 en 1.9 van de definitie van 
Internationale Wedstrijden moeten de commando’s van de starter in het Engels gegeven 
worden. 

 
De starter moet de startprocedure pas beginnen zodra hij er zeker van is dat de tijdwaarnemers, de jury 
aankomst en, bij wedstrijden tot en met 200 m, de windmeter gereed zijn. Het communicatieproces 
tussen de start en het finishgebied en tijdwaarnemers verschilt met het niveau van de wedstrijd. Bij 
wedstrijden die volgens paragrafen 1.1 tot 1.6 van de definitie van Internationale Wedstrijden worden 
georganiseerd en bij vele andere wedstrijden van hoog niveau is altijd een servicebedrijf 
verantwoordelijk voor de elektronische tijdwaarneming en het start informatiesysteem. In dat geval zullen 
er technici zijn die voor de communicatie verantwoordelijk zijn. Bij andere wedstrijden kunnen 
verschillende soorten systemen worden gebruikt zoals portofoons, telefoons, of het gebruik van vlaggen 
of (zwaai-)lichten.  
 
16.3 Bij alle wedstrijden tot en met 400 m (inclusief de 4 x 200 m, de medley relay, de 4 x 400 m 

en de Zweedse estafette) zijn een geknielde start en startblokken verplicht. Na het 
commando Op uw plaatsen moet de atleet naar de startlijn gaan en geheel binnen de hem 
toegewezen baan zijn plaats innemen achter de startlijn. Een atleet mag noch de startlijn noch 
de grond voorbij de startlijn met zijn handen of voeten aanraken als hij zich in de startpositie 
bevindt. Beide handen en tenminste één knie moeten in contact zijn met de grond en beide 
voeten moeten in contact zijn met het startblok. Op het commando Klaar moet de atleet direct 
zijn uiteindelijke startpositie innemen, waarbij beide handen contact met de grond en beide 
voeten contact met de voetplaten van de startblokken moeten houden. 
Zodra de starter zich ervan overtuigd heeft dat alle atleten stabiel de juiste starthouding 
hebben aangenomen moet de revolver worden afgevuurd. 

 
In alle wedstrijden met geknielde start moet de starter zijn arm met de revolver omhoogsteken zodra de 
atleten stil in hun blokken zitten en dan het commando Klaar geven. Hij moet wachten totdat alle atleten 
stil zitten en moet dan de revolver afvuren. 
De starter moet zijn arm niet te vroeg omhoogsteken, met name wanneer er handtijdwaarnemers zijn. 
Het wordt aangeraden dat hij zijn arm pas omhoog steekt wanneer hij denkt dat hij op het punt staat om 
het commando Klaar te geven. 
Er is geen regel die de tijd bepaalt tussen de commando’s Op uw plaatsen en Klaar enerzijds en tussen 
het commando Klaar en het startschot anderzijds. De starter moet de atleten laten vertrekken zodra zij 
bewegingloos in de juiste startpositie zitten. Dat betekent dat hij voor bepaalde starts de revolver vrij snel 
kan afvuren maar aan de andere kant ook iets langer moet wachten om ervoor te zorgen dat alle atleten 
stabiel in hun startpositie zijn.  



 

November 2022 - 31 -  

 
16.4 Bij alle wedstrijden langer dan 400 m (met uitzondering van de 4 x 200 m, de medley relay, de 

4 x 400 m en de Zweedse estafette) moet worden gestart vanuit een staande positie. Na het 
commando Op uw plaatsen moet de atleet naar de startlijn gaan (en geheel binnen de hem 
toegewezen baan bij onderdelen die in banen gestart worden) zijn plaats innemen achter de 
startlijn. Een atleet mag in de startpositie niet de grond met zijn hand of handen en / of de 
startlijn of de grond voorbij de startlijn met zijn voeten aanraken. Zodra de starter zich ervan 
overtuigd heeft dat alle atleten stabiel de juiste starthouding hebben aangenomen moet de 
revolver worden afgevuurd. 

 
16.5 Voor zover van toepassing moeten de atleten op het commando Op uw plaatsen of Klaar 

direct en zonder aarzelen hun uiteindelijke startpositie innemen. Als de starter, nadat de 
atleten hun plaatsen hebben ingenomen, om welke reden dan ook, meent dat nog niet alles 
gereed is om de startprocedure voort te zetten, moet hij allen opdracht geven om zich van de 
startplaats te verwijderen, waarna de startcommissaris de atleten opnieuw achter de 
verzamellijn opstelt (zie ook regel 23 van de Wedstrijdregels). 

` Als een atleet naar het oordeel van de starter, 
16.5.1 na het commando Op uw plaatsen of Klaar, maar voor het afvuren van de 

startrevolver, zonder geldige reden (waarbij de desbetreffende scheidsrechter die 
reden moet beoordelen) het afbreken van de startprocedure veroorzaakt, 
bijvoorbeeld door het opsteken van de hand en/of door op te staan of rechtop te 
gaan zitten vanuit de geknielde startpositie, of 

16.5.2 de commando’s Op uw plaatsen of Klaar niet opvolgt of niet meteen en onverwijld 
zijn startpositie heeft ingenomen, of 

16.5.3 na het commando Op uw plaatsen of Klaar door een geluid, beweging of op een 
andere manier de andere atleten in het looponderdeel stoort, 

dan moet de starter de start afbreken. 
De scheidsrechter kan de atleet waarschuwen voor onbehoorlijk gedrag (of diskwalificeren in 
het geval van een tweede overtreding van de regels tijdens dezelfde wedstrijd) volgens regel 
18.5 van de Wedstrijdregels en regel 7.2 van de Technische Regels. Een groene kaart wordt 
dan niet getoond. Wanneer echter door een externe oorzaak de start wordt afgebroken, of 
wanneer de scheidsrechter het niet eens is met de beslissing van de starter, dan moet door de 
startcommissaris aan alle deelnemende atleten een groene kaart getoond worden om aan te 
geven dat geen enkele atleet een valse start had veroorzaakt. 

 
De verdeling van de regels die gerelateerd zijn aan de start, in disciplinaire zaken (volgens regel 16.5 
van de Technische Regels) en valse starts (regels 16.7 en 16.8 van de Technische Regels) zorgt ervoor 
dat niet het gehele deelnemersveld wordt bestraft voor de acties van een enkele atleet. Om de integriteit 
van de bedoeling van deze verdeling te handhaven is het belangrijk dat starters en scheidsrechters net 
zo nauwgezet zijn in de toepassing van regel 16.5 van de Technische Regels als in het detecteren van 
valse starts. 
Bij dergelijk gedrag, hetzij opzettelijk, hetzij onopzettelijk misschien door nervositeit, zou regel 16.5 van 
de Technische Regels moeten worden toegepast, hoewel slechts het toepassen van regel 16.2.3 van de 
Technische Regels passend zou zijn wanneer de starter van mening is dat het onbedoeld was. 
Omgekeerd zullen er ook momenten zijn waarop een atleet een geldige reden heeft om te vragen een 
start af te breken. Daarom is het van vitaal belang dat met name de startscheidsrechter aandacht heeft 
voor omstandigheden rondom de start, en omgevingsfactoren waarvan de starter zich mogelijk niet 
bewust is omdat hij gefocust is op de start en / of een headset draagt. 
In dergelijke gevallen moeten de starter en de startscheidsrechter redelijk handelen en hun beslissing 
efficiënt en duidelijk aangeven. Zo nodig kunnen de redenen voor die beslissing aan de atleten worden 
medegedeeld en zo mogelijk of desgewenst ook aan de omroepers, de televisieverslaggevers etc. 
middels het communicatienetwerk. 
Een groene kaart moet niet worden getoond in gevallen waar al een gele of rode kaart is getoond.  
 
Valse start 
16.6 Als een door WA goedgekeurd start informatie systeem wordt gebruikt moeten de starter en 

/ of een daarvoor aangewezen recall-starter koptelefoons dragen zodat het akoestische 
signaal van het systeem dat een mogelijke valse start aangeeft (d.w.z. als de reactietijd 
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minder dan 0,100 seconde is) duidelijk hoorbaar is. Als het startschot is gelost moet er, 
zodra de starter en / of de aangewezen recall-starter het akoestisch signaal hoort, 
teruggeschoten worden. De starter moet onmiddellijk de reactietijd en alle andere 
beschikbare informatie zoals die door het start informatie systeem wordt aangegeven 
controleren om vast te stellen of en zo ja welke atleet of atleten verantwoordelijk was of 
waren voor de valse start. 

 Opmerking: Als een door WA goedgekeurd start informatie systeem wordt gebruikt moet het 
bewijsmateriaal van dit systeem door de desbetreffende officials worden gebruikt als middel 
om tot een juiste beslissing te komen. 

16.7 Een atleet die zijn uiteindelijke startpositie heeft ingenomen mag pas na het schot van de 
startrevolver met zijn start beginnen. Als, naar de mening van de starter (inclusief de 
bepaling in regel 22.6 van de Wedstrijdregels), eerder met de startbeweging wordt 
begonnen, is dit een valse start. Het begin van de start is als volgt gedefinieerd: 
16.7.1 Bij een geknielde start: elke beweging van een atleet die inhoudt of tot gevolg 

heeft dat één of beide voeten los komen van de voetplaat / voetplaten van de 
startblokken of dat één of beide handen los komen van de grond; en 

16.7.2 Bij een staande start: elke beweging die tot gevolg heeft dat één of beide voeten 
los komen van de grond. 

Als de starter vaststelt dat voorafgaand aan het schot van de startrevolver de atleet begon 
met een beweging, die niet ophield en die overging in het begin van zijn start, dan is dit ook 
een valse start. 
Opmerking (i): Iedere andere beweging van een atleet mag niet worden beschouwd als het 
begin van de startbeweging. Zulke gevallen kunnen, indien van toepassing, onderworpen 
worden aan een disciplinaire waarschuwing of diskwalificatie. 
Opmerking (ii): bij races waar de atleten starten vanuit een staande positie, is de kans groter 
dat zij uit evenwicht raken. Als een dergelijke beweging als niet opzettelijk wordt beoordeeld, 
dient dit als een instabiele start te worden beschouwd. Als een atleet over de lijn wordt 
geduwd of gestoten, dan moet hij hiervoor niet worden bestraft. Iedere atleet die dit heeft 
veroorzaakt kan worden onderworpen aan een disciplinaire waarschuwing of diskwalificatie. 

 
In het algemeen zou er geen valse start moeten worden toegekend, als een atleet het contact met de 
grond en met de voetplaten niet heeft verloren. Wanneer een atleet bijvoorbeeld zijn heupen omhoog 
beweegt maar daarna weer omlaag zonder dat zijn handen of voeten een enkel moment contact met 
de grond of de voetplaten verliezen, zou dit niet moeten resulteren in een valse start. Het kan een 
reden zijn om de atleet te waarschuwen (of te diskwalificeren als hij al gewaarschuwd is) wegens 
onsportief gedrag volgens regel 16.5 van de Technische Regels. 
Echter in het geval van een “rolling start”, waar de starter of de recall-starter van mening is dat de 
atleet daadwerkelijk heeft geanticipeerd op de start door een doorgaande beweging in te zetten, zelfs 
al heeft hij zijn handen of voeten nog niet bewogen vóór het startschot, moet de start worden 
teruggeschoten. Dit kan worden gedaan door de starter of door de recall-starter maar de starter kan 
zo’n geval het beste beoordelen omdat hij alleen de positie van zijn vinger om de trekker kent op het 
moment dat de atleet zijn beweging begon. Wanneer de starter in zo’n geval zeker weet dat de atleet 
zijn beweging begon vóór het startschot moet wel een valse start worden gegeven. 
Conform opmerking (ii) moeten starters en scheidsrechters bij onderdelen die vanuit een staande 
positie worden gestart vermijden om overijverig te zijn in de toepassing van regel 16.7 van de 
Technische Regels. Dit gebeurt slechts zelden en meestal onopzettelijk omdat een loper vanuit een 
tweepuntstart gemakkelijk zijn evenwicht kan verliezen. Het is niet de bedoeling dat dat overdreven 
wordt bestraft. 
Wanneer zo’n beweging als onopzettelijk wordt beschouwd, wordt starters en scheidsrechters 
aangeraden om te overwegen de start “onstabiel” te noemen en door te gaan volgens regel 16.2.3 van 
de Technische Regels. Echter, herhaling tijdens hetzelfde onderdeel kan de starter en / of de 
scheidsrechter het recht geven om een valse start toe te kennen of om disciplinaire maatregelen te 
nemen, wat het best op de situatie van toepassing is. 
 
16.8 Behalve bij meerkampen, moet iedere atleet die verantwoordelijk is voor een valse start door 

de starter worden gediskwalificeerd.  
Voor meerkampen, zie regel 39.8.3 van de Technische Regels. 
Opmerking: Als één of meer deelnemers een valse start veroorzaken zijn anderen vaak 
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geneigd te volgen en, strikt gesproken, heeft iedere atleet die dit doet een valse start gemaakt. 
De starter zou echter alleen die atleet of atleten moeten waarschuwen, die naar zijn mening 
voor de valse start verantwoordelijk was(waren). Dit kan betekenen dat meer dan één atleet 
gewaarschuwd of gediskwalificeerd wordt. Als de valse start aan geen van de deelnemers is 
toe te rekenen, mogen geen waarschuwingen worden gegeven en moet door de 
startcommissaris aan alle atleten een groene kaart getoond worden. 

16.9 In het geval van een valse start moet de startcommissaris als volgt handelen: 
Behalve bij meerkampen, moet(en) de atleet(atleten) die verantwoordelijk is (zijn) voor die 
valse start worden gediskwalificeerd. Aan hem(hen) moet een rood / zwarte (diagonaal 
verdeeld) kaart worden getoond. 
Bij meerkampen moet(en) de atleet(atleten) die verantwoordelijk was(waren) voor een eerste 
valse start worden gewaarschuwd door hem(hen) een geel / zwarte (diagonaal verdeeld) 
kaart te tonen. Tegelijkertijd moeten alle andere atleten aan die serie door een of meerdere 
startcommissarissen worden gewaarschuwd door middel van het tonen van een geel / 
zwarte kaart. Dit om aan te geven dat iedereen die vanaf nu een valse start veroorzaakt, zal 
worden gediskwalificeerd. Als er daarna nog valse starts plaatsvinden, moet(en) de 
atleet(atleten) die de valse start veroorzaakt(veroorzaken) worden gediskwalificeerd en moet 
de rood / zwarte kaart worden getoond. 
Als er baannummerblokken worden gebruikt dan moet, telkens wanneer de rood / zwarte of 
geel / zwarte kaart aan de atleet(atleten) wordt getoond, de overeenkomstige aanduiding 
(indien dit mogelijk is) ook op de baannummerblokken worden getoond. 

 
De geel / zwarte en rood / zwarte kaarten hebben een aanbevolen afmeting van A5 en zijn bij 
voorkeur dubbelzijdig. De overeenkomstige aanduiding op de baannummerblokken mag geel en rood 
blijven als voorheen, om onnodige kosten voor het aanpassen van bestaande materialen te vermijden. 
 
16.10 De starter of recall-starter, die meent dat de start niet correct heeft plaatsgevonden, moet de 

atleten terugroepen door middel van een schot, of door gebruik te maken van een geschikt 
geluidsignaal. 

 
De verwijzing naar een correcte start heeft niet uitsluitend betrekking op gevallen van een valse start. 
Deze regel is ook van toepassing op andere situaties zoals het wegschieten van een startblok, een 
vreemd voorwerp dat één of meer atleten verstoort tijdens een start, etc. 
 
19. (Artikel 165) Tijdmeting en fotofinish 
 
Uitvoering 
19.19 De chef fotofinish is verantwoordelijk voor het juist functioneren van het systeem. Hij stelt zich 

voor de aanvang van de wedstrijd, in overleg met de betrokken technici, op de hoogte van de 
werking van de apparatuur en controleert alle instellingen die van toepassing zijn. 
In samenwerking met de scheidsrechter looponderdelen en met de starter moet hij voor het 
begin van ieder wedstrijdblok (bijv. ochtend- of middagsessie) een nul-test laten uitvoeren om 
zeker te stellen dat de apparatuur automatisch wordt gestart door het signaal van de starter 
binnen de in regel 19.13.2 van de Technische Regels vastgelegde begrenzing (d.w.z. minder 
dan of gelijk aan 0,001 seconde). 

 Hij moet toezicht houden op het testen van de apparatuur en hij moet zich ervan verzekeren 
dat de camera(’s) correct is (zijn) uitgelijnd. 

 
39. (Regel 200) Meerkampen 
 
39.8 Voor alle onderdelen gelden de desbetreffende reglementaire bepalingen, met de volgende 

uitzonderingen: 
39.8.3 Op alle looponderdelen is slechts één valse start per serie toegestaan zonder dat 

de atle(e)t(en) die de valse start veroorzaakte(n), wordt (worden) 
gediskwalificeerd. Elke atleet die vervolgens in die serie een valse start 
veroorzaakt, moet door de starter worden gediskwalificeerd voor dat onderdeel 
(zie ook regel 16.9 van de Technische Regels). 
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54. (Artikel 230) Snelwandelen 
 
Start 
54.8 De wedstrijd moet worden gestart door het afvuren van een startrevolver, een kanon, een 

luchthoorn of andersoortige geluidsapparatuur, waarbij de startcommando’s voor 
looponderdelen langer dan 400 m moeten worden gehanteerd (regel 16.2.2 van de 
Technische Regels). Bij wedstrijden waaraan veel atleten deelnemen, moeten 5 minuten, 3 
minuten en 1 minuut voor de start waarschuwingssignalen gegeven worden. Na het 
commando Op uw plaatsen moeten de atleten zich op de startlijn opstellen zoals door de 
organisator is vastgesteld.  

 
55. (Artikel 240) Wegwedstrijden 
 
Start 
55.6 De wedstrijd moet worden gestart door het afvuren van een startrevolver, een kanon, een 

luchthoorn of andersoortige geluidsapparatuur, waarbij de startcommando’s voor 
looponderdelen langer dan 400 m moeten worden gehanteerd (regel 16.2.2 van de 
Technische Regels). Bij wedstrijden waaraan veel atleten deelnemen, moeten 5 minuten, 3 
minuten en 1 minuut voor de start waarschuwingssignalen gegeven worden. Na het 
commando Op uw plaatsen, moeten de atleten zich op de startlijn opstellen zoals door de 
organisator is vastgesteld. Zodra de starter er zich van overtuigd heeft dat geen enkele 
atleet met zijn voet (of enig ander deel van zijn lichaam) de startlijn of de grond voorbij de 
startlijn raakt, moet hij de race starten. 

 
Evenals bij de midden- en lange afstanden op de baan moet worden benadrukt dat starters en 
scheidsrechters bij onderdelen buiten het stadion, niet overijverig moeten zijn in het toepassen van de 
regels voor een valse start. Het terugschieten van een wegwedstrijd of een ander soort wedstrijd buiten 
het stadion kan lastig zijn, en bij grote deelnemersvelden zelfs ondoenlijk. Wanneer echter een duidelijke 
en opzettelijke overtreding van de regels voor een valse start wordt geconstateerd, moet de 
scheidsrechter niet aarzelen om te overwegen om passende actie tegen een persoon te ondernemen, 
hetzij tijdens, hetzij na afloop van de race. Echter wanneer bij grotere evenementen het startsysteem 
hapert en het is duidelijk of mogelijk dat de tijdwaarneming niet loopt, is het terugschieten van de race zo 
mogelijk de beste optie. 
 
56. (Artikel 250) Crosscountry 
 
Start 
56.6 De wedstrijd moet worden gestart door het afvuren van een startrevolver, een kanon, een 

luchthoorn of een soortgelijk middel. De startcommando’s voor looponderdelen langer dan 400 
m moeten worden gehanteerd (regel 16.2.2 van de Technische Regels). 
Bij wedstrijden waaraan een groot aantal atleten deelneemt, zou er op vijf minuten, drie 
minuten en één minuut vóór de start een signaal afgegeven moeten worden.  

 Indien mogelijk zouden bij teamwedstrijden startboxen beschikbaar moeten worden gesteld, 
waarin de leden van ieder team bij de start van de wedstrijd achter elkaar mogen worden 
opgesteld. Bij andere wedstrijden moeten de atleten zich opstellen zoals door de organisator is 
vastgesteld. Zodra de starter, na het commando Op uw plaatsen, er zich van overtuigd heeft 
dat geen enkele atleet met zijn voet (of enig ander deel van zijn lichaam) de startlijn of de 
grond voorbij de startlijn raakt, moet hij de race starten. 

 
57. (Artikel 251) Berglopen en trailrunning 
 
Start 
57.2 Bij berglopen en trailrunning is er vrijwel altijd een massastart. Lopers kunnen ook starten 

gescheiden naar geslacht of leeftijdscategorieën. 
 
WORLD PARA ATHLETICS 
 
6. (Artikel 306) Hulpmiddelen 
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6.5 Helmen (WPA Rule 6.17) 

In rolstoelraces klassen T32 tot en met 34 en T51 tot en met 54 moeten gedurende alle 
baan- en wegwedstrijden helmen gedragen worden. De helm dient te bestaan uit een harde, 
beschermende schil die voldoet aan internationale veiligheidsstandaarden. 

 
7. (Artikel 307) Assistentie aan atleten (WPA Rule 7) 
 
7.2 Assistentie aan blinde en slechtziende atleten op de baan en op de weg (WPA Rule 7.6 – 

7.13) 
7.2.4 De wijze van gidsen tussen atleet en gids bij klasse T11 en T12 gaat via een 

koord. Verbale instructie is toegestaan, mechanische ondersteuning niet. 
7.2.5 De gids mag niet duwen, trekken of de atleet anderszins voortbewegen op een 

wijze waardoor de atleet er tijdens de race voordeel van heeft. 
7.2.7 Atleten in de klassen T12, T20, T31-32 (frame running), T35 tot en met T38, T42 

tot en met T47 en T61 tot en met T64 mogen verzoeken hun startblokken gereed 
te laten maken door de startcommissaris. De technisch gedelegeerde zorgt voor 
de documenten waarop de gegevens van het in te stellen startblok staan. 

 
Baanonderdelen 
 
11. (Artikel 311) Startblokken (WPA Rule 16) 
 
11.1 Het gebruik van startblokken is voor atleten in de klassen T31-32, T35-38, T42-47 en T61-64 

in alle wedstrijden tot en met 400 m optioneel. Het gebruik is wel verplicht voor atleten in de 
klassen T11-13 en T20. 

11.2 Bij WPA Games en WPA wedstrijden is voor de klassen T11-13 en T20 vereist dat de 
startblokken verbonden zijn met een door WA goedgekeurd start informatie systeem. Bij alle 
andere wedstrijden wordt het aanbevolen. 

11.3 De lokale organisatie mag bepalen dat alleen door hen ter beschikking gestelde startblokken 
worden gebruikt. 

11.4 Atleten in de klassen T20, T31-32, T35-38, T42-47 en T61-64 mogen vragen of hun 
startblokken geprepareerd worden door een startcommissaris. De technisch gedelegeerde 
zorgt voor een document waarin de betreffende gegevens staan. 

 
12. (Artikel 312) De start (WPA Rule 17) 
 
12.1 De regels met betrekking tot de start hebben voor blinde atleten klasse T11 en T12 zowel 

betrekking op de atleet als zijn gids(en). 
12.2 Voor atleten in de klassen T11-13 en T 20 geldt dat beiden handen en ten minste één knie in 

contact met de grond en beide voeten in contact staan met de voetplaten van het startblok. 
12.3 Ingeval er sprake is van rolstoelraces (klassen T33-34 en T51-54), en ook voor Race 

Running races, zijn de volgende commando’s en posities vereist. Na het commando Op uw 
plaatsen moet een atleet zijn positie achter de startlijn innemen. Na het commando Klaar 
moet de atleet onmiddellijk zijn uiteindelijke startpositie innemen, waarbij de stoel contact 
met de grond moet hebben achter de lijn. 

12.4 In rolstoelraces van 800 m en langer heeft de starter het recht de atleten terug te schieten 
voor een herstart als er sprake is van een botsing tussen atleten in de eerste 50 m (hij is 
overigens niet verplicht om dit te doen). Dit laat onverlet de bevoegdheid van de 
scheidsrechter om passende maatregelen te treffen op basis van ontvangen rapporten. 

 
13. (Artikel 313) De wedstrijd (WPA Rule 18) 
 
13.6 De baan van atleten in de klassen T11 en T12 bestaat voor looponderdelen die geheel of ten 

dele in banen worden gelopen, uit twee samengevoegde banen. Bij wedstrijd met een 
versprongen start moet de startlijn beginnen in de banen 1, 3, 5 en 7. 
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Wegwedstrijden (WPA Rule 49) 
 
25. (Artikel 325) Wegwedstrijden 
 
Start 
25.1 De starter dient vast te stellen dat geen van de atleten zijn voet (of enig deel van zijn 

lichaam) of het voorwiel (klasse T33-34 en T51-54) de startlijn of de grond voorbij de startlijn 
raakt. Aansluitend start hij de race. 
Opmerking (i): Bij wegwedstrijden kunnen ambulante atleten van meerdere klassen (T11-13, 
T35-38, T42-46 en T61-64) tegelijk starten, maar wordt de uitslag per klasse bepaald. 
Opmerking (ii): Bij wegwedstrijden kunnen rolstoelatleten van meerdere klassen (T33-34 en 
T51-54) tegelijk starten, maar wordt de uitslag per klasse bepaald. 
Opmerking (iii): De startvolgorde bij rolstoelraces dient per klasse, inschrijftijd en geslacht 
plaats te vinden (bijvoorbeeld T54/34 mannen staat in de eerste rij, dan de T54/34 vrouwen, 
dan de T52/33/51 mannen, vervolgens de T52/33/51 vrouwen). De start van elke zo 
geformeerde startgroep vindt plaats met tussenpozen van 30 seconden tot 1 minuut. De 
startvolgorde voor elke klasse is gebaseerd op de eerste atleet in de centrale positie, de 
tweede en de derde aan de rechter, respectievelijk linkerzijde, gevolgd door de vierde en de 
vijfde weer rechts, respectievelijk links. 

 
WORLD MASTERS ATHLETICS (WMA) – TECHNISCHE REGELS 
 
Looponderdelen 
 
8. (Artikel 405.1) Startblokken (WMA Rule 15) 
 Masters zijn bij de start van een looponderdeel niet verplicht startblokken te gebruiken, een 

geknielde starthouding aan te nemen of beide handen in contact met de baan te hebben. 
 
9. (Artikel 405.2) De start (WMA Rule 16) 
 In elke wedstrijd moet elke atleet die een valse start veroorzaakt worden gewaarschuwd. 

Iedere atleet die in dezelfde serie twee valse starts veroorzaakt, moet worden 
gediskwalificeerd. Dit geldt ook voor meerkampen. 

 
U14 (JUNIOREN D) EN U16 (JUNIOREN C) 
 
1. AANVULLENDE REGELS VOOR U14 (JUNIOREN D) EN U16 (JUNIOREN C) 
 
Deel II - Looponderdelen 
 
1.3 (Artikel 521) Looponderdelen 
 
De Start 
1.3.1 Iedere atleet, die een valse start veroorzaakt, moet worden gewaarschuwd. Een atleet, die 

verantwoordelijk is voor twee valse starts in dezelfde serie wordt uitgesloten. Dit geldt ook voor 
estafettes, competitiewedstrijden en meerkampen 

 
U8, U9, U10 en U12 (PUPILLEN) 
 
2. AANVULLENDE REGELS VOOR U8, U9, U10 en U12 (PUPILLEN) 
 
2.2 (Artikel 641) Looponderdelen 
 

2.2.1 Bij de start van de looponderdelen is het toegestaan dat familieleden, begeleiders 
of trainers een pupil assisteren bij het aan- en uitkleden en het gereedmaken van 
de startblokken. 

2.2.2 Pupillen zijn niet verplicht van startblokken gebruik te maken. 
2.2.3 De starter kan een pupil na een valse start waarschuwen zonder hem hiervoor 

verder te bestraffen.  
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9 Valse startregels en kaarten (samengevat) 
 
9.1 De valse startregels (samengevat) 
 
Senioren, U20 en U18 atleten (m.u.v. meerkamp) 
Iedere valse start heeft een rood/zwarte kaart en diskwalificatie tot gevolg. 
 
U16 en U14 atleten (incl. meerkamp) 
De eerste valse start van een atleet wordt bestraft met een geel/zwarte kaart voor die atleet. Iedere 
volgende valse start van een atleet die al een valse start heeft gemaakt, heeft een rood/zwarte kaart 
en diskwalificatie tot gevolg. 
 
U12 atleten 
Bij een valse start krijgen de U12 atleten geen waarschuwing en zijn geen verdere gevolgen anders 
het voortzetten van de serie door het opstellen bij de getalkubussen, er worden geen kaarten getoond. 
 
Meerkamp senioren en U20 en U18 atleten 
De eerste valse start wordt bestraft met een geel/zwarte kaart. Iedere volgende valse start heeft een 
rood/zwarte kaart en diskwalificatie tot gevolg. 
 
Masters (incl. meerkamp) 
Identiek aan U16 en U14 atleten. 
 
Let op: Bij deelname aan een andere categorie gelden de startregels van die categorie. Bijvoorbeeld: 
als een master bij de senioren mee loopt, geldt voor iedereen de senioren regel. En: een U16 atleet 
die deelneemt bij de U18 atleten zal een startprocedure krijgen volgens de regels die gelden bij de 
U18 atleten.  
 
9.2  De kaarten (samengevat) 
 
De geel/zwarte en rood/zwarte en groene startcommissaris kaarten worden getoond door de 
startcommissaris op aangeven van de starter. De groene wordt getoond na het door de starter geven 
van het commando Geen valse start, de geel/zwarte en rood/zwarte kaarten worden getoond na het 
door de starter geven van het commando Baan (nummer), conform hoofdstuk 9.2. 
 
De scheidsrechterkaarten (rood en geel) worden gegeven door de startscheidsrechter. Deze kaarten 
spelen geen rol in de startprocedure. Een individuele atleet die door een startscheidsrechter de gele 
kaart getoond krijgt blijft in de startprocedure. Een individuele atleet die door een startscheidsrechter 
de rode kaart getoond krijgt moet de wedstrijd verlaten, dit geldt echter niet als een valse start.  
 
Er wordt in een situatie altijd maar één kaart getoond. Als bijvoorbeeld de startscheidsrechter na de 
onderbreking van de startprocedure door de starter een gele kaart aan een atleet toont, geeft de 
starter daarna het commando Geen valse start maar toont de startcommissaris vervolgens niet de 
groene kaart. 


