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Verantwoording
De beschreven meetmethode1 komt overeen met de wijze waarop door
landmeters hoogte wordt gemeten. In dit geval m.b.v. plakprisma’s op de lat. De
meetmethode maakt gebruik van de mogelijkheid om in de Leica in te stellen wat
het hoogteverschil is tussen de standplaats en de nullijn.

Hoogtemeting m.b.v. plakprisma's op de lat (H= I + V + D/2)

Deze methode heeft vooral voordelen t.o.v. de meetmethode zoals die door de
IAAF beschreven is. Het grootste voordeel is dat deze methode niet gevoelig is
voor scheefstand van de palen of oplegsteunen die niet op alle hoogten haaks op
de as van de aanloop staan omdat de palen getordeerd zijn.
IAAF-methode
De IAAF-methode werkt zonder prisma’s op de lat. Nadat de hoogte en de
afstand van de total station t.o.v. de nullijn bepaald zijn, wordt de hoogte van de
lat gemeten door het bepalen van de hoek tussen het waterpasvlak en de raaklijn
met de bovenzijde van de lat. Tezamen met de eerder gemeten afstand en
hoogte van de total station wordt hieruit de hoogte van de bovenzijde van de lat
berekend.
Om de meetfout beperkt te houden moet de total station op een afstand van
minimaal van 35 m van de nullijn opgesteld worden en op niet meer dan 3 m van
de as van de aanloop Overigens neemt met deze meetmethode de meetfout toe

1

De meetmethode is geschikt voor elke total station. Hij is evenwel alleen uitgewerkt voor de Leica
TCA 1100 en TCA 1800.
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naar mate de lat hoger komt te liggen. Dit laatste gaat in veel mindere mate op
als de total station op een hoogte van ongeveer 4 à 5 meter wordt opgesteld.

Meting hoogte lat volgens de IAAF-methode Bron: IAAF Track and Field Facilities Manual 2008
1 = tachymeter, 2 = aanloop, 3 = nullijn, 4 = landingsmat, BL = afstand tachymeter – nullijn (minimaal 35 m),
A = prismahoogte, B = hoogteverschil prisma -instrumenthoogte kijker, C = hoogteverschil instrumenthoogte bovenzijde lat,
H =hoogte van de lat (= A + B + C)

Foto’s en tekeningen
Tenzij anders aangegeven zijn de foto’s en de tekeningen van de hand van
ondergetekende. Het display van de Leica TCA 1100L is sterk spiegelend. Dit
heeft de kwaliteit van de foto’s ervan negatief beïnvloed. Helaas heeft de
conversie van de foto’s door Word er nog een schepje bovenop gedaan.
Dankwoord
Deze handleiding had niet tot stand kunnen ook zonder de hulp van en
gesprekken met André de Kwaasteniet en Rik Hoevers.
Kees Snepvangers
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Tekening plaatje bij hoogte meting nullijn
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Toevoeging wat te doen als de insteekbak duidelijk boven de baan uitsteekt
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Verloop meting
De volgende stappen kunnen onderscheiden worden:
A. Plaats total station (EDM)
B. Voorbereiden lat t.b.v. metingen
C. Opmeten prismahoogte
D. Voorbereiding inmeten instrumenthoogte
E. Inmeten en instellen instrumenthoogte t.o.v. nullijn
F. Controle instellingen door meting hoogte lat
G. Controle metingen
H. Wedstrijd

Gebruikte begrippen

Figuur 1Bron: Leica

Hoogteverschil (delta Z) = Instrumenthoogte + Schuine afstand x cosinus(Hoek
V) – Prismahoogte
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A. Plaats total station (EDM)
In principe is de plaats van de total station niet kritisch zolang de
plakprisma’s op de lat vanaf de total station zichtbaar zijn. Als de
lichtomstandigheden ongunstig zijn, bijvoorbeeld bij indoor- of
avondwedstrijd, dan is het verstandig om de total station op ongeveer 25
m à 30 m van de nullijn te plaatsen en niet meer dan 2 m van de afloop.
Wordt de total station onder een partytent opgesteld, ook dan is een
afstand van 25 m à 30 m tot de nullijn aan te bevelen. Dit in verband met
het zicht op de lat.
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B. Voorbereiden lat t.b.v. metingen
1. Leg de lat op de oplegsteunen en druk vervolgens op het eindstuk van de lat.
Als de lat hierbij draait, dan ligt deze niet stabiel. Draai zo nodig het eindstuk
en controleer opnieuw.
Breng vervolgens aan beide zijden van de lat een markering met een stift aan
om tijdens de wedstrijd controleren of de lat gedraaid is t.o.v. de eindstukken;

2. Meet in de lengterichting het midden van de lat op en markeer dit (± 2,25 m
vanaf het uiteinde).
3. Leg de lat op de ooghoogte. Bepaal bij de markering van het midden van de
lat de halve hoogte van de lat (zie tekening). Markeer dit punt.

4. Plak het prisma 30 mm x 30 mm2 op het midden3 van de hoogte van de lat.
Fixeer het plakprisma met scotch tape 4.
Kleinere plakprisma’s dan 30 x 30 mm2 zijn niet aan te raden. Kleinere reflecteren namelijk minder
licht. Als dit te weinig is, dan kan er met deze meetmethode niet gemeten worden.
3
Bij de controlemetingen kan door de kijker beoordeeld worden hoeveel de lat door de meetstok naar
beneden geduwd wordt. Als de total station hoger staat dan de lat zoals bijvoorbeeld bij Omnisport in
Apeldoorn het geval is, dan belemmert de horizontale pen van de meetstok het zicht op het
plakprisma. In die gevallen moet het plakprisma 50 mm uit het midden aangebracht worden.
2
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Om te meten of de lat horizontaal ligt kunnen prisma’s op oplegsteunen bij de
oplegpennen of aan de uiteinden op de lat aangebracht worden.

Daar de lat altijd wat doorbuigt, verschilt de hoogte van de lat bij de
oplegsteunen van de hoogte in het midden van de lat. Daarom is de
exacte hoogte van plakprisma’s aan weerszijden van de lat niet van
belang. Wel geldt de voorwaarde dat het aanbrengen van de plakprisma’s
aan beide zijden op dezelfde wijze moet gebeuren.
Als de prisma’s op de lat worden aangebracht, volg dan dezelfde werkwijze
als bij het aanbrengen van het prisma in het midden van de lat.
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Alleen scotch tape beïnvloedt de meting niet. Dit geldt niet voor andere transparante tape.
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C. Opmeten prismahoogte
Bij het miniprisma GMP111 van Leica kan de prismahoogte eenvoudig bepaald
worden:
- 3 buizen (0,300 m elk) + punt (0,050m) + halve hoogte prismahouder (0,050
m) = 1,000 m.
Het is overigens niet verkeerd om deze hoogte te controleren.
Als het grote prisma GPR1 gebruikt, dan moet de hoogte van het prisma tot de
punt ingemeten worden. Hou voor het meten van de afstand tussen de punt van
de meetstok5 en het midden van de kruisdraden de punt van de meetstok tegen
een verticaal vlak. (De meetstok wordt omgekeerd gebruikt dan gebruikelijk is
i.v.m. de hoogte van de mat!)

Meet met een duimstok6 de afstand van de punt tot het midden van de
kruisdraden en noteer deze afstand.

prismahoogte

5

Meetstokken met een (ronde) dop aan 1 zijde zijn niet geschikt om op de hoogte van de nullijn te
meten.
6
Een rolmaat is vanwege het doorbuigen ervan niet geschikt. Gebruik wel een duimstok gecertificeerd
is voor nauwkeurigheidsklasse III en onbeschadigd.
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D. Voorbereiding inmeten instrumenthoogte
1. Instellen prismaconstante
Als het Hoofdmenu7 nog niet te zien, druk dan 1 of meer keren op <ESC>.

Kies in het Hoofdmenu <F6> (MEET)8.

Druk vervolgens op <F4> (RiPnt).

7
8

De indeling van het hoofdmenu kan per apparaat verschillen.
Het kan ook onder 1 van de andere meetprogramma’s.
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Druk vervolgens op <F1> (PRISM).

Kies met 1 van de functietoetsen (F1 – F6) het juiste prisma. Voor het zwarte
Leica prisma GPR 1 is de instelling “Leica rondprisma” (Leica constante = 0.0
mm). Voor het Leica mini-prisma GMP111 is de Leica constante 17,5 mm9.
Sluit af met <CONT> en <ESC>.
Let op: de Leica constante van het prisma dat voor de hoogtebepaling
wordt gebruikt (GPR1 of GMP111) verschilt van dat van de plakprisma’s.

9

Dit is de zogeheten Leica constante. Deze verschilt 34,4 mm van degene die door andere
fabrikanten wordt gebruikt.
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2. Nul stellen instrumenthoogte

Kies voor het op nul stellen van de instrumenthoogte in het Hoofdmenu <F5>
(SETUP)

Kies vervolgens wederom <F5> (StnPl).

Voer vervolgens bij Inst. Hgt. 0.0 m in. Druk op <CONT> om terug te gaan
naar het Hoofdmenu.
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E. Inmeten en instellen instrumenthoogte t.o.v. nullijn
1. Voor de plaats van het instrument t.o.v. de lat geldt alleen dat de lat goed
zichtbaar moet zijn vanaf deze plaats.
2. Plaats de meetstok waterpas op de nullijn in het midden van de achterzijde
van de insteekbak. Dit is het uitgangspunt. Evenwel komt het vaak voor dat
de hoogte van het gekozen meetpunt niet representatief is voor de meting
met de meetstok10.
Gebruik bij voorkeur hierbij een jalonstatief.

In het wedstrijdreglement 2018 – 2019 staan geen specifieke eisen voor het meten van de hoogte
anders dan het met geijkt en gewaarmerkt stalen meetlint moet gebeuren. Daar met een meetlint niet
voldoende nauwkeurig hoogten gemeten kunnen worden, worden meetstokken gebruikt. Er zijn geen
gecertificeerde en geijkte meetstokken in de handel.
10
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Als de metalen rand van de insteekbak enkele millimeters lager ligt dan
van de bovenkant van de baan (zie tekening), dan leidt dit tot verschillen
tussen de metingen met de Total Station en die met de meetstok. Leg in
die gevallen een plaatje onder de punt van de meetstok. Tel in dat geval
de dikte van het plaatje op bij de gemeten prismahoogte. Of plaats de
meetstok op de baan direct achter de insteekbak.

Het komt ook voor dat de insteekbak duidelijk een halve centimeter en
meer boven de baan uitsteekt. Daar de atleet afzet vanaf de baan, is het
dan meest zuiver om uit te gaan van de hoogte van de baan. In het
andere geval, de uitstekende rand is maatgevend, betekent dat als de lat
bijvoorbeeld op een hoogte van 4,000 m boven de rand ligt, deze 4,000
en een paar millimeter boven de baan ligt. De atleet zet af vanaf de baan
en dus moet deze dan hoger springen om dezelfde hoogte te halen. Let
wel: de meningen hierover verschillen!
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3. Instellen prismahoogte
Als het Hoofdmenu11 nog niet te zien, druk dan 1 of meer keren op <ESC>.

Kies in het Hoofdmenu <F6> (MEET)

Kies vervolgens <F4> (RiPnT)

11

De indeling van het hoofdmenu kan per apparaat verschillen.
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Voer als prismahoogte12 de eerder gemeten hoogte uit stap C (eventueel met
daarbij opgeteld de dikte van het stelplaatje) in.
Sluit af met <CONT>.
4. Meten hoogte nullijn en instellen instrumenthoogte t.o.v. nullijn

Richt voor het meten van de hoogte van de nullijn de total station naar het
prisma en druk vervolgens op <F2> (DIST).
Laat de meetstok staan voor de controle instrumenthoogte!

Scroll, indien nodig, met de pijltjestoetsen naar Delta Z 13. Noteer deze
hoogte. (Delta Z is het hoogteverschil van de nullijn bij de mat vlak t.o.v. de
total station14).

12

Het kan zijn dat er al een waarde instaat, deze mag je wissen.
Waar Delta Z in de “lijst” staat, is afhankelijk van de instellingen van de Leica. De lijstvolgorde is
overigens te veranderen onder Hoofdmenu, <F3> (CONF), 8 Gebruikers configuratie, <F3> (WFRM).
14
Dit is al gecorrigeerd voor de prismahoogte.
13
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Delta Z = SA * cosinus(hoek V) - prismahoogte
Kies <ESC> om terug te gaan naar het Hoofdmenu.
Kies voor het instellen van de instrumenthoogte hoogte in Hoofdmenu <F5>
(SETUP) en vervolgens <F5> (ST.PL).

Scroll, indien nodig, met de pijltjestoetsen naar Inst Hgt (Instellen
instrumenthoogte).
De in te voeren instrumenthoogte is Delta Z * (-1) 15 16. Druk hiervoor op <F6>
(WIJZ).
Sluit af met <CONT>.
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Delta Z vermenigvuldigd met min 1.
Als de gemeten hoogte negatief is, dan is de uitkomst positief (min x min = plus). Is de gemeten
hoogte positief is, dan is de uitkomst negatief.
16
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Deze meetmethode wordt niet het binnen de atletiek gebruikelijke
referentievlak op de hoogte van de kiepas (2e as) van de EDM
aangehouden maar het verschoven naar het niveau van de nullijn aan de
achterzijde van de insteekbak.

5. Controle ingevoerde instrumenthoogte

Kies in het Hoofdmenu <F6> (MEET).
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Richt op meetstok met prisma die is blijven staan, en vervolgens <F2>
(DIST).

Scroll, indien nodig, met de pijltjestoetsen naar Delta Z.
Indien Delta Z meer dan 2 mm is dan moet de eerder ingestelde
instrumenthoogte gecorrigeerd worden.
Als Delta Z negatief is en meer dan enkele mm’s, dan is bij de
instrumenthoogte waarschijnlijk de verkeerde waarde ingevoerd (plus en min
verwisseld).
Meet na de correctie opnieuw Delta Z.
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F. Controle instellingen door meting hoogte lat
1. Schuif de telescopische meetlat17 die gebruikt wordt voor het met de hand
meten van de hoogte van de lat uit tot een hoogte van ongeveer 2,000 m.
Meet deze afstand na met een rolmaat met ten minste nauwkeurigheidsklasse II. Als de afwijking meer dan 2 mm is, overleg dan met de
wedstrijdleider welke maat aangehouden moeten worden.
2. Leg de lat op een hoogte van ongeveer 1,800 m. Meet de exacte hoogte van
de bovenkant van de lat handmatig met de telescopische meetlat. Zorg
ervoor dat de lat niet “opwipt” als de meetlat wordt weggehaald. Noteer deze
hoogte.
3. Meten hoogte van de lat

Schakel de ATR uit door op <aF…> te drukken en vervolgens <F1> (ATR).
Het programma springt automatisch terug naar het vorige scherm.
Als de ATR uitgeschakeld is, is rechtsonder in het scherm de zeskant met de
pijl niet meer te zien.

17

Er zijn geen gecertificeerde meetstokken in de handel. Wel geven de meeste fabrikanten aan wat
volgens hen de meetnauwkeurigheid is. Voor de meetstokken met ingebouwde rolmaat is dat meestal
± 1 mm. Bij oudere modellen met een uitwendig aangebrachte schaalverdeling is de afwijking vaak
groter.
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Kies voor het instellen van de Leica constante van het plakprisma in
Hoofdmenu <F6> (MEET) en vervolgens <F4> (RiPnt), <F1> (PRISM), <F2>
(TAPE). Sluit af met <CONT>.

Kies nogmaals <F4> (RiPnt). Scroll, indien nodig, naar Prisma Hgt. Druk op
<F6> (WIJZ) om - 0,015 m (minus 0,015)18 of te wel de halve dikte van de lat
in het voeren. Sluit af met <CONT>.
Richt op het midden van het plakprisma in het midden van de lat en druk
vervolgens op <F2> (DIST).

18

De conventie is dat als het prisma zich hoger bevindt dan het te meten punt, dan is de prismahoogte
als een positief getal ingevoerd wordt. In deze situatie bevindt het prisma zich onder de het te meten
punt (= bovenkant lat). Daarom moet voor de prismahoogte negatief ingevoerd worden.
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Scroll, indien nodig, met de pijltjestoetsen naar Delta Z.
Als de hoogte (Delta Z) meer dan 2 mm afwijkt van de hoogte die met de
telescopische meetlat handmatig gemeten is, corrigeer dan de prismahoogte.
En meet opnieuw de hoogte.
Als Delta Z min de hoogte gemeten met de meetstok19 is positief
(bijvoorbeeld + 0,004 m), dan moet van de ingestelde prismahoogte het
verschil afgetrokken worden (bijvoorbeeld -0,015 – 0,004 = - 0,019 m).
Als Delta Z min de hoogte gemeten met de meetstok is negatief is
(bijvoorbeeld – 0,003 m), dan moet bij de ingestelde prismahoogte de waarde
van het verschil maal -1 opgeteld worden (bijvoorbeeld -0,015 + (-0,003 x -1)
= - 0,012 m).

19

Delta Z min hoogte meetstok
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G. Controlemetingen
Voor de controlemetingen is het niet noodzakelijk dat de lat op een hoogte ligt die
in de wedstrijd voorkomt. De hoogte mag dus willekeurig zijn. Het gaat erom dat
de meting met de meetstok overeenkomt met die van de total station.
1. Leg de lat op een bepaalde hoogte;
2. Meet deze hoogte met de total station. Richt hiervoor op het midden van het
plakprisma in het midden van de lat en druk vervolgens op <F2> (DIST).

Scroll, indien nodig, met de pijltjestoetsen naar Delta Z.
3. Stel de meetstok in op de hoogte die door de total station gemeten is;
4. Meet de hoogte van de lat met de meetstok na;
5. Als de meetstok de lat heel licht raakt, dan is de total station goed ingesteld.
Anders is een correctie noodzakelijk.
Herhaal de meting voor een 2e hoogte. Ook deze mag willekeurig gekozen
worden.
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H. Wedstrijd
Het meten van de hoogte van de lat (= Delta Z) verloopt hetzelfde als bij de
controlemetingen.
Ook het controleren of de lat horizontaal ligt, verloopt identiek. Het midden van de
lat ligt meestal zo’n 30 mm lager dan bij de uiteinden.
Pas bij een verschil tussen beide uiteinden van 5 mm en meer is een correctie
nodig.
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Na de wedstrijd
Vergeet niet om na de wedstrijd:
1. Inschakelen ATR

Schakel de ATR in20 door op <aF…> te drukken en vervolgens <F1> (ATR).
kies vervolgens <F1> (ATR). Het programma springt automatisch terug naar
het vorige scherm.
2. Terugzetten prismaconstante

Voor het terugzetten van het prisma in het Hoofdmenu21 met <F6> naar het
programma MEET22.

Dit kan niet in het hoofdscherm of 1 van de andere menu’s. Kies dan eerst <F6> (MEET).
De indeling van het hoofdmenu kan per apparaat verschillen.
22
Het kan ook onder 1 van de andere meetprogramma’s.
20
21
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Druk vervolgens op <F4> (RiPnt).

Druk vervolgens op <F1> (PRISM).

Kies het juiste prisma. Voor het zwarte Leica prisma GPR 1 is de instelling
“Leica rondprisma” (Leica constante = 0.0 mm)23. Sluit af met <CONT> en
<ESC>.

23

Dit is de zogeheten Leica constante. Deze verschilt 34,4 mm van degene die door andere
fabrikanten wordt gebruikt.
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