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1. Herhaling: wat moet er gemeten worden 

In het wedstrijdreglement 2020 - 2021 is vastgelegd dat:  
 

“Iedere worp moet …. worden gemeten …. vanaf de dichtstbijzijnde indruk, die bij de landing is 
gemaakt bij het eerste contact met de grond: 
a) van de kogel, discus of kop van de slingerkogel tot de binnenrand van de ring, langs een lijn 

die leidt van de indruk naar het middelpunt van de ring, of 
b) van de kop van de speer tot aan de binnenzijde van de afwerpboog langs een lijn die 

doorloopt tot het middelpunt van de cirkel1, waarvan de afwerpboog deel uitmaakt.”  2 

 

 
1 In het wedstrijdreglement is abusievelijk “circle” vertaald door “ring”. 
2 Wedstrijdreglement Atletiekunie 2020-2021 art. 187.20. 

Theorie: meten bij werponderdelen 

Uitgangspunt bij het meten in de atletiek is dat prestaties ook daadwerkelijk door de atleet gehaald 
moeten zijn. Dit betekent dat bij de looponderdelen tijden naar boven afgerond worden. En bij de 
werp- en horizontale springonderdelen de afstanden naar beneden afgerond worden.  
 
Daarnaast zijn er voorschriften hoe de prestatie gemeten moet worden. Zo moet de afstand bij het 
verspringen gemeten worden volgens de lijn waarlangs gemeten wordt loodrecht staan op de afzetlijn. 
En bij de werponderdelen langs de lijn die gaat vanaf de indruk in de sector naar het middelpunt van 
de ring/afwerpboog. Deze voorschriften zorgen ervoor dat altijd de prestatie altijd op dezelfde wijze 
gemeten wordt.  
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Tekening 1: Afstand zoals die bij het discuswerpen gemeten moet worden (kogelstoten,  kogelslingeren en gewichtwerpen verloopt 
analoog hieraan) 

 

 
Tekening 2: Afstand zoals die bij het speer-, bal-, vortexwerpen gemeten moet worden 

2. Horizontale afstand 

In de IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 is vastgelegd dat er bij het meten van de gesprongen 
afstand geen rekening gehouden mag worden met eventuele hoogteverschillen3 van bijvoorbeeld de 
aanloop t.o.v. de indruk in de landingsbak. 
 
Bij het meten van de afstand bij de horizontale springonderdelen met het meetlint ligt deze op het 
grondoppervlak. Bij een glooiend of hellend oppervlak volgt het meetlint de hoogteverschillen4. Hierdoor 
wordt in deze situaties een iets grotere afstand gemeten dan de voorgeschreven horizontale afstand. 
Daarnaast ontstaan er afwijkingen als het meetlint in een boog ligt, niet met de voorgeschreven kracht 
recht- en strakgetrokken wordt of als het beschadigd is (bijvoorbeeld er zitten kreukels in het meetlint).  
 
Als de afwijking voor alle atleten dezelfde is, heeft dit niet direct een invloed op de uitslag van die 
wedstrijd. Anders wordt als het gaat om records of limieten voor wedstrijden. Dan moeten de behaalde 
prestaties van atleten bij verschillende wedstrijden onderling vergelijkbaar zijn. Dit vereist dat ze allemaal 

 
3 IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 art. 5.2.2. Distance and Height 
4 In artikel 184.17 van het wedstrijdreglement worden eisen gesteld aan het niveau van de vulling van de landingsbak. 
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op dezelfde wijze gemeten zijn. Met elektronische meetapparatuur, zoals een Total Station, is dit op basis 
van de driehoeksmeting, mogelijk. 

3. Indirecte afstandmeting5 

Het meten van de volgens het reglement gesprongen afstanden met de Total Station gebeurt indirect. Dit 
is het verschil met de meting met het meetlint. 
 

 
Tekening 3: directe afstandsmeting bij het speerwerpen. (bij de andere werponderdelen verloopt  dt analoog hieraan) 

 
Voor de indirecte afstandsmeting wordt de driehoeksmeting6 gebruikt zoals die veelvuldig ook in de 
goniometrie/landmeetkunde wordt toegepast. Het maakt gebruik van één van de bijzondere 
eigenschappen van de driehoeksmeting. Als twee horizontale afstanden A en B (zie onderstaande 
tekening7) en de tussenliggende hoek α bekend zijn, dan kan hieruit de afstand C berekend worden. 
 

 
5 Als voorbeeld voor de tekeningen is speerwerpen aangehouden. De indirecte afstandsmetingen bij de andere werponderdelen 
verloopt analoog hieraan. 
6 De driehoeksmeting werd door de Nederlander Willebrord Snellius in het begin van de 17e eeuw geïntroduceerd in de 
landmeetkunde om de bezwaren die verbonden zijn aan de directe afstandsmeting op te heffen.  
7 Voor de tekeningen is speerwerpen gekozen. Het meten bij het discuswerpen, kogelstoten, kogelslingeren en gewichtwerpen 
verloopt op dezelfde wijze. 
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Tekening 4: Afstandsmeting bij speerwerpen 

 
De afstand C tussen het centreerpunt van de sector en de dichtstbijzijnde indruk komt niet overeen met 
hetgeen in het wedstrijdreglement staat over het meten van de geworpen afstand. Daarom moet het nog 
gecorrigeerd worden met de straal van de afwerpboog. Deze correctie wordt ook wel “off-set” genoemd 
 

 
Tekening 5 
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4. Werkwijze bij het speerwerpen 

Om de geworpen afstand met de driehoeksmeting te kunnen berekenen zijn er 2 metingen nodig: 
 
1. De Total Station meet de horizontale afstand A tussen de Total Station en het centreerpunt van de 

sector, ook wel basispunt genoemd, en de hoek β met de x-as8. Deze meting hoeft maar 1x 

uitgevoerd te worden daar zowel de standplaats van de Total Station als ook het basispunt 
(centreerpunt van de sector) vaste punten zijn en blijven tijdens de wedstrijd.. 
 

 
8 De x-as en y-as liggen in het horizontale projectievlak. De z-as wordt gebruikt voor de hoogtemeting. 

Het centreerpunt van de sector is in principe het basispunt voor de metingen met de Total Station. Het 
is bovendien het middelpunt van de afwerpboog of de ring. Voor de metingen is het laatste 
belangrijker. De afstand van het middelpunt tot de rand van de afwerpboog of de rand van de ring is 
namelijk bepalend voor het berekenen van de correcte afstand door de Total Station (= gemeten 
afstand – straal van ring of afwerpboog). Deze afstand (straal) moet constant zijn. Of de sectorlijnen 
goed uitgezet zijn, heeft dus geen invloed op de meting.  
 

 
 Voor de metingen met de Total Station  maakt het niet uit hoe het sectorlint erbij ligt. Dit is uitsluitend van belang voor het 
beoordelen of een poging geldig of ongeldig is. 
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Tekening 6: het inmeten van het basispunt. 

 
2. Vervolgens meet de Total Station na elke poging de horizontale afstand B tussen de Total Station en 

het prisma en de hoek ɣ met de x-as.  

 

Tekening 7 

 
Berekening afstand tussen basispunt en meetprisma 
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De metingen zijn voldoende om uit de gemeten horizontale afstanden, A en B, en de hoek α (het verschil 
tussen de hoeken β en ɣ) om de horizontale afstand C tussen het basispunt en het meetprisma te 

berekenen.  
 

 

Tekening 8 

 
 
Correctie-afstand 

De berekende afstand C komt niet overeen met de afstand zoals deze volgens het reglement gemeten 
moet worden. Deze moet namelijk gecorrigeerd worden met de opgemeten straal9 van de afwerpboog. 
 

 
9 Ofschoon in het wedstrijdreglement vastgelegd is wat de straal van de afwerpboog moet zijn, moet deze altijd opgemeten worden 
daar deze vaak niet (geheel) aan de eisen voldoet. Dit geldt ook voor de straal van de ring bij het discuswerpen, kogelslingeren, 
gewichtwerpen en het kogelstoten. 
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Tekening 9 

 

5. Werkwijze bij andere werponderdelen 

De werkwijze bij het discuswerpen, kogelslingeren, gewichtwerpen en kogelstoten komt geheel overeen 
met die bij het speerwerpen. 

6. Samenvatting 

Bij de werponderdelen wordt de geworpen afstand berekende uit een driehoeksmeting. De 
driehoeksmeting maakt gebruik van één van de bijzondere eigenschappen van de driehoek. Als de lengte 
van 2 zijden van de driehoek en de tussenliggende hoek bekend zijn, dan kan hieruit de lengte van de 
derde (overliggende) zijde berekend worden. 
 
Na correctie met de straal van afwerpboog bij het speerwerpen en van de ring bij de andere 
werponderdelen volgt hieruit de geworpen afstand zoals die volgens het wedstrijdreglement bepaald 
moet worden. 


