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De aanleiding voor deze stapsgewijze handleiding volgens methode EDM for 
Dummies was de constatering dat kennis verdwijnt als je niet regelmatig met de 
tachymeter werkt. En dat het zonde is om kennis, opgedane ervaringen en best 
practices niet te delen.  
 
De handleiding pretendeert niet de enige juiste te zijn. Ongetwijfeld kunnen 
dingen sneller en beter. Ook zullen er zaken over het hoofd gezien zijn. De 
handleiding zal dan ook in de loop van de tijd aangevuld en verbeterd worden. 
Op- en aanmerkingen, aanvullingen zijn dan ook welkom. 
 
Voor landmeters zal het overgrote deel gesneden koek zijn. Voor de duidelijkheid, 
deze handleiding is niet geschreven door een landmeetkundige. De gebruikte 
terminologie kan daarom afwijken van hetgeen in deze sector gebruikelijk is. Ook 
hier zijn aanvullingen welkom. 
 
Er zijn ook handleidingen gemaakt worden voor: 

 Verspringen 

 Speerwerpen 

 Discuswerpen 

 Kogelslingeren en gewichtwerpen (in bewerking) 

 Kogelstoten (in bewerking) 

 Polsstokhoogspringen (in bewerking) 
Ofschoon er sprake is van een grote overlap, zijn er ook op sommige punten 
wezenlijke verschillen. 
 
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. 
 
Deze handleiding had niet tot stand kunnen ook zonder de hulp van en 
gesprekken met Jan Geerts, André de Kwaasteniet, Cor van der Vecht, Anne-Wil 
Snepvangers, Rik Hoevers, Jeroen Ros, Martin van Ooyen en André Pals. 
 
Kees Snepvangers 
 

Verantwoording 
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In de tekst worden toetsen als de Enter-toets, CONT-toets en de functietoetsen 
weergegeven met punthaken, bijvoorbeeld: <ENTER>, <CONT>, <F1>. 
 
Namen van menukeuzes worden vet weergegeven en veldnamen worden 
CURSIEF weergegeven. Diverse menukeuzes die achter elkaar moeten worden 
geselecteerd worden door een “->” teken van elkaar gescheiden. 
 
 
  

Conventies handleiding 
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Versie 0.4 

 Initiële versie. 
 
Versie 0.5 

 Bijlage 7: IAAF Calibration and Testing Manual edition 2010: interne kalibratie periodiek uitvoeren; 

 Hfd. 10: Controle vooraf volgens IAAF; 

 Hfd. 4: 5 m minimumafstand voor ATR; 

 Hfd. 11: toevoeging nauwkeurigheid trekkracht bij gebruik meetlint; 

 Bijlage 6: voetnoot over nauwkeurigheid trekkracht bij gebruik meetlint; 

 Extra check taal en spelling; 

 Layout en consequenter gebruik tekstvakken; 

 Hfd 9: gedeelte over inmeten vervallen, waar nodig verplaatst naar hfd 10; 

 Hfd. 10: markeringen aanbrengen aan weerszijden van de afzetlijn toegevoegd; 

 Hfd. 11: dubbelingen eruit gehaald; 

 Hfd 11: inleiding over meetlinten herschreven; 

 Daar waar meetstok wordt bedoeld, “prisma” vervangen door “meetstok”; 

 Waar nodig functie compensator toegelicht. 
 
Versie 0.5.1 

 Hfd 4: opmerking bij harde ondergronden en windvaste verankering parasol/partytent 
 
Versie 0.6 

 Aangepast aan het nieuwe wedstrijdreglement. 
 

  

Wijzigingen 
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Tachymeter 

De tachymeter
1
 is een instrument dat een aantal functies combineert: 

 Afstandmeter m.b.v. infrarood- of laserlicht; 

 Theodoliet, meetinstrument voor horizontale en verticale hoeken. 
Daarnaast heeft de tachymeter de mogelijkheid om berekeningen uit te voeren. 
Dit kan ook op een externe computer waaraan de tachymeter gekoppeld is. 
 

Projectievlak 

De basis voor de hoekmetingen is een vlak dat precies horizontaal (waterpas) ligt, 
het zogeheten projectievlak. Om dat in te stellen heeft de tachymeter een 
(elektronisch) waterpas. En bovendien een zogeheten compensator

2
 die (binnen 

grenzen) zeer nauwkeurig het instrument waterpas stelt. Dit horizontale vlak is de 
basis waaraan alle metingen en berekeningen door de tachymeter gerelateerd 
worden. 
 

Horizontale afstand 

Bij het meten van de afstand met het meetlint ligt deze op het grondoppervlak. Bij 
een glooiend of hellend oppervlak volgt het meetlint de hoogteverschillen.  
 
In de IAAF Track and Field Facilities Manual is vastgelegd dat er geen rekening 
gehouden mag worden met eventuele hoogteverschillen

3
 van bijvoorbeeld de 

afzetlijn t.o.v. de landingsbak. Kuilvorming in de landingsbak heeft dan ook geen 
invloed op het meetresultaat. Voordeel van deze benadering is dat de hoogte van 
het meetprisma niet van belang is. 

 
 

                                                           
1
 De tachymeter wordt ook wel “total station” genoemd daar de moderne instrumenten uitgebreide 

software hebben en een goede koppeling met softwarepakketten voor de verwerking van gegevens en 
het importeren van gegevens voor het uitzetten. 
2
 Ook wel automatische waterpascorrectie genoemd. 

3
 IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 art. 5.2.2. Distance and Height 

1. Principe metingen 



.Principe metingen 
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De tachymeter meet de horizontale afstand overigens niet rechtstreeks maar 
berekent deze uit de “schuine” afstand en de verticale hoek V

4
.  

 
 

Afstand volgens het wedstrijdreglement 

In het wedstrijdreglement is vastgelegd dat uitgegaan moet worden van de kortste 
horizontale afstand

5
 tussen de afzetlijn en de dichtstbijzijnde indruk in het zand 

van de landingsbak
6
. Feitelijk betekent dit dat alleen de plaats van de landing van 

de atleet t.o.v. de afzetlijn van belang is en niet de werkelijk gesprongen afstand
7
.  

 

 
 

 

                                                           
4
 Let op. In de landmeetkunde wordt de hoek gemeten t.o.v. de zenit (= haaks op het projectievlak) en 

niet t.o.v. het projectievlak. Dit is overigens instelbaar. 
5
 Wedstrijdreglement Atletiekunie 2018-2019 art. 184.9: loodrecht op de afzetlijn of het verlengde 

ervan. 
6
 IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 art. 5.2.2. Distance and Height 

7
 Bij de pupillen en bepaalde categorieën IPC wordt wel uitgegaan van de feitelijk gesprongen afstand. 

Het programma Jump Distance is hiervoor niet geschikt. 



Principe metingen 
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Meetprisma 

Voor het meten van de afstand en de hoeken heeft tachymeter
8
 een zogeheten 

meetprisma als reflector nodig. De afstand wordt gemeten aan de hand van de 
tijd die het uitgezonden licht nodig heeft om terug te komen vanaf het prisma.  
 
In het prisma legt het licht een bepaalde afstand af (aangegeven met a, b en c op 
onderstaande tekening). Prisma’s zijn zo ontworpen dat binnen bepaalde grenzen 
de lengte van de inwendige lichtweg niet of maar zeer minimaal verandert als het 
prisma niet precies goed naar de tachymeter gericht is.  
 
Als het meetsignaal (gemoduleerd infrarood licht) door het glas van het prisma 
gaat, dan verandert de voortplantingssnelheid. Dit heeft invloed op de tijd die het 
signaal heeft om terug te komen. 
 
Beide factoren, de inwendige lichtweg en de verandering van de 
voortplantingssnelheid door het glas, zorgen ervoor dat het reflectiepunt van het 
meetsignaal verder weg lijkt te liggen dan feitelijk het geval is. Om dit te 
corrigeren wordt de gemeten afstand met de prismaconstante

9
 gecorrigeerd. 

 
Kort samengevat corrigeert de prismaconstante het verschil tussen de met het 
prisma gemeten afstand en de werkelijke afstand. 
 

 

 
Bron: www.lasersurveyingequipment.com.au 

 

 
                                                           
8
 Reflectorloos meten is bij de nieuwere generatie tachymeters ook mogelijk maar wordt binnen de 

atletiek niet gebruikt om dit niet praktisch is. Er moet namelijk altijd nog “geprikt” worden. Daarnaast 
duurt een meting langer. 
9
 Er zijn overigens meerdere methoden om de prismaconstante te bepalen. Leica heeft haar eigen 

methode. 



.Principe metingen 
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Indirecte afstandmeting 

Het meten van de volgens het reglement gesprongen afstanden geschiedt 
indirect, daar de tachymeter niet op de afzetlijn gezet kan worden. Het principe 
van het opmeten van de gesprongen afstanden is gebaseerd op: 
 
 

 Uit twee metingen aan weerszijden van de afzetlijn, de zogeheten 
basispunten (reference points), berekent de tachymeter uit de afstanden en 
de hoeken waar de afzetlijn (= voorkant plasticinebalk) t.o.v. de tachymeter 
ligt

10
; 

 

 
 

 Uit de afstand en de gemeten hoeken tussen het meetprisma in de 
landingsbak en de tachymeter, berekent deze de plaats van de beide 
basispunten 1 en 2 t.o.v. de tachymeter. Vervolgens wordt de afstand 
berekend tussen de indruk (3) en de afzetlijn. Deze is haaks op de afzetlijn of 
het verlengde ervan

11,12
.  
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 Het hoogteverschil tussen de tachymeter en de afzetlijn heeft geen invloed op de uitkomst van de 
berekeningen daar uitsluitend met de horizontale afstanden gerekend wordt. 
11

 Wedstrijdreglement Atletiekunie 2018-2019 art. 184.9 
12

 Meer informatie over de berekening van de afstand op basis van de metingen van de tachymeter is 
te vinden in de bijlagen. 



Principe metingen 
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1. Laad de avond tevoren de 12 V accu op. Controleer voor het opladen of het 

juiste voltage (12 V) ingesteld is. 
 
2. Controleer voor vertrek of alles ingeladen is: 

o Oranje koffer: 
 tachymeter; 
 stelschroevenblok; 
 gele regenkap voor tachymeter; 
 reserve knopcel CR 2320; 

o Statief; 
o Meetmastok; 
o Materialenkoffer: 

 prisma in houder; 
 12 V accu; 
 oplader; 
 rolmaat; 
 meetlint 30 m; 
 viltstiften (rood en zwart); 
 balpennen en potloden; 
 klembord; 
 EDM controle formulieren; 
 prikpen; 
 centreerblokjes voor controle metingen 
 quickreference kaarten; 
 microvezeldoekje; 

Indien nodig: 
o Statiefkruis; 
o Jalonstatief; 
o Notitieblokje. 

 

2. Voor vertrek 
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1. Meld je na aankomst bij de wedstrijdleider. Dit is degene die verantwoordelijk 

is voor het in orde zijn van de accommodatie en de chronoloog. 
 

2. Als dit niet vooraf al afgesproken is, neem met de wedstrijdleider door bij 
welke onderdelen de tachymeter ingezet wordt en wat de aanvangstijden zijn 
waarop de atleten gaan inspringen. Vraag aan de wedstrijdleider waar hij de 
tachymeter opgesteld wilt hebben

13
. 

 
Als er gemeten gaat worden bij het hinkstapspringen informeer dan ook van 
welke balken gesprongen gaat worden. Het is niet onverstandig om daarbij 
erop te wijzen dat het na het begin van de wedstrijd inmeten van een extra 
balk de wedstrijd onderbreekt. 

 
3. Vraag bij regen of dreiging hierop of er gezorgd is of wordt voor een partytent 

of parasol om eronder te staan. De tachymeter is slechts zeer beperkt 
spatwaterdicht. 
 

In de volle zon is de display moeilijker af te lezen. Daarnaast 
beïnvloedt de temperatuur de nauwkeurigheid van de metingen. 
Dus ook dan onder een partytent of parasol. 

 

 
Zo erg is het bijna nooit 
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 Ongeacht de wens van de wedstrijdleider ben je zelf verantwoordelijk om te beoordelen of deze 
voldoende veilig is! 

3. Voor het plaatsen tachymeter 
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1. Vermijd trillingen en stoten bij het transport van de tachymeter. Deze zit 
natuurlijk altijd in de koffer. 
 

 
Bron: Pentax 

 
Bron: Leica 

 
2. Plaats de tachymeter links of rechts van de aanloop op > 5 m

14
 
15

(zie 
tekening): 

 voor de afzetlijn of; 

 achter de verste te verwachten sprong.  
 
Aandachtspunten: 

 veiligheid (denk ook aan andere onderdelen); 

 afstand tot de rondbaan
16

; 

 vrij zicht
17

 op de afzetbalk (basispunten) en de landingsbak; 

 stabiele ondergrond; 

 plaats voor het opstellen van partytent, parasol en de verankering ervan;  

 plaats van de juryleden en communicatie met juryleden; 

 plaats terminal en scoreboard (indien aanwezig). 
 

                                                           
14

 Een grotere afstand heeft de voorkeur. Het richten van de kijker wordt dan eenvoudiger en dus 
sneller.  
15

 Voor het zoeken van het prisma door de ATR (Automatic Target Recognition) is een 
minimumafstand van 5 m vereist. 
16

 Atleten kunnen naar binnen uitstappen of als gevolg van een val naar “binnen” vallen. 
17

 Neem dit niet te krap. Voorkom dat het automatisch opzoeken van het prisma belemmerd wordt 
door jurytafels, afstandsborden e.d. direct naast de landingsbak en de afzetbalk. 

4. Statief tachymeter plaatsen 



Opbouwen 
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3. Om het statief op de gewenste hoogte (borsthoogte is een goed 
uitgangspunt) te stellen, houdt om te beginnen de poten bij elkaar en trek 
deze uit tot de stelplaat op kinhoogte komt

18
 en zet poten vervolgens losjes 

weer vast.  
 

 
 

4. Plaats de poten in een gelijkzijdige driehoek op ongeveer 1 m van elkaar. 
Zorg daarbij dat 1 poot in de richting van de landingsbak staat zodat er 
voldoende staruimte voor de benen tijdens de wedstrijd is. De kans op per 
ongeluk stoten tegen het statief wordt hiermee sterk verkleind! 
 
Druk de poten van het statief stevig in de grond. Hou daarbij de statiefplaat 
vast om te voorkomen dat deze omvalt. Druk bij kleigronden de poten niet te 
stevig in de grond want dan komen deze na verloop van tijd iets terug 
omhoog. 
 
Bij een harde ondergrond gebruik dan de houten statiefster. Als de 
ondergrond bovendien glad is, draai dan de spikepuntjes in de onderkant van 
de statiefster. Check vooraf of de parasol of partytent waaronder de 
tachymeter geplaatst wordt, daar windvast verankerd kan worden. 
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 Trek de poten van het statief i.v.m. de stabiliteit nooit helemaal uit. Laat altijd 2 cm ruimte over. 

Nooit achter afzetlijn en voor de plaats waar de atleten landen! Dit vanwege een 
“bug” waardoor de gemeten afstanden tot 13 mm afwijken.  

Het bedienen van de tachymeter bij het hinkstapspringen kan overigens ook 
prima zittend gedaan worden. Pas daarvoor de lengte van statiefpoten aan. 



Opbouwen 
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5. Stel de statiefplaat op het oog zo horizontaal mogelijk door het in/uitschuiven 
van de poten.  
 

6. Zorg dat de stelschroeven van het stelschroevenblok in het midden staan 
zodat de bovenplaat evenwijdig aan de onderplaat zit en er nog stelruimte is.  
 

 
 

7. Schroef vervolgens met de schroef onder de stelplaat van het statief het 
stelschroevenblok vast op de stelplaat.  
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Grof waterpas stellen 

1. Stel met de poten van het statief en vervolgens met de stelschroeven van het 
stelschroevenblok het doosniveau van de stelschroevenblok zo goed mogelijk 
waterpas. 

 

 
 

5. Waterpas stellen 

Het waterpas stellen van de tachymeter bepaalt de nauwkeurigheid van de metingen. 
Als dit niet heel precies gebeurt, ontstaat er een meetfout. Dit moet dus heel 
nauwkeurig gebeuren. 
 

 

Het waterpas stellen gebeurt in twee stappen: 
1. Grof: met behulp van doosniveau op het stelschroevenblok; 
2. Fijn: met behulp van het elektronisch doosniveau van de tachymeter. 

Tip: Hou bij het waterpas stellen van het statief de poot die je verstelt met 1 hand 
(bijvoorbeeld zoals op de foto) vast zodat deze niet plotseling wegzakt voordat 
de stelschroef van de statiefpoot vastgedraaid is. 
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2. Draai de stelschroeven A en B gelijktijdig in tegengestelde richting tot de bel 
van het doosniveau van het stelschroevenblok in het midden staat. (op de 
denkbeeldige op zijn kop staande "T"). Draai vervolgens aan schroef C tot de 
bel inkomt en gecentreerd staat. 
 

 
De bel volgt de richting van de linker duim 

Vergeet niet om te controleren of alle stelschroeven van het statief goed 
vastzitten. 
 

 

B C
B 
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Bron: Leica 

 
3. Plaats de tachymeter op het schroevenblok en vergrendel deze. Het toestel is 

vergrendeld als de pijl op de knop naar beneden wijst. 
 

 
 

4. Sluit de externe accu aan
19

. Het is een goede gewoonte om het snoer boven 
vast te zetten aan het statief. En in verband met vocht en warmte de accu in 
de koffer van de tachymeter midden onder het statief te plaatsen. 
 

                                                           
19

 Sluit de tachymeter nooit direct aan op de oplader, ook niet samen de accu. De spanning tijdens het 
laden is hoger dan de spanning waarvoor de tachymeter gebouwd is. 

A 
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  Zo bij voorkeur niet 

 

 
 

5. Zet de tachymeter met <ON OFF> onder <F6> aan.  
 

 
 

  

Als de accu vol in de zon staat, wordt deze warmer en verliest deze een deel van 
de capaciteit. Hetzelfde gaat op als de accu kouder wordt. 
 
Dit is vooral een aandachtspunt als de externe accu niet volgeladen is bij het 
begin van de dag. De tachymeter geeft overigens een waarschuwing als de accu 
bijna leeg is. 
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6. Het is een goede gewoonte dat de “volgogen” boven staan bij kijkerstand 1 !  
 

 
 

Fijn afstelling waterpas 

7. Draai de tachymeter zo dat het display parallel aan twee stelschroeven komt 
te staan. Hoewel het aan beide kanten kan, neem hiervoor het display dat 
zich het dichtst bij het doosniveau onder de “kijker” bevindt. Dan verloopt het 
instellen zoals je intuïtief verwacht.  
 



Waterpas stellen 
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8. Druk op de knop <WATERPAS> onder <F3>.  
 

9. Stel met de stelschroeven in 2 stappen (zie onderstaande tekening) de 
tachymeter waterpas. De tachymeter staat waterpas als de “luchtbel” van het 
elektronisch doosniveau in het midden van het vierkant staat. Sluit af met 
<CONT>

20
. 

 

 
 Met dank aan Nikon-Trimble 
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 Met <CONT> worden de instellingen opgeslagen en keert het programma terug naar het vorige 
scherm. Dit gebeurt ook als op <ESC> wordt gedrukt. Waar normaal gesproken met <ESC> de 
instellingen verloren gaan, gebeurt dit in dit geval niet. 
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Het elektronisch doosniveau is zeer gevoelig. Een kleine afwijking (± 0.002 g) is 
dan ook meestal niet te voorkomen. De tachymeter is overigens voorzien van 
een compensator (automatische waterpascorrectie) die binnen grenzen het niet 
geheel waterpas staan van de tachymeter corrigeert. 
 

 

Door temperatuurveranderingen van het instrument maar ook door het 
“terugveren” van de poten van het statief (in klei) als gevolg van de gronddruk 
kan de instelling verlopen. Controleer daarom na ieder onderdeel deze instelling. 
 
Het opnieuw instellen van het waterpas betekent overigens dat de positie van de 
horizontale en verticale assen van de tachymeter iets kan verschuiven. Daarmee 
ook de afstand van de tachymeter tot de beide basispunten aan weerszijden van 
de afzetlijn. Bij een kleine correctie hoeft dat niet direct een probleem te zijn.  
 
Dit is te controleren middels een zogeheten nulmeting op de afzetlijn. Is de 
afwijking bij de nulmeting meer dan 2 mm dat moeten de basispunten aan 
weerszijden van de afzetbalk opnieuw ingemeten worden.  

Tip: als de “bel” aan de zijkant staat, dan kun je middels de getallen zien of je de 
stelschroeven de goede kant opdraait.  
 

 
 
Tip: als de “elektronische bel” in de display niet zichtbaar is, gebruik dan het 
dooswaterpas onder de kijker van de tachymeter als hulpmiddel. 
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Tip: als de “bel” in de display niet zichtbaar is, gebruik dan het doosniveau onder 
de kijker van de tachymeter als hulpmiddel. 
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Het display van de Leica TCA 1100L heeft altijd dezelfde opbouw:  

 

 
Bron: Leica (*: deze toetsen zijn altijd aanroepbaar) 

 
De kleuren van het toetsenbord hebben de volgende betekenis: 

Wit Toetsen met een vaste functie 

Oranje Toetsen met een menu/programma afhankelijke 
functie 

Groen Controletoetsen 

Geel Numerieke- en invoertoetsen 

 

Verschil <ENTER> en <CONT> 

De gele <ENTER>-toets heeft uitsluitend als functie om de invoer af te 
sluiten of de keuze uit een lijst te bevestigen. Met de toets <CONT> worden 
de instellingen opgeslagen en gaat het programma door na de volgende 
stap/scherm. 

 

<Shift> 

De toets <Shift> werkt anders dan bij computers. Met <Shift> wordt een submenu 
geopend. Het wordt niet gebruikt voor toetscombinaties! Dus druk <Shift> nooit in 
tegelijk met een andere toets. 

 

  

6. Scherm / toetsen 
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Wissen invoer 

Tijdens het invoeren wordt met de toets <CE> het laatste ingevoerde cijfer of 
karakter gewist. Als er nog geen invoer is geweest, dan wist <CE> de opgeslagen 
waarde. 

 

Statusmeldingen21 

In het rechterdeel van het display kunnen een aantal statusmeldingen staan. De 
belangrijkste zijn

22
: 

 

 
Opslagmedium: memorycard; 

 
Compensator

23
, deze kan niet uitgelezen worden omdat tachymeter 

beweegt; 

 
Compensator staat uit; 

 
Kijkerstand 1 ingesteld; 

 
ATR (Automatic Target Recognition) is geactiveerd; 

 

Automatisch prismavolging staat aan Deze functie wordt niet 
gebruikt bij atletiekwedstrijden, dus zou dit uitgeschakeld moeten 
zijn

24
; 

 
Er is een submenu, te kiezen met <Shift>. 

 

 
 

Status accu 

Boven het statusscherm laat het display ook de status van de accu zien. Deze 
statusmelding is gebaseerd op de originele accu’s. Voor de externe accu, 
aangesloten middels een dummy accu, zoals die bij AV Sprint gebruikt wordt, is 
de voorspellende waarde van de statusmelding zeer beperkt. Dit komt doordat de 

                                                           
21

 In de menu’s worden niet alle status meldingen weergegeven. 
22

 Er is een aparte kaart met een overzicht van alle meldingen. 
23

 Ook wel automatische waterpascorrectie genoemd. 
24

 Uitschakelen door te kiezen <aF…>, <F2> (ATR). 
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externe accu een capaciteit heeft die vele malen groter is dan die van originele 
accu’s. 

 
Praktisch betekent dat aan de statusmeldingen van de accu niet veel waarde 
moet worden gehecht. Pas als de tachymeter begint te waarschuwen dat de accu 
bijna leeg is, wordt het tijd om maatregelen te nemen. Tijdens een onderdeel is 
dat allereerst het uitschakelen van de ATR

25
 daar de beide motoren ervan de 

grootste stroomverbruikers zijn. 
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 Kies <aF…>, <F1> (ATR) om de ATR uit te schakelen. 
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Instellen aantal decimalen (afronden) 

In de atletiek wordt voor het afronden de zogeheten afkapmethode gebruikt. De 
millimeters worden daarbij buiten beschouwing gelaten. Ondanks dit moet het 
aantal decimalen altijd ingesteld staan op 3.  

 
Als dit niet geval is dan kan dit naar de standaardinstelling van 3 veranderd 
worden onder HOOFDMENU, <F3> (CONF), 8 Gebruikers configuratie

26
.  
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 Als eenmaal het meetprogramma opgestart is, kan deze instelling niet meer veranderd worden. 

7. Instellingen controleren 

In het hoofdmenu kunnen instellingen middels de functietoetsen <F1> t/m <F5> 
veranderd worden. De knop <aF…>. (alternative Functions) geeft eveneens toegang 
tot enkele instellingen. 
 
In dit hoofdstuk worden alleen die instellingen behandeld die van direct belang zijn 
voor het meten bij het verspringen. 

In principe horen alle instellingen goed te staan. Het is echter niet onverstandig om de 
belangrijkste instellingen die nodig zijn voor de metingen bij het verspringen te 
controleren.  
 
Algemene instellingen zoals de verlichting van de display zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Weet wat je doet als je iets gaat veranderen! 

Sommige instellingen kunnen op meerdere plaatsen gewijzigd worden. Niet alle 
mogelijkheden worden hier behandeld. 

Het aantal decimalen instellen op 2 zodat de millimeters niet meer getoond worden, 
heeft een aantal nadelen: 

 De zogeheten nulmeting is weliswaar mogelijk maar niet zinvol meer daar tot en 
met een afwijking van 9 mm afgerond wordt naar beneden; 

 Bij de controlemeting kan een verschil van 2 mm tussen de meting met de 
tachymeter en die met het stalen meetlint door de afronding een verschil van 1 
cm worden. Zo wordt 6,211 m gemeten met de tachymeter afgerond op 6,21 m. 
En 6,209 m gemeten met het meetlint afgerond op 6,20 m. Dit is een verschil 
van 1 cm i.p.v. de 2 mm die het zou moeten zijn. 

 De functietoets <Shift>, <F4> (FINE) (nodig voor de controlemetingen) wist 
soms de gehele meting i.p.v. de millimeters te tonen.  

 
Laat deze instelling van het aantal decimalen, te weten 3, daarom ongewijzigd! 
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Kruisdraden 

De kruisdraden in het optiek kunnen scherp gesteld worden met het oculair dat 
zich voor de focusring bevindt. Tegen een witte achtergrond, bijvoorbeeld een wit 
vel papier vlak voor de lens, gaat dit eenvoudig en snel. 

 
De focusring wordt gebruikt om scherp

27
 te stellen op het prisma.  

 

 
Kruisdraden in het objectief bij 
kijkerstand 1 
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 De minimale afstand waarop scherp gesteld kan worden, is ongeveer 2 m. 

Onder normale omstandigheden voldoet de standaardinstelling voor de verlichting 
van de kruisdraden in het objectief. Indien deze niet zichtbaar zijn, kies dan de knop 
<schijnwerper> onder de knop <F2>. Kies in het volgende scherm <F2> (KRDRD). 
Controleer of er een kruisje is verschenen achter de tekst “kruisdraad”.  
 
Controleer in de kijker belichting van de kruisdraden. Deze zijn snel overbelicht. Stel 
zo nodig de intensiteit bij (<F6> en vervolgens <F2> t/m <F5>). Sluit af met <CONT>. 

De focusring wordt gebruikt om scherp te stellen op het prisma. Dit heeft bij de 
gerobotiseerde tachymeters zoals de Leica TCA 1100L geen invloed op de metingen. 

Ook het contrast kan hier gewijzigd worden. Wees voorzichtig hiermee. De 
wijzigingen worden pas actief na het indrukken van <CONT>. Het is mogelijk om de 
contrast zo in te stellen dat de display zwart wordt! 

oculair 
 
 
focusring 
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Kijkerstand 

 
 

 
 
Om te controleren of kijkerstand 1 is ingesteld, kies in het hoofdmenu <F3> 
(CONF) en ga vervolgens naar 8 Gebruikers configuratie 

 

 
 

Om de instellingen te bekijken scroll naar beneden. De Kijkerstand moet ingesteld 
op “Laag 1 (V-Links)”. Als dit niet het geval is, kies <F4> (WYZIG). 

 

 
 

Scroll vervolgens met de cursor naar beneden naar het invoerveld Kijkerst. 
 

De tachymeter kan in zijn geheel om de verticale as gedraaid worden. Los daarvan 
kan de kijker om zijn (horizontale) as gedraaid worden. Dit laatste heeft gevolgen voor 
de verticale hoeken die gemeten worden. Met het omdraaien neemt de waarde 
namelijk met 200 gon (decimale graden ) toe of af. 

Bij het hinkstapspringen moet de tachymeter bij voorkeur in kijkerstand I staan. Dit is 
anders dan bij het verspringen.  
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Druk op <F6> (LIJST) en kies vervolgens “Laag 1 (V-Links)”. Bevestig de keuze 
met <ENTER> en sluit af met <CONT>.  

 

 
 

Aantal herhalingen van de meting 

 
  

Het programma biedt de mogelijkheid om het aantal keren in te stellen dat er 
achtereenvolgens gemeten wordt voordat het meetresultaat berekend wordt. Dit is te 
horen aan het aantal tikken dat de tachymeter maakt.  
 
Standaard is 3 achtereenvolgende metingen voordat de afstand wordt berekend. Bij 
“Snelle metingen” wordt er 1x gemeten. Volgens de documentatie van Leica zou de 
nauwkeurigheid 3 mm hiervan slechter zijn dan bij de “Normale Metingen”.  

 
Proeven hebben uitgewezen dat er geen verschil (< 1 mm) is. Voor de voortgang van 
de wedstrijd en de beeldvorming, geen wachttijd voordat er een meetresultaat is, 
hebben de “snelle” metingen de voorkeur. 
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Om dit te wijzigen/in te stellen, kies <aF…> en vervolgens 2 Programma 
afstandmeting. 

 

 
 

Het aantal herhalingen van de metingen kan ingesteld worden door op <F3> 
(SNEL) te drukken voor de “Snelle metingen” of <F1> (NORM) voor de “Normale 
metingen”. (3 metingen direct na elkaar). Sluit af met <CONT>.  

 

 
 

ATR (prisma zoekfunctie) 

 
 

Controleer of het symbool voor de “ATR” (Automatic Target Recognition) in het 
scherm staat.  

 

De “ATR” (Automatic Traget Recognition) zorgt ervoor dat de tachymeter zelf het 
prisma opzoekt en daarop instelt.  
 
Dit is niet onder alle omstandigheden mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn weinig licht 
en mist. Of felle zon. 
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Druk zonodig op <aF…> (onder <F4>) en kies vervolgens <F1> (ATR). Het 
programma springt automatisch terug naar het vorige scherm. 
 

 
 

 
 

Controle ingesteld prisma 

 
 
Deze controle moet uitgevoerd worden voordat de afzetlijn ingemeten wordt. Kies 
hiervoor in het hoofdmenu met <F6> het programma MEET

28
.  
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 Het kan ook onder 1 van de andere meetprogramma’s. 

De 2 motoren van de ATR vormen de zwaarste belasting van de accu. Als de accu 
bijna leeg is, dan is te overwegen om de ATR uit te schakelen en met de knoppen 
aan de zijkant van de tachymeter de kijker op het prisma te richten.  
 
Met de grote externe accu’s zal dit overigens niet snel nodig zijn. Uitgezonderd de 
situatie dat de accu voor de wedstrijd ver leeg was en vergeten is om deze op te 
laden. Een half uurtje opladen in een pauze is dan overigens aan te raden! 
 
De tachymeter geeft overigens een waarschuwing als de accu “leeg” dreigt te raken. 

Voor de werponderdelen en het horizontale springen wordt gewerkt met het 
standaard prisma van Leica GPR1. Bij het hoogspringen en het polsstokhoogspringen 
kunnen plakprisma’s gebruikt zijn. Deze hebben een andere prismaconstante! 
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Om te controleren of het goede prisma ingesteld is druk op <F4> (RiPnt). 
 

 
 

Druk vervolgens op <F1> (PRISM). 
 

 
 

Voor het zwarte Leica prisma GPR 1 is de instelling “Leica rondprisma”.  
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Als dit niet ingesteld is, dan kan met <F1> (STNDR) dit prisma gekozen worden. 
Sluit af met <CONT>. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

In het scherm staat overigens niet de werkelijke prismaconstante maar wat ook wel 
de Leica constante genoemd wordt. De Leica constante kan omgerekend worden 
naar de werkelijke prismaconstante door er 34,4 mm (het verschil tussen beide 
methoden) van af te trekken. 

Het indrukken van <Shift> geeft toegang tot het menu om zelf een prisma te 
definiëren. Bij prisma’s die niet van Leica zijn, moet de in te voeren prismaconstante 
met +34,4 mm gecorrigeerd worden. 
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1. Controleer voor het bevestigen van het prismahouder onder aan de meetstok 

of er geen vuil of een aanslag zit op het glas van het prisma
29

.  
 

2. Druk bij het inschuiven van de meetstok in de prismahouder de ronde knop 
in. Controleer of de meetstok vastgeklikt is én of er geen speling is (een 
papiertje doet wonderen). 
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 Regendruppels, aanslag of vuil op het prisma kan ertoe leiden dat de ATR niet goed het prisma kan 
vinden. Daarnaast kan het leiden tot meetfouten. 

8. Meetstok en instructie hanteren ervan 
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Instructie meetstok 

3. Instrueer degene die het meetstok hanteert, op welke plaatsen voor het 
inmeten van de afzetlijn gemeten moet worden.  
 

 
Bron: Wedstrijdreglement Atletiekunie 2016 – 2017 

 
 
 

Sommige mensen vinden een langere meetstok prettig. Om de meetstok te uit te 
schuiven, druk op de zwarte langwerpige knop onder het dooswaterpas op de 
meetstok en schuif vervolgens de meetstok uit. Bij de “dikke” meetstok kan dit 
met de stelschroef. 
 
Voordeel van een uitgeschoven meetstok is ook dat de meetstok wat in elkaar 
schuift als de meetstok met een te grote kracht in de grond geplant wordt. 
Hierdoor wordt de klap wat gedempt en daarmee worden de krachten op de 
kunststof prismahouder kleiner. 

 

  
 

Afzetlijn = plaats meetstok bij inmeten 
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4. Instrueer verder hoe het doosniveau werkt.  
 

 
 

 
Bel in het doosniveau op de meetstok

30
 

 

 
 

5. En dat het prisma naar de tachymeter gericht moet worden.  
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 Door stoten kan de bel in het doosniveau zich splitsen en blijft slechts een kleine bel zichtbaar. Het 
doosniveau werkt dan nog wel naar behoren. Na verloop van tijd herstelt dit zich.  

fout fout goed perfect

Als de meetstok met een lengte van 1,3 m aan het boveneinde 10 mm uit het 
lood staat dan geeft dit bij een prismahoogte van 0,11 m een afwijking van 0,8 
mm ter hoogte van het prisma. Bij 30 mm is dit 2,5 mm. 
 
Opm. Bij de standaard meetstok van Sprint blijft de meetfout binnen 1 mm als de 
“bel” de buitenrand net raakt.  

Het Leica prisma GPR 1 is hoekgetrouw, d.w.z. dat het draai- en richtpunt 
identiek is. Dit betekent dat als het prisma niet geheel goed naar de tachymeter 
gericht is, dit niet direct leidt tot een meetfout. Pas bij een afwijking van 25 ° 
ontstaat er een noemenswaardig fout van 1 mm. Dit verloopt niet lineair. Bij 60 ° 
is dit al 2,5 mm. 
 
Bij prisma’s met een diameter van 25 mm moet er meer aandacht geschonken bij 
het richten van het prisma als een zelfrichtende tachymeters zoals de Leica TCA 
1100L gebruikt wordt. 
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6. Wijs er verder op dat de meetstok met beleid geplaatst moet worden. Bij met 
teveel kracht de meetstok in de grond prikken bestaat de kans dat de 
kunststofhouder voor het prisma breekt. Én dat de bel in het doosniveau zich 
splitst en dan alleen nog maar een klein belletje zichtbaar is. De meetstok 
een klein stukje uitschuiven is een goede maatregel om de risico’s te 
verkleinen. 
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1. Richt de tachymeter globaal (gebruik de kruisdraden van het optisch vizier als 

hulpmiddel) naar het prisma. 
 

  
 

2. Check bij het inmeten van de afzetlijn altijd bij degene die de meetstok vast 
houdt of deze waterpas staat en gericht naar de tachymeter is

31
. Doe dit ook 

bij de controlemetingen. 
 
Tijdens de wedstrijd moet dit in verband met de snelheid van de wedstrijd 
visueel beoordeeld worden

32
. 
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 Het Leica prisma GPR 1 is hoekgetrouw. Zolang de prisma redelijk goed gericht is (fout < 25°) zal er 
geen noemenswaardige fout ontstaan. 
32

 Neem bij herhaalde ernstige twijfel of het jurylid het prisma waterpas houdt, contact op met de chef 
van de jury of de scheidsrechter. 

9. Basishandelingen bij het meten 

Ofschoon de overeenkomst groot is, zijn er ook verschillen tussen het inmeten van de 
basispunten en de geworpen afstanden. Deze betreffen vooral de bediening 9zie 
hoofdstuk 10). 
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3. Druk op <F2> (DIST)
33

 om de meting te starten. 
 

 
 

4. De Leica TCA 1100L zoekt vervolgens middels een spiraalbeweging zelf het 
prisma op.  
 

 
zoekrichting van binnen naar buiten 
Bron: Leica  

 
Tijdens het meten

34
 van de afstand laat de tachymeter kort het onderstaande 

scherm zien. 
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 Bij het inmeten is dat <F1> (ALL). Ook zijn de schermen anders opgebouwd. 
34

 Als per ongeluk tijdens het meten op <F2> (VOLG) wordt gedrukt, dan blijft de tachymeter meten en 
wordt de meting niet beëindigd. Dit is te horen aan het piepen en/of tikken van de tachymeter. 
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5. Na het meten wordt bij ΔOffset de gemeten afstand getoond
35

. De laatste 
decimaal (=aantal millimeters) is alleen van belang voor de controlemetingen. 

 

 
 

 
 

                                                           
35

 Bij het inmeten springt het programma naar het volgende scherm. 

Als het prisma niet gevonden wordt, dan verschijnt de foutmelding 565.  
 
Opnieuw richten met het optisch vizier lost meestal het probleem op. Een andere 
mogelijkheid is om de kijker handmatig met de knoppen links en rechts van het 
toestel naar het midden van de kruisdraden van het prisma te draaien. Vergeet 
niet om eerst met de focusring het beeld scherp te stellen.  
 
Een enkele keer gebeurt het dat door invallend licht het prisma “zwart” wordt. 
Laat dan het prisma een klein stukje draaien.  
 
Druk in beide gevallen vervolgens op <F5> (OPN).  

Als de tachymeter niet goed waterpas gesteld is of dat ontregeld is dan verschijnt 
de foutmelding 353 “Compensator buiten bereik. Controleer niveau”. Breek dan 
de meting af met <F5> (AFBR). Stel dan het waterpas opnieuw in en start 
opnieuw met het inmeten van de basispunten. 

Let op: apparaat niet aanraken na het meten voordat de afstand afgelezen 
is. Beweging zorgt voor het verspringen van de gemeten waarde. 
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Voor de liefhebbers 

Liefhebbers kunnen, om nog nauwkeuriger te meten, zelf richten en scherpstellen met 
de knoppen links en rechts van het toestel en de focusring. Ondanks dat zal de 
tachymeter altijd controleren of het goed gedaan is alvorens te meten (ten minste 
zolang de ATR ingeschakeld is). 

 

 
Schematische weergave beeld van het prisma door de kijker bij kijkerstand 1 

Voor de hele preciezen 

De hele preciezen richten, nadat de ATR uitgeschakeld is, de kruisdraden op het 
puntje van de voet van de meetstok op het basispunt. En draaien vervolgens met de 
knop de kijker omhoog totdat het midden van de kruisdraden van het prisma gelijk 
staan met de kruisdraden in het oculair. Hierbij kan er een afwijking links of rechts 
zijn. Dit wordt genegeerd.  
 
Vergeet niet om na het inmeten van de basispunten de ATR weer in te schakelen.  

 

 
Stap 1: kruisdraden op het basispunt 

(getekend voor kijkerstand 1) 

 
Stap 2: kruisdraden gericht op het 

prisma (getekend voor kijkerstand 1) 
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1. Voor het inmeten van de 1

e
 afzetlijn wordt de “verste” balk genomen waar 

vanaf de atleten gaan springen.
36

  
 

2. Ofschoon dit niet tot de taken behoort controleer altijd zelf of de afzetbalk 
vastligt en niet kan verschuiven of wiebelen

37
. En of de hoogte van de 

afzetbalk goed is. Doe dit voor alle balken van waaraf gesprongen wordt. 
 

Controleer ook of de plasticinebalk zelf vastligt en of de hoogte van de 
plasticinebalk t.o.v. de aanloop (7 mm ± 1 mm) goed is.  
 
Neem zo nodig contact op met de wedstrijdleider wiens verantwoordelijkheid 
dit is

38
, om dit in orde te laten maken. 

 

                                                           
36

 In theorie maakt het geen verschil welke balk genomen wordt. Gebruik in ieder geval de balk die als 
eerste wordt ingemeten voor de controlemetingen. 
37

 De reden is dat de positie van de afzetbalk en de plasticinebalk de basis vormen voor de metingen. 
38

 Wedstrijdreglement Atletiekunie 2018 – 2019 art. 123. 

10. Inmeten afzetlijn 

Raadpleeg hoofdstuk 8 voor het waterpas stellen van de meetstok. En hoofdstuk 9 
voor de basishandelingen bij het meten. 

In de (teruggetrokken) IAAF Calibration and Testing Manual edition 2010 wordt aanbevolen om 
voor iedere wedstrijd om de meting van de horizontale en verticale hoeken te controleren: 
 
1. Kies programma MEET (<F6> in het hoofdmenu); 
2. Richt de kijker naar het prisma dat op ongeveer 100 m staat, druk op <F2> (DIST) en 

noteer de horizontale hoek Hz en de verticale hoek V; 
3. Draai de tachymeter en kijker beide een halve slag, richt vervolgens de kijker naar het 

prisma, druk op <F2> en noteer de beide hoeken; 
4. Het verschil tussen de beide horizontale hoeken zou 200 gon ± 0,001 moeten zijn;  
5. De som van de beide verticale hoeken zou 400 gon ± 0,001 moeten zijn. 
 
Daar er voor de wedstrijd controlemetingen worden uitgevoerd, is deze controle niet direct 
noodzakelijk. 

Indien nog niet gedaan: informeer bij de wedstrijdleider of de scheidsrechter van 
welke balken de atleten gaan springen. Wijs hierbij erop dat het na het begin van de 
wedstrijd het inmeten van een extra balk de wedstrijd onderbreekt. 

Het inmeten van de basispunten in het programma voor hinkstapspringen, Reference 
Line, verschilt van dat voor het verspringen. Voor ieder basispunt moeten er 2 
schermen i.p.v. 1 bij het programma Jump Distance doorlopen worden. 
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3. Zorg ervoor dat plasticine balk op zijn plaats ligt bij het inmeten van de 
basispunten (reference points) aan weerszijden van de afzetlijn.  
 

 
 

4. Breng altijd aan weerskanten van de afzetlijn een markering aan die de plaats 
van de afzetlijn aangeeft.  

 

 

Het is een goede gewoonte om vooraf bij de scheidsrechter te controleren of 
deze akkoord is met de afzetbalk en hoe deze er inligt. Het is weliswaar niet de 
taak en verantwoordelijkheid van de scheidsrechter maar de praktijk wijst anders 
uit.  

Het kan overigens ook zonder plasticinebalk maar dit geeft eerder fouten daar 
meestal de opvulbalk voor het inspringen losligt.  
 

 
De uitzondering op de regel 
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5. Navigeer in het hoofdmenu met de cursortoetsen naar menukeuze 
Reference Line. Gebruik <ENTER> of <CONT> om de keuze te 
bevestigen.

39
  

 

 
 

6. Plaats aan de rechterzijde
40

 van de afzetlijn (bezien vanuit de aanloop) de 
meetstok bij het 1

e
 basispunt (reference point) op de afzetzijn én zo dicht 

mogelijk (< 2 cm) bij het einde van de plasticinebalk (zie tekening).  
 

Het basispunt mag ook in het verlengde van de afzetlijn gekozen worden. 
Markeer dan deze plek vooraf met een stift. Dit kan handig zijn als de 
afzetbalk en/of de plasticinebalk in minder goede staat is. Of als de 
plasticinebalk niet tijdig aanwezig is. 
 

                                                           
39

 Als er tijd zit tussen het opstellen en het inmeten van de basispunten, dan is het een goede 
gewoonte om te controleren om de tachymeter nog waterpas staat (knop <WATERPAS> onder <F3>). 
40

 Dit is niet afhankelijk van de plaats van de tachymeter. Omwisselen heeft tot gevolg dat de gemeten 
afstanden negatief worden en voor de balk positief.  

Als na het inmeten van de afzetlijn alsnog besloten wordt iets te veranderen aan 
bijvoorbeeld de hoogte kan met de markeringen gecontroleerd worden of de 
afzetlijn nog steeds op dezelfde plaats ligt. 

 



Inmeten afzetlijn 
 

 
54 

 
 

 
Bron: Wedstrijdreglement Atletiekunie 2016 – 2017 

 

 

Het gebruik van het jalonstatief om de prismastok op de basispunten (reference 
points) waterpas te zetten, heeft de voorkeur.  
 

 

Afzetlijn = plaats prisma 
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7. Kies <F2> (MEAS) om naar het scherm voor het inmeten van het 1e 
basispunt te gaan. 
 

 
 

8. Druk na het richten van de kijker op <F1> (ALL) (= afstand meten + 
opslaan)

41
 vervolgens om het eerste basispunt (reference point) op de 

afzetlijn in te meten en op te slaan
42

. Het programma springt na het meten 
naar het volgende scherm. 
 

  

                                                           
41

 Het kan ook middels <F2> (DIST) en vervolgens <F3> (REC) 
42

 Zie ook hoofdstuk 9. 

Aan het plaatsen van het prisma op de basispunten op de afzetlijn en het 
waterpas houden ervan, moet veel zorg besteed worden. Het scheef in meten 
van de afzetlijn vertaalt zich in een fout die bij elke meting terugkomt én 
bovendien niet overal hetzelfde is. 
 

 
 
Een fout van 2 mm (het prisma 1 mm naast het basispunt en 1 mm uit het lood) geeft een 

fout in het meetresultaat die in ongunstige gevallen kan oplopen tot 10 mm. 
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9. Kies <F2> (MEAS) om naar het scherm voor het inmeten van het 2e 
basispunt te gaan. 

 

 
 
10. Verplaats de meetstok naar basispunt 2 (andere zijde van de afzetlijn). En 

meet het tweede meetpunt (reference point) in met <F1> (ALL). Het 
programma springt na het meten door het scherm om de afstanden te meten. 
 

 
 

“Nulmeting” 

 
 

11. De “nulmeting” is een snelle controle op het inmeten van de basispunten 
(referencepoints). Plaats hiervoor de meetstok in het midden van de afzetlijn 
(zie tekening). 
 

 

Het programma geeft een foutmelding als per ongeluk 2x hetzelfde basispunt 
wordt ingemeten. Druk dan op <F5> <OK>. Het programma wist dan ook de 
eerste meting. Daarom moet de meting van het eerste basispunt opnieuw 
uitgevoerd worden. Dit is te zien in de menubalk boven in de display. 

De “nulmeting” is een snelle controle op het inmeten van de basispunten 
(referencepoints).  
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12. Druk op <F2> (MEAS) om naar het scherm te gaan voor de meting.  
 

 
 

13. Druk na het richten van de kijker op <F2> (DIST) voor het meten van de 
afstand. De gesprongen afstand is af te lezen bij ∆Offset. 
 

 
 
14. Idealerwijs zou de afstand bij ∆Offset 0.000 moeten zijn. Als de afwijking 

groter is dan 2 mm
43

, dan de afzetlijn opnieuw inmeten!  
 

 
 

                                                           
43

 Bij de nulmeting speelt de meetonnauwkeurigheid van het lintmeet geen rol. Aan de eisen van de 
nulmeting kunnen (en moeten) daarom hogere eisen gesteld worden.  

Let op: apparaat niet aanraken na het meten voordat de afstand afgelezen 
is. Beweging zorgt voor het verspringen van de gemeten waarde. 
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Inmeten overige balken 

15. Laat de afzetbalk verzetten naar de 2
e
 balk van waaraf gesprongen gaat 

worden. 
 

16. Breng altijd aan weerskanten van de afzetlijn een markering aan die de plaats 
van de afzetlijn aangeeft. 
 

 
 

17. Plaats het prisma in het midden van de afzetlijn van de 2
e
 balk (zie tekening).  

 

 

Ongeacht de positie van de tachymeter, voor of achter de afzetlijn, links of rechts 
van de aanloop, zijn de afgelezen afstanden positief na de afzetlijn en negatief 
voor de afzetlijn. Voorwaarde is wel dat de beide basispunten in de goede 
volgorde zijn ingemeten (eerst rechts en daarna links). 
 

 

Het is een goede gewoonte om vooraf bij de scheidsrechter te controleren of 
deze akkoord is met de afzetbalk en hoe deze er inligt.  
Dit voorkomt dat de meting overgedaan moet worden. 
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18. Druk na het richten van de kijker op <F2> (DIST) voor het meten van de 
afstand. Noteer deze afstand (∆Offset) in millimeters én teken (+ of -). 

 
19. Meet ook de afstanden van de andere balken in.  

 

Punten voor snelle controlemeting 

 
 

20. Markeer hiervoor met een stift 2 punten langs de rand van de landingsbak 
(zie tekening). Meet deze met de tachymeter, <F2> (DIST), op en noteer 
deze afstanden (∆Offset). Deze punten hoeven niet met het meetlint 
opgemeten te worden! 
 

 
 

 
 
 

Als er tegen de tachymeter gestoten wordt, kan deze uit het lood raken. Door de 
afstand naar 2 reeds eerder ingemeten punten na te meten kan op eenvoudige 
wijze gecontroleerd worden of dit de metingen beïnvloedt.  

Deze punten zijn ook handig als er tussen de onderdelen weinig tijd is voor een 
volledige controlemeting tussen de onderdelen. In dat geval kan met deze 
punten een snelle controle op de goede werking van de tachymeter uitgevoerd 
worden. 
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11. Controlemetingen 

De controlemetingen hebben tot doel om de instellingen en de goede werking van de 
tachymeter te controleren. Hiervoor worden de metingen in de tachymeter vergeleken 
met die met een geijkt stalen meetlint. 
 
Een vergelijking heeft alleen maar zin als de meting met het meetlint dezelfde of 
betere nauwkeurigheid heeft als die met de tachymeter. Voorwaarden voor een 
goede controle meting met het stalen meetlint zijn o.a: 
1. Het stalen meetlint moet minimaal nauwkeurigheidsklasse II hebben en verder 

onbeschadigd zijn. Deze linten zijn o.a. te herkennen aan de markering voor de 
nauwkeurigheidsklasse, het CE keurmerk en het IJkteken (zie voor overige 
kenmerken bijlage 6). 

2. De onnauwkeurigheid van het meetlint neemt toe naar mate de afstand langer is. 
Bij 20 m is een afwijking bij een klasse II lint toegestaan van ± 4,3 mm. Tot 100 m 
blijft de nauwkeurigheid van de tachymeter gelijk (beter dan 2 mm).  

3. De metingen met de hand moeten volgens de regels van de kunst uitgevoerd 
worden! Denk hierbij o.a. aan: 
a. het precies recht leggen van het lint;  
b. de juiste trekkracht (5 kg) tijdens het meten; 
c. het nulpunt van het meetlint moet precies bij de markering op het 

centreerblokje gehouden worden of bij het midden van de punt van de 
meetstok (= in de praktijk heel lastig); 

d. het meetlint moet precies afgelezen worden boven de afzetlijn. 
4. De metingen met het meetlint mogen bij de controle metingen niet afgerond 

worden op hele centimeters. 
 

 
Voorbeeld opschrift gecertificeerd meetlint nauwkeurigheidsklasse II 

De controle metingen, minimaal 2 stuks, moeten zowel voor als na het onderdeel 
uitgevoerd worden. De scheidsrechter moet hier toezicht op houden. 
(Wedstrijdreglement Atletiekunie 2018-2019 art. 135) 
 
Toezicht ≠ zelf uitvoeren van de metingen met het lint! 

De volgorde van werken bij de controlemetingen is: 
1. Markeren meetpunten middels de centreerblokjes; 
2. Het achter elkaar meten van alle afstanden waarop de centreerblokjes geplaatst 

zijn m.b.v. de tachymeter; 
3. Het meten van de afstanden m.b.v. het stalen meetlint. 
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1. Plaats voor de controlemetingen minimaal 2 centreerblokjes met pen in de 
landingsbak. Stamp voor de stabiliteit van het blokje het zand vast. Maak het 
jezelf makkelijk door ze in het verlengde van de aanloop te plaatsen

44
. 

 

 
 

 
 

2. Zorg ervoor dat de plasticinebalk op zijn plaats ligt. Controleer of de afzetlijn 
duidelijk zichtbaar is en “strak” is. Neem zo nodig contact op met de 
wedstrijdleider. Deze is hiervoor verantwoordelijk. 
 

                                                           
44

 Hoewel ze daar niet over gaan, willen sommige scheidsrechters juist dat de controlemetingen niet in 
het verlengde van de aanloop gedaan worden. Inhoudelijk is hiertegen in te brengen dat de metingen 
met het meetlint in het verlengde van de afzetlijn altijd veel onnauwkeuriger zijn dan die in het 
verlengde van de aanloop. Op deze manier een controlemeting uitvoeren komt in feite erop neer dat 
gecontroleerd wordt hoe goed de betrokkenen de meting met het meetlint kunnen uitvoeren en schiet 
daarmee zijn doel voorbij. 
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3. Laat de meetstok door een jurylid in het midden van het blokje plaatsen en 
vervolgens waterpas. Een alternatief is het gebruik van het jalonstatief. 
 

 
 

4. Druk na het richten van de kijker
45

 op <F2> (DIST) voor het meten van de 
afstand. Noteer deze afstand (∆Offset) in millimeters én teken (+ of -) op het 
EDM-controleformulier.  
 

 
 

  

                                                           
45

 Liefhebbers gebruiken de ATR niet maar doen het zelf. Of het objectief op het prisma scherp 
gesteld is, heeft overigens geen invloed op de meting.  

 
Deze plasticinebalk is niet geschikt voor een betrouwbare controlemeting. 

Let op: apparaat niet aanraken na het meten voordat de afstand afgelezen 
is. Beweging zorgt voor het verspringen van de gemeten waarde. 
 



Controlemetingen 
 

 
64 

Voorbeeld
46

 

 
 

5. Doe dit voor alle centreerblokjes. 
 

6. Meet de afstanden vervolgens loodrecht
47

 op de afzetlijn op met het geijkete 
en onbeschadigde stalen meetlint. De trekkracht tijdens het meten moet 5 kg 
48

 ± 10 %
49

 zijn. 
 
Schrijf de afstand in mm op het EDM-controleformulier. Rond in afwijking tot 
het wedstrijdreglement

50
 niet af! Doe dit voor alle centreerblokjes. 

                                                           
46

 Gebruik dit formulier i.p.v. dat met de dubbele handtekeningen. Dubbel tekenen is namelijk geen 
vereiste! 
47

 De kortste afstand (= haaks op de afzetlijn) is te vinden door het meetlint in een boogbeweging 
langs de afzetlijn te bewegen.  
48

 Stalen meetlinten worden gekalibreerd bij een trekkracht van 5 kg en bij een temperatuur van 20 °C.  
49

 International Recommendation OIML R 35-1: 2007 artikel 6.2, uitgave International Organization of 
Legal Metrology. 
50

 Wedstrijdreglement Atletiekunie 2018-2019 art. 184.8 
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7. Bij het hinkstapspringen moet de afwijking tussen de meting met de 
tachymeter en het stalen meetlint bij voorkeur kleiner zijn dan 3 mm.  
 
In de praktijk zijn de gemeten afstanden met het stalen meetlint langer dan 
met de tachymeter. Dit komt omdat de metingen met het lint zelden correct 
worden uitgevoerd.  
 
Als afwijking meer dan 3 mm is

51
, eerst nagaan wat er fout gegaan zou 

kunnen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan: 

 Meetlint niet haaks op de afzetlijn of te wel er is schuin gemeten; 

                                                           
51

 In het wedstrijdreglement 2018-2019 art. 135 is de nieuwe bepaling opgenomen dat meting van de 
tachymeter en het stalen meetlint met elkaar overeen moeten komen. Aangenomen moet worden dat 
dit geldt voor de afstand afgerond op centimeters. Deze bepaling houdt geen rekening met het 
gegeven dat de onnauwkeurigheid van het meetlint toeneemt naar mate de afstand langer wordt 
terwijl tot ongeveer 100 m dit niet geldt voor de tachymeter. 

Let erop dat het nulpunt van het lint bij het puntje in de spijker van het 
centreerblokje wordt gehouden. Én dat de afstand bij de plasticinebalk recht van 
boven afgelezen wordt en niet onder een hoek!  
En natuurlijk buigt het meetlint boven de afzetlijn niet noemenswaardig naar 
beneden af! 
 

 
 

Zoals het niet moet 
 

 
Bron tekening: Wedstrijdreglement Atletiekunie 2018 - 2019 

Meetlint 

Kijkrichting boven afzetlijn 
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 Meetlint is niet goed afgelezen; 

 Meetlint niet strak getrokken; 

 De afzetbalk is na verplaatsen niet op dezelfde plek teruggekomen. Het 
aandraaien van de bouten om de balk te fixeren kan een fout van enkele 
millimeters veroorzaken.  

 Meetpunt is verplaatst (tikje tegen het centreerblokje geeft al gauw een 
verschuiving ervan van enkele millimeters); 

 Rand plasticinebalk niet duidelijk te zien waardoor het meetlint niet goed 
afgelezen kan worden; 

 Nulpunt van het meetlint niet bij het midden van het centreerblokje 
gehouden; 

 Prismastok niet waterpas gehouden; 

 Verkeerde instelling voor de prismaconstante. 
 
Bij twijfel voor de wedstrijd de afzetlijn opnieuw inmeten. Vergeet dan niet om 
te controleren of de tachymeter nog waterpas staat. Na de wedstrijd is het zo 
als het is. De afstanden op de jurylijst worden niet gecorrigeerd! 
 

 
 

8. Vul het EDM controleformulier compleet in en laat dit ook ondertekenen door 
de scheidsrechter en de chef van de jury.  
 

 

Bij de afstanden die hier gemeten worden, kan de invloed van de temperatuur op 
het meetlint buiten beschouwing gelaten worden. Tenzij het meetlint in de zon 
gloeiend heet is geworden. 
 

Vraag altijd aan de chef van de jury of deze een juryaantekening heeft. Zonder 
dat laatste wordt het EDM-controleformulier niet geaccepteerd door de 
recordcommissie als er een record gesprongen is! 

 
Degene die de EDM bedient, moet overigens zelf de juryaantekening EDM 
hebben. 
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1. Informeer voor de start van het onderdeel
52

 of degene die in de landingsbak 
de meetstok gaat plaatsen of deze weet hoe het doosniveau werkt. Geef zo 
nodig instructie hieronder

53
. 

 
Het is een goede gewoonte om te vragen waar volgens het jurylid de punt 
van de meetstok geplaatst moet worden

54
. Een goed hulpmiddel hierbij is de 

tekening uit de Referee 2016 (zie bijlage 9). 
 

2. Spreek met alle juryleden die de meetstok in de landingsbak gaan plaatsen 
af: 

 Hoe doorgegeven wordt dat de meetstok weggehaald kan worden. Bij 
onervaren mensen kan de harker dit doorgeven. 
Als er een scoreboard is, dan is dat pas nadat de uitslag op het 
scoreboard staat; 

 Hoe en wanneer aangegeven wordt dat er niet gemeten gaat worden. 
Aandachtspunt hierbij is een eventueel protest van de atleet. Bespreek dit 
ook met de harkers. Uitgangspunt is dat bij twijfel er altijd gemeten 
wordt. 

 Hoe het jurylid met de meetstok aangeeft wordt dat er 2 metingen gedaan 
moeten worden. Dit in de gevallen waarbij niet duidelijk is wat de 
dichtstbijzijnde afdruk is; 

 Hoe aangegeven wordt dat de meetstok gedraaid moet worden; 

 Hoe aangegeven wordt dat het prisma niet voldoende zichtbaar is
55

. 
 

3. Spreek met de harkers af: 

 Dat zij naar de meetstok toewerken. Zeker niet beginnen direct achter of 
bij de meetstok. Dit stoort de ATR bij het zoeken van het prisma (vooral 
een punt bij felle zon of spots binnen); 

 Dat de zichtlijn prisma – tachymeter vrij moet blijven vanaf het moment 
dat de meetstok geplaatst is. 

 
4. Spreek met het jurylid (secretaris/chef jury) dat de afstanden op de jurylijst 

zet, hoe de afstand doorgegeven wordt. Bijvoorbeeld als:” zes” “punt” “drie” 
“vier”. 
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 Vaak wordt er tussen de wedstrijd van taak gewisseld. 
53

 Zie hoofdstuk 8. 
54

 In principe is dit de taak van de chef jury. 
55

 Dat het prisma niet geheel zichtbaar is, hoeft geen probleem te zijn. Dit is wel afhankelijk van het 
licht. Hoe donkerder het is, hoe eerder de tachymeter meldt dat hij het prisma niet gevonden heeft als 
het prisma maar gedeeltelijk zichtbaar is. 

12. Afspraken jury 
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5. Maak afspraken met de chef jury over hoe lang hij wacht op een eventueel 
protest van de atleet bij een foute poging. 
 

Afspraken over meten bij records 

6. Records moeten onder toezicht van de scheidsrechter opgemeten worden. 
Maak afspraken over: 

 Wie aangeeft dat er een record
56

 gesprongen is; 

 Wie de scheidsrechter gaat verwittigen
57

; 

 Het laten staan van de spiegel. 
 
Informeer bij de chef jury of hij of zij de procedure kent m.b.t. de record 
aanvraagformulieren. 
 

 
 
Vergeet niet om het EDM-controleformulier geheel ondertekend te voegen bij 
de jurylijst. Alle juryleden die meegewerkt hebben aan de controlemeting 
moeten bevoegd zijn!  
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 Het is niet verkeerd om zelf de laatste versie van de Nederlandse Baanrecords mee te nemen.  
57

 In principe is het de taak van de chef jury om dit te regelen. 

Records hoeven niet met een stalen meetlint nagemeten te worden. Ooit stond 
dit in het wedstrijdreglement maar deze bepaling is vervallen! 

Records 
Wedstrijdreglement 2018-2019 Atletiekunie art. 270.28:  
 

De bij de record-prestatie betrokken juryleden moeten als zodanig 
geregistreerd staan bij de Atletiekunie, met vermelding van de functies die 
deze personen mogen vervullen. 

 
(Dit geldt overigens ook voor de scheidsrechter en de wedstrijdleider). 
  
De recordcommissie controleert ook of de juryleden die ondertekenen op de 
jurylijst van het onderdeel staan. 
 
Records worden alleen erkend als de baan door de Atletiekunie is goedgekeurd, 
deze niet verlopen is én de geldigheidstermijn van de veiligheidsinspectie niet 
verlopen is. Verder moet het betrokken werpmateriaal na de recordpoging 
gekeurd worden.  
 
Werk eraan mee dat de atleet niet de dupe wordt van een administratieve fout! 
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Offset aanpassen na verplaatsen afzetbalk 

1. Druk 1x op ESC om bij het scherm te komen waar de offset ingevoerd kan 
worden.  
 

 
 

 
 
2. Druk op <F6> (WIJZIG) om de Offset te wijzigen. Wis met CE de invoer, voer 

vervolgens de afstand van de afzetbalk tot de referentielijn
58

 in. Sluit de 
invoer af met enter.  

 
 
3. Druk op <F2> (MEAS) om naar het scherm voor het uitvoeren van de 

metingen te gaan. 
 
 
 

Meten 
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 Dit is de balk waar de basispunten 1 en 2 zijn ingemeten. 

13. Wedstrijd 

Let op: bij 2x na elkaar drukken op ESC wordt het 2
e
 referentiepunt gewist 

en moet dat dan opnieuw ingemeten worden. 
 
Let daarom niet op of je een piepje hoort (komt vertraagd) maar op het 
“wisselen” van het scherm. 



Wedstrijd 
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1. Druk na het plaatsen van de meetstok en het richten van de kijker op <F2> 
(DIST) voor het meten van de afstand. 
 

 
 

 
 

2. Kijk of de gemeten afstand (∆Offset) globaal overeenkomt met wat te 
verwachten is. Bijvoorbeeld door de afstand in te schatten met behulp van de 
afstandsborden langs de landingsbak. Heel sporadisch gebeurt het dat de 
tachymeter zonder aanwijsbare oorzaak een fout maakt.  
 
Is de afstand op de display duidelijk fout of is er twijfel over, meet dan 
opnieuw met <F2> (DIST).  
 
De kans dat 2 atleten direct na elkaar dezelfde afstand springen, is zeer klein. 
Als bij een sprong dezelfde afstand als bij vorige gemeten is, dan kan niet 
uitgesloten worden dat er iets fout gegaan is met de meting. Draai dan de 
tachymeter een klein beetje en meet opnieuw.  
 

3. Als er een afstand op de display staat, geef dan het jurylid met de meetstok 
het afgesproken teken dat de meetstok weg mag en geef de afstand

59
 door 

aan de secretaris in het formaat dat vooraf afgesproken is.  
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 Zie ook Wedstrijdreglement Atletiekunie 2018-2019 art. 184.8. 

Raadpleeg ook hoofdstuk 9 voor een gedetailleerd beschrijving van het meetproces. 

In principe wordt er altijd gemeten. Ook bij een rode vlag. Er kan immers een 
protest komen waardoor de poging alsnog geldig is en opgemeten moet worden. 
 
Bij een rode vlag wordt de afstand pas doorgegeven als een protest gehonoreerd 
is.  

 



Wedstrijd 
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Prisma in de regen 

Regendruppels en vuil op het glas van het prisma kunnen ervoor zorgen dat de 
ATR het prisma niet vindt. Bovendien kan dit leiden tot meetfouten.  

 
Controleer daarom bij regen regelmatig of er geen druppels op het glas en maak 
het zo nodig droog met een microvezeldoekje.  

 

Pauze 

Als het onderdeel afgelopen is, dan kan de tachymeter in de pauze stand gezet 
worden. Druk hiervoor eerst op <ON OFF> onder <F6> en vervolgens op <F5> 
(PAUZE). De energiebesparing is ongeveer 60 %. 

 

 
 
 

De gemeten afstanden kunnen met <F3> (OPSL) opgeslagen worden. Dit wordt 
echter niet gebruikt omdat dit vereist dat er een startnummer ingevoerd wordt 
voordat de meting opgeslagen wordt. In de praktijk is dit tijdrovend en 
foutgevoelig. 
 
Let op: de opslagcapaciteit van de geheugenkaart is (zeer) beperkt. Als de kaart 
vol is, dan kan dat problemen geven bij het inmeten bij het volgende onderdeel. 
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1. Check na de controlemetingen of er mogelijk nog een protest kan komen. 

Een protest kan leiden tot een vervangende poging. Een atleet kan een 
protest indienen tot een half uur na het publiceren door het wedsecretariaat 
van de uitslag! 
 

2. Zorg dat de edm-controleformulieren na de jurylijst meegaan naar het 
secretariaat. Zij moeten deze bewaren. Als er een recordaanvraag is, dan 
verstrekken zij een kopie van het controleformulier. 

 
3. Als er instellingen, zoals de kijkerstand, veranderd zijn, zet die dan terug op 

standaardwaarde. 
 
4. Druk 2x op <ON - OFF> om de tachymeter uit te schakelen. 
 

 
 
Of 2x op <ESC> om naar een ander meetprogramma te gaan. Bevestig de 
melding met <F5> (JA) en druk daarna 2x op <ESC> om naar het hoofdmenu 
te gaan. 
 

 
 

5. Draai de volgogen zo dat deze boven staan. 
 

13. Na de wedstrijd 



Na de wedstrijd 
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6. Maak alles schoon en indien nodig ook droog (prisma, blokjes, meetlint e.d.).  
 
7. Controleer bij het opruimen of alles weer mee terug gaat. Denk hierbij aan 

spullen die uitgeleend zijn aan juryleden zoals meetpennen en het meetlint. 
En ook of de centreerblokjes teruggebracht zijn. 

 
8. Als de tachymeter vochtig is geworden, zorg er dan voor dat de koffer 

minimaal een dag open blijft staan om inwendige condensvorming te 
voorkomen! 
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353 Compensator60 buiten bereik 

Als de foutmelding 353 “Compensator buiten bereik. Controleer niveau” bij het meten 

verschijnt, dan moet het instrument opnieuw waterpas gesteld worden en de basispunten 
(reference points) opnieuw ingemeten worden. Ook moeten de controlemetingen 
overgedaan worden.  

 
Om de meting af te maken, kies <F3> (UIT) om de compensator uit te schakelen.  

 

 
 
Als deze melding verschijnt dan moet het instrument opnieuw waterpas gesteld worden, de 
basispunten (reference points) opnieuw ingemeten worden. Ook moeten de 
controlemetingen overgedaan worden.  
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 Ook wel automatische waterpascorrectie genoemd. 

Bijlage 1: problemen bij het meten en foutmeldingen 

De meeste foutmeldingen geven de optie <F5> (OPN) (=opnieuw) of <F5> (OK) om 
de meting te herhalen.  

In “noodgevallen”, zoals tijdens het onderdeel, moet nagegaan wat de ernst van de 
afwijking is. Dit kan aan de hand van de opmeting van de 2 controlepunten die eerder 
opgemeten zijn. Is de afwijking beperkt, dan kan de compensator uitgezet worden. 
Anders moet de tachymeter opnieuw waterpas gesteld worden en de basispunten 
opnieuw ingemeten. Dit geldt ook voor de controlemetingen. 
 
Zijn er geen controlepunten opgemeten, kijk dan in “noodgevallen” bij het 
“waterpasje” hoeveel de tachymeter uit balans staat. Als dit minder dan 0.150 g dan 
kan in “noodgevallen” overwogen worden om de compensator uit te schakelen. Met 
<aF…>, 3 Compensator/HZ-correcties kan deze uitgeschakeld worden.  



Bijlage 1: problemen en foutmeldingen 
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355 Standpunt of richtpunt niet stabiel 

De foutmelding 355 “Standplaats of richtpunt niet stabiel (vibraties, luchtrillingen”
61

 kan 
verschillende oorzaken hebben zoals: 

 De meetstok heeft teveel bewogen tijdens de meting van de afstand. Als de 
foutmelding zich herhaalt, bespreek dan dit met het jurylid achter de meetstok; 

 De ondergrond waarop het statief staat, is “te zacht” waardoor deze teveel beweegt 
als er rondom het statief gelopen wordt. Neem zo nodig maatregelen om mensen te 
weren; 

 De tachymeter staat niet meer waterpas. 
 
Ga verder met <F5> (OK) en meet vervolgens de afstand opnieuw met <F2> (DIST). Als 
de fout zich herhaalt, controleer dan het of het toestel nog waterpas staat: <WATERPAS> 
(knop onder <F2>). 

 

565 Prisma niet gevonden 

De meest voorkomende foutmelding 565 heeft betrekking op het niet vinden van het 
prisma door: 

 Het niet goed richten m.b.v. het optisch vizier. Meestal is dan de fout dat de kijker 
gericht is op een punt op de grond duidelijk voor het prisma. Te zien als er door de 
kijker gekeken wordt. Vergeet dan niet met de focusring scherp te stellen.; 

 Meten op een korte afstand waardoor het zoekalgoritme van de ATR het prisma mist. 

 Het prisma staat omgedraaid; 

 De zon/kunstlicht schijnt zo in het prisma waardoor de kruisdraden in het prisma niet 
zichtbaar zijn. Dit is op te lossen door de meetstok een klein stukje te draaien; 

 Het passeren van mensen; 

 Obstakels (zand, afstandsborden e.d.) direct naast de zichtlijn tussen prisma en 
tachymeter. 

 
De meting wordt herhaald door op <F5> (OPN) te drukken. 

 

753 Geen positiebepaling mogelijk 

Kijk bij foutmelding 753 “Geen positiebepaling mogelijk. Prisma is niet stabiel of 
weerkaatsing van licht of “ door de kijker of er inderdaad sprake is van weerkaatsing van 
licht. Laat de meetstok zo nodig een klein stukje om de verticale as draaien. 

 

1044 Positon calculation error 

Foutmelding 1044 “Position calculation error. Re-measure points” verschijnt als de kijker 
na het meten van het eerste basispunt (reference point) omgeklapt is. Druk op <F5> (OK) 

en begin helemaal opnieuw met 1
e
 basispunt.  
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 Gelet op de te meten afstand zijn luchttrillingen is als oorzaak uit te sluiten. 



Bijlage 1: Problemen en foutmeldingen 
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1157 Geen geheugenkaart 

In de geheugenkaart zit een knoopbatterij. Periodiek moet deze vervangen worden. Als 
deze batterij leeg is, dan verschijnt de foutmelding 1157 “Geen geheugenkaart. 
Geheugenkaart inzetten.”  
 
In bijlage 3 wordt beschreven hoe de batterij vervangen moet worden. 
 

1453 Meerdere prisma’s gevonden 

Door reflecties kan de melding 1453 “Meerdere prisma’s gevonden” komen. Een oorzaak 
kan zijn dat direct achter de meetstok geharkt wordt. Richt de kijker opnieuw en druk op 
<F5> (OPN).  
 

1455 ATR niet stabiel 

De reden van deze foutmelding is waarschijnlijk het plotseling snel bewegen van de 
meetstok met het prisma tijdens het zoeken van het prisma. Deze foutmelding komt vooral 
voor bij kortere afstanden (< 20 m à 30 m). 
 
Opnieuw meten is meestal de oplossing voor dit probleem. Als dat niet werkt, dan kan de 
ATR uitgeschakeld worden <aF ….>, <F1> (ATR) en overgegaan worden op handmatig 
richten van de kijker. 
 

20483 The same point was measured twice 

Als per ongeluk 2x het eerste basispunt (reference point) bij de afzetlijn wordt ingemeten, 
verschijnt de foutmelding 20483 “The same point was measured twice”. Druk op <F5> 
(OK) en meet het eerste basispunt opnieuw in! Deze foutmelding zorgt er namelijk voor dat 
de eerste basismeting wordt gewist. 
 

Afronding op millimeters 

Met <Shift>, <F4> (FINE) wordt de afstand in millimeters gegeven. De afronding op 
millimeters verloopt anders dan bij die op centimeters. De afronding op centimeters 
gebeurt volgens de afkapmethode. De millimeters worden daarbij buiten beschouwing 
gelaten. Zo wordt 6,289 m na de afronding 6,28 m.  
 
Als de resultaten in millimeters worden weergegeven dan gebeurt de afronding volgens de 
gebruikelijk methode. Zo wordt 6,2894 naar beneden afgerond. En 6,2895 naar boven.  
 
In de praktijk kan door de combinatie van de 2 afrondingsmethoden het gebeuren dat na 
<Shift>, <F4> de op centimeters afgeronde afstand van 6,28 m in millimeters afgerond 
6,290 m wordt.  
 

Basispunt (reference point) kan niet opgeslagen worden 

Als de geheugenkaart vol is, dan kunnen de basispunten op de afzetlijn niet ingemeten 
worden. Maak dan eerst het geheugenkaartje leeg. 
 

  



Bijlage 1: problemen en foutmeldingen 
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Tachymeter blijft tikken en/of piepen 

Soms blijft de tachymeter tikken en/of piepen terwijl er al een meetresultaat op de display 
staat. Op het scherm verschijnt dan meestal het gebruikelijk scherm met de afstand. 
Evenwel het gebruikelijke menuregel met DIST, OPSL, RiPnt, CANCL en @NUM 
verschijnt niet. In plaats daarvan staat in de menuregel alleen STOP. 

 
Dit wordt veroorzaakt door <F2>

62
 (VOLG) te drukken terwijl de meting wordt uitgevoerd. 

De tachymeter komt dan in de stand “prisma volgen” en blijft dan meten. 
 

 
 
Druk op <F5> (STOP) om uit de loop te komen. De gebruikelijke menuregel verschijnt dan. 
Druk vervolgens op <F2> (DIST) om de meting herhalen. 
 
Een enkele maal is de menuregel met STOP niet zichtbaar en reageert het programma 
niet op <F5> (STOP). Probeer dan enkele keren met een tussenpauze op <ESC> te 

drukken om uit de “loop” te komen.  
 

Tachymeter begint uit zichzelf te draaien en stopt niet of na lange tijd 

De tachymeter is voorzien van een functie om automatisch het prisma te volgen. Als dit 
ingeschakeld staat, te zien aan het kruis links onder in het statusscherm, dan gaat de 
tachymeter het prisma zoeken als er een meetopdracht wordt gegeven.  
 
Druk zonodig op <F5. (STOP) en vervolgens op <aF…>, F2 (LOCK) om deze functie uit te 

schakelen.  
 
Controleer ook of het goede meetprogramma ingesteld staat. Kies hiervoor <aF…>, 2 
Programma Afstandmeting. Kies vervolgens <F1> (NORM) voor het “normale” 

meetprogramma of <F3> voor het snelle meetprogramma.  
 

 
Symbool in statusscherm voor LOCK staat aan 

 

 
Symbool in statusscherm: zoeken prisma is actief 
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 Dit gebeurt meestal onbewust.  
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Onder het hoofdmenu geven de functietoetsen <F1> t/m <F5> toegang tot een aantal 
instellingen. Een aantal zijn van belang voor atletiek en andere uitsluitend voor 
landmeetkundige doeleinden. Deze laatste worden hier buiten beschouwing gelaten. 
 
De knop <aF…> (alternative Functions) geeft eveneens toegang tot enkele instellingen. 
Deze functies zijn altijd aanroepbaar. 
 

 
 

Standaardinstellingen (assenstelsel, coördinaten, e.d.) 

De standaardinstellingen onder Hoofdmenu, <F3> (CONF), 8 Gebruikers configuratie 

zijn:  
 

 Instelling (coördinaten):  Polar (standaard) 

 Taal:  Nederlands 

 REC formaat: GSIS < 8 kar > 

 Afstand:  Meter 3 Dec. 

 Hoekeenheid: 400 gon 4 Dec. 

 Temperatuur: °C 

 Luchtdruk: hPa 

 Coordinaten: X / Y 

 Assenstelsel: Geodetisch 

 Kijkerst. I:  Laag 1 <V-Links > 

 Opslagmedia: Geheugenkrt 
 
Op de “Kijkerst.” na hoeven deze niet gewijzigd te worden.  
 

 
 

Bijlage 2: Algemene instellingen 

Sommige instellingen kunnen op meerdere plaatsen gewijzigd worden. Niet alle 
mogelijkheden worden hier behandeld. 
 
Voor “echte” landmeetkundige doelen kunnen een aantal correctiefactoren ingevoerd 
worden. Bij atletiek worden deze niet gebruikt. Laat deze daarom op “0” staan! 

Standaard staat het aantal decimalen voor de afstand op 3. Dit veranderen naar 2 
decimalen zodat de millimeters niet meer getoond worden, heeft een aantal nadelen: 

 De zogeheten nulmeting is weliswaar mogelijk maar niet zinvol meer daar tot en 
met een afwijking van 9 mm afgerond wordt naar beneden; 

 Bij de controlemeting kan een verschil van 2 mm tussen de meting met de 
tachymeter en die met het stalen meetlint door de afronding een verschil van 1 cm 
worden. Zo wordt 6,211 m gemeten met de tachymeter afgerond 6,21 en 6,209 m 
gemeten met het meetlint afgerond 6,20. Dit is een verschil van 1 cm i.p.v. de 2 
mm die het zou moeten zijn. 

 
Laat deze instelling van het aantal decimalen, te weten 3, daarom ongewijzigd! 



Bijlage 2: Algemene instellingen 
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Verlichting 

1. Als het display slecht leesbaar is dan kan de verlichting aangepast worden. Druk 
hiervoor op knop met de <SCHIJNWERPER> onder <F2>.  

 

 
 
2. Druk

63
 vervolgens op <F1> (SCHRM). Er verschijnt dan een kruisje in het blokje in de 

regel van de scherm instelling. Bij het opstarten staat de helderheid van het scherm 
ingesteld op 80 %. 
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 Voor de standaardwaarden druk op <F5> (STNDR). 

De standaardwaarden voor de temperatuur, de luchtdruk en de relatieve 
luchtvochtigheid hoeven niet gewijzigd te worden daar de invloed zeer gering is bij de 
normale omstandigheden zoals te zien is in de onderstaande grafiek. 
 

 
Bron: Leica 

 
Indien gewenst kunnen tijdens de wedstrijd de parameters voor temperatuur, 
luchtdruk en r.v. gewijzigd worden: <F4> (RiPnt), <F2> (PPM) 
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3. Druk vervolgens op <F6> (<-/->) om de instelling te wijzigen. Gebruik de toetsen F2 

t/m <F5> om de instelling te wijzigen. Sluit af met <CONT>. 
 

 
 
4. Druk vervolgens nogmaals op <CONT> om terug te keren naar het menu. 
 

Energiebesparing (Pauze stand) 

1. Druk op <aF…> en kies 7 Uitzetten, Pauze. 

 

 
 
2. Druk vervolgens op <F6> (Lijst) om een keuze te maken. 
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3. Bevestig de keuze met <ENTER>. 
 

 
 
4. Stel zo nodig het aantal minuten in. Druk hiervoor op <F6> (WYZIG), voer het aantal 

minuten in en bevestig dit met <ENTER>. En sluit vervolgens af met <CONT>. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

In de stand “PAUZE” is de besparing ongeveer 60 % (In te schakelen middels 
het drukken op <ON OFF> en vervolgens <F5> (PAUZE). 
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Instellen hoogte prisma 

  
 
1. Kies in het hoofdmenu <F6> (MEET). Als Prisma Hgt. geen 0.000 m is, druk dan op 

<F4> (RiPnt).  
 

 
 
2. Scroll naar beneden totdat Prisma Hgt. oplicht. Toets “0.0” in en sluit af met 

<ENTER>. Met 2x <CONT> keer je terug in het hoofdmenu. 
 

 
 
3. Toets “0.0” in en sluit af met <ENTER>. Met 2x <CONT> keer je terug in het 

hoofdmenu. 

  

De prismahoogte is de afstand van het centrum van de kruisdraden tot de punt van 
de meetstok. De prismahoogte is behalve voor de verticale springnummers niet van 
belang (meer informatie in hfd. 1).  
 
De stelregel is dat behalve bij het hoogspringen en polsstokhoogspringen de 
prismahoogte op “0” ingesteld wordt. 
 



Bijlage 2: Algemene instellingen 
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Compensator (automatische waterpascorrectie) 

 
 
1. Als het schuinstaande rechthoekje met het “kruisje” zichtbaar is in status-scherm dan 

staat de compensator uit. Druk op <aF…> en kies vervolgens 3 Compensator/HZ-
correcties.  

 

 
 
2. Zet de compensator aan met <F6> (AAN) en sluit af met <CONT>.  
 

 
 

3. Controleer ook of Hz-corr.
64

 aan staat. Corrigeer dit indien nodig. 
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 Met deze instellingen worden de gemeten horizontale hoeken gecorrigeerd met de correctie die 
volgt uit de interne kalibratie. 

Als de tachymeter opstart, dan staat de compensator altijd aan. Dit is de 
standaardinstelling. 

Mocht er een foutmelding komen dat de compensator (automatische 
waterpascorrectie) buiten zijn regelbereik zit en de wedstrijd kan niet 
onderbroken worden om het instrument opnieuw waterpas te stellen dan kan hier 
met <aF…> de compensator uitgeschakeld worden.  
 
Vergeet niet om deze instelling later terug te zetten! 
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Opslagmedium 

1. Kies in het hoofdmenu <F5> (SETUP)
65

 om te controleren of het juiste opslagmedium 
is ingesteld. Dit moet zijn 1 Geheugenkrt. Druk zonodig op <F6> (LIJST), navigeer 
naar 1 Geheugenkrt., kies vervolgens <ENTER> en sluit af met <CONT>.  

 

 
 

 
 

Nieuw prisma definiëren en instellen 

  
 
1. Kies bijvoorbeeld in het hoofdmenu <F6> (MEET). 
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 Dit kan ook onder <aF…> - > 1 Instellingen & bestanden 

Een ander prisma instellen dan standaard prisma’s kan uitsluitend in 1 van de 
programma’s voor het meten. 
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2. Kies vervolgens <F4> (RiPnt). 

 

 
 

3. En druk daarna op <F1> (PRISM). 

 

 
 

4. Gebruik <Shift> om in het submenu te komen 
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5. Kies vervolgens <F4> (DEF). In het volgende scherm kan zowel de naam als de 
waarde van de prisma ingevoerd worden. 
 

 
 

6. Geeft het prisma een naam. Scroll hiervoor naar links en druk op <F6> (@NUM). 

 

 
 

7. Met de functietoetsen kan vervolgens een naam ingevoerd worden. Met <CE> kan de 
invoer gewist worden. Sluit af met <ENTER>.  
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8. Scroll naar de kolom Waarde Prisma en druk op <F6> (INVG/WYZIG).  
 

 
 

 
 

9. Sluit de invoer af met <ENTER> en druk vervolgens op <CONT>. In het volgende 
scherm kan vervolgens met de functie <F4> (PR.1) gekozen worden. Keer terug met 

<CONT>. 
 

 
 

 

Bij prisma’s die niet van Leica zijn, moet de in te voeren prismaconstante 
met +34,4 gecorrigeerd worden! 

Zet na afloop het prisma terug op het standaard prisma! 
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Tijd/datum instellen 

1. Kies in het hoofdmenu <F3> (CONF). 
 

 
 
2. Scroll naar 1 Systeemdatum en –tijd en kies met <ENTER>. 

 

 
 
3. Navigeer de cursor naar invoerveld Tijd en druk op <F6> (WYZIG).  
 

 
 
4. Voer de tijd in, sluit het bewerken af met <ENTER> en bevestig met <CONT>. 
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Weergave formaat “landmeetkundige” schermen 

  
 
1. Dit kan ingesteld onder Hoofdmenu, <F3> (CONF), 8 Gebruikersconfiguratie, <F3> 

(W-FRM) (weergaveformaat). 
 

 
 

2. Om de schuine afstand “Sch. Afst.” toe te voegen scroll bijvoorbeeld naar Regel 2: 
Remwoord 1.  

 

Voor een aantal schermen, zoals bij metingen van de basispunten (reference points) 
en de landmeetkundige programma’s, is er de mogelijkheid om de items en de 
volgorde ervan te veranderen. 
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3. Druk op <F6> (LIJST), scroll naar beneden naar 31 Sch. Afst. Bevestig de keuze met 
<ENTER> en sluit af met <CONT> 
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In de geheugenkaart zit een knoopbatterij. Periodiek moet deze vervangen worden. Als 
deze batterij leeg is, dan verschijnt de foutmelding 1157 “Geen geheugenkaart. 
Geheugenkaart inzetten.”  
 
1. Om de batterij te vervangen, open de deksel aan de zijkant. De PCMCIA kaart kan nu 

uit de houder gepakt worden. 
 

 
 

2. Zet Battery lock op “OFF” 
 

 
  

Bijlage 3: Batterij vervangen geheugenkaart PCMCIA 
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3. Draai de PCMCIA om en schuif de batterijhouder uit de geheugenkaart.  
 

 
 

4. Haal de nieuwe batterij
66

uit de verpakking. Gebruik hierbij een handschoen of een 
zakdoek. Raak de batterij niet met de vingers aan. Het kleine beetje vet van de 
vingers dat op de batterij achterblijft, laat deze snel lopen. 
 

5. Plaats de knoopbatterij met de “gladde” zijde boven in de batterijhouder en schuif 
deze in de kaart.  

 
6. Draai de geheugenkaart om en zet “Battery lock” op “ON”.  

 
7. Leg de geheugenkaart met de rode pijlen naar boven gericht in de kaarthouder van de 

tachymeter. Sluit de deksel. Vergeet niet om de knop om te draaien. 
 

 
 

8. Voordat de geheugenkaart door de tachymeter herkend wordt, moet deze 
geformatteerd worden. Kies hiervoor in het hoofdmenu <F1> (EXTRA) 

 
9. Kies vervolgens 2 Formatteren geheugenkaart. 

                                                           
66

 Geschikt zijn de knoopbatterijen 3 V CR 2325, 3V BR 2325 of 3V CR 2320. 



Bijlage 3: Batterij vervangen geheugenkaart PCMCIA  

 
94 

 

 
 

10. Bevestig de waarschuwing met <F5> (OK).  
 

 
 

 
 

11. Als het formatteren gereed is, verschijnt er een melding. 
 

 
 

12. Zet vervolgens de tachymeter met <ON OFF> eerst uit en vervolgens weer aan. De 
tachymeter zal dan de geheugenkaart herkennen. 
 
 

 

De gegevens zijn overigens waarschijnlijk al verloren gegaan omdat de in de 
PCMCIA kaart ingebouwde accu (≠ de losse batterij) vanwege de leeftijd ervan 
slechts zeer kort stroom kan leveren. 
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Bijlage 4: Gereserveerd 
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Eisen berekeningen  

Bij het berekenen van de afstand m.b.v. de data uit de tachymeter gelden de volgende 
eisen: 
1. Bepalend is de horizontale afstand van de indruk tot de afzetlijn

67
. Dit betekent dat alle 

gemeten (schuine) afstanden geprojecteerd moeten worden op het horizontale vlak. 
2. De afstand wordt berekend loodrecht op de afzetlijn

68
. 

Deze regels impliceren dat niet de gesprongen afstand bepalend is voor de uitslag maar 
de kortste horizontale afstand van de plaats van de indruk in het zand tot de afzetlijn.  
 
Alle gemeten afstanden (= schuine afstand

69
) moeten daarom eerst met behulp van de 

cosinus van de verticale hoek V omgerekend naar de horizontale afstand voordat er verder 
mee gerekend wordt. Vervolgens kan de “gesprongen” afstand met goniometrische 
functies berekend worden. 
 

 
 
 

                                                           
67

 IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 art. 5.2.2. Distance and Height 
68

 Wedstrijdreglement Atletiekunie 2018-2019 art. 184.9 
69

 De tachymeter toont de schuine afstand na correctie met de prismaconstante. 

Bijlage 5: Rekenregels bij het hinkstapspringen 

Uit de ruwe data die uit de tachymeter komt, kan met een rekenmachine of een 
computerprogramma de gesprongen afstand berekend worden. Deze berekeningen 
moeten voldoen aan de eisen zoals die in de reglementen is vastgelegd.  
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Eenheden ruwe data uit tachymeter 

Door de tachymeter worden uitsluitend gemeten: 

 De schuine afstand
70

; 

 Horizontale hoek Hz in het projectievlak; 

 Verticale hoek V.  
Alle andere waarden worden hieruit afgeleid. 

 
Bron: Leica (getekend is een 360°-prisma) 
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 Let op! Niet alle tachymeters corrigeren bij de ruwe data de gemeten schuine afstand met de 
prismaconstante. In dat geval moet de schuine afstand voor de berekeningen gecorrigeerd worden 
met de prismaconstante. 
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In de ruwe data van de tachymeter is de eenheid voor de schuine afstand meters. Een 
punt van bijzondere aandacht vormen de eenheden waarin van de hoeken worden 
weergegeven. Dit is vaak instelbaar. De hoeken kunnen weergegeven in: 

 Gon
71

 (decimale graden 400 gon = 360 °) of; 

 Graden of; 

 Radialen ( 1 radiaal = 180 / π graden) 
 
Welke eenheden gebruikt worden is van belang bij berekeningen met de goniometrische 
functies zoals cosinus en sinus. Raadpleeg altijd vooraf de handleiding van de tachymeter, 
het rekenmachine of het software programma voor de eenheden die gebruikt worden 
alvorens te gaan rekenen. Reken de eenheden zo nodig om! 
In de landmeetkunde is het gebruikelijk dat de horizontale hoek Hz wordt met de klok mee 
opgegeven t.o.v. de y-as. Bij het opstarten is het nulpunt, Hz = 0, willekeurig. Dit heeft 
geen invloed op de berekening van de cosinus van de horizontale hoeken tussen 
bijvoorbeeld basispunt 1 en basispunt 2. 
 
Verticale hoek wordt door de tachymeter meestal opgegeven t.o.v. de zenit. Dit is de 
instelling zoals gebruikelijk is in de landmeetkunde. Een andere instelling is “elevatie” 
waarbij de V = 0 in de horizontale kijkerstand. Als de verticale hoek wordt gemeten t.o.v. 
de zenit moet voor berekening van de horizontale afstand deze hoek gecorrigeerd worden 
zodat deze is t.o.v. het horizontale vlak. 
 

  
Bron: Leica 

 
De kijker van de tachymeter kan omgeslagen worden. Dit heeft invloed op de waarde van 
de verticale hoek. Deze neemt met 200 g, respectievelijk 180 ° of π radialen toe of af. Dit 
heeft invloed op de uitkomst van de berekening van de cosinus van de verticale hoek. 
Deze verandert van teken: plus wordt min of omgekeerd.  
 

  

                                                           
71

 Dit is de standaard eenheid zoals die in de landmeetkunde wordt gebruikt. 

De instrumenthoogte en prismahoogte kunnen in de tachymeter ingevoerd worden. 
Deze worden dan voor berekeningen gebruikt waarbij de hoogte van belang is. Dit is 
niet het geval bij het hinkstapspringen. 
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Berekeningsmethode: verschuiven en draaien assenstelsel 

De twee berekeningsmethoden die in de handleiding voor het verspringen zijn uitgewerkt, 
geven als resultaat de afstand altijd als een positief getal. Bij het programma Reference 
Line kan de afstand ook negatief zijn.  
 
De berekeningsmethode die in het programma Reference Line wordt gebruikt is gebaseerd 
op: 
1. Berekenen van de coördinaten van de 2 basispunten en het prisma t.o.v. de 

tachymeter;  
2. Verschuiving van de oorsprong van het assenstelsel naar basispunt 1 
3. Herberekening van de coördinaten van het 2

e
 basispunt en het prisma; 

4. Het draaien van de assenstelsel zodat y-as samenvalt met de verbindingslijn tussen 
de basispunten 1 en 2 (= ingemeten afzetlijn); 

5. Herberekening van de x-coördinaat van het prisma (=afstand tot de afzetlijn); 
6. Correctie van de afstand met de ingestelde offset. 
 
Bij de onderstaande berekeningen

72
 zijn de punten als volgt genummerd (zie tekening): 

 Tachymeter = Sx,y; 

 Basispunt 1 = 1x,y; 

 Basispunt 2 = 2x,y; 

 Meetprisma in de landingsbak = 3x,y; 
 

Waarbij voor Sx,y geldt x = 0 en y = 0. 
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 In de formules is als eenheid voor de hoeken gon aangehouden (400 gon = 360 ° = 2 π rad). 
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Stap 1: berekenen coördinaten uit metingen  

a. 1
e
 basispunt: 

 Horizontale hoek HzS-1; 

 Verticale hoek VS-1 t.o.v. de zenit; 

 Schuine afstand
73

 lS-1. 
 

Horizontale afstand lhor s-1 = lS-1 * cos (VS-1 -100) 
x1 = lhor S-1 x sin (HzS-1) 
y1 = lhor S-1 x cos (HzS-1) 
 

b. 2
e
 basispunt: 

 Horizontale hoek HzS-2; 

 Verticale hoek VS-2 t.o.v. de zenit; 

 Schuine afstand lS-2. 
 

Horizontale afstand lhor S-2 = lS-2 * cos (VS-2 -100) 
x2 = lhor S-2 x sin (HzS-2) 
y2 = lhor S-2 x cos (HzS-2) 
 

c. Prisma: 

 Horizontale hoek HzS-3; 

 Verticale hoek VS-3 t.o.v. de zenit; 

 Schuine afstand lS-3. 
 

Horizontale afstand lhor s-3 = lS-3 * cos (VS-3 -100) 
x3 = lhor S-3 x sin (HzS-3) 
y3 = lhor S-3 x cos (HzS-3) 

 
Stap 2: verschuiven assenstelsel naar basispunt 1 

d. 1
e
 basispunt: 

x1’ = 0 
y1’ = 0 
 
2

e
 basispunt: 

x2’ = x2 - x1 
y2’ = y2 - y1 
 
Prisma: 
x3’ = x3 - x1 
y3’ = y3 - y1 
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 Let op! Niet alle tachymeters corrigeren bij de ruwe data de gemeten schuine afstand met de 
prismaconstante. In dat geval moet de schuine afstand voor de berekeningen gecorrigeerd worden 
met de prismaconstante. 
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Stap3: draaien assenstelsel zodat de afzetlijn samenvalt met de Y’’-as  

e. Hoek verdraaiing: 
sin ҩ = x2’ / √((y2’)

2
 + (x2’)

2
) 

cos ҩ = y2’ / √((y2’)
2
 + (x2’)

2
) 

 
2

e
 basispunt

74
: 

x2’’ = x2’ * cos ҩ – y2’ * sin ҩ 
y2’’ = x2’ * sin ҩ + y2’ * cos ҩ 
 
Prisma: 
x3’’ = x3’ * cos ҩ – y3’ * sin ҩ 
y3’’ = x3’ * sin ҩ + y3’ * cos ҩ 

 
f. Afstand = x3’’ – offset 
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 Deze berekening is niet noodzakelijk. 
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Kalibratie en de vereiste nauwkeurigheid van de metingen zijn onderwerpen die binnen de 
atletiek niet uitgekristalliseerd zijn. Gelet op de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling 
(mensenwerk) is dat overigens niet vreemd. 
 
Volgens het wedstrijdreglement moeten de metingen van de tachymeter voor en na een 
onderdeel vergeleken worden met die van een gekalibreerd stalen meetlint. Aan welke 
nauwkeurigheidsklasse het meetlint moet voldoen is niet aangegeven.  
 
Voor de tachymeter geeft de IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 (art. 5.2.2.1) aan 
dat de absolute fout niet meer dan ± 0,005 m mag zijn. Door de USAFT

75
 wordt 

aangegeven dat de nauwkeurigheid van de metingen op 100 m met 95% betrouwbaarheid 
beter dan ± 6,4 mm zou moeten zijn.  
 
De nauwkeurigheid

76
 waarmee de tachymeter werkt, is tot een grote afstand (200 m) 

constant. Van een stalen meetlint neemt de nauwkeurigheid af naar mate de lengte 
toeneemt. Hoeveel hangt af van de nauwkeurigheidsklasse zoals aangegeven in Bijlage X 
van Richtlijn 2014/32/EU van 26 februari 2014

77
. Meetlinten met de hoogste 

nauwkeurigheidsklasse I zijn duur en moeilijk verkrijgbaar. Dit geldt niet voor klasse II. 
Deze zijn zelfs bij de bouwmarkt te verkrijgen. 
 
Met de verschillen in nauwkeurigheid tussen de tachymeter en het stalen meetlint moet 
rekening gehouden bij de interpretatie van de controlemetingen. Daarbij moeten ook de 
uitvoeringsfouten betrokken worden. Dit geldt met name voor de metingen met het stalen 
meetlint. Én de invloed van de temperatuur op het stalen meetlint. 
 

Nauwkeurigheid Tachymeter Leica TCA1100L 

 Apparatuur: standaardafmeting ±(2 mm + 2 mm per kilometer); 
95% betrouwbaarheidsinterval

78
: ± 4,4 mm op 100 m; 

 Invloed weersomstandigheden (temperatuur, luchtdruk, relatieve luchtvochtigheid) op 
de meetnauwkeurigheid < 2 mm op 1 kilometer; 

 Snelle meting (1x i.p.v. 3x) geeft een extra meetfout van 3 mm; 

 Zelf de tachymeter richten i.p.v. de ATR (automatic target recognition) geeft een extra 
meetfout van maximaal 3 mm als gericht is op de rand van het prisma. Kleine 
afwijkingen geven geen extra meetfout; 

 Als het prisma iets gedraaid staat, dan ontstaat er geen extra meetfout daar het 
standaard prisma van Sprint, Leica GPR 1, hoekgetrouw is. Dit geldt in het algemeen 

                                                           
75

 The Proposed USATF Guide to Electro-Optical Distance Measuring (EDM) 
76

 Naast de periodieke kalibratie bij de leverancier worden de tachymeters ten minste 1x per jaar 
gecontroleerd met de korte veldtest zoals beschreven in bijlage 8. 
77

 Deze vervangt de Richtlijn 73/362/EEG van 19 November 1973 die gedeeltelijk herzien is in de 
Richtlijn 78/629/EEG van 19 juni 1978. 
78

 Berekend volgens art. 5.1 van de publicatie EA-4/02 M:2013 Evaluation of the Uncertainty of 
Measurement In Calibration van de European Co-operation fot Accreditation. 

Bijlage 6: Nauwkeurigheid metingen 
(voor als de scheidsrechter erom vraagt) 
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voor prisma’s met een diameter van 40 mm of meer. Daaronder is het 
fabricaatafhankelijk. 
 

Nauwkeurigheid stalen meetlint 

1. Er zijn drie nauwkeurigheidsklassen (art. 2. bijlage X Richtlijn 2014/32/EU van 26 
februari 2014)

79
.  

 

 
Bron: Gratech 

 
2. Bij het gebruik van het meetlint dat voldoet aan de Richtlijn wordt er vanuit gegaan 

dat:  

 De trekkracht 50 N
80

 is (art. 1.1. Bijlage X van Richtlijn 2014/32/EU van 26 
februari 2014);  

 De temperatuur 20° C is (art. 1.2 Bijlage X van Richtlijn 2014/32/EU van 26 
februari 2014). 
 

In art. 3.1. Bijlage X van de Richtlijn 2014/32/EU van 26 februari 2014 is bepaald dat 
variaties in de lengte ten gevolge van een temperatuurschommeling van 8° ten 
opzichte van de referentietemperatuur niet mogen leiden tot overschrijding van de 
maximaal toelaatbare fout. 

 

Herkennen CE goedgekeurd meetlint 

De eisen voor de ijking
81

 van meetlinten staan in de bijlage X Stoffelijke Maten (MI-008) 
van de Richtlijn 2014/32/EU van 26 februari 2014. Deze zijn te herkennen aan: 
3. CE keurmerk; 
4. Metrologische markering (Hoofdletter M + laatste 2 cijfers productiejaar); 
5. Identificatienummer (4 cijfers) van de Notified Body

82
; 

6. Aanduiding nauwkeurigheidsklasse: romeinse I, II of II in een ovaal
83

; 
7. Lengte van het meetlint; 
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 Metalen meetlinten klasse II zijn ruim verkrijgbaar waaronder bouwmarkten. Fiberglas meetlinten 
nauwkeurigheidsklasse III worden door enkele fabrikanten gemaakt en zijn ook in enkele 
bouwmarkten verkrijgbaar. 
80

 In artikel 6.2 van de International Recommendation OIML R 35-1: 2007 is vastgelegd dat de 
nauwkeurigheid van de trekkracht binnen ± 10 % moet liggen. 
81

 IJken is het vaststellen of een meetinstrument geheel voldoet aan de geldende wettelijke eisen. 
Kalibreren is het vergelijken van een meetinstrument met de standaard om de eigenschappen vast te 
leggen. Bij het kalibreren van meettoestellen wordt bepaald of het meettoestel nog aan de 
specificaties voldoet.  
82

 Dit is een door de overheid aangewezen keurings- of testinstituut dat van producten moet testen of 
zij aan de daarvoor geldende (Europese) richtlijnen voldoen. 
83

 Art. 1.1 Bijlage IV Richtlijn 2009/23/EG van 23 april 2009. 
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8. Opgaaf temperatuur, standaard 20 ⁰C; 

9. Opgaaf trekkracht in N, meestal 50 N. 
 

 
 

 
 

Geldigheid goedkeuring meetlint 

In bijlage X Stoffelijke Maten (MI-008) van de Richtlijn 2014/32/EU van 26 februari 2014 is 
geen tijdsperiode opgegeven waarna het meetlint herijkt moet worden. Dan wel dat het 
keurmerk komt te vervallen. Er wordt vanuit gegaan dat dit vastgelegd is in het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de gebruiker. 
 
Als de meetlinten op de plank liggen dan zullen de eigenschappen van een stalen meetlint 
niet veranderen. Dit geldt ook voor een stalen meetlint dat maar een paar keer per jaar 
wordt gebruikt. In de praktijk betekent dit aan dat het meetlint vervangen moet worden bij 
beschadigingen. In de teruggetrokken IAAF Calibration and Testing Manual 2010 wordt 
een termijn van 4 jaar waarna het meetlint opnieuw geijkt moet worden. Gelet op de kosten 
betekent dit vervanging van het meetlint. 

Bovengenoemde eisen impliceren dat als hieraan wordt voldaan, het meetlint voldoet 
aan art. 148.2 uit het wedstrijdreglement 2018-2019:  
 

Bij wedstrijden op een atletiekbaan volgens artikel 1.1 (a), (b), (c) en (f) (en bij alle 
nationale wedstrijden), moeten alle metingen worden verricht met een geijkt stalen 
meetband of meetlat, of met wetenschappelijke meetapparatuur. De stalen 
meetband, meetlat of wetenschappelijke meetapparatuur, moet zijn vervaardigd en 
geijkt conform nationale normen. De nauwkeurigheid van de middelen waarmee in 
de wedstrijd gemeten wordt, moet zijn geverifieerd door een bevoegde organisatie 
die daartoe geaccrediteerd is door een nationaal ijkinstituut. 
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Bijlage 7: Testen en afstellen (interne kalibratie) 

Periodiek worden de Leica’s gecontroleerd en gekalibreerd door de fabrikant.  
 
Daarnaast heeft de Leica TCA 1100L een ingebouwd programma om op 
instrumentfouten te controleren. De volgende instrumentfouten worden hiermee 
gecontroleerd: 

 Compensator indexfouten (langs en dwars): afwijkingen van de langs- en 
dwarsassen van de compensator (automatische waterpascorrectie) t.o.v. van het 
midden van de bel in het doosniveau; 

 Verticale collimatiefout (of verticale indexfout): het verschil tussen de horizontale 
kruisdraad en het midden van de 2

e
 as: 

 Horizontale collimatiefout: het verschil tussen de verticale kruisdraad en het 
midden van de 1

e
 as; 

 Kiepas-fout: de 1e as staat niet loodrecht staat op de 2e as; 
(deze wordt bij de TCA 1100L niet meegenomen bij de interne kalibratie) 

 Collimatiefout ATR: de gecombineerde horizontale en verticale hoek afwijking 
van de vizierlijn t.o.v. de CCD-camera. 

 
In de teruggetrokken IAAF Calibration and Testing Manual edition 2010 wordt 
aangegeven dit periodiek te doen. 
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Voorbereiding 

1. De interne kalibratie mag uitsluitend uitgevoerd worden als de weersomstandigheden 
tijdens de metingen constant blijven. Noteer deze (temperatuur, luchtdruk, relatieve 
vochtigheid)

84
 op het formulier Interne Kalibratie. 

 
2. Plaats op de baan van Sprint de tachymeter in de nabijheid bij de startlijn

85
 van de 100 

m of 110 m horden. Bij voorkeur op de stenen ondergrond
86

 m.b.v. het statiefkruis. Én 
niet in de zon. 

 
3. Zet de kabel naar de accu niet vast maar laat deze los hangen. Tijdens het meten 

draait de tachymeter namelijk m.b.v. zijn motoren meerdere keren om zijn as. 

                                                           
84

 Hiervoor kunnen de gegevens van het weerstation op de vliegbasis Gilze-Rijen gebruikt worden. 
85

 Voorwaarde voor het goed uitvoeren van de interne kalibratie is dat de kruisdraden van het prisma 
goed zichtbaar zijn. Kies daarom voor een opstelling waarbij de zon in de rug staat als de tachymeter 
naar het prisma gericht wordt. 
86

 Gras en de baan zijn minder stabiele ondergronden.  

Een goede gewoonte is om alle meetresultaten van de interne kalibratie vast te leggen. 
Hiervoor zit in de koffer een map met het opschrift “kalibratie” met de nodige 
formulieren. 
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4. Zorg ervoor dat de tachymeter voldoende tijd krijgt om te acclimatiseren. 
 

5. Plaats de meetstok met het prisma op de finishlijn of in de buurt ervan. De exacte 
plaats is voor deze metingen niet van belang. Dit geldt ook voor de hoogte van het 
prisma. Wel mag het prisma niet hoger staan dan ongeveer 17 m. Ook hoeft het niet 
waterpas te staan. 
 

 
Bron: Leica 

 
6. Stel de tachymeter waterpas zoals beschreven in het hoofdstuk “Waterpas stellen”. 

 
7. Controleer of de goede prismaconstante is ingesteld. 
 
8. Druk in het hoofdmenu <F6> (MEET). Richt de kijker op het prisma en voer de meting 

uit met <F2> (DIST). Noteer de verticale afstand, de horizontale afstand en de hoeken 
Hz en V op het formulier Interne Kalibratie. 

 
9. Het kalibratieprogramma kan in het hoofdmenu gestart worden door <F2> (KAL) in het 

hoofdmenu. Noteer de actuele waarden voor (l), (d), (i) en (c) op het formulier Interne 
Kalibratie. 
 

 
 
Indexfout compensator (automatische waterpascorrectie) 

10. De bepaling van de indexfout voor de langs- en dwarsassen van de compensator (l, d) 
komt overeen met de bepaling van het midden van de bel in het doosniveau. 
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Bron: Leica 

 
Start de interne kalibratie voor de indexfout <F1> (l,d).  

 

 
 

Druk vervolgens op <F3> (MEET). 

 
Na de eerste meting draait de tachymeter zelf de kijker een halve slag en wordt de 2

e
 

meting uitgevoerd. Na de 2
e
 meting worden de correcties voor de indexfouten 

getoond.  
 

 
 
Met <F5> (JA) worden deze opgeslagen. Noteer de nieuwe waarden voor (l) en (d) op 
het formulier Interne Kalibratie. 
 
Als 1 van de correcties groter is dan 0,1000 g (5’ 24”) dan moet de procedure 
herhaald worden. Indien dit bij een herhaalde metingen optreedt dan moet het toestel 
voor kalibratie naar Leica. 
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Verticale collimatiefout 

11. De verticale collimatiefout (i) is het verschil tussen de horizontale kruisdraad en het 
midden van de 2e as. Alle gemeten verticale hoeken worden in principe met de 
hoogte-indexfout gecorrigeerd. 
 

 
Bron: Leica 

 
Start het interne kalibratieprogramma voor de verticale collimatiefout met <F2> (i). De 

twee-assige compensator wordt hierbij automatisch uitgeschakeld. Dit wordt door het 
symbool weergegeven: 
 
 

 
 
Richt nauwkeurig

87
 de kijker op het prisma dat op 100 m afstand staat. Start de meting 

met <F3> (MEET). 
 
Na de eerste meting draait de tachymeter zelf de kijker een halve slag. Richt opnieuw 
de kijker op het prisma.  
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 Bij deze metingen is de ATR uitgeschakeld. 
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Start vervolgens met <F3> (MEET) de meting. Na de meting wordt de correctie voor 

de verticale collimatiefout getoond. 
 

 
 
Met <F5> (JA) wordt deze opgeslagen. Noteer de nieuwe waarde voor (i) op het 
formulier Interne Kalibratie. 
 
Als de correctie groter is dan 1,0000 g (54’) dan moet de procedure herhaald worden. 
Indien dit bij een herhaalde metingen optreedt dan moet het toestel voor kalibratie 
naar Leica. 

 

Horizontale collimatiefout 
12. De horizontale collimatiefout (c) is het verschil tussen de verticale kruisdraad en het 

midden van de 1e as. 
 
De horizontale richtingen worden alleen bij de instelling Hz-correcties "AAN" met de 
desbetreffende waarde aangepast. Om deze instelling te controleren kies <aF...> en 
vervolgens Compensator/Hz-correcties.  

 

 
Bron: Leica 

 
Start het interne kalibratieprogramma voor de horizontale collimatiefout met <F3> (C) 
 
Richt nauwkeurig

88
 de kijker op het prisma dat op 100 m afstand staat. Start de meting 

met <F3> (MEET). 
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 Bij deze metingen zijn de ATR en de compensator uitgeschakeld. 
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Na de eerste meting draait de tachymeter zelf de kijker en halve slag. Richt opnieuw 
de kijker op het prisma. Start vervolgens met <F3> (MEET) de meting. Na de meting 
wordt de correctie voor de horizontale collimatiefout getoond. 
 

 
 
Met <F5> (JA) wordt deze opgeslagen. Noteer de nieuwe waarde voor (c) op het 
formulier Interne Kalibratie. 
 
Als de correctie groter is dan 0,1000 g (5’ 24”) dan moet de procedure herhaald 
worden. Indien dit bij herhaalde metingen optreedt dan moet het toestel voor kalibratie 
naar Leica. 

 

Gecombineerde foutbepaling verticale en horizontale collimatiefout 
13. Met de keuze <F4> kunnen de verticale en horizontale collimatiefout (i/c) tegelijk 

bepaald worden. De procedure is verder identiek; richten naar de prisma, meten, een 
halve slag draaien, opnieuw richten naar prisma en meten. 

 
Als de correctie voor de horizontale collimatiefout c groter dan 0,1000 g (5’ 24”) dan 
moet de procedure herhaald worden. Dit geldt ook als de correctie voor de verticale 
collimatiefout i groter is dan 1,0000 g (54’). 
 

ATR nulpuntsfout 
14. De ATR1-collimatiefout is de gecombineerde horizontale en verticale hoek afwijking, 

van de vizierlijn t.o.v. de CCD-camera. 
 



Bijlage 7: Testen en afstellen (interne kalibratie) 

 
113 

 
Bron: Leica 

 
Start met <F5> (ATR) de bepalingsprocedure

89
. Noteer de actuele waarden voor “ATR 

Hor-coll.fout” en “ATR Ver-coll.fout” op het formulier Interne Kalibratie. 
 

 
 
Start de meting met <F1> (COLL).  

 

 
 
Kies <F6> (JA) om tegelijk de horizontale collimatiefout c en de verticale collimatiefout 
i te bepalen. Dit is de door Leica aanbevolen instelling. 
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 Deze bepalingsprocedure kan gebruikt worden als alternatief ook voor de bepaling van de verticale 
en horizontale collimatiefout dienen. 
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Richt nauwkeurig
90

 de kijker op het prisma dat 100 m afstand staat. Start de meting 
met <F3> (MEET). 
 
Na de eerste meting draait de tachymeter zelf de kijker een halve slag. Richt opnieuw 
de kijker op het prisma. Start vervolgens met <F3> (MEET) de meting. Na de meting 

verschijnt er een scherm met de gemeten correctiefactoren. De waarden ervan 
worden niet getoond. Dit is een softwarefout. 
 

 
 
Druk op <F5> (JA) om de bepaling van de correcties te herhalen. Herhaal de 

procedure 4 x (totaal 5 metingen in iedere kijkerstand) 
 

 
 
Druk na het einde van de 5

e
 set metingen op <F5> (NEE). 

 
Noteer na de laatste serie metingen de oude en nieuwe waarden op het formulier 
Interne Kalibratie. Druk vervolgens op <F5> (JA) om de nieuwe waarden te 
accepteren. 
 

 
 
Als de waarde van 0,0500 g (2’ 42”) voor de horizontale of verticale componenten van 
de nulpuntsfout na 5 metingen overschreden wordt, dan moet het toestel voor 
kalibratie naar Leica. 
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 Bij deze metingen is de compensator uitgeschakeld. 
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Dit geldt ook als de waarde voor de verticale collimatiefout (i) 1 ,0000 g (54’) 
overschrijdt. Of de horizontale collimatiefout (c) de waarde van 0,1000 g (5’ 24”). 
 

Vergelijking voor en na interne kalibratie 
15. Druk in het hoofdmenu <F6> (MEET). Richt de kijker op het prisma en voer de meting 

uit met <F2> (DIST). Noteer de verticale afstand, de horizontale afstand en de hoeken 
Hz en V op het formulier Interne Kalibratie en vergelijk deze met de eerdere meting. 

 
16. Kijk ter controle van de ATR door de kijker naar het prisma. Als de kruisdraden niet 

samen vallen met het midden van het prisma, dan moet de kalibratie van de ATR 
nulpuntsfout opnieuw uitgevoerd worden. 
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1. Kies 2 punten op het grasveld

91
 op ongeveer 60 à 70 meter van elkaar (basispunten 

T1 en T2). Markeer deze met een centreerblokje met pen. Leg er een blokje hout met 
gat eronder om te zorgen dat het centreerpunt boven het gras uitkomt. Druk deze 
stevig in het gras. 

 
Opstelling voor korte veldtest werking afstandsmeting (Bron: USAFT) 

 

  
Centreerblokje met “verhoging” 
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 In ISO 17123-5:2012 is de eis opgenomen dat de test uitgevoerd moet worden op het soort 
oppervlakte waar in de praktijk gemeten gaat worden.  

Bijlage 8: Korte veldtest controle werking afstandsmeting 

Deze test is beschreven in “The Proposed USATF Guide to Electro-Optical Distance 
Measuring (EDM)”, uitgave USA Track & Field 2014. En is een praktische toepassing 
van de de Simplified test procedure zoals beschreven in ISO standard 17123-5:2012 
“Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying 
instruments - Part 5: Total stations”. 
 
Voer voorafgaand aan deze test eerst de interne kalibratie uit! 

In de koffer zit een map met het opschrift “kalibratie” met het meetformulier Controle 
Afstandsmeting. Daarnaast is er een excel-file om de benodigde berekeningen. 
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Standplaats S1 

2. Stel de tachymeter op ongeveer 5 tot 10 m schuin van basispunt T1 op zoals 
aangegeven op de tekening (S1). 

 
3. Stel de tachymeter waterpas. 
 
4. Zorg dat de “volgogen” boven staan (Kijkerstand I). 

 
5. Controleer in het statusgedeelte van de display of kijkerstand I ingesteld is

92
. 

Corrigeer dat zo nodig middels <F3> (CONF), 8 Gebruikers configuratie. 
6. Controleer onder Hoofdmenu, <F3> (CONF), 8 Gebruikersconfiguratie, <F3> (W-

FRM) (weergaveformaat) of de schuine afstand “Sch. Afst.” in de lijst is opgenomen. 
Voeg deze zo nodig toe. Scroll bijvoorbeeld naar Regel 2: Remwoord 1. Druk op <F6> 
(LIJST), scroll naar beneden naar 31 Sch. Afst. Bevestig de keuze met <ENTER> en 
sluit af met <CONT> 

 

 
 

 
 

7. Controleer of het symbool voor de “ATR” (Automatic Target Recognition) in het 
scherm staat. 
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 Ofschoon de kijker tijdens de test een aantal keren omgedraaid, blijft de instelling van de kijkerstand 
tijdens de test ongewijzigd. 
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8. Als het symbool niet zichtbaar is, schakel de “ATR” in door op <aF…> (onder <F4>) te 

drukken en kies vervolgens <F1> (ATR). Het programma springt automatisch terug 
naar het vorige scherm. Het symbool voor de “ATR” moet dan zichtbaar zijn. 
 

 
 

9. Start in het hoofdmenu met <F6> het programma MEET. 
 

10. Om te controleren of het goede prisma
93

. ingesteld is druk op <F4> (RiPnt). 
 

 
 
Druk vervolgens op <F1> (PRISM). 
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 Let op! Niet alle tachymeters corrigeren bij de ruwe data de gemeten schuine afstand met de 
prismaconstante. In dat geval moet de schuine afstand voor de berekeningen alsnog gecorrigeerd 
worden met de prismaconstante. Bij prisma’s die van Leica zijn, moet voor de berekeningen de 
prismaconstante met +34,4 mm gecorrigeerd worden tenzij door Leica de absolute prismaconstante is 
opgegeven. 
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Voor het zwarte Leica prisma GPR 1 is de instelling “Leica rondprisma”.  
 

 
 

11. Als dit niet ingesteld is, dan kan met <F1> (STNDR) dit prisma gekozen worden. Sluit 
af met <CONT>. 
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12. Om de nauwkeurigheid te verhogen, zoek de temperatuur, de luchtdruk en de 
relatieve luchtvochtigheid van een weerstation van het KNMI op. Gilze-Rijen is voor de 
baan van Sprint een goede keuze. Noteer deze waarden op het meetformulier 
Controle Afstandsmeting. 

 
Voer deze waarden in onder <F4> (RiPnt), <F2> (PPM). 

 

 
 

13. Plaats op basispunt T1 een meetstok met een prisma. Daar het prisma bij het 
verplaatsen van de tachymeter gedraaid moet worden, wordt het prisma hoog 
geplaatst (zoals in de landmeetkunde gebruikelijk is)

94
. Gebruik hierbij een jalonstatief 

en de jalonrichter om de meetstok verticaal te stellen.  
 
Controleer dit door met een waterpas (nauwkeurigheid 0,5 mm/m) in 2 haaks elkaar 
staande richtingen te meten. 
 

14. Plaats op dezelfde wijze een andere meetstok met een prisma op basispunt T2.  
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 Gebleken is dat als het prisma onder zit, bij het draaien van het prisma (noodzakelijk als de 
tachymeter naar positie S2 gaat) fouten geïntroduceerd worden.  

In het scherm staat overigens niet de werkelijke prismaconstante maar wat ook 
wel de Leica constante genoemd wordt. De Leica constante kan omgerekend 
worden naar de werkelijke prismaconstante door er 34,4 mm (het verschil tussen 
beide methoden) van af te trekken. 

Het indrukken van <Shift> geeft toegang tot het menu om zelf een prisma te 
definiëren. Bij prisma’s die niet van Leica zijn, moet de in te voeren 
prismaconstante met +34,4 mm gecorrigeerd worden. 

ISO 17123 geeft correctiefactoren voor de gemeten afstanden als de 
temperatuur en/of luchtdruk tijdens de test wijzigt. Deze correcties kunnen 
normaal gesproken achterwege blijven als de test in een korte tijd (< 0,5 uur) 
uitgevoerd wordt. 
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Meetstok omgekeerd met jalonrichter 

 
15. Richt de beide prisma’s naar standplaats S1. Controleer dit voor beide prisma’s door 

de kijker van de tachymeter voorafgaand aan de metingen
 95

 
96

. 
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 Bij niet hoekgetrouwe prisma’s let dit zeer nauw. Bij hoekgetrouwe prisma’s vallen het draai- en het 
richtpunt samen en is dit minder kritisch. 
96

 Of een prisma niet goed gericht naar de tachymeter gericht staat, dan lijkt het prisma een ovale 
vorm te hebben als door de kijker naar het prisma wordt gekeken. 

Originele meetstok met prisma boven 
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Voor de liefhebbers 
 
Liefhebbers kunnen, om nog nauwkeuriger te meten, zelf richten en scherpstellen met 
de knoppen links en rechts van het toestel en de focusring. Ondanks dat zal de 
tachymeter altijd controleren of het goed gedaan is alvorens te meten (tenminste 
zolang de ATR ingeschakeld is). 
 

 
Schematische weergave beeld van het prisma door de kijker bij kijkerstand 1 

 
Voor nauwkeurige metingen kan de ATR uitgeschakeld worden. Of de “ATR” 
ingeschakeld is, is te zien aan het symbool voor de “ATR” in het statusscherm. 
 

 
 
Schakel de “ATR” uit door op <aF…> (onder <F4>) te drukken en kies vervolgens 
<F1> (ATR). Het programma springt automatisch terug naar het vorige scherm. Het 
symbool voor de “ATR” moet dan verdwenen zijn. 
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Metingen standplaats 1 
16. Richt de kijker globaal

97
 naar het prisma op basispunt T1 Meet de afstand en hoeken 

met <F2> (DIST). Noteer de hoeken Hz en V, de schuine afstand
98

 en de horizontale 
afstand in tabel volgens het onderstaande voorbeeld.  
 
Scroll zo nodig naar beneden om alle meetwaarden te kunnen zien. 
 

17. Richt de kijker op basispunt T2 zoals hiervoor beschreven en meet de afstand en 
hoeken met <F2> (DIST).  
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 Liefhebbers kunnen ervoor kiezen om handmatig scherp te stellen. Zie hierna. 
98

 Let op! Niet alle tachymeters corrigeren bij de ruwe data de gemeten schuine afstand met de 
prismaconstante. In dat geval moet de schuine afstand voor de berekeningen alsnog gecorrigeerd 
worden met de prismaconstante. Bij prisma’s die van Leica zijn, moet voor de berekeningen de 
prismaconstante met +34,4 mm gecorrigeerd worden tenzij door Leica de absolute prismaconstante is 
opgegeven. 

Voor de preciezen 
 
De hele preciezen richten, nadat de ATR uitgeschakeld is, de kruisdraden op het 
puntje van de voet van de meetstok op het basispunt. En draaien vervolgens met de 
knop de kijker omhoog totdat het midden van de kruisdraden van het prisma gelijk 
staan met de kruisdraden in het oculair. Hierbij kan er een afwijking links of rechts 
zijn. Dit wordt genegeerd.  
 

  
Stap 1: kruisdraden op het basispunt 
(getekend voor kijkerstand 1 

Stap 2: kruisdraden gericht op het prisma 
(getekend voor kijkerstand 1) 
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18. Draai de tachymeter en kijker beide een halve slag om en herhaal de procedure voor 
de basispunten T1 en T2. 

19. Draai de kijker terug naar kijkerstand I en herhaal de procedure. 
 

20. Herhaal de hele procedure voor kijkerstand II.  
 

Voorbeeld meetformulier Controle Afstandsmeting 

Stand-
plaats 

Kijker-
stand 

Meet- 
punt 

Hz 
[gon] 

V 
[gon] 

Lschuin 
[m] 

Lhorizontaal 
[m] 

S1 

I 
T1     

T2     

II 
T1     

T2     

I 
T1     

T2     

II 
T1     

T2     

S2 

I 
T1     

T2     

II 
T1     

T2     

I 
T1     

T2     

II 
T1     

T2     

 
 
Opstellen standplaats S2 

21. Stel de tachymeter tussen basispunten T1 en T2 op ongeveer 5 tot 10 m van basispunt 
T2 op zoals aangegeven op de tekening (S2). 

 
Opstelling voor korte veldtest werking afstandsmeting (Bron: USAFT) 

 
22. Stel de tachymeter waterpas.  

 
23. Draai op basispunt T1 het prisma naar standplaats S2. Controleer dit door de kijker van 

de tachymeter. Doe dit ook op basispunt T2. 
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Metingen standplaats 2 
24. Richt de kijker globaal naar het prisma op basispunt T1 Meet de afstand en hoeken 

met <F2> (DIST). Noteer de hoeken Hz en V, de schuine afstand
99

 en de horizontale 
afstand in tabel volgens het onderstaande voorbeeld. Scroll zo nodig naar beneden. 

 
25. Richt de kijker op basispunt T2 en meet de afstand en hoeken met <F2> (DIST).  

 
26. Draai de kijker een halve slag om en herhaal de procedure voor de basispunten T1 en 

T2. 
 

27. Draai de kijker terug naar kijkerstand I en herhaal de procedure. 
 

28. Herhaal de hele procedure voor kijkerstand II.  
 
29. Zet na afloop de waarden voor de temperatuur, luchtdruk en relatieve vochtigheid op 

de standaardwaarden: <F4> (RiPnt), <F2> (PPM), <F5> (STND). 
 

Berekenen afstand T1 – T2
100

 
Bereken uit de eerste meetreeks op standplaats S1 de coördinaten x1 en y1 van 
basispunt T1 t.o.v. standplaats S1 en noteer de berekende afstand en de coördinaten 
in een tabel volgens het onderstaande voorbeeld: 

 

 Horizontale afstand lhor
101

 = lsch
102

. * cos (V -100) 

 x1 = lhor x sin (Hz) 

 y1 = lhor x cos (Hz) 
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 Let op! Niet alle tachymeters corrigeren bij de ruwe data de gemeten schuine afstand met de 
prismaconstante. In dat geval moet de schuine afstand voor de berekeningen alsnog gecorrigeerd 
worden met de prismaconstante. Bij prisma’s die van Leica zijn, moet voor de berekeningen de 
prismaconstante met +34,4 mm gecorrigeerd worden tenzij door Leica de absolute prismaconstante is 
opgegeven. 
100

 Hiervoor is een excel-file beschikbaar 
101

 Afhankelijk van de waarde van cos (V-100) kan de berekende afstand negatieve waarden 
aannemen. 
102

 Let op! Niet alle tachymeters corrigeren bij de ruwe data de gemeten schuine afstand met de 
prismaconstante. In dat geval moet de schuine afstand voor de berekeningen gecorrigeerd worden 
met de prismaconstante. Bij prisma’s die van Leica zijn, moet voor de berekeningen de 
prismaconstante met +34,4 mm gecorrigeerd worden tenzij door Leica de absolute prismaconstante is 
opgegeven. 

Het draaien van het prisma moet zeer voorzichtig gebeuren om te voorkomen dat 
het prisma van positie veranderd.  
 
Een fout op dit punt is te onderkennen als de metingen op standplaats S2 
allemaal ongeveer eenzelfde afwijking vertonen met de afstanden gemeten op 
S1. Bijvoorbeeld op S1 werd voor de afstand T1- T2 69,751, 69,752, 69,751 en 
69,752 m gemeten. Op S2 waren de gemeten afstanden 69,735, 69,736, 69,735 
en 69,735 m. Dit is geen normale spreiding van de metingen en duidt op een fout 
in de uitvoering van de metingen. 
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30. Herhaal dit voor de eerste meting van basispunt T2: 

 

 Horizontale afstand lhor = lsch * cos (V -100) 

 x2 = lhor x sin (Hz) 

 y2 = lhor x cos (Hz) 
 
31. Bereken uit de x-y coördinaten van T1 en T2 de horizontale afstand tussen de 

basispunten T1 en T2: 
 

lhor T1-T2 = √( (x1 - x2)
2
 + (y1 - y2)

2
 ) 

 
Noteer de berekende afstand in een tabel volgens het onderstaande voorbeeld. 
 

Stand-
plaats 

Kijker-
stand 

Meet- 
punt 

Lhorizontaal* 

[m] 
X-

coördinaat 
[m] 

Y-
coördinaat 

[m] 

Afstand 
T1 - T2 

[m] 

S1 

I 
T1       

  
T2       

II 
T1       

  
T2       

I 
T1       

  
T2       

II 
T1       

  
T2       

S2 

I 
T1       

  
T2       

II 
T1       

  
T2       

I 
T1       

  
T2       

II 
T1       

  
T2       

 
32. Herhaal dit voor de overige 3 sets van metingen van de basispunten T1 en T2 op 

standplaats S1. En de 4 metingen op standplaats S2. 
 
33. Bereken de gemiddelde afstand T1 – T2 uit de 8 berekende afstanden tussen de 

basispunten T1 – T2. 
 

34. Bereken per meetreeks de afwijking van de berekende afstand en het gemiddelde. 
Noteer dit in een tabel volgens het onderstaande voorbeeld. 

 

 

  

Let op de eenheden waarin de hoeken zijn uitgedrukt. Reken deze zo nodig om! 
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Stand-
plaats 

Kijker-
stand 

Berekende 
afstand 
T1 – T2 

[m] 

Afwijking 
t.o.v. 

gemiddelde 
[m] 

Het kwadraat 
van de 

afwijking 
[m

2
] 

S1 

I    

II    

I    

II    

S2 

I    

I    

II    

II    

 
In de IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 (art. 5.2.2.1) is dat de absolute fout 
niet meer dan ± 0,005 m mag zijn.  
 
Door de USAFT wordt aangegeven dat de nauwkeurigheid van de metingen op 100 m 
met 95% betrouwbaarheid beter dan ± 6,4 mm zou moeten zijn.  
 
De liefhebbers kunnen de standaarddeviatie berekenen: 
 

s = √ ((som van de kwadraten van afwijkingen)/8) 

 
35. Berg na afloop de map met de formulieren op in de kast met de EDM-apparatuur.  

 

 
 

.
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Bron: The Referee 2016

Bijlage 9: Bepaling juiste plaats afdruk in landingsbak 
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