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Introductie

• Wie zijn wij

• Uitgangspunt: geen navigatie-voorkennis

• We doen wel: de meetkundige essentie

• We doen niet: opzoeken in tabellen, rekenen, . . .

Breedte en lengte

• posities op aarde worden aangeduid met breedte en lengte

• breedte: evenaar 0◦, noordpool 90◦N

• lengte: Greenwich 0◦, Utrecht 5◦E, Dublin 6◦W

• We werken in graden en minuten: 1◦ = 60′

• Noorwijkerhout bevindt zich op 52◦16′N, 4◦30′E.

De kaart: Mercatorprojectie

• Eigenschappen:

◦ hoeken zijn hetzelfde in de kaart en in werkelijkheid
◦ peilingen en koersen zijn rechte lijnen

• Gevolg:

◦ lengtegraden en breedtegraden worden weergegeven
door rechte lijnen,

◦ maar de afstand tussen de breedtegraden wordt steeds
groter.

• In de kaart staan

◦ de breedtegraden langs de staande rand,
◦ de lengtegraden langs de liggende rand



Mercator vergeleken met een oppervlaktegetrouwe projectie

Mercator: hoekgetrouw

Lambert cylindrisch:
oppervlaktegetrouw

Richtingen: de kompasroos

• Noord = 0◦ = 360◦, Oost= 90◦, Zuid= 180◦, West= 270◦

• Let op! Op school nemen we 0◦ langs de positieve x-as en
tellen we tegen de klok in!

Richtingen: de kompasroos

• Bij het tekenen in de kaart kun je twee technieken gebruiken:

1. gebruik de roosterlijnen in de kaart en je geodriehoek, op de
plek waar je aan het tekenen bent;

2. gebruik de kompasroos en een tekendriehoek, gebruik een
tweede tekendriehoek om de eerste evenwijdig te verplaatsen.

• Terminologie:

◦ koers is de richting waar je naartoe wilt of gaat,
◦ peiling is de richting waarin je iets waarneemt

Afstanden: de zeemijl

• We meten afstand in zeemijlen

• 1 zeemijl = 1′ van een breedtegraad (nu: 1852m)

• De staande rand van de kaart is dus je afstandschaal!

• Snelheid meten we in knopen = zeemijlen per uur

• Snelheid en afgelegde afstand kunnen we aflezen op het log



De kaart: titel en symbolen Opdracht 0: Bericht aan Zeevarenden

1. De boei in de aanloop naar Newtown, positie ongeveer
53◦31′N 006◦10′W, voorzien van het bijschrift “A”.

2. Ten noorden van Heron, in positie 53◦43′, 4N 006◦17′, 4W
aanbrengen het symbool � met bijschrift “windmolen”.

◦ TIP: doe dit eerst met potlood, maar zodra je gecheckt hebt
dat het klopt overtrekken met pen!

Opdracht I

1. Bepaal de peiling van boei S (ten zuidwesten van Fermat
Eiland) naar de vuurtoren op Epsilon Eiland.

2. Bepaal de afstand tussen boei S en die vuurtoren.

3. Hoe lang doen we daarover als onze snelheid 5 knopen is?

Opdracht II: Koerskoppelen

Onze gevaren koersen en afstanden houden we netjes bij zodat we
ze in de kaart kunnen tekenen.

• We vertrekken om 12:00 van boei S

• we varen tot 13:00 koers 245◦, 5,2 mijl

• daarna tot 14:00 koers 160◦, 4,3 mijl

Wat is onze geschatte positie om 14:00?



Het water stroomt!

• De koersen en afstanden die we aan boord meten, zijn relatief
ten opzichte van de ons omringende zee.

• Stroming van het water is een extra beweging waar we (nog)
geen rekening mee hebben gehouden.

• We onderscheiden twee gevallen:

1. achteraf de geschatte positie corrigeren voor stroom (stroom
koppelen)

2. vóóraf de stroom in rekening brengen, zodat we op de
gewenste positie uitkomen (opsturen voor stroom)

We bekijken eerst 1, daarna 2.

Opdracht III: stroom koppelen

Tussen 12:00 en 14:00 blijkt er volgens de getijdegegevens 3,1 mijl
stroom in de richting 220◦ te staan.

Verbeter hiermee de positie van 14:00.

Uitleg: de stroom geeft een extra verplaatsing van 3,1 mijl in de
richting 220◦.

Opsturen: theorie

We weten drie dingen:

1. de koers “over de kaart” naar de
bestemming;

2. de snelheid door “door het water”,
dwz hoe hard we gaan;

3. de verwachte stroom (richting en
snelheid)

Vraag: welke koers moeten we door het
water sturen om over de kaart de goede
kant op te gaan?

Opdracht IV: opsturen

Vanaf de geschatte positie van 14:00 zetten we koers naar de
vuurtoren op Epsilon.
We schatten onze snelheid op 4,5 knopen.
De stroom is 200◦ 2,0 knopen.

Welke koers moeten we gaan sturen?



Enkele uren later. . . Positie bepalen met peilingen

Principe:

• Kies “kenbare punten” – je ziet ze, en ze staan in de kaart

• Bepaal de kompaspeiling – de richting waarin je ze ziet

• Teken de peilingen in de kaart – op elk van de potloodlijnen
zou je je (kunnen/moeten) bevinden. . .

• Elk van die lijnen heet een positielijn.

• We bekijken een aantal varianten hierop.

Opdracht V: kruispeiling

We peilen om 17:00:

• Punt Brouwer op 260◦

• De zuidkust van Epsilon Eiland op 036◦

• Epsilon vuurtoren op 053◦

Opdracht:

1. Wat is onze positie?

2. Hoe zet je een veilige koers uit naar boei A?

Theorie: peiling met verzeiling

Principe: je peilt een punt, zeilt een stukje door, en peilt hetzelfde
punt nogmaals. De eerste peiling “verzeil” je met de intussen
gevaren koers en afstand.



Opdracht VI: peiling met verzeiling

Vanaf positie ca 53◦21′N 006◦00′W sturen we koers 325◦.
Om 19:00 peilen we het licht van Kaap Euler 288◦.
Om 20:00 peilen we hetzelfde licht 226◦.
Intussen hebben we precies 5 mijl afgelegd.

Bepaal de positie om 20:00.

Vierstreekspeiling

Enkele uren later om 21:50, terwijl we koers 345◦ sturen, peilen we
Kaap Pythagoras op 300◦. Om 21:20 zijn we 2,8 mijl verder en we
peilen Pythagoras precies dwars, peiling 255◦.

1. Wat is de positie om 21:20?

2. Hoe vind je die zo snel mogelijk?

Intermezzo: de stelling van de constante hoek

Euclides, Elementen

Boek III, Propositie 20:
∠AMB = 2 × ∠ACB

Boek III, Propositie 21:
∠ACB = ∠AC ′B

Toepassing: Snelliusbestek of Three Point Problem

• Als we de hoek tussen twee objecten meten, geeft dat ons een
cirkelvormige positielijn.

• Voordeel: ook bij een “fout” kompas klopt het verschil van de
peilingen nog wel.



Werkwijze Snelliusbestek

1. Neem 3 kenbare punten: A, B en C .

2. Bepaal de hoek α tussen A en B, en de hoek β tussen B en C .

3. Trek in de kaart de lijnen AB en BC .

4. Op de lijn AB vanuit de punten A en B de hoek 90◦ − α
uitzetten. Bepaal het snijpunt M van deze twee lijnen.

5. Trek een cirkel met middelpunt M door A en B.

6. Herhaal de laatste twee stappen voor BC en hoek β.

7. De twee gevonden cirkels hebben twee snijpunten. Wij
bevinden ons bij één ervan (en het is direct duidelijk bij welke).

Opdracht VII: Snelliusbestek

Volgens onze peilingen is de hoek tussen Kaap Pythagoras en de
Windmolen 38◦, en tussen de Windmolen en de Toren 42◦.

Bepaal onze positie.
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