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Boek: 
Kustnavigatie ´een intruktieboek” 
ISBN 90 6045 4758 
Uitg.: Hollandia Watersport 
 

 

1 knoop = 1 zeemijl / uur = 1852 / 3600 ≅ 0,5 meter / sec 
 
 
Aarde draait in een elipsvormige beweging om de zon in 365,25 dagen. 
 
De Maan draait in 27 dagen om de aarde. 
 
 

Meridianen zijn halve cirkels welke van pool tot pool lopen. 
De 0-meridiaan loopt over Greenwhich. 
Aangezien een cirkel 360 

o
 is, zijn er 180 

o
 Westerlengte en 180 

o
 Oosterlengte. 

 

Parallellen lopen horizontaal over de aardbol en staan derhalve haaks op de 
Meridianen. 
0 
o
 is de evenaar. De noordpool is 90 

o
 Noorderbreedte, de Zuidpool is 90 

o
 

Zuiderbreedte. 
 

Positie aanduiding wordt gegeven in graden (
o
), Minuten(‘) en tienden van 

minuten. Met seconden (“) wordt op zeekaarten nauwelijks meer gewerkt. 
 
 

De Grootcirkel is een cirkel die de bol in precies gelijke helften verdeeld. De 
kortste afstand op een bol is een lijn, die deel is van een grootcirkel. 
 
 

De aardomtrek is 40.000 km. De cirkel is te verdelen in 360 
o
 * 60 ‘ = 21.600 

minuten. 
 

 1 minuut = 40.000 / 21.600 = 1,852 km = 1 zeemijl  (=1 nautical Mile = 1 Nm 1 
minuut lengte graad) 
 

Loxodromen zijn koersen welke met alle meridianen dezelfde hoek maken. 
In Europeese wateren volgen we om reden van de kleinschalige afstanden niet de 
grootcirkels maar Loxodromen. 
 

GMT = Greenwich Mean Time. ( het gaat hier om een gemiddelde daar de snelheid 
waarmee de aarde ronddraait niet constant is. 

De aarde draait in 24 hr. rond haaks over de meridianen. 360 
o
 / 24 = 15 

o
 per hr. 

M.a.w. het tijdsverschil waarin de zon op enig punt haar hoogste positie bereikt is 1 
hr. op een afstand tussen twee meridianen van 15 

o
. 

 

De aarde is verdeeld in 24 Tijdzone’s. Een tijdzone is het gebied van 7,5 
o
 W tot 

7,5 
o
 O t.o.v. de 15 

o
 meridianen. Niet alle landen gebruiken deze verdeling. 

Europa bijv. gebruikt -MET- (Midden Europese Tijd) Deze tijd loopt 1 hr. voor op de 
klok in zone 0 
GMT = Zonetijd in Engeland  
BST = GMT + 1 hr = Britsh Summer Time 
 
MET = GMT + 1 hr.= zonetijd in Nederland en omringende landen. 
Zomertijd Nl = MET + 1 hr. = GMT + 2hr. 
 

Zeekaart moet voldoen aan 2 eisen 
1. de kaart moet hoekgetrouw zijn ( dwz de hoek tussen twee landmerken moet 
overeenkomen met de hoek op de kaart. 

2. Koerslijn moet alle meridianen onder dezelfde hoek snijden. 
Dit wordt bereikt met de -Merkator- of wassende kaart projectie. Dit is een projectie 
van bolsegmenten op een cilinderdeel. Hierdoor is de verticale lijnverdeling op de 
kaart niet constant (= wassende) (Naar de polen toe steeds groter) 
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Maritiem betonningsstelsel systeem 
De betonningsrichting is de richting die schepen volgen om vanuit zee de haven in 
te lopen. In Europa betekent dit Rode tonnen over BakBoord en de Groene tonnen 
over stuurboord ( licht op licht dus.) 
 
In open water is de betonningsrichting rechtsom om het contigent heen.  

• Dus voor de nederlandse kust  Rood aan de zeekant en groen aan de walkant.  

• oostkust van engeland (kanaal e.d.) dan dus rood aan de landkant en groen aan 
de zeekant. 

 
 
Op een zeekaart wordt met het teken de  betonningsrichting aangegeven. 
 
 
 
 

Laterale markeringen: 
Deze geven de begrenzing van vaarwater aan. 
 

Cardinale markering  
Deze geven aan war zich veilig of bevaarbaar vaarwater bevindt, in samenhang 
met kompasrichtingen. 
Cardinale markering dekt iets af, en geeft aan aan welke kant zij gepasseerd moet 
worden. 
 
 
 
Noord  Oost  Zuid   West 
 
 

Kompas 
De zeilstreep is de vaste lijn van het kompas welke evenwijdig aan de kiel moet 
lopen. 
Een schip draait als het ware om het kompas heen. Immers de roos is gefixeerd 
door het magnetische noorden. 
0
o
 - 360

o
 is noord 

90
o
 is oost 

180
o
 is zuid 

270
o
 is west 

 

Declinatie (= Variatie in de zeevaart) is de afwijking van het magnetisch noorden 
ten opzichte van het echte (kaart) noorden. 
Westelijke variatie is negatief ( te weinig graden) 

Oostelijke variatie is positief (te veel graden) 
 

Deviatie is de afwijking van het kompas ten gevolge van de invloed van de 
omgeving (metalen of electrische delen) op het kompas. Deze afwijking is in alle 
koersrichtingen anders,. Derhalve stelt met oor een kompas na installatie een 
deviatiekromme op waarmee elke afwijking bij een bepaalde koers is aangegeven. 
(Horizontaal afwijking in 

o
 en ‘ ; en vertikaal de koers van 0 

o
 tot 360 

o
) 

 
Werkelijk koers = wk 
Magnetische koers = mk 
kaartkoers = kk 
var = variatie 
dev = deviatie 
 

Verslechteren: 
is het herleiden van ware koers naar kompaskoers 
mk = wk -var 
kk = mk - dev 
kk = wk - var - dev 
 

Verbeteren: 
is het herleiden van de kompaskoers naar de ware koers 
mk = kk + dev 
wk = mk + var 
wk = kk + dev + var 
 
Van kaart naar kopas draait het teken ras 
Van kompas naar kaart behoud het teken zijn aard 
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Getijden 
De getijden ontstaan door de bewegingen en aantrekkingskrachten van aarde, 
maan en zon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F1 aantrekkingskracht maan op het dichtsbij zijnde water. 
F2 aantrekkingskracht op aarde 
F3 aantrekkingskracht op het verst verwijderde water  
Dr. Draairichting 
P Vast Punt op aarde 
F1>F2>F3 
 
Door de draaing van de aarde wordeb de vloedbergen over de aarde gesleept. 
Plaats P wordt dus twee maal per dag door een vloedberg respectievelijk ebdal 
gesleept. 
De maan verplaatst zich echter met de draairichting van de aarde mee om de 
aarde (in 27,5 dag om de aarde). Hierdoor is de baan van punt P tov de maa geen 
24 hr. maar 24 hr en 50’. 
 

 

Constellaties  Zon, Maan en aarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Springtij is extreem verschil tussen hoog en laag water. 
Het is springtij, ten gevolge van allerlei vormen van wrijving, ruim twee volle dagen 
na volle en Nieuwe maan. 
Hoogwater is hoogste dode punt. Laag water is laagste dode punt. 
 
 

Doodtij is klein verschil tussen Hoog en laag water. (2,5 dagen na eerste en 
laatste kwartier) 
 

Getijkromme hoogte verschil per uur 
1
e
 & 6

e
 uur 1/12 deel  

2
e 
& 5

e
 uur 2/12 deel 

3
e
 & 4

e
 uur 3 12 deel 

Dr 

Maan  

F1 F2 F3 

water aarde 

p Vloed b 

eb 

Vloed a 
 

eb 

Eerste kwartier 

Volle 
maan 

Nieuwe maan 

Laatste 

Zo
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Marifoon 
 
 Zeevaart binnenvaart 

Nood, spoed & veiligheid 16 10 
Ship to Ship 6 of 8 10 of 13  
privé call’s  77 77 
 
 
 
 
 
 


