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KAART EN KOMPAS. 

Ervan uitgaande dat er met groepen op een eenvoudige manier met 
toeristenkaarten gewerkt kan worden voor wandelingen, fietstochten 
het vinden van kampeerplaatsen, jeugdherbergen, zwembaden  etc.  be-
sta er ook een mogelijkheid om dieper op de materie van het kaart 
leze-  in te gaan; dan bedoelen we werken met topografische kaarten 
ook .el stafkaarten genoemd. 
Het is duidelijk dat werken met topografische kaarten de groep af-
schrikt; niet alleen de groep maar ook de groepsleider(ster). 
(moeilijke benamingen, tekens, wiskunde  etc.)  
Als we nu uitgaan van het werken vanuit de situatie spelenderwijs 
bijbrengen is het mogelijk om tot een eindvorm "een kaarttocht" 
te komen. 

ENIGE BEGRIPPEN: 

1.Wat is een kaart? 
Stel je voor er vliegt een vliegtuig boven Nederland en gooit 
vloeistof uit; die vloeistof heeft de eigenschap alles te ver-
kleinen. Zo krimpt dus heel Nederland in tot een afmeting van een 
ste--  aart. Als we deze situatie dan platslaan of door de wringer 
draen dan is de kaart volmaakt. Dus bij zo'n kaart zie je alles i 
een _.„at vlak en zijn de heuvels in Zuid-Limburg verwerkt in hoogte 
lijnen. 

2. .Hoogstwaarschijnlijk heb je wel eens een globe (aardbol) gezien 
Wat stellen nu al die lijnen voor? 

Wel neem een sinaasappel en zet daarop aan de bovenkant een dikke 
punt met ballpoint. 
Vanuit die twee punten, dus van punt naar punt kunnen we lijnen 
trekker.; deze noemen we meridianen. 
Maak nu op dezelfde sinaasappel ook circels rondom; deze moeten wel 
loodrecht op de aardas A-B staan en allen evenwijdig lopen. 
Deze circels heten breedtecircels of paralellen. Deze lijnen op 
bnze sinaasappel zijn op de globe precies hetzelfde en onze twee 
punten A en B zijn dan de Noord en de Zuidpool. 
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_e .schil van de sinaas,Appel woru cus verdeeiG in 
60x 20 = 1200 sinaasappelschilstukjes; op onze aardbol 
noemen we dat 1200 zanes. 
Elke zane heeft een naam d.m.v. een cijfer en gevolgd 
door een letter. 
Zo ligt Nederland in zone 310  en 32°. 

4. )e zit dat nu in Nederland met 
die lijnen? 

Elke zone is onderverdeeld in vierkanten van 100 x 100 km. 
Deze vierkanten worden aangeduid met twee letters. 
Voor b.v. een gedeelte van Nederland zijn F.V. en F.T. 
in zone 310  en L.D. en L.C. in zone 32°. 

5.Wat is nu de schaal van een 
kaart? 

De schaal geeft de verhoudingen van de afmetingen in het 
op kaart weergegeven beeld van het terrein tot de overeen-
komstige afmetingen in het terrein zelf. 
Dus-b.v. als 1 cm. op de kaart gelijk is aan 100.000 cm. 
(1 km.) in werkelijkheid; dan spreekt men van de schaal 
1 ,L .L00.000. 

6.Wat is een kaart of coördinatie 
stelsel? 

Een aantal horizontale en verticale lijnen (coördinaten) 
die een kaart in vakjes verdelen noemen we kaartcoördinatie-
stelsel. D.m.v. coördinaten kunnen we elk punt op aarde 
bepalen en later weer terugvinden. 

7:Hoe bepaal ik nu zo'n punt o 
aarde? 

De lijnen horizontaal en verticaal van zo'n kaartnetsysteem 
zijn voorzien van getallen bestaande uit grote en kleine 
cijfers. Voor de plaatsaanduiding wordt altijd gebruik ge-
maakt van grote cijfers. 

Ons punt is P. P is gelegen in het vierkant 19 (groot) en 
12 (groot). 
Opgepast: eerst de lijn van links naar rechts nemen, dan de 
lijn van beneden naar boven.  

p 



GAANDE VAN WEST NAAR OOST EN DAN VAN ZUID NAAR 

NOORD GEBRUIKT MEN DE COORDINATEN GOALS HET 

. BEHOORT. 

• Deze volgorde moet je aanhouden, anders zul je 
nooit het punt op de kaart terugvinden. 

Wat we tot nu toe bepaald hebben is dat punt P 
in het vierkant 19 en 12 zich bevindt, maar 
exact hebben we het nog niet aangegeven. Hier- 
voor delen we de lijn 19 in 10 stukken, genummerd  
(- ran  0 t/m 9 
—o ook de lijn 12 en dan vinden we dat op lijn 
_9 P uitkomt op 6 en dat  OD  lijn 12 P uitkomt op 3. 
Nu hebben we P exact bepaald. 
P wordt nu aangegeven 196 - 123. 
Dit moet natuurlijk wel voorafgegaan worden door 
de nummer van de kaart Heerlen 62 West. 

Tracht nu ook Q en R te vinden. 

8.0m je nu deze coördinaten eigen 
te maken spelen we het coördina-
tiespel 

Elke groep krijgt een stuk van de achterkant van een 

rol behang en tekent daarop een eigen verzonnen 
Kaart; met rivieren, hoogspanning, bossen  etc.  
Dan tekenen we het kaartnetwerk daaroverheen. 
Denk erom: bij elke lijn ook de benummering geven. 
Nu zet een van de groep een punt en de rest van de 
groep maakt de plaatsaanduiding. 
Dan zet nr. 2 een punt en zo volgt de hele groep. 
Als dit alles goed loopt maken de groepen onderling 
kaarten klaar met coördinatiepunten en deze moeten 
dan onderling in de groepen opgelost worden. 
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• RESUMé 

noef je niet te lezen; heb je reeds begrepen. 

!en punt op aarde lussen de paralellen 800 Noorder 
breedte en SO

o 
zuider breedte is als volgt bepaa 

3i Door de zone waarin het punt ligt b.v. zone 32 
• it  Door het 100.000 mtr. vierkant in die zone b.v. L.C.  

If  Door het km. vierkant in dit 100.000 mtr. vierkant en 
de afstanden in 10-den tot de linker en een ander zijde 
van dat vierkant 

b.v. als we schrijven 32°  L.C. 026 - 586, dan kan dat 
.: slechts de kerk Van Didam zijp, 

Meestal beperken we ons tot de aanduiding L.C. 026 - 586. 

KAARTTEKENS 

Kaarttekens wat zijn dat? 

(-larttekens zijn weergaven op de kaart van voorwerpen 
het terrein, markante punten  etc.  

De hiervoor te bezigen tekens zijn vermeld in een bij 
iedere kaart behorende legenda. Bepaalde voorwerpen 
zoals bruggen, stations, kerken  etc.  worden steeds door 
hetzelfde kaartteken weergegeven. 
De grootte van de kaarttekens houdt geen verband met 
de afmetingen van het object b.v. het teken van een hoge 
of lage toren is hetzelfde. De kaarttekens zijn nooit op 
schaal. 
Om nu de tekens spelenderwijs te leren en er mee om te 
gaan: maak het volgende spelkwartet. 



KOMPAS 

a't is een kompas? 

Een kompas is zo'n wijzerding, je weet wel, een wijzer in een 
doosje en die wijzer is altijd naar het magnetische noorden gericht. 
Dm nu zo'n wijzerding aan groepen duidelijk te maken (hoe het werkt 
en hoe je ermee moet werken) gaan we er met z'n allen een maken. 
1) -neem een bekertje of een kopje en giet daar water in 
2) meem een stukje kurk of iets anders dat drijft op water 
3) pak een stalen naald of speld, maak die magnetisch en bevestig 

naald, die magnetisch is geworden aan het drijvend voorwerp 
-(kurk). Leg de drijver op het water en dan zul je zien dat de 
naald naar het magnetisch noorden draait. 
En  voila  mijn kompas is klaar. 

Als ik nu nog een rand van papier uitknip en die onderverdeel in 
Noord-Oost-Zuid-West dan kan ik de kcmas ook rog aflezen. 
Om de groep nu vertrouwd te maken hiermee, geef ik enige opdrachten 
b.v. enige kopjes koffie op tafel, in welke richting staat kopje 

Wel 	in de praktijk is dit erg moeilijk, ik zie mezelf nog niet 
met 	n kopje water over de hei lopen. 
Daarvoor gebruiken we een echte kompas. Zo'n echte kompas is een 
gesloten doos met daarin een vrij bewegende wijzer c.q. naald 
(kompasnaald). 
Er zijn verschillende soorten kollipassen waarbij we de twee 
eenvoudigste even nader zullen bekijken. 
We weten dat het werken met kompas nogal erg nauwkeurig moet ge-
beuren, voor je bestwil immers, anders kom je nooit op het goede 
punt uit. Op de iets betere kompassen heeft men daarvoor richt-
middelen gemaakt. 
Precies dezelfde als op een geweer. Men spreekt daarom ook wel 
van "de kompasrichting schieten". 
Ook kun je bij de betere kompassen de ring met de graden erop 
ronddraaien. 

Hoe nu te werken met een kompas? 

Er zijn twee manieren 

We nemen als opdracht:schiet 300  
a: Met een goedkope kompas laat ik de naald tollen tot deze st.1 

staat; dan draai ik de gehele kompas zo, dat de naald op het noorden 
van de kompas uitkomt. 
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Nu;.kijk ik 08 de gradenboog van het kompas, 
zoek naar 30 en dat is mijn te schieten richting. 
Nauwkeuriger met een iets beter kompas; dat gaat 
ars volgt in z'n werk: Ik draai de ring van een 
kompas met d gradenboog erop zo dat ik het vizier 
instel op 30 . Dan draai ik het hele kompas zo om 
dat mijn naald die inmiddels stilstaat precies op 
het noorden wijst (v/d gradenboog). Als ik nu door 
mijn vizier kijk, kijk ik in de richting 30°. 

Hoogstwaarschijnlijk heeft men weleens gezien dat 
dp deksel van zo'n duurdere kompas van binnen een 
.(4iegel is. 
Wat is de funktie van zo'n spiegel? 
Wel nu, als ik met de b methode mijn vizier op 30°  
heb gericht mag ik de kompas niet meer bewegen; immers 
de naald kan wegtrillen van het noorden af en dan is 
het niet meer exact 300 . 
Om nu te controleren of mijn naald nog steeds op het 
noorden is gericht, kijk ik voor eventuele correcties 
in,4e spiegel die onder een hoek is geplaatst waardoor 
ik e wijzer goed kan zien. 

ENIGE BEGRIPPEN. 

Wat is het magnetische noorden? 

Dat is de richting, waarin de noordpunt van een tot 
ry...z.t gekomen magneetnaald wijst. Het ware noorden is de 
r4r-Ating van die lijnen, die willekeurige punten van het 
aa. oppervlak met de noordpool verbinden. De hoek tussen 
het W.N. (ware noorden) en het M.N. (magnetische noorden) 
is niet altijd gelijk, dit verandert van jaar tot jaar; 
men noemt dat de magnetische declinatie. Maar voor ons, 
spelende met een kompas niet belangrijk te noemen. 
Om te zien of de groepen met een kompas kunnen werken 
krijgt elke groep een rol behangpapier, teken daar een 
lándschap op met kerken, rivieren, bebouwde kom  etc.  
Zet op de tekening waar het noorden is door een pijl, 
bepaal een punt, nu moet de groep met z'n kompas de 
richting schieten. 
Tot slot om je topografische kaart bij je kompas te oriën-
teren,plaats je kompas op de kaart vlakbij de pijl die het 
noorden aangeeft; draai nu de kaart zolang totdat de pijl 
op de kaart en die op de kompas gelijk staan., 
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Ncy-  een oefening: de groepen onderling uitwisselen 
van opdrachten. 
We gaan nu een stapje verder, en gaan met de kom- 
p-as naar buiten. Bepaal een stuk horizon b.v. van 
een dikke boom links tot de kerk rechts; daartussen 
in neem je drie markante punten. Schiet deze 3 markante 
punten om de beurt, zodat ieder aan bod komt. De volgende 
stap is het lopen op kompas. b.v. start bij een opge- 
geven coordinaat loop van daar 100 mtr. 60°, daar 
aangekomen loop 150 mtr. in de richting 210°  en zo verder 
enz. 
.Zo kun je heel wat patronen lopen en maken, deze opdracht 
is leuk om te doen in een bos. 

Tot slot kun je de groep testen op kompasgebied. 

A: leg een gulden op de grond waar men zich bevindt 
B: zet je kompas op een graad onder de 1200; als voor-
(—beeld nemen we 96°  
C:-loop 100 passen in de richting 96°  
D. .111 tel je 120°  bij het oorspronkelijke aantal 

graden en richt je kompas opnieuw, in ons geval 
zijn dat 96 + 120°  = 216°  

E: loop nu 100 passen in de nieuwe richting 
F: doe er nu weer 120

0 
bij, voor ons nu 336°  en richt 

de kompas opnieuw en loop 100 mtr. in die richting 
G: stop nu en raap je gulden maar op, die je hebt 

verdiend. 

Wel oppassen: als je met kompas werkt voor metalen 
Zo geeft b.v. een hoogspanningsmast + 60 mtr. 

1„n telefooncel + 40 mtr. afwijking. 

Enige opdrachten die je met kompas kunt verwerken in 
een tocht: 
1. Je staat hier voor een groot bos; de snelste manier 
• om erdoor te komen is te lopen op 250 . 

Doe dat vanaf de grote steen. 
?. Zoek de schat vanaf het h8uten bruggetje punt A 
• en punt B schiet ik op 65 vanaf A en 25°  vanaf B. 

Op de snijlijn bevindt zich de schat. 
3. Start: loop 100 mtr. richting 130°  , 

nu sta je bij het bunhuisje, van hier richtin,; 
280°, als je bij het voetbalveld aankomt richt.inp; 
160°  bij het bruggetje aangekomen  etc. etc. etc.  
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