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Het Insigne 

Dit jaar hebben jullie weer de kans om een insigne te verdienen. Een insigne is een 
stoffen plaatje voor op je uniform waarmee je aangeeft dat je bepaalde technieken en 
vaardigheden beheerst. Het insigne wat jullie dit jaar kunnen behalen is het insigne 
ORIËNTEREN. 
De dingen die je voor dit insigne moet kennen zijn: 
• Met een kompas kunnen werken en uitleggen met welke afwijkingen je te maken 
hebt 
• De 16 Windstreken kunnen benoemen en op de goede plaats in kunnen vullen op 
een windroos 
• De Gradenverdeling begrijpen en het verschil kennen tussen Oost-Om en West-Om 
• Op een kaart met behulp van de kaarthoekmeter een kaartcoördinaat op kunnen 
zoeken. 
• Met verschillende soorten kaarten kunnen werken. 
• Verschillende kaarttekens kunnen benoemen aan de hand van de legenda 
• Oriënteren met de zon en de maan 

Een groot aantal van deze dingen hebben we al eens gedaan tijdens de 
vrijdagavonden. Alles wordt echter toch nog eens uitgelegd in deze stencils. Als je er 
desondanks toch niet uitkomt dan kun je het altijd aan iemand van de leiding 
vragen. 

VEEL SUCCES 
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De Windstreken en verdeling in graden 

Windstreken 
De verschillende richtingen op een kaart of een kompas kun je op twee manieren 
verdelen: met behulp van de "Windrichtingen" en de "Gradenverdeling". In dit 
hoofdstuk komen ze beiden aan de orde. We beginnen gemakkelijk met de 
windstreken. 
We beginnen met de verdeling van de 4 Hoofdstreken: Noord, Oost, Zuid en West  
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Hierna ga je verder met de verdeling in Hoofdtussenstreken: Noordoost, Zuidoost,  
Zuidwest en Noordwest 
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Als laatste komen de Tussenstreken: Noordnoordoost, Oostnoordoost, Oostzuidoost, 
Zuidzuidoost, Zuidzuidwest, Westzuidwest, Westnoordwest en Noordnoordwest.  
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Gradenverdeling Oost-om en West-om 
Als je een windroos verdeelt in graden in plaats van windstreken dan noemen we dit 
een kompasroos. De kompasroos wordt verdeelt in 360 graden (Dit schrijf je als 3600) 
Het Noorden is 00  en tegelijk 360° omdat hier de kompasroos ook weer eindigt. 
meestal vullen we de graden in met de klok mee, dus zodat je het Oosten het eerste 
tegenkomt, daarom wordt de schaalverdeling over het oosten ook wel Oost-om 
genoemd. Een graden-verdeling die over het westen loopt noemen we West-om 

Het invullen van de juiste graden is verder simpel een kwestie van rekenen. Als een 
het noorden gelijk is aan 360° dan is het zuiden automatisch gelijk aan 3600:2=1800  
De rest is zo gemakkelijk in te vullen. Let wel op want bij west-om is het precies 
omgekeerd. 
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Het Kompas. 

Het kompas is een uitvinding van de Chinezen. Het werd echter voor het eerst voor 
echte navigatie, voornamelijk op zee, gebruikt door de Arabieren. Nu duizenden 
jaren later, is het kompas voor jou samen met de kaart het belangrijkste hulpmiddel 
om op een  Hike  je route te bepalen. 

Onderdelen en het gebruik van een kompas 
Om te laten zien wat voor onderdelen een kompas kan hebben wordt hier van twee 
veel gebruikte types een voorbeeld gegeven. Een vizierkompas en een kaartkompas. 
De kompassen die wij gebruiken zijn vizierkompassen. 

Het gebruik van een kompas 
Het kompas gebruik je om er het noorden mee te vinden. Weet je eenmaal waar het 
noorden ligt, dan kun je daaruit de anderen windstreken afleiden. De kompasnaald 
wijst namelijk in de richting Noord-Zuid. Zo is het kompas een zeer betrouwbaar 
instrument om je richting mee te bepalen. De Kant van de naald die naar het noorden 
wijst herken je doordat hij rood is gekleurd, of voorzien is van een streepje of puntje 
lichtgevende verf, of beide. Bij sommige kompassen staat er gewoon een N op. 

Windstreek Graden Oost-om Windstreek Graden Oost-om 
Noord 360°/0° Zuid 1800  
Noordnoordoost 22,5° Zuidzuidwest 2025° 
Noordoost 450  Zuidwest 225° 
Oostnoordoost 67,5° Westzuidwest 247,5° 
Oost 90° West 270° 
Oostzuidoost 112,5° Westnoordwest 292,5° 
Zuidoost 135° Noordwest 315° 
Zuidzuidoost 157,5° Noordnoordwest 337,5° 

r 
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Het magnetisch noorden 
Het noorden waar de kompasnaald naar toe wijst heet het magnetisch noorden. Dat 
komt omdat de aarde zich gedraagt alsof er in het binnenste een grote staafmagneet 
zit. De noord en de zuidpool zijn daarbij de uiteinden van die magneet. 
Een kompasnaald is eindelijk ook een kleine magneet omdat de uieinden van 
magneten elkaar aantrekken, wijst een kant van de kompasnaald dus naar een 
bepaald uiteinde van de grote aardmagneet het noorden. 

Storende Invloeden 
Omdat de naald van een kompas eigenlijk een kleine magneet is zal hij aangetrokken 
worden door ijzer of andere magneten, zoals andere kompasnaalden, zorg er dus 
altijd voor dat er zich geen ijzeren voorwerpen of andere kompassen in de buurt van 
je kompas bevinden als je ermee aan het werken bent Een afstand van een meter 
moet je daarbij zeker aanhouden. Bij echt grote voorwerpen als 
hoogspanningsmasten is een meter of tien het maximum. 
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Kaartcolirdinaten 

De coördinaten 
Een normale topografische kaart, zoals wij ook gebruiken, is verdeelt in vierkantjes 
van 4 centimeter breed bij 4 centimeter lang. Omdat de schaal van de kaart 1:25.000 is 
zijn dit dus vakken van 1 kilometer lang en 1 kilometer breed. We noemen zo'n vak 
op een topografische kaart een kaartvierkant 

De schaal van een kaart 
Als de kaartschaal 1:25.000 ("1 op 25.000") is, wil dat zeggen dat die kaart het gebied 
dat er op staat 25.000 maal kleiner laat zien dan het in het echt is. Één centimeter op 
de kaart is in dit geval in werkelijkheid dus 25.000 centimeter oftewel 250 meter. 

Nummering van de kaartvierkanten 
De lijnen die samen de kaartvierkanten vormen hebben allemaal een nummer 
gekregen, die je op de rand van de kaart ziet staan. De horizontale lijnen hebben van 
zuid naar noord steeds een hoger nummer. De verticale lijnen hebben van west naar 
oost een oplopend nummer. De nummering van de lijnen loopt door van kaartblad 
op kaartblad. Zo zijn de verticale lijnen op de topografische kaarten van Nederland 
genummerd van 0 helemaal in het westen tot 280 aan de oostgrens van ons land. De 
horizontale lijnen zijn genummerd van 300 in Zuid-Limburg tot 625 net boven de 
waddeneilanden. 
Zo kan er nooit verwarring ontstaan of een nummer een verticale of een horizontale 
lijn aangeeft. Bovendien zijn de lijnen en de nummers ervan hetzelfde als op de niet-
militaire 1:50.000 kaarten van de topografische dienst. Alleen zijn daar de 
kaartvierkanten die ze vormen dus kleiner 2x2 centimeter. 

Het bepalen van een coördinaten 
Een kaartcoördinaat is een getal wat staat voor een bepaalde plaats op de kaart Het 
is opgebouwd uit twee getallen (bv. 205,45 - 350,80). 
Het eerste getal staat voor een punt op de HORIZONTALE lijn en het tweede getal 
staat voor een punt op de VERTICALE lijn. Uit het kaartcoördinaat uit het voorbeeld 
wordt meteen duidelijk dat het punt zich in het kaartvierkant rechtsboven punt 
255 - 350 bevindt. 
Het getal achter de komma staat voor de onderverdeling van het kaartvierkant zelf. 
Elk kaartvierkant is onderverdeeld in honderd eenheden. Hiervoor gebruik je de 
grote hoek op je kaarthoekmeter. je legt het de kaarthoekmeter zo dat het 0 punt 
gelijk ligt met het punt 205 - 350 daarna beweeg je de kaarthoekmeter naar rechts 
totdat de lijn (205) op de kaart gelijk is aan 45 op de schaalverdeling van de 
kaarthoekmeter. Daarna beweeg je de kaarthoekmeter nog 80 naar boven. 
Het punt wat je nu vindt op het punt 0 is de exacte locatie van het kaartcoördinaat. 
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Werken met verschillende kaarten 

Topografische kaart 
Bij  hikes  op het land worden vaak topgrafische kaarten gebruikt. Een topografische 
kaart is een heel precieze tekening van een bepaald gebied, maar dan een aantal 
keren verkleind. Veel van wat je om je heen ziet staat ook op de kaart getekend: 
huizen, wegen, bossen, heuvels, de plaats van het postkantoor, enzovoort. Soms 
vertelt zo'n kaart zelfs meer dan je zelf kunt zien, bijvoorbeeld de hoogte van een 
heuvel of de grenzen van een gemeente. 
De tekenaar tekent niet precies na wat hij ziet voor sommige dingen gebruikt hij 
speciale afgesproken tekens. Dit noem je kaarttekens. 

Fietskaart 
Voor een  hike  op de fiets maak je gebruik van speciale fietskaarten. Dingen die voor 
een fietser erg belangrijk zijn, zoals fietspaden en A.N.W.B.-paddestoelen, zijn op een 
fietskaart extra duidelijk aangegeven met nummers en al. De streekkaarten die door 
een aantal V.V.V.'s worden uitgegeven zijn heel goed als fietskaart te gebruiken. 

Waterkaart 
De waterkaart geeft je allerlei informatie die je bij het varen nodig hebt en die niet op 
een normale topografische kaart staan, zoals de plaats en nummers van boeien en 
tonnen, vaargeulen, aanlegplaatsen, (on)dieptes, enzovoort. 
Op een waterkaart is het land veel minder uitgebreid getekend. Je kunt er niet op 
zien wat grasland of bouwland is, of het verschil tussen naaldbos of loofbos. 

Luchtvaartkaart 
Een luchtvaartkaart is uiteraard vooral bestemd voor iedereen die met luchtvaart te 
maken heeft. Het zijn kaarten van veel grotere gebieden, die in een andere schaal zijn 
getekend met veel minder details dan op een gewone topografische kaart 
voorkomen. Er staan bijvoorbeeld alleen de grote wegen op, en van steden of dorpen 
is niet meer dan de vorm getekend. Wel geeft een luchtvaartkaart aan waar 
vliegvelden liggen, de richtingen van de start en landingsbanen, en de gebieden waar 
niet overheen gevlogen mag worden. 
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Kaarttekens 

Kaarttekens en hun betekenis 
Wanneer je een topografische kaart goed bekijkt, zul je zien dat daarop verschillende 
tekens en kleuren te zien zijn. Dat is natuurlijk niet zomaar gedaan. Een 
kaarttekenaar kan bijvoorbeeld heel moeilijk laten zien of een bepaald gebouw nu 
het postkantoor of het gemeentehuis is. Dat komt omdat hij op een kaart alleen de 
bovenkant van zo'n gebouw tekent. Door op de kaart bij dat gebouw een kaartteken 
te zetten wordt het ineens wel duidelijk wat het voorstelt. 
Zo zijn er een heleboel andere voorbeelden te vinden waarbij je niet zonder een 
kaartteken kunt; de stroomrichting van een rivier, het verschil tussen loof en 
naaldbos, of de hoogte van een heuvel. 
In de legenda van een kaart staan alle kaarttekens en kleuren die op een kaart 
gebruikt worden, overzichtelijk onder elkaar,met daarachter wat ze betekenen 

Kaarttekens met een "stok' 
Bij een aantal kaarttekens zoals gemeentehuis of wegwijzer of paddestoel is het begin 
van de 'stok' van dat teken precies de plaats, waar (in deze voorbeelden) het 
gemeentehuis of die wegwijzer staat. 

Gemeentenamen 
Op topografische kaarten kom je bij een aantal plaatsnamen een tweetal lettertjes 
tegen, die midden onder de plaatsnaam staan. Dit zijn de eerste en laatste letter van 
de gemeente waar de plaats toe behoort. 
Zo staan bijvoorbeeld onder de plaatsnaam van het plaatsje Berkum bij Zwolle, de 
letters 'Ze', wat betekent dat Berkum tot de gemeente Zwolle behoort. 

Gemeentegrenzen 
Gemeentegrenzen worden op topografische kaarten aangegeven met een streepjeslijn 
waar een donkergele lijn tegenaan ligt. Op een zwart-wit kopie van zo'n kaart 
waarop  hikes  vaak mee wordt gewerkt valt de donkergele lijn weg. Dan ziet zo'n 
gemeentegrens er ineens uit als een pad. 

Kilometerpaaltjes 
Op een topografische kaart vind je langs een aantal snelwegen, maar ook sommige 
'rode' of 'oranje' wegen, om de paar centimeter een klein zwart driehoekje met 
daarbij een cijfer. Dit zijn precies de plaatsen waar de kilometerpaaltjes staan. Het 
zijn die kleine groene bordjes met daarop een kilometeraanduiding. Die langs de 
wegen de 'hele' kilometer aangeven. 

Spoorlijn en slecht verharde weg 
De kaarttekens op een kopie van een topografische kaart voor een slecht verharde 
weg en een enkelgpoors-spoorlijn lijken veel op elkaar en worden wel eens door 
elkaar gehaald. Ei zit echter een groot verschil in de dikten van de lijnen van de 
beide kaarttekens. Die van de enkelspoors-spoorlijn hijft veel dikker. 
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Oriënteren met de zon en de maan 

De zonnestand 
Letten op de zonnestand is een eerste manier om je te oriënteren. De zon komt 
immers Op in het Oosten, zakt Weg (gaat onder) in het Westen en staat om 12 uur 
's middags in het zuiden. Toch kloppen er twee dingen niet in deze laatste zin. 

Alleen op 21 maart en 23 September komt de zon precies op in het oosten 
en gaat hij precies onder in het westen. Van 21 maart toto 23 september 
verschuift de plaats waar hij opkomt meer naar het noordoosten en de 
plaats waar hij ondergaat meer naar het noordwesten. Van 23 september 
tot 21 maart is de opkomst meer zuidoost en de ondergang meer zuidwest. 
Er is geen rekening gehouden met de zonnetijd. De zonnetijd is in 
Nederland in de winter (wanneer we normale of wintertijd hebben) 40 
minuten vroeger, en wanneer we zomertijd hebben (wintertijd+1 uur) 1 
uur en 40 minuten vroeger. Met "om 12 uur staat de zon in het zuiden" 
Wordt dan ook bedoeld: 12 uur zonnetijd, 1240 uur normale 
tijd/wintertijd, of 13.40 zomertijd. 

Een meer betrouwbaar overzicht om ie te oriënteren op de zon ziet er dus zo uit: 
Zonnestand Oosten Zuiden Westen 
Zonnetijd 06.00 12.00 18.00 
Wintertijd 06.40 12.40 18.40 
Zomertijd 07.40 13.40 19.40 

Wanneer het hartje winter is, is de zon om 18.40 uur al lang onder en is je 
oriëntatiepunt dus verdwenen.. Neem in dat geval de plaats aan de horizon waar hij 
`vandaan kwam' (iets noordelijker): dat is dan het westen. 
Iets dergelijks kun je ook doen wanneer de zon net op is en het al 06.40 uur is 
geweest: waar hij opkomt is het grofweg het oosten. Volg die richting waarin de zon 
gaat (die is namelijk schuin naar het zuiden) de andere kant op (richting het noorden 
dus), tot een eindje onder de horizon: daar ligt het oosten. 
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De truc met de zon en een stok 
Neem een rechte stok die langer is dan 
één meter en zet die recht overeind in de 
vlakke grond. Zet een merkteken op de 
grond bij het uiteinde van de schaduw 
van de stok. Wacht zeker een kwartier en 
zet dan opnieuw een merkteken bij het 
uiteinde van de schaduw. Trek tot slot 
een lijn tussen de twee merktekens. 
Omdat de zon van oost naar west 
beweegt, heeft de schaduw dus van west 
naar oost bewogen. Daarom loopt de 

• getrokken lijn dus van west (het eerste 
merkteken) naar oost (tweede merkteken) 
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Oriënteren met de zon en je horloge 
Je kunt je orienteren met de zon en je horloge: 

- 	kijk op je horloge en zet dit in gedachten (of echt) op zonnetijd, dus 40 
minuten (tijdens de normale of wintertijd) of 1 uur en 40 minuten (tijdens 
de zomertijd) terug. 
Houd het horloge horizontaal of leg het plat neer en draai het zo, dat de 
kleine wijzer naar de zon wijst. 
Tussen 06.00 en 18.00 uur (zonnetijd), dus overdag, ligt het zuiden op de 
deellijn van de kleinste hoek tussen de kleine wijzer en de 12 op je horloge 
Tussen 18.00 en 06.00 uur (zonnetijd), dus 's avonds en 's nachts, vind je zo 
het noorden. 
Leg in de gevonden richting een takje op de grond, en maak de windroos 
verder af 

(09;00 Or) 
Het zonnetijd-kompas 
De mooiste manier om je met de zon te oriënteren is gebruik te maken van het 
zonnetijd-kompas. Dit is een instrument dat je zelf kunt maken. Met dit instrument 
en de stand van de zon kun je zowel de richting van de windstreken als de tijd te 
weten komen. Je eigen zonnetijd kompas maak je zo: 

kopieer de drie schijven achterin deze stencils. 
Plak de schijf met de kompasroos/windroos en de schijf met de 24 uren- 
aanduiding op dun maar stevig karton. Knip daarna beide schijven uit: 
De schijf met de gebruiksaanwijzing knip je uit en plakt die op de 
achterkant van de grootste kartonnen schijf. 
Leg de kleinste kartonnen schijf op de grootste. Steek precies in het midden 
een splitpen door beide schijven heen zodat ze ten opzichte van elkaar 
kunnen draaien. 

Je zonnetijd-kompas is nu klaar voor gebruik 
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Het noorden bepalen met het zonnetijd-kompas. 
- kijk op je horloge of vind op een andere manier uit hoe laat het is. Je hoeft 
een rekening te houden met de zonnetijd. Stel vast of het winter of zomertijd 
is.  

Draai de kleinste schijf zo, dat de pijl op die schijf bij 0° komt te staan bij de 
pijl met de W op de grote schijf waneer er wintertijd is. Indien er zomertijd 
is, plaats je de pijl bij 00  bij de Z op de grote schijf. 
Zet midden op de twee schijven een dun stokje of een spijker, precies 
rechtop. 
Draai het hele zonnetijd-kompas tot de schaduw van het stokje of de 
spijker precies valt op het tijdstip op de grootste schijf, waarop je nu bezig 
bent 
Het noorden ligt nu in de richting van de pijl bij 00  op de kleinste schijf. 
Die kan meteen als kompasroos/windroos dienst doen. 

De tijd bepalen met het zonnetijd-kompas 
Bepaal waar het noorden ligt 
Draai de pijl op de kleinste schijf weer naar de pijl bij de W (wintertijd) of 
de Z (Zomertijd) op de grootste schijf toe 
Draai het hele zonnetijd kompas zo, dat de pijl op de kleinste schijf naar 
het noorden wijst. 
Zet het stokje of spijker weer precies recht op het midden van de schijven 
De schaduw van het stokje/de spijker wijst nu op de grootste schijf precies 
de tijd aan in uren en een benadering ervan in minuten. 

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de zon niet schijnt, maar dat de hemel 
bewolkt is, er mist hangt of het regent. Toch kun je dan ook de plaats van de zon 
bepalen. Zet de punt van een mes op een helder wit stuk papier. Draai het mes zo, 
dat de vrij vage schaduw ervan op z'n smalst is en een dun streepje vormt. De zon 
staat dan in het verlengde van de schaduw, aan de andere kant van het mes. 

Oriënteren met de maan 
Ook 's nachts kun je je oriënteren zonder gebruik te maken van een kaart of kompas 
Je doet dit met behulp van de maan. 
Dit kan alleen natuurlijk als de maan te zien is, dus niet wanneer het nieuwe maan is. 
Bij nieuwe maan wordt de maan namelijk niet door de zon verlicht en is dus niet 
zichtbaar. Dit komt één keer per maand voor. 
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De maanstanden 
Ook voor de andere schijngestalten van de maan geldt dat de maan geen licht geeft 
maar alleen het zonlicht dat erop valt weerkaatst. Met andere woorden: Je kunt aan 
de manier waarop de maan verlicht wordt, de maanstand, zien waar de zon staat. 
Weet je waar de zon staat. Dan heb je inmiddels enkele trucs geleerd om je daarmee 
te orienteren 
Als het dus volle maan is en je met je gezicht naar de maan toegekeerd staat, staat de 
zon precies achter je. 
Is de maan links half verlicht, dan staat 
de zon 900  links van de maan. Kun je van 
het verlichte deel van de maan een 
maken (de d van dernier het franse 
woord voor laatste), dan zie je de maan in 
het laatste kwartier 

Is de maan rechts half verlicht, het eerste 
kwartier, dan staat de zon 900  rechts 
daarvan. Kun je van het verlichte deel een 
p maken (de p van premier, het franse 
woord voor eerste) dan heb je met het 
eerste kwartier te maken. 
Is de maan links of rechts voor 3/4  verlicht dan betekent dit dat de zon 135° links of 
rechts van de maan staat En is de maan tenslotte links of rechts voor 1/4  verlicht dan 
staat de zon 45° links of rechts van de maan. 

Zonnestand 	'. oosten zuiden westen 
Eerste kWaiiier' . ' 12.00 18.00 ",:i.00 
Volle maan 18.00 24.00 06.00 
Laatste kwartier 24.00 06.00 1200 
Nieuwe maan Onzichtbaar 

De maan is echter niet de hele nacht zichtbaar. Het schema geeft dat aan. De tijden 
zijn in zonnetijd gegeven. 
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Oriënteren met de maan en je horloge 
We hebben je al uitgelegd hoe je je oriënteert met de zon en je horloge. Hiervoor 
werd uitgelegd dat je uit de maanstand kunt afleiden waar de zon staat. 

- 	kijk op je horloge en zet dit in gedachten (of echt) op zonnetijd, dus 40 
minuten (tijdens de normale of wintertijd) of 1 uur en 40 minuten (tijdens 
de zomertijd) terug. 
Houd het horloge horizontaal of leg het plat neer en draai het zo, dat de 
kleine wijzer naar de zon wijst. 
Omdat je tussen 18.00 uur en 06.00 gebruik maakt van de maanstand ligt 
het noorden op de deellijn van de kleinste hoek tussen de kleinste wijzer 
en de 12 op je horloge. 

leg in de gevonden richting een takje op de grond en maak de windroos 
verder af. Je hebt je eigen kompas gemaakt 

Het maankompas 
Zoals er een zonnetijd-kompas bestaat is er ook een maankompas dat je als volgt 
maakt. 

Kopieer de twee schijven op de laatste pagina's van dit stencil, plak ze op 
dun maar stevig karton en knip ze dan uit 
Knip het gestippelde venster uit de kleinste schijf 
Leg de twee schijven op elkaar, de kleinste weer bovenop 
Steek precies door het midden een splitpen, zodat ze ten opzichte van 
elkaar kunnen draaien 

Je maankompas is nu klaar en wordt als volgt gebruikt 
- 	Draai het venster van de kleinste schijf op de maanstand van de grootste 

schijf, zoals je die op dat moment ziet 
Zoek uit hoe laat het is, reken deze tijd om naar zonnetijd en bepaal de 
plaats van dat tijdstip op de kleinste schijf 
Draai dan het hele maankompas, totdat het gevonden tijdstip op de 
kleinste schijf naar de maan wijst 
Het noorden van het maankompas wijst nu naar het echte noorden. 
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