
Een leugen wordt geen waarheid, verkeerd wordt niet juist en slecht wordt niet goed omdat het is geaccepteerd door een meerderheid! Zelfs
niet als deze mening door dubieuze wetten wordt afgedwongen, hetgeen meer zegt over de wettenmakers en conformisten dan over degenen

met een andere mening!

Navigatie

Vertrouw NOOIT op elektronisch materiaal werkend met batterijen of op 220. Als Murphy toeslaat
en je hebt al je hoop hierop gevestigd, dan ben je dood! Zie een GPS dus als een duur stukje speel-
goed waar je geen fluit met kunt doen als er POEP AAN DE KNIKKER is! Leer andere manieren
aan om plaatsbepalingen te kunnen doen of te weten waar het noorden ligt! In eerste instantie zul je
nooit aan je spullen kunnen als je in een werkelijke overlevingssituatie terecht komt! Vergeet zen-
ders, GPS en GSM! Vertrouw op uw weten en ervaringen als het nodig is. Daarom moet u een paar
andere manieren van oriënteren en navigeren in u opnemen. Wat doe je als je geen spullen meer
hebt om te weten waar het noorden ligt?

Kompas

Een kompas bestaat uit:

De kompasnaald

De kompasnaald is verdeeld ín twee kleuren . Het witte deel wijst naar het zuiden en het rode deel
wijst altijd naar het noorden.

Interessant weetje: een kompas werkt ook onder de grond. In een mijngang bijvoorbeeld.



- De roos

De kompasroos is een draaibare ring met hierop een verdeling. Dit kan zijn in 360 graden of in
6400 mills voor militair gebruik. Samen met de kompasroos draait het ondervlak mee. Hierop zijn
twee rode balken aangebracht.

- De grondplaat

De grondplaat heeft altijd minimaal een rechte zijde en een pijl. Deze pijl is altijd de looprichting.

Een kompas kan worden gebruikt in combinatie met een landkaart en kaarthoekmeter.

Het gebruik van een kompas zonder kaart

Stel je moet 500 meter lopen in de richting 270 graden.

Werkwijze:

- Je draait de kompasring zodanig dat de markering 270 op de kompasring gelijk staat met de pijl
op de grondplaat.

- Daarna draai je het hele kompas, dus niet de ring totdat het rode deel van de kompasnaald precies
recht tussen de rode balken op het ondervlak ligt.

- Hierna geeft de pijl op de grondplaat de looprichting aan

- Je stelt het kompas niet meer bij totdat het doel is bereikt.

Het gebruik van een kompas met een kaart en kaarthoekmeter

Het gebruik van een kaarthoekmeter is zeer aan te raden omdat de kaart in dit geval niet op het
noorden hoeft te worden gericht.

De kaarthoekmeter

- plaats de kaarthoekmeter met het midden (het begin van het eventuele koordje) op de plek waar
je je bevindt.

- pak het einde van het koordje en leg deze precies op of over het doel.

- Lees daarna de ring af

- Stel daarna het kompas in op de richting zoals beschreven in het gebruik van een kompas zonder
kaart.

Het gebruik van een kompas met een kaart zonder kaarthoekmeter

Wanneer je geen kaarthoekmeter hebt en toch een richting naar een doel wil bepalen dien je eerst
de kaart noord te leggen, oftewel te oriënteren op het noorden. De dunne lijnen op de kaart die van
boven naar beneden lopen geven de noord-zuidlijn aan.



Let op dat de kaart geheel vlak ligt i.v.m. het vrij draaien van de kompasnaald.

Stel het kompas zodanig in dat de N (noord , oftewel nul of 360 graden / 6400 mills) bij de pijl op
de grondplaat staat.

- Leg het kompas met de lange zijde langs een van de dunne lijnen die op de kaart van boven naar
beneden lopen

- Draai het geheel, de kaart met daarop het kompas tot het rode deel van de kompasnaald tussen de
rode balken op het ondervlak ligt.

- Nu ligt de kaart noord georiënteerd. Dit is de uitgangssituatie voor het uitzetten van een richting
op een kaart zonder kaarthoekmeter.

- Laat de kaart liggen en pak het kompas

- Leg het kompas met de lange zijde langs het punt waar je staat en langs het doel waar je naartoe
wilt.

- Als de afstand op de kaart groter is dan het kompas moet je de richting zo goed mogelijk schat-
ten.

- Hou nu het kompas goed op zijn plek en draai alleen de kompasroos totdat het rode deel van de
kompasnaald precies recht tussen de rode balken op het ondervlak ligt.

- je hebt nu de looprichting naar het doel uitgezet.

Kruispeiling

In de vorige uitleg wist je waar je je bevond. Stel dat je dit niet weet. Dan is het mogelijk om met
een kompas en een kaart je locatie vast te stellen.

- Je zoekt minimaal twee markante punten in het terrein die je op een kaart terug kunt vinden. Bij-
voorbeeld een kerktoren, een molen, of een brug.

- Schiet van die twee markante punten de richting. Dat doe je door het kompas naar dat markante
punt te richten. Bij een spiegelkompas kun je nu, wanneer je de spiegel juist hebt ingesteld, de gra-
den aflezen in de spiegel. Breng deze richting over op de kaart. Dan doe je hetzelfde met een ander
markant punt. Nog meer markante punten? Prima. Je hebt nu twee (of meer) lijnen op de kaart. Op
het snijpunt van die lijnen ben je nu.



Bij een kruispeiling is het belangrijk om heel nauwkeurig te werken

Silva geeft een duidelijke uitleg op https://www.youtube.com/watch?v=-N8roXXgIhM Ook goed
te volgen wanneer je Engels een beetje roestig is.

Declinatie

Mogelijk heb je wel eens van declinatie gehoord. Dit is het verschil tussen het kaartnoorden (het
noorden op de kaart), het ware noorden (geografisch) en magnetisch noorden waar de kompasnaald
naar toe wijst. Om het ingewikkeld te maken wisselt dat magnetisch noorden continue van positie
en is de afwijking met het noorden niet overal even groot. Gemiddeld is het verschil 4 graden. Het
werkelijke noorden is dus (meestal) 4 graden rechts van wat je kompas aangeeft. Daar kun je heel
ingewikkeld over gaan doen, maar dat zou ik bewaren tot wanneer je in de Sahara die ene kleine
oase zoekt, of zoiets. Op de relatief korte afstanden waar je in ons gedeelte van de wereld mee te
maken hebt speelt het niet zo’n grote rol. Op een afstand van een kilometer moet je rekenen op een
afwijking van 40-50 meter.

Navigatie in het veld

HET VINDEN VAN DE NOORD ZUID MERIDIAAN MET EEN STOK

“Kennis moet je nooit voor jezelf houden, maar altijd met anderen delen. Deze extra kennis/erva-
ring kan in een noodgeval het verschil zijn tussen leven en dood.” 

It’s all about “Skills and Drills” and Better Safe than Sorry.

De oud leerlingen zullen zich deze praktische les op de zandvlakte van de Ossendrechtse Heide
nog wel herinneren (hoop ik). In ieder geval hadden ze ook even fysieke rust om tussendoor te her-
stellen. Ze mochten wel “buigen, maar niet breken”.

Voor deze Navigatie methode heb je daar wel een zonnige dag, een uur onafgebroken zonneschijn
en een rechte stok van minimaal 1 meter lengte en minimaal twee markeringssteentjes of korte mar-
keringsstokjes e.d. nodig. De markering lukt ook goed met dennenappels.

Houdt in het achterhoofd dat de zon in het  Oosten  opkomt en in het  Westen ondergaat. Dus de
schaduw over de rechte stok heen wijst tegenovergesteld aan de positie van de zon, gespiegeld in te-
genovergestelde richting.

PROCEDURE
- Maak een vlak stuk grond vrij van begroeiing, daar waar de zon minimaal een uur achtereen zal

schijnen. Mijn gekozen zandplaat op het militair oefenterrein was een goede beproefde plek.

https://www.youtube.com/watch?v=-N8roXXgIhM


 - Steek de stok verticaal in de grond en markeer na minimaal 15 minuten wachten, het einde van de

1e schaduwlijn met een markeersteentje of markeerstokje (W).

- Markeer weer na minimaal 15 minuten wachten (of bij een duidelijk verschoven schaduwlijn) het

einde van de 2e schaduwlijn met een 2e stokje (O).

- Trek nu een rechte lijn tussen deze twee punten, om de Oost –Westlijn te bepalen. Zo vind je bij
benadering dus de Oost-Westas.  Het eerste markeerstokje geeft  de richting Westen (W) aan,  de
tweede het Oosten (O).

Vanuit dit gegeven, kun je de Noord-Zuidlijn bepalen door haaks op deze Oost-Westlijn een 2e

lijn te trekken, de Noord-Zuidlijn. Noord is aan de zijde van de met stenen of stokjes gemarkeerde
schaduwlijnen.

Maak dan naar behoefte een verder fijnere verdeling van de kompasroos.

Deze methode werkt ook als de stok schuin staat of op een hellend terrein staat.



Er is een iets nauwkeuriger, maar meer tijdrovende ( ca. 2 uur) variant op deze methode, met meer-
dere stokjes en een stukje lijn, maar die gebruikte ik meestal niet.

a. Dit omdat dit teveel (kostbare tijd) in beslag nam.

b. Je het allemaal zo simpel mogelijk moet houden (KISS principe). KISS = Keep It Super Simple!

Navigatie met behulp van de maan
Ook met behulp van een volle maan in heldere nachten of zelfs bij een gedeeltelijk bedekte hemel,

kun je bij benadering de windstreken bepalen. Deze methode is wel minder nauwkeurig dan die met
behulp van de Poolster.

WANNEER DE MAANSCHIJF HELEMAAL ROND IS, STAAT DE MAAN: 

- 18.30 uur in het oosten; 

- 21.30 uur in het zuidoosten;

- 00.30 uur in het zuiden;

- 03.30 uur in het zuidwesten;

- 06.30 uur in het westen.

De maan staat altijd tegenover de zon.

 De maan komt (meestal) op als de zon ondergaat 

Op veel goede kalender of in agenda’s staan de dagen met een volle maan aangegeven.



Ezelsbruggetje om te onthouden of je naar een wassende maan of naar een afnemende maan staat
te kijken: misschien ken je de twee Franse woorden premier en dernier wel. Eerste en laatste.

Past de maan in het rondje van de letter p van premier dan is het een wassende maan.

Past de maan in het rondje van de letter d van dernier dan is het afnemende maan.

Navigatie Noordelijk Halfrond
Met een horloge

Het is mogelijk om op het Noordelijke Halfrond het noorden te bepalen met behulp van uw analo-
ge horloge en de zon.

Richt hierbij wel op de zon en niet bij een bewolkte hemel op de plaats waar de zonnestralen van-
daan komen. Door reflectie van de wolken kan het zijn dat de zon ergens anders staat en dan gaat u
fout. Is mij een keer overkomen, maar gelukkig herstelde ik mezelf, wat vele kilometers gescheeld
had.

- Richt de kleine uurwijzer op de zon;

- Precies het middelste punt tussen de kleine wijzer en de 12 op de wijzerplaat is het zuiden.

- Vanaf het zuiden dient u recht over de as van de wijzers een denkbeeldige lijn te trekken, daar is
het noorden.

De bovenstaande methode alleen werkt op het Noordelijk Halfrond van de aarde. Mocht je het wil-
len toepassen op het Zuidelijk Halfrond, dan moet je niet de kleine wijzer, maar de plaats van de

http://www.bushcraft.nl/include/nl/1920px_bushcraft_moon-phases.jpg


twaalf op je wijzerplaat naar de zon richten. Dan geldt dat het middelste punt tussen de kleine wij -
zer en de twaalf richting het noorden wijzen.

 

Het Noorden bepalen met de zon

DE ZON STAAT OM:

- 06.00 uur ongeveer in het oosten;

- 09.00 uur ongeveer in het zuidoosten;

- 12.00 uur ongeveer in het zuiden;

- 15.00 uur ongeveer in het zuidwesten;

- 18.00 uur ongeveer in het westen.

Navigatie Poolster
Geloof me maar op mijn woord dat ik voor mijn voormalige baan als militair veel tijd buitenshuis

doorgebracht heb. Leven vanuit een boogtent (wat nog luxe is) of van onder een Basha en geduren-
de dag & nacht aan veel oefenitems meedoen, zoals bij duisternis een zogenaamde “stille nachtaan-
val” of Escape and Evasion. Het behouden van richting tijdens duisternis zonder kompas is een
kunst op zich, maar is wel te leren en door veel trainen worden deze vaardigheden “ingeslepen”.

http://www.bushcraft.nl/include/nl/1920px_bushcraft_Foto1.jpg


Voor deze vorm van navigatie moeten er echter wel sterren aan de hemel staan. De Poolster is overi-
gens alleen zichtbaar op het Noordelijk halfrond.

DE GROTE BEER en/of DE POOLSTER

Bij het invallen van de wolkeloze nacht is het sterrenbeeld “De Grote Beer” zichtbaar, soms ook
wel de “Grote wagen” genaamd. Hij is goed herkenbaar, dit door zijn specifieke vorm. Ik houd het
op de Grote Beer met zijn zeven sterren in de vorm van een denkbeeldige steelpan. De Poolster is
de laatste en helderste ster aan de steel van de Kleine Beer (kleine steelpan), hij straalt in de donke-
re nacht echt. De Grote Beer draait binnen een etmaal in elliptische banen linksom rond de Poolster,
waardoor de stand van zijn pannetje afhankelijk is van het tijdstip. Omdat de Poolster zo hoog staat
gaat hij niet onder en blijft dus zichtbaar.

Daar de “hoogte” van de Poolster afhankelijk is van de afstand van de waarnemer (jezelf) tot de
Evenaar, is het mogelijk ruwweg (met een gradenboog), de (Pools)hoogte van de Poolster en de ho-
rizon te meten. De Poolster staat op de Evenaar op 10 graden Noorderbreedte (NB) en 10 graden
hoog (= Poolshoogte) aan de horizon.

Een reiziger  in  Genua (Italië)  ziet  de Poolster  op ca.  44 graden poolshoogte en bij  Flensburg
(Duitsland) de Poolster op ca. 54 graden. De Poolster staat in Duitsland opvallend hoger aan de he-
mel, maar altijd in het noorden. In Denemarken zal deze Poolster nog hoger staan.
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