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1. INLEIDING: 
Bij de Scouts lopen of fietsen we regelmatig een tocht. In Scoutingtermen heet dat 
een hike. De routebeschrijving die je op zo’n hike meekrijgt zal er niet altijd uitzien 
zoals je gewend bent. Een enkele keer tref je wel aanwijzingen aan in de vorm 
"Neem de eerste straat links, dan de tweede rechts, ...", maar meestal zijn ze wat 
uitdagender. De aanwijzingen kunnen allerlei vormen aannemen, van stukjes kaart 
tot puzzels. Deze vormen noemen we routetechnieken. In dit boekje vind je niet 
alleen uitleg over de verschillende routetechnieken, maar ook over de belangrijkste 
hulpmiddelen die je bij het lopen van een tocht meekrijgt, de kaart en het kompas. 
 
Wanneer je de technieken, die in dit boekje uitgelegd staan, begrijpt en beheerst, 
kun je tijdens een draaidag, de RSW of op kamp probleemloos een tocht/hike lopen. 
De bedoeling is dat dit veilig gebeurt en daarom staan hieronder een aantal regels 
waaraan je dient te houden bij het lopen van een tocht: 
 

• Blijf met je groep bij elkaar! 
• Wanneer je de weg kwijt bent of denkt dat je verkeerd zit, loop dan met je 

groep terug naar de plaats waarvan je zeker weet dat je nog goed zat. Vaak is 
dat een post. Daarnaast heb je ook nog je fluit bij je waarmee je de leiding 
kenbaar kan maken waar je zit. 

• Als je op hike bent met je patrouille loop je vaak buiten de bebouwde kom. 
Natuurlijk kom je dan veel op kleine bospaadjes, maar je zult ook stukken 
over een verharde weg moeten lopen waar vaak auto's komen. De gouden 
regel is: loop als er geen stoep is links van de weg. Dan kun je de auto’s aan 
zien komen, die aan jouw kant van de weg rijden. Als het donker wordt doe je 
een reflecterende armband om je rechterarm, zodat automobilisten je goed 
kunnen zien. Je doet de armband om je rechterarm omdat je, als je links van 
de weg loopt, je rechterarm het dichtst bij de weg is. 

• Soms moet je ook een drukke weg oversteken. Uitkijken dus. Hoe dat moet 
weet je natuurlijk al lang, maar oversteken in je eentje is toch iets anders dan 
oversteken met een groep. Als jij opeens de weg op gaat omdat je denkt dat 
je nog net voor die auto naar de overkant kunt, kan het zijn dat iemand 
anders achter je aan loopt zonder zelf te kijken, en net niet meer voor die 
auto langs kan... Als je met een groep oversteekt moet je extra voorzichtig 
zijn en pas de weg op gaan als je gemakkelijk met zijn allen rustig lopend 
naar de overkant kunt. Natuurlijk zorg je ervoor dat jij niet degene bent die 
als een kip zonder kop achter een ander aan de weg op loopt. Je moet altijd 
zelf uitkijken. 
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2. KAART 
Een kaart is een verkleinde afbeelding van de werkelijkheid. Dat betekent dat alles 
dat er in een bepaald gebied te vinden is, ook op de kaart van dat gebied te zien is. 
Nou ja, alles, dat ligt eraan wat voor kaart je hebt. Op de stafkaarten die wij meestal 
gebruiken kun je elk huisje terugvinden, maar op een autowegenkaart van heel 
Nederland zijn niet eens alle dorpen aangegeven! 
 
In dit hoofdstuk leer je over wat er op de stafkaarten die wij gebruiken staat en, 
belangrijker nog, over het gebruiken van deze stafkaarten. 

2.1 Schaal 

Aan de schaal van een kaart kun je zien hoe de verhouding is tussen afstanden op 
de kaart en afstanden in de werkelijkheid. Als de schaal van een kaart 1:100.000 is, 
betekent dat, dat 1 cm op de kaart in het echt 100.000 cm is. 1 centimeter op de 
kaart is dan dus 1 kilometer in het echt. 
 
Een autowegenkaart heeft meestal een schaal van 1:250.000. 1 centimeter op de 
kaart is dan 2,5 kilometer in werkelijkheid. Stafkaarten zijn er in verschillende 
schalen. De stafkaarten die wij gebruiken hebben allemaal een schaal van 1:25.000. 
Dit betekent dat 1 centimeter op de kaart gelijk staat aan 250 meter in het echt. Dat 
is nogal een verschil en het is duidelijk dat er op de stafkaart veel meer ruimte is 
voor details. Het voordeel van de autowegenkaart is dat hij een veel groter gebied 
bestrijkt, zodat je in één oogopslag kunt zien hoe je van Eindhoven naar Apeldoorn 
moet rijden. 

2.2 Kaarttekens 

Een kaart is niet alleen een verkleinde, maar ook een schematische afbeelding van 
de werkelijkheid. Doordat een kaart zoveel kleiner is dan de werkelijkheid zouden 
een heleboel dingen onherkenbaar worden. Daarom worden die dingen door 
symbolen vervangen. De betekenis van deze kaarttekens vind je in de legenda. 
 
Je hoeft natuurlijk niet alle symbolen die op de stafkaart staan uit je hoofd te weten, 
maar het is altijd handig dat je er een aantal kent. Deze kun je zien in de figuur op 
de volgende pagina. 
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Figuur 2.2.1: Belangrijke tekens uit de legenda van een stafkaart. 
 
Het verschil tussen de verschillende tekens voor kerken is dat de tweede variant, die 
met de stip, gebruikt wordt voor officiële afstandsmetingen. Je hoeft je daar verder 
niet druk om te maken. Bij de tekens voor dijken, hellingen en dergelijke geldt 
steeds dat de brede kant van de "tanden" de hoge kant aangeeft. De tanden wijzen 
dus van boven naar beneden. 
 
Door het gebruik van verschillende kleuren voor wei (lichtgroen), akker (wit), bos 
(donkergroen), heide (roze), zand (geel) en water (blauw) kun je in één oogopslag 
een indruk van de omgeving krijgen. Bij een zwart-witkopie gaat dit natuurlijk voor 
een deel verloren, maar meestal kun je een stuk bos nog wel onderscheiden van een 
weiland of een akker. Let op: op de kaart staan ook de grenzen van gemeente, 
provincie en land. Op een kleurenkaart zijn die heel goed te herkennen omdat ze 
geel zijn gekleurd, maar op een zwart-witkopie zijn de gemeentegrenzen gewoon 
stippellijnen. Hou ze in de gaten, want je zou niet de eerste zijn die zo’n grens voor 
een bospad aanzag! 
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2.3 Hoogtelijnen 

Als je in heuvelachtig gebied een stuk gaat lopen wil je natuurlijk graag weten of je 
veel moet klimmen en dalen. Nu is een kaart helaas een plat vlak. Om daarin 
hoogteverschillen aan te geven moet je gebruik maken van een hulpmiddel: 
hoogtelijnen. Dit zijn lijnen die punten met elkaar verbinden die op dezelfde hoogte 
liggen. Een getal op de lijn geeft de hoogte aan. Het nulpunt ligt op zeeniveau. Op 
stafkaarten zijn deze hoogtelijnen bruin van kleur. 
 
Het hoogteverschil tussen twee naast elkaar lopende hoogtelijnen heeft een vaste 
waarde. Op Nederlandse stafkaarten is dit 2,5 meter. Als er heel veel hoogtelijnen 
naast elkaar lopen wordt niet bij elke hoogtelijn apart de hoogte vermeld.Je kijkt dan 
gewoon tussen welke twee hoogtelijnen een lijn in ligt. Zijn dit bijvoorbeeld de 
hoogtelijn voor 5 meter en die voor 10 meter, dan is de tussenliggende hoogtelijn die 
voor 7,5 meter. Bij de top van een heuvel of de bodem van een dal wordt vaak apart 
de hoogte vermeld. Dit zijn de losse getallen die je overal op de kaart ziet staan.  
 
Aan de onderlinge afstand tussen de hoogtelijnen kun je zien hoe steil de hellingen 
in het landschap zijn. Als de hoogtelijnen dicht bij elkaar liggen heb je te maken met 
een steile helling. Je hoeft je dan maar weinig meters in horizontale richting af te 
leggen om 2,5 meter te stijgen of te dalen. Omgekeerd betekent een grote afstand 
tussen de hoogtelijnen dat het terrein redelijk vlak loopt. Het is handig om hiermee 
rekening te houden als je een route uitstippelt in een heuvelachtige gebied. De 
kortste route in dat soort gebieden is namelijk lang niet altijd de minst vermoeiende. 

2.4 Coördinaatlijnen 

In principe kan de kaart met een willekeurige kant boven getekend worden. Het 
wordt alleen wel lastig om dingen te herkennen als ze op verschillende kaarten ten 
opzichte van elkaar gedraaid zijn. Stel je maar eens voor dat op de ene kaart van 
Nederland Groningen bovenaan zou liggen en op de andere Maastricht. Daarom 
worden bijna alle kaarten getekend met het noorden bovenaan. 
 
Als je naar een stafkaart kijkt zie je dat er over de hele kaart rechte lijnen van 
beneden naar boven en van links naar rechts lopen. Deze lijnen noemen we 
coördinaatlijnen. De afstand tussen twee coördinaatlijnen is steeds 4 centimeter. Op 
die manier verdelen de coördinaatlijnen de kaart in hokjes van 4 bij 4 centimeter, 
ofwel 1 bij 1 kilometer (let op: Dit is zo bij stafkaarten met een schaal van 1:25.000). 

 
Figuur 2.4.1: Een stukje van een stafkaart met de coördinaatlijnen. 
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De coördinaatlijnen gebruiken we om door middel van coördinaten punten op de 
kaart aan te geven. Dit is de belangrijkste toepassing, maar de lijnen zijn ook voor 
andere dingen nuttig. Zo geven ze over de hele kaart de voornaamste windrichtingen 
aan. De verticale coördinaatlijnen lopen namelijk van zuid naar noord en de 
horizontale coördinaatlijnen van west naar oost. Verder helpen ze je bij het schatten 
van afstanden. Als je weet dat één hokje precies 1 kilometer breed is hoef je alleen 
maar het aantal hokjes te tellen om een indruk te krijgen van de afstand. 

2.5 Lopen op kaart 

Veel mensen die met behulp van een kaart van het ene punt naar het andere lopen, 
letten eigenlijk alleen op de wegen die op de kaart staan. Ze tellen de zijwegen, 
nemen de vierde weg rechts en de derde weg links. Grote kans dat ze goed 
aankomen, maar er kan een hoop misgaan. Een kruising van wegen alleen zegt erg 
weinig over waar je bent. Er zijn ontzettend veel kruisingen en die zien er allemaal zo 
uit: 

 
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je een weg over het hoofd ziet en daardoor 
een afslag te laat neemt. Met een beetje geluk kom je daar bij het volgende 
kruispunt achter, doordat je op een viersprong komt te staan terwijl je alleen een 
weg naar links verwacht. Het kan echter best zo zijn dat je toch precies de "goede" 
kruispunten tegenkomt, ook al ben je niet waar je denkt dat je bent. Alles lijkt dan te 
kloppen, alleen merk je na een paar kilometer lopen dat je geen enkele post 
tegenkomt... 
 
Gelukkig staat er meer op een kaart dan alleen wegen. Daar moet je ook gebruik van 
maken. Loop je door het bos of door het open veld? Zie je een 
hoogspanningsleiding? Een afrastering? Een dijk? Staan er huizen langs de weg? 
Staat er een wegwijzer op de kruising? Enzovoort, enzovoort. Als je op deze dingen 
let zijn er nog maar weinig kruisingen hetzelfde: 
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Iets anders waar je naar kunt kijken zijn de afstanden. Op een stafkaart is elke 4 
centimeter precies 1 kilometer. Stel je voor dat je in onderstaande situatie de eerste 
weg links moet nemen. Helaas zie je hem over het hoofd omdat hij achter een 
boerderij langs loopt. Als je verder nergens aandacht aan besteed neem je misschien 
de volgende afslag, in de veronderstelling dat dat de eerste weg links is. Maar als je 
naar de afstanden kijkt, zie je dat de goede weg al na zo'n 250 meter moet komen. 
Als je na een kilometer nog geen afslag hebt gezien, weet je dat er iets niet klopt en 
kun je teruggaan. 

 

2.6 De kaart op het noorden leggen 

Je moet altijd een kompas gebruiken bij het kaartlezen. Daarmee kun je controleren 
of je in de goede richting loopt. Als je volgens de kaart bijvoorbeeld een weg moet 
lopen die pal naar het zuiden gaat, maar je kompas zegt dat je naar het westen aan 
het lopen bent, weet je zeker dat je niet op de weg loopt waarop je zou moeten 
lopen!Vaak is het handig de kaart zo te leggen dat de richtingen op de kaart 
"kloppen" met de richtingen in het terrein. Het op het noorden leggen van de kaart 
gaat als volgt: 
 
1. Stel het kompas in op 0°. 
2. Leg het evenwijdig aan een verticale coördinaatlijn op de kaart, zodanig dat 

het vizier naar de bovenkant van de kaart wijst. 
3. Draai de kaart en het kompas samen net zolang rond totdat de rode kant van 

de kompasnaald tussen de witte streepjes op de kompasroos staat. 
 
Het vizier van je kompas en de bovenkant van de kaart wijzen nu allebei naar het 
echte noorden. Als het goed is lopen de wegen in het echt nu ook dezelfde kant op 
als de wegen op de kaart. Als dat niet zo is, ben je niet waar je dacht dat je was. 
 

2.7 Kaartcoördinaten 

De coördinaatlijnen op een stafkaart zijn allemaal genummerd. De nummers nemen 
toe van links naar rechts en van onder naar boven. Het nummer van een verticale 
coördinaatlijn geeft aan hoeveel hokjes je naar rechts bent gegaan ten opzichte van 
de verticale coördinaatlijn met nummer nul. Op dezelfde manier geeft het nummer 
van een horizontale coördinaatlijn aan hoeveel hokjes je naar boven bent gegaan ten 
opzichte van de horizontale coördinaatlijn met nummer nul. 
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Door getallenparen op te geven kun je punten op de kaart aanwijzen. Dergelijke 
getallenparen noemen we coördinaten. Neem bijvoorbeeld het punt 152-404. 
Hiermee bedoelen we dat je 152 hokjes naar rechts moet vanaf de verticale 
coördinaatlijn met nummer nul en 404 hokjes naar boven vanaf de horizontale 
coördinaatlijn met nummer nul. Je komt dan uit op het snijpunt van de verticale 
coördinaatlijn nummer 152 en de horizontale coördinaatlijn nummer 404. Dat je altijd 
eerst opzij en dan pas omhoog gaat, kun je onthouden met behulp van het 
ezelsbruggetje "huisje in, trappetje op". 
 
Als je het punt 152-404 opzoekt op het kaartje op bladzijde 6 zie je dat het in een 
stukje bos aan de oever van de Dommel ligt.  
 
Natuurlijk wil je ook wel eens punten aan kunnen wijzen die niet precies op het 
kruispunt van twee coördinaatlijnen liggen. De kerk in Gemonde ligt bijvoorbeeld 
152,90 hokjes naar rechts en 403,44 hokjes naar boven ten opzichte van het punt 0-
0. We schrijven de coördinaten van de kerk weer als 152,90/403,44. Het opzoeken 
van dit punt op de kaart verloopt in drie etappes: 
 
1. Je gaat eerst het gehele aantal hokjes naar rechts en naar boven. Je komt dan 

uit op het punt 152/403. Dit punt kun je makkelijk vinden, want het is het 
snijpunt van de verticale coördinaatlijn met nummer 152 en de horizontale 
coördinaatlijn met nummer 403. 

2. Je moet nu nog 90 honderdste hokje naar rechts gaan en 44 honderdste hokje 
naar boven. In principe zou je uit kunnen rekenen hoeveel 90 honderdste van 
4 centimeter precies is en dit uitmeten met behulp van een liniaal. Er is echter 
een stuk gereedschap dat speciaal hiervoor gemaakt is: de kaarthoekmeter. 
Op de kaarthoekmeter staan behalve een gradenboog twee rechte hoeken. De 
grootste hoek past precies in een hokje op een 1:25.000 kaart. Op beide 
zijden van de hoek is met behulp van streepjes een verdeling in honderd 
gelijke delen aangegeven. 

3. Je legt de punt van de kaarthoekmeter op 152/403. Vervolgens schuif je de 
kaarthoekmeter 90 honderdsten naar rechts en daarna 44 honderdsten naar 
boven. Het aantal honderdsten dat je naar rechts geschoven bent kun je 
aflezen waar de verticale coördinaatlijn de liggende zijde van de hoek snijdt. 
Het aantal honderdsten dat je naar boven geschoven bent kun je aflezen waar 
de horizontale coördinaatlijn de staande zijde van de hoek snijdt. Houd er 
rekening mee dat elk streepje op de kaarthoekmeter overeenkomt met twee 
honderdste. De punt van de kaarthoekmeter geeft nu het punt 152,90/403,44 
aan. 

 
Als je van een gegeven punt op de kaart de coördinaten wilt weten ga je als volgt te 
werk: 
 
1.  Je kijkt eerst welke coördinaatlijnen er links en onder het punt lopen. Dit geeft 

je het geheel aantal hokjes in horizontale en verticale richting. 
2.  Vervolgens leg je de punt van de kaarthoekmeter op het punt en lees je bij de 

coördinaatlijnen het aantal honderdsten af. 
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Figuur 2.7.1: Het opzoeken van een kaartcoördinaat. 
 
Tot slot nog een opmerking over het noteren van kaartcoördinaten: 
 
Het aantal hokjes altijd op een geheel aantal honderdsten afgerond. Je hebt dan een 
nauwkeurigheid van 10 meter, wat in de praktijk ruim voldoende is. Indien nodig 
voegen we aan het eind nullen toe om tot twee cijfers achter de komma te komen. 
Een kaartcoördinaat dat op een coördinaatlijn ligt schrijven we dus zo op:  
152,00/403,44. 
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3. HET KOMPAS 

3.1 Zestien windrichtingen 

Als je iemand duidelijk wilt maken in welke richting een bepaald dorp ligt kun je 
natuurlijk gaan wijzen. Dit kan echter alleen als je zelf in de buurt bent. Bij een 
routebeschrijving op papier zul je een andere manier moeten gebruiken om de 
richting aan te geven. Wat je dan kunt doen is te vertellen in welke windrichting 
(of windstreek) het dorp ligt. 
 
De twee belangrijkste windrichtingen zijn noord (N) en zuid (Z). Zoals je 
waarschijnlijk wel zult weten is de aarde een bol die ronddraait. Je kunt je een 
denkbeeldige as voorstellen waar de aarde omheen draait. Deze as "prikt" op twee 
plaatsen door de aarde heen: de noordpool en de zuidpool. De richting waarin de 
noordpool ligt noemen we "noord" en de richting waarin de zuidpool ligt noemen we 
"zuid". Als er nu in een routebeschrijving staat dat je "naar het noorden" moet lopen, 
dan bedoelen we daarmee dat je in de richting van de noordpool moet lopen. 
Verderop, bij het bespreken van het kompas, zullen we zien hoe je precies kunt 
weten in welke richting de noordpool ligt. 
 
Tussen noord en zuid in liggen oost (O) en west (W). In tekening A hieronder zijn 
noord, zuid, oost en west aangegeven. Een dergelijke cirkel met windrichtingen 
noemen we een windroos. 
 

 
Vaak heb je aan vier windstreken veel te weinig. Je kunt het aantal windrichtingen 
uitbreiden door steeds twee windrichtingen te combineren. Zo noemen we de 
windrichting die precies tussen noord en oost in ligt noordoost (NO). Bij de 
naamgeving van deze tussenwindstreken geldt de volgende regel : je noemt eerst de 
naam van de windstreek die het belangrijkst is. Noord en zuid zijn zoals gezegd 
belangrijker dan oost en west, dus deze komen eerst. In totaal hebben we nu de 
acht windstreken uit tekening B op de volgende pagina. 
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In tekening C is het aantal windstreken nog eens een keer uitgebreid tot zestien. Bij 
deze windstreken geldt weer dat je eerst de naam van de belangrijkste windstreek 
noemt. Noord en zuid zijn belangrijker dan oost en west, maar oost en west zijn 
weer belangrijker dan bijvoorbeeld noord-oost of zuid-west. De windstreek tussen 
oost en noordoost in heet dus oost-noordoost (ONO) en niet "noord-oost-oost" of 
iets dergelijks. 
 

 
Het is de bedoeling dat je alle zestien windrichtingen uit tekening C kent. 

3.2 Kennismaking met het kompas 

Als er nu in de routebeschrijving staat dat we naar het zuid-westen moeten dan 
weten we nog steeds niet waar we heen moeten. We hebben een instrument nodig 
dat ons vertelt waar bijvoorbeeld het noorden ligt. Al eeuwen lang wordt hiervoor 
een kompas gebruikt. In feite is dit niets anders dan een doosje met daarin een 
draaibare naald, die altijd naar het noorden wijst. 
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De kompassen die wij gebruiken zijn zogenaamde Rectakompassen. Hieronder is een 
tekening van een Rectakompas te zien met daarbij de namen van de diverse 
onderdelen. Voorlopig hoef je alleen te onthouden dat de rode kant van de 
kompasnaald altijd naar het noorden wijst en de witte kant altijd naar het zuiden. 
 

 
Figuur 3.2.1 Een Rectakompas met de onderdelen benoemd. 
 
Dat de naald van een kompas altijd naar het noorden wijst komt doordat de aarde 
magnetisch is. Het is net alsof er binnen in de aarde een grote staafmagneet zit. De 
uiteinden van deze magneet zitten bij de noordpool en de zuidpool. De kompasnaald 
is zelf ook magnetisch. De uiteinden van twee magneten trekken elkaar aan, zodat 
één kant van de kompasnaald altijd naar de noordpool wijst. 
 
Eigenlijk is dat "altijd" niet helemaal waar. Als er een heleboel ijzer of een andere 
magneet in de buurt is dan kan het gebeuren dat de kompasnaald daar naar toe 
gaat wijzen en niet meer naar het noorden. Gebruik een kompas daarom nooit te 
dicht bij een auto, een hoogspanningsmast, een ijzeren brug of iets dergelijks. 

3.3 Kompas in het terrein en de gradenroos 

Graden 
Een kompas gebruik je om een bepaalde richting mee te vinden. Om de richting aan 
te geven kun je gebruik maken van de verdeling van de windroos in zestien 
windstreken. Daarmee kun je bijvoorbeeld vertellen welke weg iemand moet nemen 
op een bepaalde kruising. Als je echter langere afstanden loopt met je kompas als 
richtingaanwijzer zul je merken dat er toch een behoorlijk verschil zit tussen noord 
en noord-noord-oost. Als je het uitrekent zie je dat het per kilometer afstand bijna 
400 meter scheelt!Daarom is een kompas voorzien van een gradenroos, die 
verdeeld is in 360 graden. Op die manier kun je heel nauwkeurig richtingen 
opgeven. 
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We geven een richting in graden aan als een getal met daarachter een rondje. Zo 
schrijven we 74 graden bijvoorbeeld als 74°. We beginnen te tellen bij het noorden. 
Dat is dan 0°. Het oosten is precies een kwart cirkel verder. Een kwart van 360° is 
90°. Het oosten is dus 90°. Het zuiden is 180° en het westen 270°. Als we weer bij 
het noorden zijn hebben we een hele cirkel gemaakt. Het noorden is dus behalve 0° 
ook 360°. 
 

 
Je hebt gemerkt dat we "met de klok mee" geteld hebben. We komen dan eerst het 
oosten tegen en dan pas het westen. Daarom heet deze manier van tellen oost-om. 
Als we andersom geteld hadden waren we eerst het westen tegengekomen. Die 
manier van tellen heet dan ook west-om. Als we west-om tellen is het westen 90° 
en het oosten 270°. 
 
Een belangrijke afspraak is: als er verder niets bij staat gaat het om graden oost-om. 
Ook het kompas is voorzien van een gradenverdeling oost-om. Als er tijdens een hike 
een richting in graden west-om gegeven is dan kun je het bijbehorende aantal 
graden oost-om berekenen door het aantal graden west-om van 360 af te trekken. 
Dus 100° west-om is hetzelfde als 360°- 100° = 260° oost-om. 
 
In de tabel op de volgende pagina kun je van alle zestien windrichtingen het aantal 
graden oost-om en west-om vinden. Het is de bedoeling dat je deze tabel zelf ook 
kunt opschrijven. 
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Afkorting Windrichting Graden oost-om Graden west-om 

N Noord 0 360 
NNO Noord-noord-oost 22,5 337,5 
NO Noord-oost 45 315 
ONO Oost-noord-oost 67,5 292,5 
O Oost 90 270 

OZO Oost-zuid-oost 112,5 247,5 
ZO Zuid-oost 135 225 
ZZO Zuid-zuid-oost 157,5 202,5 
Z Zuid 180 180 

ZZW Zuid-zuid-west 202,5 157,5 
ZW Zuid-west 225 135 
WZW West-zuid-west 247,5 112,5 
W West 270 90 

WNW West-noord-west 292,5 67,5 
NW Noord-west 315 45 
NNW Noord-noord-west 337,5 22,5 

 
Kompasroos 
Vanwege plaatsgebrek kunnen niet alle 360 graden van de gradenroos apart vermeld 
worden op de roos van het kompas. Op de roos van een Rectakompas tref je de 
getallen 2, 4, 6 enzovoort aan, tot en met 34. Je moet deze getallen met 10 
vermenigvuldigen om het bijbehorende aantal graden te vinden. Het getal 14 komt 
bijvoorbeeld overeen met 140°. Het noorden wordt niet aangegeven met een nul 
maar met een letter N.  
 
Hieronder is een stukje van de kompasroos uitvergroot. Je ziet dat er halverwege de 
6 (60°) en de 8 (80°) een lange streep getrokken staat. Op dat punt zou eigenlijk 
een 7 (70°) moeten staan. Tussen 60° en 70° staan nog 4 korte streepjes. Elk 
streepje komt dus overeen met 2 graden. Als voorbeeld is in de tekening het streepje 
voor 74° aangegeven met een pijl.  
 

 
Er zijn een aantal verschillende manieren om een kompas in de praktijk te gebruiken. 
Deze manieren worden kompashandgrepen genoemd. Hieronder behandelen we 
handgreep 2 en 3, die te maken hebben met het gebruik van het kompas in het 
terrein. 
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Kompasgreep 2: Een richting schieten 
Wat je vaak zult tegenkomen in een routebeschrijving is dat je vanaf het punt waar 
je staat een bepaald aantal graden moet lopen. Je kunt dan met je kompas kijken 
waar deze richting in het terrein naar toe wijst. Het vertalen van een richting op 
papier in een richting in het terrein of omgekeerd noemen we schieten. Het 
schieten van een opgegeven aantal graden gaat als volgt: 
 
1. Je opent het kompas. 
2. Je zoekt het aantal graden op de kompasroos. Als je dat punt gevonden hebt 

draai je de kompasroos totdat het punt precies samenvalt met het afleespunt 
(het zwarte pijltje). Als je dit gedaan hebt moet je niet meer aan de 
kompasroos komen! 

3. Vervolgens klap je het spiegeltje van het kompas uit en hang je het koord van 
het kompas om je nek. Je houdt het kompas nu met gestrekte arm voor je, 
zodat het koord strak komt te staan, en kijkt in het spiegeltje. Het is belangrijk 
dat je het kompas goed recht houdt, want anders kan de naald niet vrij 
draaien. 

4. Met het kompas zo voor je uit draai je zelf net zolang rond totdat de rode 
kant van de kompasnaald precies tussen de twee witte strepen op de 
kompasroos staat. 

5. Het noorden van de kompasroos komt nu precies overeen met het noorden in 
het terrein. Alle andere richtingen op de kompasroos kloppen nu ook met de 
richtingen in het terrein. Door het vizier zie je de richting waarin je moet 
lopen. 

 

 
Soms moet je een lang stuk op kompas lopen, waarbij je steeds hetzelfde aantal 
graden moet aanhouden. We noemen zoiets een doorsteek. Om te voorkomen dat 
je onderweg van koers raakt moet je een herkenbaar punt zoeken in de opgegeven 
richting, bijvoorbeeld een opvallende boom. Je loopt dan naar dit punt toe en bepaalt 
daar opnieuw de goede richting. 
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Als er geen herkenningspunten zijn, zoals bijvoorbeeld op een uitgestrekte 
zandvlakte, dan kun je iemand vooruit sturen die op jouw aanwijzingen precies in de 
goede richting gaat staan. Die persoon dient dan als herkenningspunt. 's Nachts kun 
je iemand met een zaklamp als richtpunt gebruiken. Let er wel op dat de zaklamp 
niet rechtstreeks in je ogen schijnt, want dan duurt het weer een tijdje voordat je 
opnieuw aan het donker gewend bent. 
 
Zo’n doorsteek kun je ook uittekenen in een kaart. Hoe dat gaat leer je bij 
kompashandgreep 4 in hoofdstuk 3.4. 
 
Kompashandgreep 3: Een voorwerp schieten 
Het schieten van een voorwerp is precies het tegenovergestelde van de vorige 
techniek. We zien ergens in het terrein een bepaald voorwerp, bijvoorbeeld een 
kerktoren, en willen weten op hoeveel graden dit voorwerp ligt. Om daarachter te 
komen moet je het volgende doen: 
 
1. Je opent je kompas. 
2. Je klapt het spiegeltje uit, hangt het kompas om je nek en strekt je arm. 
3.  Je kijkt door het vizier naar het punt waarvan je de richting wilt weten. Houd 

het kompas weer goed recht! 
4.  Vervolgens draai je net zolang aan de kompasroos totdat de rode kant van de 

kompasnaald tussen de twee witte strepen op de kompasroos staat. 
Ondertussen moet het vizier steeds dezelfde kant op blijven wijzen. 

5.  Bij het afleespunt kun je nu het juiste aantal graden aflezen. 

3.4 Kompas op de kaart 

Hieronder zullen we kompashandgreep nummer 1 en 4 bespreken. Dit zijn twee 
verschillende manieren om het kompas te gebruiken in combinatie met een kaart. 
 
Kompashandgreep 1: Een richting overnemen op het kompas 
Stel dat je van punt A op de kaart in een rechte lijn naar punt B op de kaart wilt 
lopen. In de meeste gevallen zul je dan een kompas moeten gebruiken. Op de 
volgende manier kun je op dit kompas de goede richting instellen: 
 
1. Je verbindt punt A en punt B door een rechte lijn. Dit is de lijn waarlangs je 

gaat lopen. Als je werkt met een kopie van een kaart kun je een dunne 
potloodlijn tekenen. Als je werkt met een originele kaart zul je bijvoorbeeld 
een liniaal langs de twee punten moeten leggen. 

2.  Je opent het kompas, maar laat het spiegeltje ingeklapt. 
3.  Vervolgens leg je het kompas met de lange kant langs de potloodlijn of de 

liniaal. Het vizier moet in de richting van punt B wijzen. 
4.  Je draait de kompasroos net zolang rond tot de noord-zuid lijnen op de 

kompasroos in dezelfde richting wijzen als de noord-zuid lijnen op de kaart. 
Het noorden van de kompasroos wijst dan naar het noorden op de kaart. 

5.  Bij het afleespunt lees je nu het aantal graden van A naar B af. Het kompas 
staat al ingesteld, dus je kunt deze richting meteen schieten. 
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Je hebt misschien gemerkt dat we nergens gebruik gemaakt hebben van de 
kompasnaald. We willen dat het noorden van de kompasroos naar het noorden van 
de kaart wijst en niet naar het noorden in het terrein. Bij deze kompashandgreep 
hoef je dus niet op de kompasnaald te letten! 
 

 
Kompashandgreep 4: Een richting overbrengen op de kaart 
Een andere mogelijkheid is dat je in punt A op de kaart staat en net punt B 
geschoten hebt. Op de volgende manier kun je de ingestelde richting op de kaart 
overbrengen: 
 
1. Je klapt het spiegeltje van het kompas in. 
2.  Vervolgens leg je het kompas met de lange kant langs A. 
3.  Je draait nu het hele kompas net zolang tot de noord-zuid lijnen op de 

kompasroos in dezelfde richting wijzen als de noord-zuid lijnen op de kaart. 
Het noorden van de kompasroos wijst dan ook naar het noorden van de kaart. 
Tijdens het draaien van het kompas moet je van de kompasroos afblijven! 

4.  Het vizier van het kompas wijst nu in de richting van punt B. Op een 
kaartkopie kun je met potlood een rechte lijn langs het kompas tekenen. Deze 
lijn gaat dan door punt B. Als je met een originele kaart werkt zul je een liniaal 
of iets dergelijks langs het kompas moeten leggen. 

 
Net als bij de vorige kompashandgreep hoef je bij deze kompashandgreep niet op de 
kompasnaald te letten! 
 



 19

3.5 Kruispeiling 

Een toepassing van handgreep nummer 4 is de kruispeiling. Een kruispeiling gebruik 
je om te bepalen waar je op de kaart staat. Je hebt er twee herkenningspunten voor 
nodig die je in het landschap ziet liggen, maar die je ook terug kunt vinden op de 
kaart. Dit kunnen bijvoorbeeld kerktorens of zendmasten zijn. 
 
De plaatsbepaling verloopt in een aantal stappen: 
 
1. Je schiet het eerste herkenningspunt met je kompas. Laten we dit 

herkenningspunt A noemen. Het tweede herkenningspunt is B en jouw eigen 
positie is X. 

2.  Je zoekt nu punt A op op de kaart. 
3.  Met behulp van kompashandgreep 4 breng je de op het kompas ingestelde 

richting over op de kaart. Daarbij doe je net alsof je in punt A staat. 
4.  Als je nu de lijn door punt A naar achteren toe doortrekt zal deze door punt X 

gaan. 
5.  Vervolgens herhaal je deze vier stappen voor punt B. 
6.  Punt X ligt nu zowel op de doorgetrokken lijn door punt B als die door punt A. 

Dit betekent niets anders dan dat punt X het snijpunt van deze twee lijnen is. 
Daarmee weet je dus waar je op de kaart bent! 

 
Als je nog een derde herkenningspunt gebruikt krijg je een indruk van hoe 
nauwkeurig je plaatsbepaling is. In theorie snijden alledrie de lijnen elkaar in één 
punt, maar in de praktijk is dit bijna nooit het geval. Hoe verder de snijpunten uit 
elkaar liggen, hoe groter de onzekerheid in je positiebepaling. 
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4. OVERIGE ROUTETECHNIEKEN 

4.1 Strippentocht 

Een strippentocht (niet strippenkaart!) is een lange rechte lijn met dwarsstreepjes. 
De lange rechte lijn stelt de route voor die je moet lopen. De echte route is als het 
ware opgepakt en net als een touwtje rechtgetrokken. De dwarsstreepjes stellen 
wegen voor die je moet laten liggen.  
 
Ieder streepje naar links betekent dat je een weg links moet laten liggen. Op 
dezelfde manier betekent ieder streepje naar rechts dat je een weg rechts moet laten 
liggen. 
 
Zit er aan een bepaald punt van de stripkaart alleen één dwarsstreepje naar links 
vast, dan moet je de meest linkse weg laten liggen. Als er een afslag naar links is is 
dit de meest linkse weg. Deze laat je dus liggen en je loopt rechtdoor (situatie A op 
de tekening). Bij een T-splitsing laat je de weg naar links liggen en ga je rechtsaf 
(situatie B). Als er een afslag naar rechts is, is dit de meest linkse weg. Deze laat je 
dus liggen en je loopt rechtdoor (situatie A op de tekening). Bij een T-splitsing laat je 
de weg naar links liggen en ga je rechtsaf (situatie B). Als er een afslag naar rechts 
is, is rechtdoor de meest linkse weg. Dit betekent dat je de weg rechtdoor moet 
laten liggen en rechtsaf moet gaan (situatie C). Zit er aan een punt van de stripkaart 
alleen één dwarsstreepje naar rechts vast, dan moet je de meest rechtse weg laten 
liggen. Dit gaat natuurlijk op dezelfde manier als bij links. 
 
Staat er zowel een dwarsstreepje naar links als naar rechts, dan zul je zowel de 
meest linkse als de meest rechtse weg moeten laten liggen. Bij een kruising ga je 
dan rechtdoor (situatie D). Twee dwarsstreepjes naar links op hetzelfde punt worden 
getekend in een V-vorm. Samen betekenen ze dat je de twee meest linkse wegen 
moet laten liggen. Bij een kruising is de meest linkse weg de weg naar links. Daarna 
de meest linkse weg is de weg rechtdoor. Je moet dus allebei deze wegen laten 
liggen. De weg naar rechts is dan de enige weg die overblijft (situatie E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

D 

C 

E 
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Er kunnen nooit twee wegen overblijven!Als je op een kruising staat en de stripkaart 
heeft maar één dwarsstreepje dan houd je twee mogelijkheden over. Dit betekent 
dat je ergens fout gelopen bent!Het enige juiste wat je dan kunt doen is teruglopen 
naar het laatste punt waar je wist dat je goed zat. 
 
Zandpaden die je moet laten liggen worden vaak gestippeld. Een golflijntje wil 
zeggen dat je water oversteekt, bijvoorbeeld een beekje. Dit wordt echter niet altijd 
getekend. 
 
Je leest de hele stripkaart van onder naar boven. Het begin van de stripkaart is 
voorzien van een bolletje. Het einde wordt aangegeven door een dwarsstreep die 
groter is dan de dwarsstreepjes die gebruikt zijn om wegen aan te geven. Het is aan 
te raden alle dwarsstreepjes die je gehad hebt door te strepen. Op die manier raak je 
nooit in de war. 
 
De stripkaart is op twee manieren "verraderlijk". In de eerste plaats betekent het feit 
dat de stripkaart recht is niet dat de route zelf ook recht zal zijn. In de tweede plaats 
zegt de afstand tussen de dwarsstreepjes niets over de werkelijke afstand tussen 
twee kruisingen. De afstand tussen alle dwarsstreepjes kan hetzelfde zijn, terwijl de 
eerste kruising al naar 5 minuten bereikt wordt en de tweede pas na een half uur. 
 
Je moet trouwens niet schrikken als de stripkaart in een routeboekje helemaal niet 
recht is. Vaak wordt een stripkaart een beetje verbogen, bijvoorbeeld uit 
plaatsgebrek. Het is haast overbodig te zeggen dat ook de verbogen stripkaart niet 
de vorm van de echte route hoeft te hebben. 
 
Aanzicht-strippentocht 
De aanzichts-stripkaartroute is een uitgebreide versie van de gewone stripkaartroute. 
De wegen worden hierbij niet als strepen, maar net als bij de kruispuntenroute als 
echte wegen getekend. Verder wordt er met kaarttekens aangegeven wat er langs 
de route te zien is. Je leest een aanzichts-stripkaart van onder naar boven. Het 
bolletje aan het begin en de streep aan het einde ontbreken. 
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4.2 Kruispuntentocht 

Bij de kruispuntenroute worden tekeningen gegeven van alle kruispunten die je 
onderweg tegenkomt. Het woord "kruispunt" moet je ruim opvatten: hiermee 
bedoelen we ook T-splitsingen, Y-splitsingen, vijfsprongen enzovoort. Kijk goed in je 
routeboekje of zandpaden, voetpaden en dergelijke ook meetellen. Een zandpad of 
een smalle weg wordt soms gestippeld. 
 
De tekeningen van de kruispunten zijn zo gemaakt, dat de weg waar je vandaan 
komt van beneden naar boven loopt. De weg die je in moet slaan is aangegeven met 
een pijl.  
 
Soms is er met kaarttekens aangegeven wat er bij het kruispunt te zien is. Zo kun je 
kijken of je nog steeds op de route zit. Kaarttekens zijn tekens waarmee dingen uit 
het landschap op een kaart worden weergegeven. Zo wordt een gebouw 
weergegeven met een zwart blokje en een wegwijzer met een Y-vormig teken. 
 
De kruispunten zijn genummerd in de volgorde waarin je ze tegenkomt. Het is in het 
algemeen niet zo dat ze ook in die volgorde getekend zijn! Kruispunt nummer 1 kan 
best wel eens helemaal achteraan staan. 
 

 
Het voordeel bij een kruispuntentocht is dat je kunt controleren of je nog op de 
goede weg zit. Wanneer je bijvoorbeeld bij een T-splitsing aankomt en volgens je 
routeboek moet je bij eenkruispunt aankomen, dan weet je dat je verkeerd zit. 
Wanneer dit het geval is loop je terug naar het punt waarvan je nog zeker weet dat 
je op de goede weg zit. 
 

4.3 Bolletjes-pijltjes tocht 

Bolletje-pijltje is een vrij eenvoudige techniek om een route aan te geven, en 
heeft wel wat weg van een kruispuntenroute. Het bolletje (dikke punt) staat voor het 
kruispunt. Het pijltje geeft aan welk pad van de splitsing gevolgd moet worden. 
 



 23

Hieronder staat een voorbeeld gegeven: 
 

 

 

 
 
 
In tegenstelling tot de kruispuntentocht is het bij de bolletjes-pijltjes tocht lastiger 
om te controleren of je op de goede weg zit. Je routeboek laat alleen zien welke kant 
je uit moet, maar niet hoe het kruispunt eruit ziet. 
 

4.4 Bolletjestocht 

Bij een bolletjesroute is door middel van bolletjes met een streepje aangegeven 

welke windrichting je op moet. Het streepje kan naar boven, onder, links of rechts 

wijzen. Dit betekent dan N, Z, W of O: het streepje wijst naar de windrichting. Een 

streepje naar rechts is dus Oost. Hiermee kan je dus ook samengestelde windstreken 

maken: wijst het streepje op het eerste bolletje naar onder en op het tweede bolletje 

naar rechts, dan is de windrichting dus ZO. Bij het 1e bolletje streepje naar boven, 

2e bolletje streepje naar boven en 3e bolletje streepje naar links: NNW (kruispunt 2 

op het plaatje). 

Je hebt bij deze techniek ook een kompas nodig; je moet weten waar het noorden 

ligt. Je kan de windrichting dan ook vertalen in graden en die instellen op het 

kompas. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 
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4.5  Helikoptertocht 

Bij een Helikoptertocht wordt bij ieder kruispunt met een dikke pijl aangegeven waar 
het Noorden ligt. De richtingen waarin je moet lopen zijn als helikopterbalden vanuit 
deze Noordpijl getrokken. Wanneer je nu op ieder kruispunt je routeboek op het 
Noorden legt, geven de pijlen de richting aan waarin je moet lopen. Deze richtingen 
zijn in volgorde genummerd. De lengte van de pijlen kan verschillen en dit heeft te 
maken met de afstand die je in deze richting moet lopen. 
 

 
 

4.6 Vectortocht 

Bij de vectortocht is de richting waarin je moet op een kruispunt aangegeven met 
een vector. Dit is een pijl die in de richting wijst waarin je moet. Bij een vectortocht 
staat dus ook altijd een Noordpijl gegeven. Hieronder zie een voorbeeld van een 
vectortocht: 
 

1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOORD 

2.  
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4.7 Gradenloop 

Bij een gradenloop loop je op het kruispunt het aantal graden daat aangegeven staat 
voor dat kruispunt. Welke kant dat uit is kun je bepalen door je kompas in te stellen 
op het opgegeven aantal graden en deze richting te schieten. Hieronder zie je hoe 
een gragenloop eruit kan zien: 
 
274º 
81º 
124º 
81º 

4.8 Oleaat 

Gewoon oleaat 
Op een kaart kun je een route aangeven door een lijn te tekenen. Om het wat 
moeilijker te maken wordt er tijdens een hike wel eens een stuk kaart met een losse 
lijn gegeven. Zo'n losse lijn noemen we een oleaat. 
 
Om de route te lopen moet je kijken waar het oleaat op de kaart "past". De lijn moet 
precies over de wegen op de kaart lopen. Als je transparant papier bij de hand hebt 
is het handig om het oleaat eerst over te trekken. Bij het oleaat wordt meestal met 
een pijl aangegeven waar het noorden ligt. Dit maakt het zoeken natuurlijk al een 
stuk gemakkelijker. Soms wordt ook het kruispunt van twee coördinaatlijnen 
gegeven. Je hoeft dan alleen nog maar te kijken waar deze coördinaatlijnen op de 
kaart staan. Als er geen schaal bij het oleaat gegeven is mag je aannemen dat de 
schaal van het oleaat dezelfde is als die van de kaart. 
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Blind oleaat 
Bij een blind oleaat is wel de lijn die je moet lopen gegeven, maar niet de kaart. Om 
het oleaat toch te kunnen lopen moet je weten welke kant het noorden is en wat de 
schaal is.  
 
Dat staat er dus ook altijd bij vermeld. Het lopen van een blind oleaat gaat als volgt: 
 
1.  Om te beginnen leg je met je kompas het oleaat op het noorden. Je ziet nu 

welke kant je op moet lopen. 
2.  Aan de hand van de schaal van het oleaat reken je uit hoeveel meter je in 

deze richting moet lopen. 
3.  Je loopt nu het juiste aantal meters. Onderweg let je zorgvuldig op hoeveel 

meter je al gelopen hebt. De meest eenvoudige manier om dit te doen is door 
stappen te tellen. Je moet dan wel redelijk nauwkeurig weten hoe groot één 
enkele stap is. Als je langs een weg met lantaarnpalen loopt zou je 
bijvoorbeeld ook het aantal lantaarnpalen dat je passeert kunnen bijhouden. 

 
Dit herhaalt zich zo totdat je aan het einde van het oleaat bent. Soms zijn er aan het 
oleaat zijwegen getekend. Over het algemeen zijn dit echter niet alle zijwegen die je 
onderweg tegenkomt, maar alleen de belangrijkste. Het blijft dus zaak om de afstand 
die je loopt goed in de gaten te houden! 
 

4.9 Overige tochttechnieken 

De tochttechnieken die hierboven beschreven staan zijn de belangrijkste en meest 
gebruikte tochttechnieken. Er zijn er echter nog heel veel meer te bedenken. Op 
internet kun je er nog een aantal vinden: 
 
http://nl.scoutwiki.org 
http://www.scoutquest.com 
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5. Tochtverslag 
Soms wanneer je een tocht hebt gelopen vraagt de leiding hoe de tocht is gegaan. 
Dit kun je vastleggen in een tochtverslag. Een tochtverslag kan ook handig zijn als je 
zelf de tocht nog eens een keer wilt nalopen. 
 
Wat moet er in een goed tochtverslag staan? 
 
De vuistregel voor een goed tochtverslag is dat een onbekende de tocht na moet 
kunnen lopen aan de hand van een tochtverslag. 
 
Een goed tochtverslag is een verslag van minimaal één A4-tje en maximaal twee  
A4-tjes, het is tenslotte geen boek. 
 
Wat moet er allemaal in? 
 

• Alle aankomst- en vertrektijden op de posten 
• Alle coördinaten van de posten 
• Een beschrijving van de route tussen twee posten 
• Een beschrijving van het weer tussen twee posten 
• Welke tochttechniek er gebruikt is tussen twee posten 
• De activiteit op de post 
• Bijzonderheden die onderweg nog voorgevallen zijn. 

 
Als je dit goed opschrijft heb je een prima tochtverslag. Maak er vooral geen lang 
verhaal van om de bladzijden op te vullen. Beperk je tot zinnige informatie! 
 
Hieronder heb je een klein voorbeeldje van een goed tochtverslag tussen twee 
posten: 
 
…we vertrokken om 14:15 uur van post 3 (KC 157,56/378,12) naar post 4. We 
hadden een kruispuntenroute gekregen. Dat was wel makkelijk. We liepen lekker in 
het zonnetje door de hei. 0m 14:32 uur kwamen we bij post 4 (KC 157,98/377,57) 
aan. De andere patrouille van onze scoutinggroep was hier ook. We moesten vijf 
verschillende sjorringen pionieren. We hadden er drie goed!... 
 
Wanneer je het formulier dat op de volgende pagina staat tijdens de tocht goed 
invult kan dit het schrijven van een tochtverslag makkelijker maken. 
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