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De striptocht

Mor verluidt is de striptocht bedachtdoor tocichquffeursin lrtewYork,die
e\renvlugeen krabbeltje noakfen ran de door hente rijden route. De sfripfochf
werd in de ?" we*eldoorlog
ooktoegepastdoorde geallieerden,die mensen
droptenachter de Duitselinies.
Zo'n verzefssfnjder kreegbijvoorbeeldeensfripkocrf meeomvarsf het
droppingspuntbij zijn contacfodreste komen.Wonneerhij danin de hondenrnn
de Duitsersviel, haddendie niefs'aiinzo'n routebeschrijving.
Je hebt nomelijk
olleeniets aaneenstripkoort, olsje wet woorhet startpunt ligf
De stripkoart besfoafuit eenver*icalelijn met linksen rechts dwarsstrepen.De
verticale li.lnstelt de wegvoor,waarje op loopt.
Dedwsrsst"epn gevende we4enoon,die je nief in moetgoon
Ieder sfr€epje naar linksbcfekentdat je @nw?4linksmoetloten liggertEen
streepje noar rechts betekentdat je eenpodrechfs rnc€t loten liggen.
Komje nuop eenviersprcngen je moetrechtsof,danwordener oqnde
finkerkcntvande rerticaJelijn 2 streepjesin eenV-vormwspg?4even.
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Je leest eens$tripkosrfrrcnorder noorborre,ru
Het beginwordt aongegeven
een bolletja Fbt eindevande sfripkogrt wordt arcrngege\en
msf eenhorizontale
fijn, die fongeris dande sfreepjesdie gebruikf zijn om dewqen oqnte gevetu

Bij de sfripkoart wordt er longniet altijd op schaalgelet.Dsnhebbende
onderlingeqfstandenopde tekeningdus niets te makenmet de afstqrden in
werkelijkheid.
voorkomje doormeeeen
Wonneereen sfripkaort wel op schsslwordt gretekend,
hoopmiswrsfondenoverwogenols: is dit ru welof niet ols wegbedoelt?
Tochttecbnieken2000

De bolletjesrcute
Bij de bolletjesrroufewordf op ieder krtrisprntdct.le op je tocht tegenkomt,
ssnge4leven
noqrwelkewindsfr€ekde wq looptdieje in moetslaan.
Doarbij wordencombinsfiesgernoakfmet de tekensvande hoofdsfi"eken.
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windsfreek
Met eencombinafievon dezebolletjeswordt st"p.dsde benodigrde
gerormd.Je leest de combinstierranondernaorbven. De volgordewaorinje de
kruispuntentegenkomtwordt met nummersoangege\flen.
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De helikopterroute
lijkf sterk op de veeforroute'Ookhier is de roordpijl
De helikopterr^oute
alle pijlen inhetzelfde punt'
getekendmef eanaulUetepoot,maornubeginnen
ziet' De ksarthoektussende
Het is net of je de rotorbladenvcneenhelikoptrz'rotorblod'leverf je de kompaskoers
oPvcndie weg'
noordpijl.n
"ik

je moetout'b'uggen'l*\et de
die
afstond
de
voor
ycn
stoot
pijl
die
De lengrte
is uitgegaanvanschaal
rekenje de afstand uit' In dit worbeeld
schaalverdeling
zijn ze genummerd'
1 : 10.o@.omdafclle pijlen op hetzelfde puntbeginnen, duszo'
looptin wErkelijkheid
Hef traject vondeze'netit<opterroute
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De vectorroute
rn de vecforroutewordt de richting vqnde noordpijlg?.geven,die
wordt
getekendmet eendubbelepoot Dr-z:e
noordpijllweft niet per definitie nsorde
bovenkantvqnde blodzijdete wijzen.
Vetder Wvenpijlen met een enkelepootde kompcskoersen
oEnvondewegendie
je ochtereenvolgens
moet inslsan.De koorthoektussende noordpijlen elkepijl
levert je de komposkoers'op
rnn die weg.
De vecforroutebesfaater in twep,voriqnten:met er,nvaslenoordpijlenmeten
droqiendenoordpijl.
De vecforroute mgf drasiende rnodpijl
gegeven
vondewegdie je
Bij dezevqriqntwordt per kruispuntde kompaskoe?s
dosr inslocf.
Ookin de vectorroutemet drqaiendenoordpijlwordt de richting vande
poot latende
noordpijlgretekendmet en dubbelepoot.De pijlen metenn enV,ele
komposkoers
zienvsn de wegendie je noet inslaan.
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Kruiryei|ing/driepurrtsrneeting
Bij een kruispeilingof driepuntsmz*.tirgkunje, doorenosntol komposlijrenop
koart uit te zetten, hef punf vindenwqcrje heenmoef topen.Bij eenkruispeiling
wordt gebruikgremookt
vqn2 lijnen ( het puntwoorje heenmoerfis het snijpunt
tussendie? l[nen) Bij eendriepurrtsrnezting
wordt gebruikgemoakfrnn 3 lijrren.
loopt
Je
dqnnoorhet puntwsordie 3 lijrren.somen
komEn.
Deopdrccht die je krUgt luidt ols volgn
Vancf de rolgendeposf zie je:

X optzO"
Y op 300"
Z op ?tO" (bij driepuntsmeeting)
Je goot nusls rclgt te werk:
1. Zoek eerst de pr.rnten
X en Y ( en bij eendriepuntsmeefing
Z) opde koort op.
2. leg het puntje vqnde grodenboogop eenrnandie punten.Tsrg dat de nul van
de gr.adenboog
naor het noordenwijst ols het aontalgradentussende 0 en
180 ligf.Is de richting meeFdqn180"legdonde grodenboog
met de 180noor
borenen trck ran de richting 18O"af.
3. Bepaalde richting .metge-nstuk popierdat je onderde koorfhoEkmgfer
schuift zodanigdsf een zijde van hsf popierzoryelhertpunflz vande
grndenboogols hef oontol grudendcf je moetlopenrsakf. Je hebt nude
te4e-ryestdderichting gerondenunarin zichdevolgerdeposf bevidt
richting door.
4. Trck de lijn die je ryonden hebt noorde te,gercvergestelde
5. Flerhoslde punten? to't en met 4
post bevindf.
woorzich derrolgende
6. Je hebt nueensnijpunfgevonden
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De doorsteek
Eendoorsteek kunje op 2 manierenmaken:op koart of met het kompos.
De opdrrcht die je krijgt luidt als wlg:
Loop150" over eenafstond van750 meter.
Een door:steekmef het konrpos
.

Nleende komposkoersover op het kornposen loopdoornodeoangryven afstand.
kt op: bij eendoorsteekwordt er nief geletop het terrein. F{etkondus zijn
dat je door eenbosof eznweilandmoet.Ookklnnener huizenop de te lopen
route sfaan.
Ove*het algemeenis het wel zo daf het eindpuntvaneendoorsteekeen
duidelijk herkenboarpunt in hizttemein is.
Een doonsteekop kaarf.
die op de
Bij eendoorsfeekop koar.tnaak je gebruikrcn de grodenboog
kaorthoekmefersfaot
op hartpunt wqorje je op koort bevindt.
1. Leghet purrfje vonde gnadenboog
Zorg dcf derrul vande grodenboognosr het noordenwijsf als het.ggntalte
lopengrndentussende O en 180 ligt. Is de richting wqarinje noet lopennie.e?
dcn 18Ooleg dan de gradenboogmet de 180 naarborrenEntnEkvcnde
richting die je moet lopen180"af.
?- Bepoqlde richting die je moet groonlopennet enetuk papierdcf je orrderde
kosrthoekmeter schuiff zodanigdat een zijderlunhet papierzowelhet
punfje vonde grcdenboogols het sontalgrudendcrfje moet lopenraakf. Je
hebt nu de richting gerordenwacrinzich het eindprntran de doorsteek
bevindt
3.' Rekenrurde afstarrd die je zoumoetenlopenom nsar de koor"tafstanden zet
die sfsfand uit op de koorf. Je hebt nu hef eirdgrnt vqnde doorsfeek
bepoald.
Het voordeetvaneendoorsteekuitzef,tenop koort is dot je niet doorollerlei
terrein hoeft te lopenmoordot je rrcordafje gaot lopenhet
onbegaanboor
heenkunt lopen.
eindprnt ol lalnt bepolenen er donvio'normqle' ute4len
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De vfiegkoers
Net zoolsbij de sfriptocht en de gnadenrouteurordtbij de vliegkoersde route
getekerdals eenverficole lijn. Aande linkerkontvonde verticalelijn sfoande
qfstandenin merfersen oande rechterkorrt stosnde komposkoersen.
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leesrichting

Je begintwer,?ondersantelezen. De eersfe horizontolestrep is het e.rste
kruispunt-Je neemtde kompcskoers
overop het kompasen gncf die richting in.
Je blijft die richting rolgentot je het gegeven
santolmeters hebf afgelqd.
Hier stelje de wlgendekonrposkoers
in. Enzovoort.
LET @: bij de vliegkoerszijn de oryqeven kompaskoersen
en de sfsfsnden
bepclend,.en
NI€T dewegenen/ofde kr.rispunten
die er zijn. Bij eenbocht in de
weg,hoogsponningsmost
of iets dergelijkskondus er,nniqtwerichtingworden
geEexen,
ook al is er greenkruising.Het kqndusroorkomendat je rronde wegof
of tussende
moet ondot de route bijvoorbeeldover een zarrdverstuiving
weilqrdendoorloopt.
Ove*het algemeenis het welzo dct de ploctsendie gebruikf wordenrrooreEn
versnderingrnn de komposkoers
duidelijk herkenbsreplootsenin het temein
zijn. Denkhierbij oaneenheuveltop,brundtorcnof eenriviertja
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De lfi.tisprnten-Pijhjesrctrte
Bij deze
De kruispnnten-pijltjesr.outeis eenvoricnt oPde kruispurferunorrferoufe zijn de kruisprrntenolleenols sfrepengetekend
De wegwqcr je rnndoankomt is voorzienvqneenbollet5e,deve4 die je ircloct
net einpijlprrf. De rrolgordeunarin je de kruisprntentegen komt won*t mgt
nummersqongelte\t"n'
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Het koarfcodrdinoot
Eencodrdinaotis eengrcepje cijfers dat eenbepooldeplaatsop een
topografische kaor-foangeaft.
Eenkoqr"tcodrdinoaf
opzoekenverlooptals rolgf:
Als roorbeeld pakkenwe een kaort mef schoal1 : ZE.00O.
Stel, je lccrfodrrCinocrtis:
t21.34- 34?-??
1. Je zoekt ee*st het koarfvierkant op waorinhet koarfcottrdirwrf ligf- Dct
kaartvierkantheeff ols linkergrensde ver"ticslelijn met nummer!21, de
exstedrie cijfers vanhet codrdinaat.
?. Als ondergrensheeft dct koortvierkantde horizontslelijn met nummer342,
deee-rsfre
drie cijfers nqhet streepje vonhet codrdinoat.
3. Woordezelijnen elkaar kruisenligrthet koartvier.kqntwosr
je noarop zoek
bent doar rechtsbovenvon.Pre,ciesop dezekruisingleg jede punt vonde
gnootsfehoekdie op de koorthoekmeterstqaf. Degrootste ondqt je hier
werkt met ecn 1 : 25.00 koor"f.
4. Schuif de punt vonde hoekzove-rnoarrechts he?kaortvierkqntin, dcf je bij
de linkergrenservcnop de horizontqleorm vonde hoek34 honderdsfen
aflzest. Dit zijn het 4" en 5" cijfer tan het co6rdinact.
5. Schuif doqrncde prnf vande hoek zovernosrbovenhet koortvierlont in dat
je bij de ondergrcnser'\ronop de verticolEormvonde hoek2? honderdsten
afleest. Dit zijn de lostste tutaacijfers vanhet co0rdinoat.Zarger doorbij
voor dqt de koarthoekmeternigf meer nssr linksof noarrechts verschuiff.
6- De puntrrande hoekwijsf nu pneciesde plekwoorhet codrdinoatvonis
gegevenaan
Houdt alfijd dezevolgordeoan:eerst naqr rechts en dannoqrboven.Doeje dif
niet don korn.ie op eenanderc,plek op de kaorf uiil de vexl<ecrde
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