
-R-
De striptocht

Mor verluidt is de striptocht bedacht door tocichquffeurs in lrtew York, die
e\ren vlug een krabbeltje noakfen ran de door hen te rijden route. De sfripfochf
werd in de ?" we*eldoorlog ook toegepast door de geallieerden, die mensen
dropten achter de Duitse linies.
Zo'n verzefssfnjder kreeg bijvoorbeeld een sfripkocrf mee om varsf het
droppingspunt bij zijn contacfodres te komen. Wonneer hij dan in de honden rnn
de Duitsers viel, hadden die niefs'aiin zo'n routebeschrijving. Je hebt nomelijk
olleen iets aan een stripkoort, ols je wet woor het startpunt ligf
De stripkoart besfoaf uit een ver*icale lijn met links en rechts dwarsstrepen. De
verticale li.ln stelt de weg voor, waar je op loopt.
De dwsrsst"epn geven de we4en oon, die je nief in moet goon
Ieder sfr€epje naar links bcfekent dat je @nw?4links moet loten liggertEen
streepje noar rechts betekent dat je een pod rechfs rnc€t loten liggen.
Kom je nu op een viersprcng en je moet rechtsof, dan worden er oqn de
finkerkcnt van de rerticaJe lijn 2 streepjes in een V-vorm wspg?4even.

T*{l *.,dt1 i,Fwordr 1
Je leest eens$tripkosrf rrcn order noor borre,ru Het begin wordt aongegeven mel
een bolletja Fbt eindevan de sfripkogrt wordt arcrngege\en msf een horizontale
fijn, die fonger is dan de sfreepjes die gebruikf zijn om dewqen oqn te gevetu

Bij de sfripkoart wordt er long niet altijd op schaal gelet. Dsn hebben de
onderlinge qfstanden op de tekening dus niets te maken met de afstqrden in
werkelijkheid.
Wonneer een sfripkaort wel op schssl wordt gretekend, voorkom je doormee een
hoop miswrsfonden over wogen ols: is dit ru wel of niet ols weg bedoelt?
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De bolletjesrcute

Bij de bolletjesrroufe wordf op ieder krtrisprnt dct.le op je tocht tegenkomt,
ssnge4leven noqr welke windsfr€ek de wq loopt die je in moet slaan.
Doarbij worden combinsfies gernoakf met de tekens van de hoofdsfi"eken.
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Met een combinafie von deze bolletjes wordt st"p.ds de benodigrde windsfreek
gerormd. Je leest de combinstie rran onder naor bven. De volgorde waorin je de
kruispunten tegenkomt wordt met nummers oangege\flen.
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De helikopterroute

De helikopterr^oute lijkf sterk op de veeforroute' Ook hier is de roordpijl

getekend mef ean aulUete poot, maor nu beginnen alle pijlen inhetzelfde punt'

Het is net of je de rotorbladen vcn een heliko ptrz- ziet' De ksarthoek tussen de

noordpijl .n 
"ik 

'rotorblod'leverf je de kompaskoers oP vcn die weg'

De lengrte ycn die pijl stoot voor de afstond die je moet out'b'uggen' l*\et de

schaalverdeling reken je de afstand uit' In dit worbeeld is uitgegaan van schaal

1 : 10.o@. omdaf clle pijlen op hetzelfde punt beginnen, zijn ze genummerd'

Hef traject von deze'netit<opterroute loopt in wErkelijkheid dus zo'
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De vectorroute

rn de vecforroute wordt de richting vqn de noordpijl g?.geven,die wordt
getekend met een dubbele poot Dr-z:e noordpijl lweft niet per definitie nsor de
bovenkant vqn de blodzijde te wijzen.
Vetder Wven pijlen met een enkele poot de kompcskoersen oEn von dewegendie
je ochtereenvolgens moet inslsan. De koorthoek tussen de noordpijl en elke pijl
levert je de komposkoers'op rnn die weg.
De vecforroute besfaat er in twep, voriqnten: met er,nvasle noordpijl enmet en
droqiende noordpijl.

De vecforroute mgf drasiende rnodpijl

Bij deze vqriqnt wordt per kruispunt de kompaskoe?s gegeven von deweg die je
dosr inslocf.
Ook in de vectorroute met drqaiende noordpijl wordt de richting van de
noordpijl gretekend met en dubbele poot. De pijlen met enn enV,ele poot laten de
komposkoers zien vsn de wegen die je noet inslaan.
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Kru i ryei| ing/driepurrtsrneeting

Bij een kruispeiling of driepuntsmz*.tirg kun je, door enosntol komposlijren op
koart uit te zetten, hef punf vinden wqcr je heen moef topen. Bij een kruispeiling
wordt gebruik gremookt vqn 2 lijnen ( het punt woor je heen moerf is het snijpunt
tussen die? l[nen) Bij een driepurrtsrnezting wordt gebruik gemoakf rnn 3 lijrren.
Je loopt dqn noor het punt wsor die 3 lijrren.somen komEn.

De opdrccht die je krUgt luidt ols volgn
Vancf de rolgende posf zie je:
X op tzO"
Y op 300"
Z op ?tO" (bij driepuntsmeeting)

Je goot nu sls rclgt te werk:
1. Zoek eerst de pr.rnten X en Y ( en bij een driepuntsmeefing Z) op de koort op.
2. leg het puntje vqn de grodenboog op een rnan die punten. Tsrg dat de nul van

de gr.adenboog naor het noorden wijst ols het aontal graden tussen de 0 en
180 ligf.Is de richting meeF dqn 180" leg don de grodenboog met de 180 noor
boren en trck ran de richting 18O" af.

3. Bepaal de richting .met ge-n stuk popier dat je onder de koorfhoEkmgfer
schuift zodanig dsf een zijde van hsf popier zoryel hert punflz van de
grndenboog ols hef oontol gruden dcf je moet lopen rsakf. Je hebt nu de
te4e-ryestdde richting geronden unarin zichde volgerde posf bevidt

4. Trck de lijn die je ryonden hebt noor de te,gercvergestelde richting door.
5. Flerhosl de punten ? to't en met 4
6. Je hebt nu een snijpunf gevonden woor zich derrolgende post bevindf.
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De doorsteek

Een doorsteek kun je op 2 manieren maken: op koart of met het kompos.

De opdrrcht die je krijgt luidt als wlg:
Loop 150" over een afstond van 750 meter.

Een door:steek mef het konrpos

. Nleen de komposkoers over op het kornpos en loop doorno deoangryven afstand.
kt op: bij een doorsteek wordt er nief gelet op het terrein. F{et kon dus zijn
dat je door een bos of eznweiland moet. Ook klnnen er huizen op de te lopen
route sfaan.
Ove* het algemeen is het wel zo daf het eindpunt van een doorsteek een
duidelijk herkenboar punt in hizt temein is.

Een doonsteek op kaarf.

Bij een doorsfeek op koar.t naak je gebruik rcn de grodenboog die op de
kaorthoekmefer sfaot
1. Leghet purrfje von de gnadenboog op hart punt wqor je je op koort bevindt.

Zorg dcf derrul van de grodenboog nosr het noorden wijsf als het.ggntal te
lopen grnden tussen de O en 180 ligt. Is de richting wqarin je noet lopen nie.e?
dcn 18Oo leg dan de gradenboog met de 180 naar borren En tnEk vcn de
richting die je moet lopen 180" af.

?- Bepoql de richting die je moet groon lopen net enetuk papier dcf je orrder de
kosrthoekmeter schuiff zodanig dat een zijderlun het papier zowel het
punfje von de grcdenboog ols het sontal gruden dcrf je moet lopen raakf. Je
hebt nu de richting gerorden wacrin zich het eindprnt ran de doorsteek
bevindt

3. Reken rur de afstarrd die je zou moeten lopen om nsar de koor"tafstand en zet
' 

die sfsfand uit op de koorf. Je hebt nu hef eirdgrnt vqn de doorsfeek
bepoald.

Het voordeet van een doorsteek uitzef,ten op koort is dot je niet door ollerlei

onbegaanboor terrein hoeft te lopen moor dot je rrcordaf je gaot lopen het

eindprnt ol lalnt bepolen en er don vio'normqle' ute4len heen kunt lopen.
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De vfiegkoers

Net zools bij de sfriptocht en de gnadenroute urordt bij de vliegkoers de route
getekerd als een verficole lijn. Aan de linkerkont von de verticale lijn sfoan de
qfstanden in merfers en oan de rechterkorrt stosn de komposkoersen.
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leesrichting

Je begint wer,? ondersan telezen. De eersfe horizontole strep is het e.rste
kruispunt- Je neemt de kompcskoers over op het kompas en gncf die richting in.
Je blijft die richting rolgen tot je het gegeven santol meters hebf afgelqd.
Hier stelje de wlgende konrposkoers in. Enzovoort.

LET @: bij de vliegkoers zijn de oryqeven kompaskoersen en de sfsfsnden
bepclend,.en NI€T dewegenen/of de kr.rispunten die er zijn. Bij een bocht in de
weg, hoogsponningsmost of iets dergelijks kon dus er,nniqtwe richting worden
geEexen, ook al is er green kruising. Het kqn dus roorkomen dat je rron de weg of
moet ondot de route bijvoorbeeld over een zarrdverstuiving of tussen de
weilqrden doorloopt.
Ove* het algemeen is het wel zo dct de ploctsen die gebruikf worden rroor eEn
versndering rnn de komposkoers duidelijk herkenbsre plootsen in het temein
zijn. Denk hierbij oan een heuveltop, brundtorcn of een riviertja
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De lfi.tisprnten-Pijhjesrctrte

De kruispnnten-pijltjesr.oute is een voricnt oP de kruispurferunorrfe- Bij deze

roufe zijn de kruisprrnten olleen ols sfrepen getekend

De weg wqcr je rnndoan komt is voorzien vqn een bollet5e, deve4 die je ircloct

net einpijlprrf. De rrolgorde unarin je de kruisprnten tegen komt won*t mgt

nummers qongelte\t"n'
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Het koarfcodrdinoot

Een codrdinaot is een grcepje cijfers dat een bepoolde plaats op een
topograf ische kaor-f oangeaft.

Een koqr"tcodrdinoaf opzoeken verloopt als rolgf:
Als roorbeeld pakken we een kaort mef schoal 1 : ZE.00O.
Stel, je lccrfodrrCinocrt is:
t21.34 - 34?-??
1. Je zoekt ee*st het koarfvierkant op waorin het koarfcottrdirwrf ligf- Dct

kaartvierkant heeff ols linkergrens de ver"ticsle lijn met nummer !21, de
exstedrie cijfers van het codrdinaat.

?. Als ondergrens heeft dct koortvierkant de horizontsle lijn met nummer 342,
deee-rsfre drie cijfers nq het streepje von het codrdinoat.

3. Woor deze lijnen elkaar kruisen ligrt het koartvier.kqntwosr je noar op zoek
bent doar rechtsboven von. Pre,cies op deze kruising leg jede punt von de
gnootsfe hoek die op de koorthoekmeter stqaf. De grootste ondqt je hier
werkt met ecn 1 : 25.00 koor"f.

4. Schuif de punt von de hoek zove-r noar rechts he? kaortvierkqnt in, dcf je bij
de linkergrens ervcn op de horizontqle orm von de hoek 34 honderdsfen
aflzest. Dit zijn het 4" en 5" cijfer tan het co6rdinact.

5. Schuif doqrnc de prnf van de hoek zover nosr boven het koortvierlont in dat
je bij de ondergrcns er'\ron op de verticolE orm von de hoek 2? honderdsten
afleest. Dit zijn de lostste tutaa cijfers van het co0rdinoat.Zarg er doorbij
voor dqt de koarthoekmeter nigf meer nssr links of noar rechts verschuiff.

6- De punt rran de hoek wijsf nu pnecies de plek woor het codrdinoat von is
gegeven aan

Houdt alfijd dezevolgorde oan: eerst naqr rechts en dan noqr boven. Doe je dif
niet don korn .ie op een anderc, plek op de kaorf uiil de vexl<ecrde
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