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Digitale navigatie 
voor motorjachten 
op binnenwater

www.wsvvissershang.nl
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Doel voor vandaag
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Doel voor vandaag:

• Géén cursus digitaal navigeren

• Wel u zo breed mogelijk informeren over de 
hedendaagse mogelijkheden, zodat u over voldoende 
kennis beschikt om uw eigen keuzes te maken

Aanvullend:

• De keuze van Hans (met motivatie)

• Gelegenheid om diverse programma’s en apps te 
bekijken

Doel 
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Zorg voor een back-up (incl. kennis)
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• De definitie van navigeren (voor vandaag)

• Stroom aan boord

• Plaatsing van apparatuur en de invloed van (zout) 
water

• ‘Simpele’ app versus uitgebreid programma

• Vector kaarten versus raster kaarten

• Vaargebied en kaartmateriaal

• ‘Doe het zelf pakket’ versus ‘Kant en klaar oplossing’?

• Extra’s als AIS, stuurautomaat etc.

Agenda
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Navigatie is de kunst van het plannen en 
volgen van een route om zich daarmee van de 
huidige positie naar de bestemming te 
verplaatsen. 

Het woord `navigatie` is afgeleid uit de 
Latijnse woorden navis, dat schip betekent, en 
agere, dat in deze context bewegen of sturen 
betekent.

Navigatie ?
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Keuzes maken
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Wat zijn de navigatiewensen?

Voedingsbron / stroom aan boord?

Vector kaarten of bitmap kaarten?

Doe het Zelf of Plug & Play?

Welke aansluitingen (toekomst bestendig)?

Vaargebied?

Plaatsingsmogelijkheden aan boord?

Afwegingen
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Plotters
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Afwegingen navigatieplotters:

+ Helemaal afgestemd op navigeren

+ Meestal goed daglichtscherm

+ Degelijke bevestiging in of op de stuurstand

+ Vaak te combineren met andere apparatuur, zoals dieptemeter, 

windmeter, roerstand aanwijzer, AIS, motormanagement, 

stuurautomaten, etc.

- Duur in aanschaf (zeker de grotere schermen)

- Duur kaartmateriaal

- Vooral geschikt voor navigatie op groot water (kaartmateriaal)

Navigatieplotters worden vandaag verder niet behandeld!

Plotters
13



Voor alle hierna te bespreken apparatuur gelden 

de volgende randvoorwaarden:

• Ze hebben stroom nodig

• Ze hebben af en toe verbinding nodig met 

internet

• Ze hebben een GPS signaal nodig

• Ze moeten beschermd worden tegen de 

elementen

Randvoorwaarden
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Stroom
Meer beschikbare stroom =

meer mogelijkheden

Zonder stroom werkt niets
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We bespreken vandaag alleen systemen die 

zonder continue contact met internet functioneren. 

Maar regelmatig contact met internet is zeer 

gewenst i.v.m. updates:

• Kaarten

• Programmaonderdelen

• Stremmingen / BaZ

• Weersverwachting en getij

Internet
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Voor de hand liggende opties:

• Smartphone als access point

• SIM kaart in tablet

• MiFi

• WiFi in jachthaven 

Internet
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GPS
Een eenvoudige USB GPS 

ontvanger kan al voldoen
(let op compatibiliteit met Windows 10)

BlueTooth GPS kan 

maar is storings-

gevoeliger en gebruikt

meer stroom.
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Bescherming
Bescherming (tegen de elementen)

• Water en elektronica gaan niet goed samen

• Zout vreet in op de apparatuur

• Vallen van apparatuur

• Impact van buitenaf
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Welke apparatuur?
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Wat gaan we gebruiken als 

hoofd navigatiesysteem 

en wat als 

back-up systeem?

Keuze 
apparatuur
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Navigeren met smartphone, tablet 

of laptop (of boord-PC)

• Waarschijnlijk al beschikbaar

• Bruikbaar voor andere doeleinden

Apparatuur
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Android toestel

iPhone

Windows Phone (op dit moment géén navigatie apps beschikbaar)

Smartphone
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Afwegingen:

+ Zeer compact

+ Geschikt voor diverse (minder uitgebreide) digitale 

navigatiesystemen

+ Houders voor bevestiging op stuurstand verkrijgbaar

+ Exemplaren, redelijk geschikt voor daglichtsituatie, zijn verkrijgbaar

+ Gebruikt dezelfde app als de tablet (back-up systeempje)

- Scherm vrij klein (al worden ze steeds groter)

- GPS zit ingebouwd en kan op de stuurstand binnen beperkte 

ontvangst hebben

- Kan de zwaardere / uitgebreidere navigatiesystemen (nog) niet aan

Smartphone
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Tablet (ingebouwde GPS)

Android tablet

iPad                                   

Let op! Alle iPads

zonder 3G hebben ook 

géén GPS ingebouwd

Windows tablet

(vaak géén bruik-

bare GPS ingebouwd)

Tablet
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Afwegingen:

+ Voor veel taken inzetbaar (internetten, e-mail, filmpje kijken, spelletje 

spelen, etc.)

+ Geschikt voor diverse (minder uitgebreide) 

digitale navigatiesystemen

+ Handig compact

+ Zeer zuinig met stroom

+ Met speciale houder stevig te plaatsen bij stuurstand

+ Exemplaren, redelijk geschikt voor daglichtsituatie, zijn verkrijgbaar

- Niet geschikt voor veel ‘tikwerk’ (wel los toetsenbord verkrijgbaar)

- GPS ingebouwd, kan dus op de stuurstand beperkte ontvangst hebben

- Kan de zwaardere / uitgebreidere navigatiesystemen (nog) niet aan

Tablet
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Laptop

Kies een anti-glare scherm met hoge helderheid!

Laptop en GPS muis
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Afwegingen:

+ Voor veel taken inzetbaar (navigeren, internetten, e-mail, 

fotobewerking/opslag, filmpje kijken, etc.)

+ Geschikt voor vele digitale navigatiesystemen

- Erg groot bij de stuurstand / staat vaak ‘gammel’

- Verbruikt nog relatief veel stroom / koelventilator

- Scherm vaak ongeschikt voor daglichtsituaties

Laptop
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Boord PC
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Boord PC
Afwegingen:

+ Voor veel taken inzetbaar (navigeren, internetten, e-mail, 

fotobewerking/opslag, filmpje kijken, etc.)

+ Geschikt voor vrijwel alle Windows digitale navigatiesystemen

+ Klein, uit het zicht, weg te bouwen in ‘beschermde’ omgeving

+ Systemen zonder actieve koeling zijn verkrijgbaar

- I.c.m. met noodzakelijke randapparatuur erg goed maar prijzig

- Plaatsgebonden door ‘vaste’ montage?

- Verbruikt alles bij elkaar nog relatief veel stroom

- Aan te sluiten op los daglichtscherm (touchscreen)
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Monitor
- Hoe groter hoe mooier

- Touch screen

- Waterdicht
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Monitor
bevestiging

32



Human 
interface

Geen noodzaak bij touchscreen
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Combinatie

Splashtop i.c.m. My Public WiFi maakt het mogelijk om 
vanaf een goedkopere tablet in de kuip de duurdere 
laptop (of PC) op de kaarttafel aan te sturen.
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Keuze programma
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Navigeren met Smartphone, Tablet of Laptop

Doe het zelf pakket
(Open Source Software)

Commerciële software
(plug & play)

Betaald programma
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ANWB Waterkaarten app

(Windows, iOs en Android)

Uitgeprobeerd op Windows laptop.

Ook getest op Android tablet en smartphone

+ Te huur voor iedere periode

(€ 5/wk, € 10/mnd, € 40/jr)

+ Relatief goedkoop

+ Laatste ANWB waterkaarten

+ Dekt groter gebied dan de 

papieren kaarten

+ Gegevens almanak op de 

kaart

+ Kaarten zoals we gewend zijn

- Beperkt tot alleen 

Nederlandse (binnen-)wateren

- Beperkte mogelijkheden

ANWB app.
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In 2014 getest op de PC. Biedt niet de extra’s die het 

gebruik van een PC rechtvaardigen

In 2014 getest op de Smartphone en Tablet

Smartphone is leuk als backup maar het scherm is erg 

klein

Tablet werkt erg fijn voor oriëntatie, informatie over 

bruggen, sluizen, jachthavens etc.

 Is te klein qua overzicht voor het plannen van lange 

tochten

ANWB app.
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Navionics app

Navionics app (Android, iOs)

Uitgeprobeerd op Android

tablet en smartphone

+ Goedkoop (€30 - €50)
(jaarlijkse update tegen betaling)

+ Redelijk veel mogelijkheden

+ Leuk hulpmiddel

+ Groot kaartgebied

- Te weinig detail op klein 

binnenwater

- Tekst bij bruggen e.d. te klein 

en weinig informatie

Navionics
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Navionics app

Heb ik niet verder getest in 2014 omdat het voor 

binnenwater te weinig toevoegde.

Zou op zee een goed hulpmiddel kunnen zijn naast de 

traditionele navigatie methodes of een goedkoop 

backup systeem.

Wanneer u dat later wil bekijken en beoordelen, ze 

staan nog op de telefoon en tablet

Navionics
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PC-Navigo Windows (iOs en Android volgen)

• Een systeem dat voor alle belangrijke 

binnenwateren van Europa de gegevens bijhoudt.

• Je kan de maten van het eigen schip invoeren en 

vervolgens aangeven van welke plaats naar welke 

plaats je wil varen. Het systeem houdt dan rekening 

met de afmetingen van je schip en berekent de 

snelste, kortste of toeristische route.

• Stremmingen kunnen worden bijgewerkt via internet.

• Kosten per jaar zijn, na aanschaf van het systeem, relatief laag 

(tenzij u extra kaarten gaat gebruiken buiten de standaard ENC kaarten)

• Prima voor motorbootvaarders maar minder geschikt voor zeilers

PC-Navigo
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(samenvatting):

PC-Navigo omvat de volgende functionaliteiten:

• Volledige GPS navigatie op digitale vaarkaarten

• Almanak van de bevaarbare wateren, met doorvaartafmetingen, 

stroomsnelheden, telefoonnummers en nog veel meer! 

• Reisplanner, die voor een specifiek schip een bevaarbare route 

berekent. 

• Het berekenen van de waarschijnlijke reisduur en aankomsttijd. 

• Het controleren of er stremmingen of hindernissen zijn die de 

doorvaart ergens op de berekende route kunnen belemmeren. 

• Het tonen van de officiële navigatiekaart (de zgn. ENC) met alle 

details rondom het schip die voor de navigatie belangrijk zijn! 

• Aansluitmogelijkheid met AIS-transponder. 

• Alleen echt geschikt voor binnenwateren

PC-Navigo
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WinGPS 5 (Windows – Laptop / PC / Windows tablet)

• WinGPS 5 Lite

• WinGPS 5 Navigator

• WinGPS 5 Pro

• WinGPS 5 Voyager

WinGPS Marine (Android – Tablet / Smartphone)

• WinGPS Marine Lite

• WinGPS Marine

• WinGPS Marine Plus

(Hier komen we later uitgebreid op terug)

WinGPS
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Ozi Explorer (wordt verder niet behandeld)

Een zeer uitgebreid 

algemeen navigatie-

programma uit Australië.

Voor Windows en Android

Programma kost ca. 

€ 80,-- exclusief kaarten.

Doe-het-zelf kaarten zijn 

te vinden op internet 

maar vaak gedateerd

AIS mogelijk

Ozi Explorer
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Seaclear en OpenCPN

• Gratis goede ‘doe het zelf’ programma’s. 

Kwaliteit wordt sterk bepaald door het kaartmateriaal. 

• Tot nu toe gevonden kaarten binnenwateren bieden 

te weinig detail.

• Lijkt meer geschikt voor groot water (OpenCPN)

OpenCPN
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• Open source software

• Grote gebruikersgroep

• Communicatie met NMEA 0183

• Volledige AIS functionaliteit en output naar een stuurautomaat

• Gebruik van GRIB files

• Wordt uitgebracht voor diverse besturingssystemen waaronder 

Windows, MacOs, Linux, Android (nog niet voor iPad)

• Kan heel veel kaarten (kaartformaten) aan waaronder vectorkaarten

• Enige computerkennis is wel belangrijk

• Draaiend te maken op een Raspberry Pi

OpenCPN
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Raspberry Pi

Veel informatie te vinden op internet. O.a. www.sea-pi.nl
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Waterkaarten
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Vector of 
rasterkaart ?
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Navionics
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ANWB
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PC-Navigo
ENC kaarten
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Stentec
DKW Waterkaart Nederland
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Kaarten
Vergelijken

Krammersluizen:
1. PC-Navigo ENC kaart
2. WinGPS binnenwaterkaart NL
3. WinGPS 1800 serie kaart
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Weer en getij
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Voorlopige conclusie
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• Er bestaat géén systeem dat voor iedereen de juiste keuze is

• Voor schippers die op de Nederlandse binnenwateren blijven lijkt de 

ANWB waterkaarten app i.c.m. een tablet een goede keuze.

• Mensen met een groter vaargebied die alleen willen zien waar ze varen 

zijn geholpen met de Navionics app i.c.m. een tablet

• Schippers die een meer allround navigatiesysteem zoeken en op groot 

open water varen moeten OpenCPN of Seaclear eens overwegen.

• WinGPS Marine+ biedt een hele mooie complete oplossing voor de 

tablet

• Zeilers die een betrouwbaar en zeer uitgebreid systeem zoeken 

worden het best bediend met WinGPS 5 (Voyager)

Conclusie:
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12345678910
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Keuze van Hans
Afwegingen en motivatie
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Wensenlijstje:

• Niet zelf hoeven samenstellen en onderhouden

• Tegen redelijke kosten per jaar

• Energiezuinig = moet toekunnen met een simpele processor

• Rasterkaarten 

• Goede kaarten met update service BaZ gegevens

• Weersverwachtingen en getijde / stroming informatie

• Eventueel polair diagram

• Nederlandse helpdesk

Hans’ keuze
(voor zeilers)
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WinGPS 5

In 1 van haar verschijningsvormen, 

maar voor zeilers bij voorkeur

WinGPS 5 Voyager

Voor kustzeilers de 1800 kaartserie

Hans’ keuze
(voor zeilers)
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WinGPS
WinGPS 5 Lite: 
alleen SOG, COG, DOG

WinGPS 5 Navigator: (voor starters) 
routeplanning, GRIB-files, logboek, tracks, etc. 

WinGPS 5 Pro: (voor beroepsvaart en motorschepen)
Stroming & getijden, koppeling boordapparatuur, AIS

WinGPS 5 Voyager: (voor kust- en wedstrijdzeilers)
Polair diagram, interactieve routeoptimalisatie, AIS
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WinGPS
WinGPS 5 Lite gratis

WinGPS 5 Navigator € 129,-

WinGPS 5 Pro € 279,-

WinGPS 5 Voyager € 379,-

Vanaf februari 2017 gaan de prijzen met € 20 omhoog

Jaarlijkse WinGPS Service Card: € 65,- zijn de operationele kosten

Later upgraden is mogelijk voor het verschil in kosten + € 10
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WinGPS
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WinGPS
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WinGPS
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WinGPS
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WinGPS
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WinGPS Marine
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WinGPS Marine

WinGPS Marine Lite gratis

WinGPS Marine € 50,-

WinGPS Marine+ € 99,99

Jaarlijkse kosten: eventuele in-app aankopen, zoals updates van NLTides
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WinGPS kaarten
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WinGPS kaarten

DKW 1800 serie 1810 IJsselmeer € 24,90
DKW 1800 Noord € 79,90
DKW 1800 Compleet € 129,90
DKW Vaarkaart Nederland € 109,90
DKW UK1 Engelse Oostkust € 119,90

Operationele kosten ongeveer 70% bij upgrade vanaf het jaar ervoor
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WinGPS kaarten
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WinGPS kaarten

Voor de wereldreizigers:

• Er zijn nog kaarten van de Cariben
• Gratis kaart van Nieuw Zeeland
• Kaarten van NV-Verlag kunnen worden 

gelezen
(Cuba, overzeilers / wisselend aanbod)

• Gratis NOAA kaarten van Amerikaanse wateren
• Zelf gescande en gekalibreerde kaarten

Stentec zoekt naar mogelijkheden om 
het eigen programma uit te breiden
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AIS
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AIS
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AIS
Overweeg minimaal een AIS ontvanger te installeren.
Een simpele als de dAISy is al te bestellen voor $ 59

Beter is een AIS 
transponder.
Zien en gezien worden
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WinGPS
Gegevens van veel jachten zijn 
standaard beschikbaar, maar niet 
van de Midget.

Om te kunnen bepalen wanneer een 
boot snel of langzaam vaart, moet u 
weten hoe hij zich gedraagt onder 
verschillende wind- en zeecondities. 
In zo’n overzicht kunt u precies 
lezen, hoe de boot bij elke windhoek 
en windsnelheid presteert. 
Met WinGPS kan eventueel zelf een 
polair diagram worden gemaakt

Polair diagram
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WinGPS
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WinGPS
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Met dank aan Stentec te Heeg
Voor gebruik van WinGPS software en kaartmateriaal
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