
 

 

Nieuwe technologie voor 
WinGPS 5 in 2015 
 

  

Routenetwerk land en zee 
WinGPS 5 bevat een uitgebreid vaarwegennetwerk van 
West-Europa voorzien van alle bruggen en sluizen met 
bedieningstijden en afmetingen. Zeilers kunnen hier een 
staandemastroute plannen, maar ook hun reis naar de 
Oostzee. Offshore bevat het netwerk ook de vaargeulen 
van de Waddenzee. Gedurende 2015 is het 
vaarwegennetwerk online bij te werken.  

Nieuw zijn de vaarwegen richting de Oostzee, die worden 
gedekt door de combipacks van NV-Verlag en de digitale 
kaartensets van Delius Klasing. Het routenetwerk is 

aangepast met de meldingen die door de overheid en gebruikers zijn aangegeven. Dit zijn meldingen 
zoals wijzigingen in afmetingen en bedieningstijden van bruggen, sluizen en vaarwegen.  

Het netwerk in Frankrijk is uitgebreid en bijgewerkt voor de nieuwe Vaarkaart Noord Frankrijk 2015.  

  

OSM ondergrondkaart 
WinGPS 5 Voyager 2015 wordt uitgebreid met OpenStreetMap als gedetailleerde ondergrondkaart, 
zoals ook bij de WinGPS Marine-apps van Stentec. Dit is geen waterkaart, maar biedt wel overal ter 
wereld dekking wanneer u een internetverbinding heeft. Ideaal voor weersvoorspelling met GRIB-files 
en een alternatief voor gebieden waar geen waterkaart voor beschikbaar is.  

  

Offline help (NL) 
Een professionele Nederlandstalige helpfile is beschikbaar voor WinGPS 5 Voyager als download of 
voor offline navigatie.  Ideaal voor nieuwe gebruikers en om het programma optimaal te benutten. Zie 
help.stentec.com voor de online helpfile.  

  

Stremmingen  
Nieuw in de WinGPS 5 Voyager 2015 is het online downloaden van stremmingen uit de FIS-database 
(het Europese Fairway Information System). Deze kunnen worden weergegeven langs een route. Het 
is daarbij aan de gebruiker te beoordelen of de wachttijd of stremming zodanig is dat een andere route 
moet worden gekozen.    

  

Wind en diepte in Xtrack formaat.  
Het nieuwe formaat (*.xtrk) is een uitbreiding met wind, diepte, log en heading van het 
trajectenbestand (*.trk). Genoemde meetwaarden worden opgeslagen langs een traject. Hiermee kan 
de kleur van het traject op de kaart de gemeten diepte aangeven en op een voorgaande tijd een 
windvector bij een bootje worden getekend. In WinGPS 5 Voyager 2015 kan de handige windvlag op 
ieder tijdstip worden getoond. Deze wordt afgeleid uit de gemeten wind aan boord.  
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Kustfijn-model Waddenzee  
Voor wadvaarders met WinGPS 5 Voyager 2015 is de ondersteuning van het Kustfijn-model van 
Rijkswaterstaat ongetwijfeld de grootste verbetering (zie bovenstaande afbeelding voor een 
voorbeeld). Kustfijn geeft een gedetailleerde 2-daagse voorspelling van de stroming en de getijhoogte 
op de Waddenzee (en andere Nederlandse kustwateren). Hierbij wordt rekening gehouden met 
windopstuwing en afwaai met een decimeter 
nauwkeurigheid volgens RWS. Ook het 
droogvallen van wadplaten wordt goed 
voorspeld. Deze technologie stond al lang op 
het verlanglijstje van Stentec en komt nu 
beschikbaar voor alle watersporters op de 
Waddenzee.  

De langetermijnvoorspelling van NLTides vormt 
in Voyager een mooie combinatie met de 48-
uursvoorspelling van het Kustfijn-model.  

Het Kustfijn-model dekt o.a. ook het IJsselmeer, 
Lauwersmeer, Maasmond, Biesbosch en de 
Zeeuwse wateren incl. Westerschelde. In België 
een deel van de Schelde tot Gent en Rupel. 
 Het rode grid in het plaatje rechts bestaat uit 
134.000 roostercellen waarvoor 4 maal per dag 
de getijhoogte en stromingssnelheid worden 
berekend.  
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Routesynchronisatie met de Marine-apps  
Varen met een tablet in de kuip is erg praktisch. Je hoeft niet meer naar binnen om op de laptop te 
kijken en je kunt overleggen over het voorliggende vaarwater. 

Voor Android-tablets heeft Stentec de WinGPS Marine-app-serie ontwikkeld. Deze apps zijn 
verkrijgbaar in Google Play™ en u kunt er op dezelfde (nieuwe) kaarten mee navigeren als die voor 
WinGPS op de laptop. De in WinGPS 5 uitgezette route kunt u via WIFI uploaden naar de Marine 
(Plus)-app zodat u deze beschikbaar heeft in de kuip. Deze route is op uw tablet na aanpassen te 
uploaden naar de laptop. 
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