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Inleiding 

 

Zoals de titel al aangeeft is er gekeken naar de mogelijkheden voor een motorjacht op Nederlands 

binnenwater.  

Na een presentatie begin 2014 bij de Watersportvereniging Vissershang te Hank, is een test in de 

vaarpraktijk een logische vervolgstap op de eerdere theoretische uitleg. Deze test is door mij uitgevoerd 

en middels dit verslag uitgewerkt. 

 

Ook voor zeilers en mensen die een ander vaargebied hebben zullen er best 

wetenswaardigheden staan in dit verslag, maar het is niet specifiek op hen gericht. 

Doel was om tijdens een vaartocht uit te zoeken of digitale navigatie echt iets toevoegt 

aan de voor velen nog gebruikelijke manier van navigeren met de alom bekende 

waterkaarten, vaak uitgegeven door de ANWB.  

Het antwoord kan heel kort zijn: Ja! 

 

Welk van de hier bekeken systemen je ook kiest, op zijn minst is het een prima aanvulling op de papieren 

kaarten en in sommige gevallen zelfs een complete vervanger. Bedenk wel altijd dat technische systemen 

kunnen uitvallen dus enige vorm van een back-up is wel gewenst, zeker als je op druk of groot open water 

gaat varen. Aan de andere kant, een papieren kaart kan ook overboord waaien. 

Wat nu voor jou als gebruiker in jouw specifieke geval de beste situatie is, is door mij lastig aan te geven. 

Je zal voor jezelf wat vragen moeten beantwoorden en afwegingen moeten maken. Juist daarvoor is dit 

verslag bedoeld. Ik hoop dat het je helpt om tot de juiste keuze te komen.  

 

Uiteraard kan je de wereldzeeën bevaren met papieren kaarten, kompas en sextant, zoals je ook met de 

auto naar onbekende gebieden kan reizen met de kaart op schoot en de bijrijder die met zijn vinger op de 

kaart bijhoudt waar je zit.  

Maar je kan ook van de omgeving genieten, die lappen papier in je dashboardkastje laten liggen en een 

klein ‘doosje’ op het dashboard laten vertellen hoe het best te rijden. De navigatiesystemen in auto’s zijn 

niet voor niets in vrij korte tijd zo populair geworden. In de auto is het navigatiesysteem inmiddels 

gemeengoed maar aan boord van onze jachten nog veel minder gezien.  
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Wat verwacht je van een navigatiesysteem? 

 

Laat ik de vergelijking met het reizen met de auto maar eens wat verder doortrekken. Te beginnen met 

het schetsen van een aantal verschillende situaties. 

Voor een reisje langs bekende wegen in de buurt, waar je goed bekend bent met de lokale wegen, heb je 

helemaal geen navigatiesysteem nodig. Reis je langs een bekende route met iemand die de route niet 

kent dan is het leuk om te laten zien van waar naar waar je reist en hoe de reis vordert. Aanwijzingen over 

de te volgen route heb je verder niet nodig. 

Ga je naar minder bekende bestemmingen dan is enige vorm van navigatie wel plezierig. Natuurlijk kan je 

een wegenkaart meenemen maar de navigatiesystemen in de auto zijn niet voor niets zo populair 

geworden. Met alleen een kaart van Nederland koop je tegenwoordig al complete systemen voor een 

paar tientjes. Maar voor de systemen die meerdere landen dekken betaal je uiteraard wat meer. 

Als je navigatiesysteem wat ouder wordt ga je onderweg merken dat de aanwijzingen niet altijd meer 

kloppen. Er wordt immers gewerkt aan het wegennet en er veranderen dus constant dingen. Met andere 

woorden: je kaart moet regelmatig aangepast worden. En dat kost uiteraard weer geld, tenzij je een 

systeem hebt waarbij de kaarten periodiek worden bijgewerkt. 

De weer wat duurdere systemen kunnen verkeersinformatie ontvangen en automatisch van de standaard 

route afwijken om je om files of stremmingen heen te leiden. 

Veel systemen hebben bovendien nog de POI’s ofwel ‘Points of Intrest’. Ze wijzen je de weg naar een 

dichtstbijzijnd tankstation, ziekenhuis, restaurant etc. Kan heel handig zijn. Op het water kan je denken 

aan bijvoorbeeld een bunkerstation of een jachthaven. 

En dan het apparaat zelf nog. Met een zuignap aan het raam, in een houdertje op het dashboard of netjes 

ingebouwd in het dashboard van de auto. Groot scherm of juist een klein scherm? 

Waarom deze uitgebreide omschrijving van auto-navigatiesystemen? Er zijn grote paralellen met de 

navigatiesystemen voor op het water. 

 

De geteste systemen voor op het binnenwater 

Uitgangspunt bij deze test was het gebruik van vaak toch al aan boord beschikbare apparatuur zoals 

Smartphone, Tablet of Laptop. Ik zal alle systemen separaat verder beschrijven, maar getest zijn: 

• Navionics app op Smartphone en Tablet 

• ANWB Waterkaarten app/programma op Smartphone, Tablet en Laptop 

• WinGPS5 Pro op de Laptop en de Lite versie op de Tablet i.c.m. de los bijgeleverde DKW 

Vaarkaart Nederland (binnenwater) 

• PC-Navigo op de Laptop met de standaard kaart 

Speciale navigatiesystemen voor op de boot kunnen prima werken, maar worden dus niet behandeld. 
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Een navigatiesysteem kiezen 

Situatie 1: 

Uitgaande van onze eigen jachthaven in de Biesbosch zullen de meeste vaste ligplaatshouders na verloop 

van tijd geen kaart meer nodig hebben om de weg te vinden in de vele kreken. De ondieptes die van 

belang zijn, zijn bekend bij de schipper. En de mooiste aanlegplaatsjes zijn ook bekend. Je hebt dus 

helemaal geen kaart of navigatiesysteem nodig. Hooguit om een gast aan boord te laten zien waar je bent 

(of een verdwaalde Biesbosch-bezoeker de uitweg uit het doolhof te wijzen) Wil je al iets meenemen dan 

volstaat een eenvoudige kaart of een simpel navigatiesysteem dat aanwijst waar je je op dat moment 

bevindt op de elektronische kaart. Als dit het enige is dat je doet denk dan aan een heel eenvoudig 

systeem dat voordelig is en prima kan werken op een Tablet en soms zelfs al op een Smartphone. Met 

zoiets als de Navionics app zou je al geholpen zijn maar mijn persoonlijke voorkeur zou in dat geval toch 

liggen bij de Waterkaarten app van de ANWB die meer detail geeft. 

Situatie 2: 

Ga je wat verder van eigen haven over water dat je op hoofdlijnen wel kent maar waarvan je niet alle 

details kent dan is een kaart met daarbij een almanak minimaal aan te bevelen. Een eenvoudig digitaal 

systeem dat laat zien waar je bent is al heel plezierig, maar een systeem dat ook alle almanak-gegevens 

zoals doorvaarthoogtes, bedientijden etc. laat zien is dan wel heel plezierig. De Navionics app zou ik zelf 

te beperkt qua mogelijkheden vinden. Ik zou wederom kiezen voor de Waterkaarten app van de ANWB. 

Alhoewel ik in dit geval toch ook al eens zou kijken naar de veel uitgebreidere mogelijkheden van 

WinGPS5 of PC-Navigo. 

Situatie 3: 

Je bent een echte toervaarder en je vaart ook naar gebieden waar je minder bekend bent. Net als in de 

auto wordt het nu wel heel gemakkelijk als een navigatie systeem vooraf gaat plannen hoe je het best kan 

varen, daarmee rekening houdend met de afmetingen van je schip, je reistijden en de bedientijden van 

bijvoorbeeld bruggen en sluizen. En uiteraard tijdens het varen precies aangeeft welke kant op te varen. 

Dan komen we automatisch uit bij een uitgebreidere versie van WinGPS5 of bij PC-Navigo. 

Situatie 4: 

Lijkt op situatie 3 maar je wil nu ook weten waar de actuele stremmingen zijn zodat de routeplanner daar 

rekening mee kan houden. Dan is PC-Navigo op dit moment de enige oplossing (WinGPS5 biedt die optie 

nog niet maar werkt daar wel aan) 

Situatie 5: 

Valt buiten het bestek van deze test, maar stel dat je ook de zee op zou willen. De Waterkaarten app van 

de ANWB en PC-Navigo1 vallen dan af. Met de Navionics app koop je een groot kaartgebied maar de 

navigatiemogelijkheden zijn beperkt. De juiste versie van WinGPS5 is nu wellicht de beste keuze. 

(WinGPS5 is in diverse varianten leverbaar) 

Situatie 6: 

Je blijft op de binnenwateren, maar de buurlanden lonken. De ANWB Waterkaarten app valt dan af. Die is 

vooralsnog beperkt tot de Nederlandse binnenwateren. De Navionics app heeft weliswaar een enorm 

bereik van de kaart maar valt om eerder genoemde redenen wat mij betreft af. Blijven over WinGPS5 en 

PC-Navigo.  Beide systemen hebben andere mogelijkheden qua gebied, dus in dit geval moet je zelf kiezen 

welk systeem in jouw geval de beste optie is. 

 
1 Zie reactie NoorderSoft op pagina 16 
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Welk apparaat werkt het best? 

Dat is best een heel lastige vraag. In eerste instantie kan je uiteraard gebruiken wat je al hebt, al draaien 

(nog) niet op alle geteste navigatieprogramma’s op alle geteste apparatuur. Het programma dat je wil 

draaien, de situatie om de stuurstand, je boot etc., het is allemaal van belang. 

Smartphone: (getest de Samsung Galaxy S3)  

• Handig klein om bij je te hebben, maar te klein qua scherm 

voor het serieuzere werk.  

• GPS ontvanger vaak al ingebouwd, maar die moet dan wel 

vrij ‘zicht’ naar de satellieten hebben 

• Bruikbaar voor Navionics en ANWB Waterkaarten app. 

Tablet (getest de 10” Samsung Tab 3):  

• Handig compact en moet je de details lezen dan pak je hem er makkelijk even met één hand bij 

• GPS ontvanger zit net als bij de Smartphone vaak al ingebouwd (niet bij de Apple iPad met alleen 

Wi-Fi), maar die moet ook dat vrije ‘zicht’ op de satellieten hebben. 

• Beeldscherm is meestal groot genoeg en een Tablet kan vaak 

zelfs op een volgebouwde stuurstand nog wel een stabiel 

plekje vinden. 

• Energiezuinig; ik kon ca. 4 uur lang navigeren met de 

ingebouwde GPS zonder de accu te hoeven laden. Een 

eenvoudige lader op het dashboard is bij lange tochten wel 

aan te bevelen.  

• Bruikbaar voor Navionics app, ANWB Waterkaarten app, WinGPS5 Lite maar binnenkort ook voor 

uitgebreidere WinGPS5 varianten en PC-Navigo. Zowel WinGPS5 als PC-Navigo geven in hun 

geteste versies heel veel nuttige informatie en dan is een wat groter scherm wel heel plezierig. Ik 

kan dus nog niet inschatten hoe dat op een tablet gaat werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.wsvvissershang.nl/wp-content/uploads/2014/01/iPad.jpg
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Tablet/Laptop (10” Asus T100, Windows 8) 

• Dit is een kruising tussen een kleine Laptop/Netbook en een Tablet. 

Ik heb hem tijdens deze test als kleine Laptop gebruikt.  

• Het GPS signaal kwam van een externe USB GPS muis. Dat heeft als 

voordeel dat je de GPS antenne in het ‘zicht’ van de satellieten kan 

leggen en het Laptopje zelf een plekje op/bij de  stuurstand kan 

geven.  

• Alhoewel de processor kleiner is dan PC-Navigo aanbeveelt heb ik 

geen merkbare grote verschillen gezien met de grote 17” laptop die 

ik gebruikt heb. 

• Bruikbaar voor het ANWB Waterkaarten programma, WinGPS5 en dus ook PC-Navigo 

• Met name WinGPS en PC-Navigo willen de schipper constant voorzien van veel en nuttige 

informatie en dan is het kleine 10” scherm, als voor de schipper de leeftijd van de leesbril is 

aangebroken, voor het mooie iets te klein. 

• Alhoewel deze kleine Laptop nog wel een plaatsje kon vinden op of bij de stuurstand van het 

testschip was dit in mijn geval geen ideale opstelling. Ondanks zijn kleine formaat was de laptop 

even oppakken toch minder eenvoudig door de verbinding met snoeren. 

• De accutijd is best heel lang en zeker vergelijkbaar met de geteste Tablet, maar een stoompunt in 

de buurt blijft plezierig. 

Laptop (17”, I7 processor, 8 GB intern geheugen, aparte snelle grafische kaart) 

• Een stevige laptop dus die alle Windows programma’s als het ANWB Waterkaartenprogramma,  

WinGPS en PC-Navigo met groot gemak aankan. 

• Net als bij de kleine Laptop zorgt de USB GPS muis voor het GPS signaal met de genoemde voor 

en nadelen. 

• Het 17”scherm maakt comfortabel gebruik van WinGPS5 en PC-Navigo 

goed mogelijk, alleen kon ik deze Laptop niet op de stuurstand kwijt en 

is hij ook op andere plaatsen niet goed stabiel neer te zetten. Bij heftige 

bewegingen van het schip moet je uitkijken dat je Laptop niet valt. 

Creëer wanneer je een laptop wil gebruiken dus een stevig plekje bij de 

stuurstand. 

Niet getest maar zeker het overwegen zeker waard: 

• Er bestaan tegenwoordig hele kleine PC’s die 

net als een laptop gebruik maken van een 

externe voeding en die heel weinig stroom 

gebruiken. Zo’n mini PC kan ingebouwd 

worden op een loos plekje aan boord. 

Bediend met een draadloze muis en 

toetsenboord en gekoppeld aan een vast op 

de stuurstand gemonteerd lekker groot 

beeldscherm (al dan niet een touch-screen), 

zou een geweldige oplossing kunnen zijn 

voor WinGPS of PC-Navigo. 

 

 

Opmerking: diverse programma’s zijn ook beschikbaar voor een Apple computer of iPad. Dat heb ik niet kunnen testen. Check eventueel 

zelf op de website van de uitgever of het programma van uw voorkeur ook draait op een Apple iPad of computer. 

http://ic.tweakimg.net/ext/i/1384522861.jpeg
http://www.stentec.com/?option=com_onlineshop&lang=nl&l=1460.html
http://www.bto.eu/bto-x-book-17cl58.html
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Mijn persoonlijke voorkeur: 

Van de geteste apparaten vond ik in deze situatie de Tablet het fijnst in het gebruik, al kunnen de door mij 

zeer gewaardeerde uitgebreidere systemen daar nog niet mee overweg. Vindt eenvoudig een plaatsje; tot 

4 uur gebruik vrij van kabeltjes; heel eenvoudig in- en uitzoomen / geen muis nodig. 

Een laptop werkt voor de uitgebreidere systemen beter. Ik zou dan wel de hele stuurstand herinrichten 

zodat de laptop stevig opgesteld kan worden binnen mijn lees-bereik. Op de Laptop kan je toetsenbord en 

touch-pad gebruiken voor de aansturing, al werkt een (draadloze) muis m.i. plezieriger, ook al heb je daar 

weer een glad oppervlakje voor nodig. 

Met de kennis van vandaag zou ik, voor gebruik van WinGPS5 of PC-Navigo, het genoemde systeem met 

de losse compacte PC en een vast gemonteerd beeldscherm in of op stuurstand sterk overwegen; al moet 

je daar natuurlijk wel enkele honderden Euro’s voor neertellen. Ik ben echt benieuwd hoe de Tablet 

oplossingen van deze twee Navigatiesystemen eruit gaat zien. 

Tenslotte de Smartphone. M.i. heel leuk als back-up voor de eenvoudiger systemen als Navionics, de 

ANWB Waterkaarten app. Of de WinGPS Lite app. Je blijft je verwonderen wat er allemaal kan met zo’n 

klein toestel maar voor het serieuze navigatiewerk zou ik het te klein vinden. 

Dan nog iets over de gebruikte GPS ontvangers. De Tablet en de Smartphone gebruikten hun interne GPS 

ontvanger. De ontvangst was in het stuurhuis met stalen dak, midden op de stuurstand (dus niet direct 

naast de ramen), boven verwachting goed. Alleen op een dag met slecht weer, zware bewolking en regen, 

gingen er haperingen ontstaan in de ontvangst van het GPS signaal. De meeste Tablets beschikken niet 

over een standaard USB aansluiting dus de door mij gebruikte USB GPS muis voor de Laptops is dan niet 

bruikbaar.  Wellicht dat een Bluetooth GPS ontvanger dan uitkomst kan bieden op de dagen met minder 

weer. De GPS ontvanger met USB aansluiting werkte perfect samen met de Laptops. Goed signaal, ook op 

dagen met minder mooi weer en zelfs met de ontvanger binnen bij het raam. 
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Het kaartmateriaal 

Nu gaan er grotere verschillen optreden. Er zijn verschillende technieken om kaarten te laten zien op een 

beeldscherm. Ten eerste als een plaatje net zoals een foto. Ook wel ‘rasterkaarten’ of ‘bitmaps’ genoemd. 

Het grote voordeel daarvan is dat het beeld op je scherm razendsnel wordt opgebouwd. Het nadeel is dat 

wanneer je heel ver gaat inzoomen het plaatje erg ‘blokkerig’ wordt en daarmee onduidelijk. Ook worden 

bijvoorbeeld boeien en teksten, als die onderdeel uitmaken van het plaatje, enorm groot weergegeven als 

je ver gaat inzoomen. 

Een heel andere manier is het ‘berekenen’ van een kaart aan de hand van in de computer opgeslagen 

informatie. Dit worden ook wel ‘vectorkaarten’ genoemd. Het grote voordeel hiervan is dat een kaart, ook 

als je heel ver inzoomt, haarscherp blijft. Door dan ook nog eens de kaart op te bouwen in ‘laagjes’ 

waarbij ieder laagje eigen informatie krijgt en pas zichtbaar wordt wanneer je tot een bepaald niveau 

hebt ingezoomd krijg je in ieder geval kaarten die altijd prima leesbaar blijven. Dit vergt echter veel meer 

rekenkracht van de computer en leidt snel tot tragere reacties bij kaartverschuivingen of in- en 

uitzoomen. 

Om met Navionics te beginnen 

Je krijgt ongelofelijk veel kaartmateriaal voor je geld. Het beeld bouwt snel op. Het lijkt een bitmap te zijn 

en als je inzoomt krijg je in eerste instantie een wat blokkerig beeld maar het beeld wordt vanzelf weer 

haarscherp. Wat mij betreft een slimme techniek die ik zo niet bij de andere aanbieders heb gezien. Daar 

staat tegenover dat er weinig detail is op binnenwater en de almanakgegevens ontbreken. Ik zie dit als 

een heel voordelig systeem om snel te bepalen waar je vaart maar niet als een totaaloplossing  voor de 

doelgroep. Ik heb er verder weinig mee gedaan. 

ANWB Waterkaarten app  

De vertrouwde kaart van de ANWB op je Tablet. Een kaart zoals je waarschijnlijk precies gewend was. 

Werkt heel plezierig i.c.m. de Tablet. Alle Almanakgegevens, dus doorvaarthoogtes, bedientijden, 

jachthaven gegevens e.d. direct bij de hand met een klik op het scherm. ANWB kaarten zijn echt gericht 

op de toerist, het weet dan ook in Friesland veruit de meeste aanlegplaatsen aan te wijzen. De kaart is 

van het type bitmap, dus wordt blokkerig als je heel ver zou inzoomen. De mate van het kunnen 

inzoomen lijkt door de makers te zijn beperkt zodat het beeld nooit echt te blokkerig wordt.  

Er zitten verschillen in mogelijkheden tussen de app voor Android, de app voor Apple en het programma 

voor op de Windows Laptop. Het lijkt erop dat nieuwe mogelijkheden het eerst voor de Apple iPad 

ontwikkeld worden, gevolgd door de Android versie en die weer gevolgd door de Windows versie. Kijk 

voor de verschillen op de website van de ANWB. Wel valt op dat de details van de kaarten niet altijd up to 

date zijn en niet altijd lijken te kloppen met de GPS gegevens. 

Boeien liggen in de praktijk niet altijd daar waar ze op kaart getekend zijn en menig maal ben ik over land 

gevaren, terwijl ik toch echt nog water onder de kiel had. De kaarten van de ANWB worden eens in de 2 

jaar vernieuwd. De kans dat je met verouderde kaartinformatie vaart is dus vrij groot. Aan de andere kant 

wist je vroeger met de papieren kaarten ook niet beter. 

WinGPS5 

Bij WinGPS koop je een navigatieprogramma dat je de navigatietaken uit handen neemt en los daarbij de 

digitale kaarten. Die kaarten kunnen van verschillende leveranciers komen. Je kan zelfs zelf gescande 

kaarten gebruiken. Het is nu dus de vraag welke kaart je gebruikt. Ik heb de beschikking gekregen over de 

DKW Vaarkaart Nederland. Daar kan ik kort over zijn, grafisch wellicht de fraaiste kaart van het hele stel. 

Kennelijk wordt er bij deze kaart gebruik gemaakt van verschillende technieken. De kaart zelf is een 

rasterkaart, maar zonder inzoom-remming zoals bij de ANWB waardoor het bij heel ver inzoomen wel 
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blokkerig wordt. Duidelijk, kleurrijk en zeer snel bij kaart verschuiving en in- en uitzoomen. Alle 

vaarinformatie lijkt net als bij vectorkaarten over de basiskaarten heen geprojecteerd te worden. Werkt in 

ieder geval prima en is een lust voor het oog met ook voldoende informatie over wat er op het land te 

zien is. Ik heb bij Stentec aangegeven dat het heel ver inzoomen leidt tot (naar mijn smaak) een te 

blokkerig beeld. En wat blijkt? Ze hebben net het kaartmateriaal voor Friesland, De Biesbosch en 

omgeving Amsterdam uitgebracht. Voor mensen die de DKW Vaarkaart Nederland van 2014 al hebben 

helemaal gratis. Die kaartjes hebben een veel hogere resolutie en meer detail. Eenmaal geladen op je 

systeem worden deze deelkaarten naadloos opgenomen in de DKW Vaarkaart Nederland. 

PC-Navigo 

Bij PC-Navigo is de kaart weer onderdeel van het programma; die hoef je dus niet zoals bij WinGPS5 los bij 

te kopen. Als je de kaart van PC-Navigo voor het eerst ziet dan is dat in eerste instantie een beetje een 

teleurstelling. Veel meer als 2 kleuren worden er niet gebruikt en alhoewel de kaart qua vaarinformatie 

bijzonder goed gedetailleerd is, is er over het achterland weinig informatie beschikbaar. Is minder meer? 

Het is in ieder geval zo dat de kaart zeer duidelijk is en meer dan voldoende informatie bevat om de door 

PC-Navigo uitgestippelde route te varen. Zolang je de uitgestippelde route maar bevaart, want wil je op 

groot water afwijken van de uitgestippelde route dan ontbreken bijvoorbeeld de dieptecijfers. Tenminste, 

dat was in Friesland zo. In Zeeland bijvoorbeeld is die informatie veel completer. NoorderSoft is hiervoor 

afhankelijk van Rijkswaterstaat. 

Het betreft hier een Vectorkaart die je enorm ver kan inzoomen. Zelfs als ik inzoom tot op de meerpaal 

van mijn box in de jachthaven dan blijft het beeld haarscherp. Naar mate je verder inzoomt komt er ook 

meer informatie tevoorschijn. In feite gebruikt PC-Navigo in eerste instantie de gratis, door de Europese 

overheden beschikbaar gestelde, waterkaarten. De overheden moeten de voor de beroepsvaart 

bevaarbare wateren in kaart brengen. Maar dan ook alleen het water en niets daaromheen. Slim dus van 

PC-Navigo om deze gratis kaarten te gebruiken en zo de kosten voor apart kaartmateriaal enorm te 

drukken. PC-Navigo past deze gratis kaarten wel aan en voegt ook informatie over de kleinere vaarwegen 

toe. Het nadeel van deze vectorkaarten is wel dat het opbouwen van het kaartbeeld op je scherm wat 

meer tijd vraagt. Dat is vooral wat storend als je grote kaart verschuivingen wil doen of in en uitzoomen. 

De computer moet dan echt even rekenen. Dit bleek achteraf overigens heel eenvoudig op te lossen door 

even de toetsen ‘Ctrl+E’ in te drukken. Een deel van de kaartinformatie wordt dan even uitgeschakeld en 

dan gaat het zoomen of verschuiven van de kaart ineens wel vlot. Bij latere tochten heb ik dat nog even 

getest en het werkt goed. Tijdens het varen zelf is dit verder (zolang je niet in- of uitzoomt) geen enkel 

probleem en verloopt alles vlotjes. 

Ze luisteren bij PC-Navigo goed naar hun gebruikers. Je kan goed zien dat dit programma dat al lang op de 

markt is en in eerste instantie werd ontwikkeld voor de beroepsvaart, nu ook in rap tempo nog geschikter 

wordt gemaakt voor de pleziervaart. Zo kan je een digitale kaart van de ANWB kopen en invoegen in het 

systeem zodat het bezwaar van de summiere extra informatie is opgeheven. Ook kan je databases 

bijkopen met jachthaveninformatie etc. En er zijn nog vele ontwikkelingen gaande die vooral ook op de 

watersporter lijken geënt.  
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Voorbeelden kaarten op klein water 

Navionics App 

 

 

ANWB Waterkaarten programma 
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PC-Navigo met de basiskaart  

 

 

 

WinGPS5 Pro met DKW Waterkaarten Nederland 
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Voorbeelden kaarten op groot water 

PC-Navigo met basiskaart op groot water (Krammer sluizen) 

 

 

WinGPS5 met DKW Waterkaart Nederland op groot water (Krammer sluizen) 

Stentec geeft voor deze wateren ook de DKW 1800 serie kaarten uit met nog meer detail ! 

Opmerking: 

Vergelijk je beide situaties van klein water (Biesbosch) en groot water in het geval van PC-Navigo dan valt 

het verschil in detail op.  
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Routeplanner 

Vaar je in minder bekend gebied en wil je tijdens het varen letten op het overige verkeer en genieten van 

de omgeving, dus niet constant bezig zijn met hoe de reis te vervolgen? Of geniet je de avond voor de reis 

liever van goed gezelschap met een hapje en een drankje i.p.v. uren te zitten turen op de kaart en in de 

almanak om de reis te plannen? 

Dan is een routeplanner toch wel heel plezierig. Ik ben in ieder geval na een weekje testen een groot fan 

en weet zeker dat wanneer ik mijn sloepje voor in de Biesbosch inruil voor een motorjacht voor langere 

toertochten er een dergelijk systeem aan boord komt. 

Van de geteste systemen komen er op dit moment maar twee echt in aanmerking. WinGPS5 en  

PC-Navigo. 

 

 

PC-Navigo is ooit als planningssoftware ontwikkeld voor 

de beroepsvaart en neemt deze taak dan ook graag van je 

over. Met het grootste gemak worden de meest 

uitgebreide routes op het scherm weergegeven. Van hier 

naar Zuid Franrijk? Voor je met je ogen hebt kunnen knipperen heeft het systeem de route berekend, 

getoetst aan de afmetingen van jouw schip en weergegeven op het scherm 

en daarbij gelijk de mogelijke knelpunten en aandachtspunten aangegeven. 

Als enige beschikt PC-Navigo over een dagelijkse update van stremmingen op 

de door jou gekozen route en zal daar bij verdere planning rekening mee 

houden (wel één keer per dag even contact maken met het internet).  De 

handelingen die je moet uitvoeren op het scherm zijn eenvoudig en zeer 

duidelijk. 

 

 

 

 

WinGPS5 is ook uitstekend bruikbaar als routeplanner. Door de vele extra mogelijkheden die WinGPS5 

kent (route plannen is slechts één van de opties) zit het iets meer ‘verstopt’ in het systeem. Maar weet je 

de weg dan werkt dit ook uitermate snel en efficiënt. Wat WinGPS5 echter nog niet heeft is een lijst met 

stremmingen. Je kan dus niet vooraf een automatische check doen om te zien of de bedachte route ook 

te varen is. Maar verder kent het voor de watersporter vrijwel dezelfde mogelijkheden als PC-Navigo 
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Qua routebepaling wint PC-Navigo het wat mij betreft, vooral vanwege het stremmingenoverzicht. Zo 

lagen wij in de stadsgracht Leeuwarden en moesten richting Sneek. WinGPS5 Pro was die dag aan de 

beurt voor de test en adviseerde een route langs de westkant van Leeuwarden naar het zuiden. Wat mij 

betreft een logische route die ik al eens eerder had gevaren en die toen goed beviel. PC-Navigo heb ik ook 

een route laten bepalen en die voerde via de oostkant van Leeuwarden naar het zuiden. Dat vond ik niet 

leuk want ik kwam al uit het oosten en de gekozen route ging ook nog over krappe watertjes. In dit geval 

WinGPS5 gevolgd, maar ik had naar PC-Navigo moeten luisteren. De volgende dag bleken er namelijk 

stremmingen te zijn aan de zuidwest kant van Leeuwarden en die hadden PC-Navigo doen besluiten een 

andere route te adviseren. Ik heb uiteindelijk ruim een uur vertraging gehad door de stremmingen. 

Kijk je naar de routebegeleiding dan vind ik WinGPS5 weer wat plezieriger. Maar dat is persoonlijk en 

heeft alleen te maken met de wijze waarop de informatie van de routebegeleiding in beeld wordt 

gebracht. Bij PC Navigo kan je buiten de kaart o.a. een lijst krijgen met alle belangrijke punten langs de 

waterweg. Klik je bijvoorbeeld op de naam van een brug in deze lijst dan krijg je een foto van die brug met 

alle belangrijke informatie als doorvaarthoogte en bedientijden. Prima dus. 

Toch heb ik hier heb ik een lichte voorkeur voor WinGPS5 waar je kan instellen dat er automatisch een 

foto van de eerstvolgende brug met de bijbehorende info in beeld komt. Daarbij de afstand tot die brug 

en de tijd die je nog nodig hebt om er te komen. Het geeft dus niet meer informatie maar wel op een 

andere wijze. WinGPS5 heeft ook de mogelijkheid om meerdere kaartvensters te openen. Zo kan je op het 

grote kaartvenster een overzichtskaart van een groter deel van je route in beeld brengen en op een 

kleiner deelvenster bijvoorbeeld een detail van waar je nu vaart (met dus meer detailinformatie) 

PC Navigo heeft overigens ook een ‘verrekijker’ optie die de komende kunstwerken als bruggen en sluizen 

in beeld kan brengen maar in dit geval spreekt de wijze van presenteren van WinGPS5 mij iets meer aan. 

 

Overige mogelijkheden 

Zowel PC-Navigo als WinGPS5 bieden nog veel meer mogelijkheden. Vermeldenswaardig voor dit verslag 

is dat er nog een AIS systeem aangesloten kan worden. Dat heb ik overigens niet kunnen testen. 

Vooral WinGPS5 kent daarbuiten nog heel veel meer mogelijkheden die vooral op ruim water tot hun 

recht komen. Houdt PC-Navigo op bij de binnenwateren2, hetgeen voor mij ruim voldoende is, met 

WinGPS5 kan je i.c.m. de juiste kaarten ook tochten over zee plannen. Bij de uitgebreidere versies van 

WinGPS5 kan ook meer apparatuur aangesloten worden, maar dat valt buiten deze test. 

 

  

 
2 Zie reactie NoorderSoft op pagina 16 
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De juiste keuze? 

Daar kan ik moeilijk een antwoord op geven. Vaargebied, 

beschikbare apparatuur, budget en uw persoonlijke voorkeuren, het 

speelt allemaal een rol. 

Persoonlijk vind ik de Navionics app te beperkt qua mogelijkheden 

op de binnenwateren. Maar zet je het af tegen de zeer lage prijs (je 

koopt de app vanaf ca. € 25) dan is het een product dat zeker waar 

biedt voor zijn geld, vooral als je het enorme dekkingsgebied van de 

kaart meeneemt. 

Blijf je binnen Nederland en ben je tevreden over de aloude ANWB Waterkaarten dan is de ANWB 

Waterkaarten app wellicht een goede keuze. Zelf vind ik het jammer dat er nog geen routeplanner in zit, 

maar dat kan ook haast niet voor deze prijs. Voor ca. € 40 per jaar huur je de kaart. Huren voor een week 

of een maand kan ook tegen uiteraard nog lagere tarieven. Plan de route voor je tocht begint m.b.v. een 

papieren kaart (het overzicht op het scherm vind ik te klein om een flinke route uit te stippelen) maak 

daarvan aantekeningen en varen maar. Vooral i.c.m. met de Tablet een plezierig systeem. 

Nu ik alles heb mogen proberen zou mijn voorkeur als toervaarder echter liggen bij een systeem dat ook 

een route kan plannen. De keuze tussen PC-Navigo en WinGPS is best lastig. Blijf je op het binnenwater 

dan zal PC-Navigo prima voldoen. WinGPS5 is de juiste keuze als je ook de zee of ander ruim water op wil. 

Kijk vooral ook naar het vaargebied en de kaarten die beide systemen daarvoor beschikbaar hebben. 

Als het budget een rol speelt dan vind ik PC-Navigo een hele sterke  aanbieding. Je koopt eenmalig het 

systeem voor alleen Nederland en je betaalt daarna per jaar een ‘contributie’ van ca. € 55 en je bent altijd 

up to date. Later uitbreiden naar ook de Belgische binnenwateren of heel Europa kan tegen zeer 

schappelijke tarieven. Vooral ook de routeplanner werkt uitstekend, zeker in combinatie met de 

informatie over stremmingen. 

WinGPS5 is een systeem dat een iets hogere investering vraagt. Er zijn diverse uitvoeringen. De door mij 

geteste Pro versie is prima, maar de eenvoudiger versie Navigator moet ook prima voldoen, zeker als je 

op binnenwater blijft en niet de behoefte hebt om veel extra apparaten aan te gaan sluiten. Los daarbij 

koop je kaarten en die zal je eens in de zoveel tijd willen upgraden. Dit systeem heeft ook weer wat meer 

mogelijkheden en een ander vaargebied en biedt zeer zeker veel waar voor het geld. De mogelijkheid om 

routes te plannen met alle bijbehorende informatie zit in het programma en niet in de losse kaarten. Het 

programma updaten is dus ook noodzakelijk voor een goede en betrouwbare werking. De wijze waarop 

de informatie op het scherm gepresenteerd wordt, de snelheid waarmee alles werkt en de aansprekende 

looks van de kaarten zijn voor mij de grote pluspunten van WinGPS5. 

Al pratend met geïnteresseerden blijkt al gauw dat beide systemen een eigen trouwe groep fans hebben.  

Voor beide systemen geldt dat, door de grote hoeveelheid nuttige informatie die ze bieden, een groter 

beeldscherm wat mij betreft zeer gewenst is. Beiden zijn echter ook bezig het systeem ook geschikt te 

maken voor Tablets. WinGPS direct op de Tablet en PC-Navigo vanaf de Laptop naar de Tablet. Beide 

aangekondigde oplossingen zien er veelbelovend uit voor de watersporter. Volg beider websites voor de 

laatste ontwikkelingen op dit gebied! 
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Aanvullende mogelijkheden 

Zowel PC-Navigo maar vooral ook WinGPS5 kennen vele mogelijkheden en instellingen. Teveel om in het 

tijdsbestek van een week te testen. Ik zou vooral deze systemen tekort doen door te stellen dat ik alles 

getest heb.  

Zie het bovenstaande dus vooral als een korte eerste gebruikservaring die je mogelijk helpt bij de keuze 

voor een navigatiesysteem. 

Mijn ervaring is echter dat een navigatiesysteem een zeer plezierige aanvulling is op de aloude papieren 

waterkaarten of zelfs een complete vervanging daarvan. Géén losse te grote papieren waterkaarten meer 

die geen plek kunnen vinden op de stuurstand van menig motorjacht. 

 

Keuzehulp 

Ik kan me goed voorstellen dat er na het lezen van het bovenstaande toch nog vragen zijn. Ik help je graag 

verder. Stuur je vraag naar navigeren@wsvvissershang.nl en ik zal proberen die z.s.m. naar eer en 

geweten te beantwoorden.  

Met nadruk wil ik stellen dat ik géén enkel commercieel belang heb bij één van de bedrijven. Zij hebben 

mij in staat gesteld e.e.a. voor jullie te testen en daarvoor ben ik ze zeer erkentelijk.  

 

Stel je de keuze nog even uit, pleeg dan zelf opnieuw onderzoek.  

Voor alle systemen geldt dat er constant aan verbeteringen en uitbreidingen wordt gewerkt. Het 

bovenstaande is een momentopname van april 2014. 

mailto:navigeren@wsvvissershang.nl
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Reactie van de uitgevers op deze uitgave: 

 

  

NoorderSoft BV – PC-Navigo 

Prima verslag, ik heb slechts een kleine 

opmerking: 

Het is volgens ons een beetje te kort door de 

bocht om te stellen dat PC-Navigo “ophoudt” 

bij de zee: waar iemand ENC-kaarten van die 

zee heeft, gaat PC-Navigo namelijk wel degelijk 

gewoon verder en daar is het programma dus 

ook goed te gebruiken om op te navigeren!  Dit 

is o.a. het geval in de Noordzee en in de 

Oostzee.  

Verder niets dan lof! 

NoorderSoft 

Hans Kouwenberg 

NoorderSoft 

Rue du Bac; 70130 Ray-sur-Saône; France 

www.pc-navigo.com  

 

Stentec – WinGPS5 

 

ANWB 

 

Deze uitgave mag alleen worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 

door middel van druk, fotokopie, microfilm 

of op welke andere wijze ook, na 

schriftelijke toestemming van de auteur. 

Deze uitgave is met de grootste 

zorgvuldigheid samengesteld. Noch de 

auteur, noch de WSV Vissershang stelt zich 

echter aansprakelijk voor eventuele schade 

als gevolg van eventuele onjuistheden en/of 

onvolledigheden in deze uitgave. 

WSV Vissershang – Hank 

Auteur: Hans Beuving 

Info: navigeren@wsvvissershang.nl 

2 juni 2014 

 

http://www.pc-navigo.com/
mailto:navigeren@wsvvissershang.nl
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Een uitgave van: 

Aan deze uitgave kunnen geen 
rechten worden ontleend! 

Een woord van dank 

Deze uitgave is een initiatief van 

WSV Vissershang te Hank, maar kon 

alleen tot stand komen dankzij de 

zeer bereidwillige medewerking van 

de volgende bedrijven: 

PC-Navigo                          

NoorderSoft  b.v. 

Haparandadam 7 - Unit C4 

1013AK  Amsterdam   

www.noordersoft.com 

WinGPS                                        

Stentec Software                     

Harinxmastrjitte 29 

8621BJ Heeg 

www.stentec.com 

ANWB Waterkaarten app         

ANWB Media 

Postbus 93200 

2509 BA Den Haag        

www.anwb.nl 

ANWB Waterkaarten programma 

Promanent b.v.                         

postbus 64                                    

3155ZH Maasland 

www.promanent.com 

 

Mijn dank gaat met name ook uit 

naar de helpdesk-medewerkers van 

deze bedrijven.  Zij hebben mij 

schijnbaar onvermoeibaar telkens 

weer geholpen met mijn vele vragen 

en opmerkingen. 

Allen heel hartelijk dank! 

 

 

Hans Beuving                                   

WSV Vissershang 

2 juni 2014 

 

http://www.wsvvissershang.nl/?page_id=1130

