
Weerstand kleurcode. 

 
Morse 

 
 

Braille 

 
De cijfers zijn gelijk aan de letters a tm j, maar dan wordt het cijfer  

voorafgegaan door:  

 

Route technieken 

 

 

 

Romeinse Cijfers 

M = 1000 
D = 500 
C = 100 
L = 50 
X = 10 
V = 5 
I = 1 
 

Er worden 3 max dezelfde tekens naast elkaar gebruikt. 
III = 3. 4 weergegeven als IV. en 6 als VI. 
Dus als een kleinere waarde links staatvan een grotere, 
wordt het van de grotere waarde afgetrokken. Staat hij 
rechts dan wordt hij er bij opgeteld.  
IV = 4 (5-1) en VI = 6 (V+1). Nog een voorbeeld: 
MDCCCLXXXVI = 1886. 

 

Begrippen 

Cijfer Bestaat maar uit één teken. 0 t/m 9 

Getal Bestaat uit één of meerdere cijfers. 

Letterwaarde De waarde die een letter heeft in het alfabet. 
(A=1, B=2, C=3, D=4, . . . . . Y=25, Z=26.) 
Soms wordt hiervan afgeweken. B.v. (A=26, B=25, 
C=24, . . . enz.) of maakt men gebruikt van 
omzetting via het GSM toetsenbord (A=2, B=2,. . . 
Z=9). 
Dit wordt meestal wel extra vermeld. Normaal is 
dus de eerste methode. 

Woordwaarde Alle waardes van de letters van een woord, bij 
elkaar opgeteld. 

Cijfersom De cijfers van de gevonden woordwaarde (ww) 
bij elkaar optellen. 
B.v. "streetview". Woordwaarde = 146. 1+4+6 = 
11. 

Stapeltellen 
of rijsom 

De cijfers van de gevonden woordwaarde (ww) 
bijelkaar optellen tot 1 cijfer overblijft. 
B.v. "streetview". Woordwaarde = 146. 1+4+6 = 
11. 1+1 = 2 

  Cijfersom en stapeltellen kun je ook toepassen op 
een reeks cijfers zoals b.v. een telefoonnummer 
of een getal. B.v. Stapeltellen van een telnr: 
0648963521 => 44 => 8 

 

Variaties.. 

 Een ander foefje dat gebruikt wordt, is de "omgekeerde 
projectie". Hierbij wordt de richting gegeven vanaf het 
volgende wp naar je huidige positie. 
In ons voorbeeld was het van wp 5 naar wp 6, 221° en 355 m. 
Bij een omgekeerde projectie zou het de opdracht dan zijn: Van 
wp 6 naar wp5 is het 41° en 355 m. 
Vaak wordt bij het omrekenen de fout gemaakt om er 360° 
vanaf te trekken. Dan kom je op 139°. Fout. 
Als je precies de andere kant opgaat is het een verschil van 
180°. Onthoudt dit goed. 

 Tja, dan is natuurlijk ook nog een combinatie van beide 
mogelijk. 
Een omgekeerde projectie vanaf een ander wp gemeten. 

 Sporadisch wordt er niet met graden maar met "mil" gewerkt. 
Dit is eigenlijk een militaire richtingaanduiding. Heeft meer 
preciesie. 
360° = 6400 mil. Ook wel 6400 duizendsten genoemd.  



 

 

 

Kruispuntroute 

De kruispunten-pijltjesroute is een variant op de gewone 
kruispuntenroute.Wegen wordt getekend als enkele strepen. De weg waar 
je vandaan komt wordt aangegeven met een bolletje. De weg die je in 
moet slaan is voorzien van een pijlpunt. 

 
 
Helicopterroute 

 
De lijnen zijn genummerd, de nummers geven aan in welke volgorde je de 
lijnen moet gebruiken en de hoek die de lijnen maken ten opzichte van het 
noorden geeft het aantal graden aan die je moet pijlen bij een kruising om 
de juiste afslag te kunnen nemen. 
 
 
Bolletje-pijltje route 

Het bolletje (dikke 
punt) staat voor het kruispunt. Het pijltje geeft aan welk pad van de 
splitsing gevolgd moet worden. Soms geeft men de niet te volgen paden 
aan met een stomp lijntje (zonder pijlpunt). Dat is vooral handig bij 
veelsplitsingen, of gewoon om de zoveel tijd zodat de hikers uit kunnen 
vinden of/waar ze fout gelopen zijn. 
 

Seinvlaggen 

 
Gebarentaal 

 
 
Semafooralfabet 

 
 
 
Runen Alfabet 

 
 



 
Binair 

 
 
 
 
Moon Code 

 
 
Runen alfabet 

 
 
GSM alfabet 

 
 
Coordinaten systemen 
WGS84     - 51° 40.234' 5° 06.646' 
Ned grid   - X135877 Y409121 
US nat grid – 31 UFT 4595926508 
UTM   - 31 U 645959 5726508 
Zweeds grid - 761114 5780458 
 

 

 

 

Hoe maak je een kruispeiling. 

Gegeven zijn 4 coördinaten. Bestaande en/of nieuwe. Voer deze 
zonodig in op je GPS. 
Probeer ze op het scherm alle 4 in beeld te krijgen. Teken het 
eventueel na op papier zodat je zometeen de volgorde goed kunt 
zien bij de volgende stap.  

Een route maken. 

Nu ga je op de GPS een route maken waarbij 2 lijnen elkaar 
kruisen.  
Selecteer in de routeplanner het wp dat linksboven staat, voeg toe 
en kies vervolgens het wp dat rechtsonder staat.  
Als 3e kies je het wp rechtsboven en als 4e het wp linksonder.  
Je kunt dat mooi oefenen in Mapsource. Uiteindelijk krijg je een 
route die zich kruist. De kruising is het nieuwe wp. Markeer daar 
het nieuwe wp. 

 

Je kunt natuurlijk ook deze route op het scherm laten staan en naar 
de kruising lopen. Maar het is altijd handiger om dat punt even op 
te slaan. 

 


