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2.2

Rich�ng bepalen in het landschap
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Doel
• De rich�ng van een zichtbaar merkpunt in graden uitdrukken.
Methode met plaatkompas
Houd het kompas op heuphoogte horizontaal vast. Viseer (of schiet) de rich�ngspijl op
het kompas in de rich�ng van het te meten merkpunt.
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Draai het naaldhuis van het kompas tot de kompasnaald samenvalt met het noordteken
(de pijl die het noorden aanduidt in het naaldhuis).
Het azimut is het getal dat aangeduid wordt door het indexteken (de vaste instelpijl)
van het kompas.
Methode met plaatkompas

Methode met spiegelkompas
Open het kompas en duw de spiegel helemaal open (tot hij onder een hoek van 45°
staat). Houd het kompas op ooghoogte horizontaal vast. Houd het kompas zo ver van
het oog verwijderd dat het touwtje aan het kompas gespannen is.
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Viseer (of schiet) met het kompas in de rich�ng van het te meten merkpunt. Zorg ervoor
dat het touwtje, het kompas en het merkpunt zich op één rechte lijn bevinden.
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