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AppArAtuur GemAkkelijk nAviGeren

Altijd weten
wAAr je bent...

Als je altijd op hetzelfde stukje water vaart, is een kaartplotter op je dagboot geen 

voordehand liggende voorziening. je kent de weg per slot van rekening als je broekzak. 

Ga je geregeld ook wat verder van huis, dan heeft een compact navigatiesysteem wel 

degelijk zo zijn voordelen. Garmin, raymarine en Simrad leveren dergelijke systemen: 

waterdicht en – niet onbelangrijk – ook in fel daglicht uitstekend afleesbaar.

HAnS pApenburG

Op een motorkruiser is een kaartplotter, al dan niet als on-

derdeel van een uitgebreid navigatiepakket, tegenwoordig 

heel gewoon. Op een kleine open boot kan zo’n plotter 

echter wel degelijk ook heel handig zijn: je kunt heel ge-

makkelijk de te varen route invoeren, je weet steeds precies 

waar je bent en als je op getijdenwater vaart, dan hoef je 

geen ingewikkelde koersberekeningen te maken om toch 

precies de juiste koers te varen. 

een van de opties, als je het jezelf graag gemakkelijk maakt, 

is om een navigatieprogramma te installeren op je laptop, 

tablet of smartphone. Het nadeel is echter, dat dergelijke 

apparatuur doorgaans niet echt waterdicht is. bovendien 

zijn de displays van deze apparaten bij fel zonlicht vaak niet 

of nauwelijks af te lezen. kies je voor een ‘echte’ plotter, 

dan heb je daar geen last van; deze apparaten zijn water-

dicht en tegenwoordig bovendien zo gemaakt dat je ze 

zelfs op de meest zomerse dag nog prima af kunt lezen. 

Daarnaast kun je op zo’n plotter vaak heel gemakkelijk en 

relatief goedkoop een fishfinder koppelen. leuk: dan weet 

je onderweg niet alleen je eigen positie, maar ook waar vis 

zit. Handig, als je onderweg een hengeltje wilt uitgooien. 

SportviSSerS
De koppeling met de fishfinder berust niet op toeval. Sport-

vissers gebruiken dit soort apparatuur al jaren en juist 

omdat zij wereldwijd een enorme markt vertegenwoordi-
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gen, is er door diverse fabrikanten volop geïnvesteerd in dit 

soort apparatuur. Garmin ziet inmiddels een groeiende 

markt voor haar ‘combi-units’, terwijl raymarine het nodige 

succes boekt met de Dragonfly. bij Simrad werd de toege-

nomen vraag naar betaalbare navigatiesystemen vertaald 

in twee gloednieuwe stand alone-plotters: de GO5 en GO7.

GArmin
Garmin signaleert al enkele jaren een toenemende vraag 

naar haar ‘combo-units’: een combinatie van gps-ontvan-

ger en fishfinder. volgens deze producent is dat onder meer 

te danken aan de huidige techniek, die het mogelijk maakt 

om dergelijke apparaten relatief goedkoop te produceren. 

Zelf levert het bedrijf voor € 429,00 de echomap Chirp 

42Dv, inclusief een aan de spiegel van de boot te monteren 

Downvu transducer. je hebt dan een eenvoudige plotter/

fishfinder, met een 4” display. Aan het apparaat kan even-

tueel ook een AiS-ontvanger of zelfs motorinformatie wor-

den gekoppeld. Wil je een plotter met een grotere display 

en meer mogelijkheden, dan kom je bij Garmin uit op de 

GpSmAp527. De prijs ligt dan echter direct ook een stuk 

hoger: € 749,-.

rAymArine
Ook raymarine zag de vraag naar gecombineerde plotters/

fishfinders de afgelopen jaren groeien en ontwikkelde om 

die reden de Dragonfly: een dieptemeter en fishfinder in 

een betaalbaar en zelfs met koude en natte vinger eenvou-

dig te bedienen apparaat, met sonar en ‘chirp downvision’. 

De drie prO-uitvoeringen zijn bovendien uitgerust met gps 

en wifi. 

Chirp downvision is een techniek waarbij je de bodem van 

het vaarwater in een fotoachtig beeld te zien krijgt. Wrak-

ken, stenen, mosselbanken... chirp downvision brengt dat 

allemaal in beeld, op een manier die zich ook door een 

minder geoefend oog tamelijk gemakkelijk laat interprete-

ren. De Dragonfly 4prO, 5prO en 7prO combineren deze 

functie met die van een kaartplotter. met deze drie model-

len is het zelfs mogelijk om je eigen waterkaarten te maken, 

op basis van de dieptegegevens die onderweg worden ge-

meten. De vanafprijs voor de Dragonfly 4prO met een 

C-mAp navigatiekaart voor europa bedraagt € 379,95. Ook 

raymarine levert naast de Dragonfly een serie eenvoudige 

kaartplotters, die qua navigatie en gegevensmonitoring 

meer mogelijkheden bieden. Het instapmodel, de a65, kost 

€ 840,95. Deze plotter heeft een 5,7” display en biedt alle 

functies die je van een moderne plotter mag verwachten.

SimrAd
bij fabrikant navico is Simrad het merk dat zich voorname-

lijk richt op motorboten en ook hier is de toenemende vraag 

naar navigatieapparatuur voor kleine boten niet aan de 

aandacht ontsnapt. 

1 Garmin Echomap Chirp 42DV.

2 Raymarine Dragonfly 5PRO.

3 Simrad GO5 XSE en GO7 XSE.

Onder het motto ‘haal meer uit uw dag op het water’ ont-

wikkelde Simrad speciaal voor compacte sportboten en 

kleine motorboten twee eenvoudig te bedienen kaartplot-

ters: de GO5 XSe en de GO7 XSe. De apparaten hebben 

een helder multi-touch display van respectievelijk 5” of 7”, 

terwijl de kaartplotter geschikt is voor onder meer navio-

nics, CmAp en insight. met insight kan de gebruiker eigen 

kaarten aanmaken, min of meer vergelijkbaar met de ma-

nier waarop dat ook mogelijk is met de Dragonfly van ray-

marine. via het internet kunnen deze kaarten worden 

gedeeld met andere insight-gebruikers. De GO5 XSe en 

GO7 XSe hebben een ingebouwde 10 Hz gps ontvanger 

en tevens wifi-toegang. via de webshop van navico kun-

nen allerlei updates rechtstreeks worden geïnstalleerd. Ook 

kun je via de multifunctionele display bijvoorbeeld de ge-

luidssysteem bedienen aan boord en de data van de motor 

monitoren, zoals bij dit soort apparaten tegenwoordig ge-

bruikelijk. Als de plotters worden aangesloten op een spe-

ciale transducer, kun je ze ook gebruiken als fishfinder, als 

voorwaarts gerichte scanner en als chirp-sonar. Daarnaast 

zijn de plotters voorzien van de eerder dit jaar door navico 

geïntroduceerde tripintel-technologie, die het mogelijk 

maakt om een vaartocht slim te plannen op basis van 

onder meer snelheid en brandstofverbruik. De GO5 en 

GO7 zijn te koop vanaf € 664,29 en € 785,29.

meer informatie over de kaartplotters en fishfinders van 

Garmin, raymarine en Simrad is te vinden op hun web-

sites: garmin.nl, raymarine.nl en simrad.nl. 
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wAterdicht en ook 
in fel zonlicht 
Goed AfleeSbAAr


