
 

 
 

Een zeemijl (M) is 1852 meter. Maar hoe komen wij daaraan?                  

De omtrek van de aarde is ongeveer 40.000 kilometer, een cirkel bestaat uit

360graden. Delen we de 40.000 km door de 360 graden, dan komen we op 111

kilometer.Eén graad is 111 kilometer.

Een lengte- of breedtegraad is onderverdeeld in 60 minuten.                  

Delen we 111 km door 60 minuten, komen we op het eigenaardige getal van 

1852 meter. De zeemijl kan opgedeeld worden in tien stukken van 185,2 meter,

kabellengtes genaamd. 

Een kabellengte is een lengtemaat in de scheepvaart en bedraagt exact 185,2 m.

Toen de zeemijl werd vastgelegd op exact 1852 m, werd ook de kabellengte

aangepast naar 1/10 van een zeemijl op 185,2 m.

De afstand tot andere schepen worden gegeven in zeemijlen en tienden van

zeemijlen, kabellengtes. 

In de spreektaal heeft men het over het algemeen over 'een kabel'.

1 minuut van de staande rand op de zeekaart is gelijk aan 1 zeemijl (nautische

mijl).Oftewel 1 knoop. Een knoop is een zeemijl per uur. Vaart u schip 5 knopen, 

dan legt uw schip 5 x 1852 meter per uur af.



 

Het coördinatenstelsel wordt gebruikt om posities op aarde aan te geven. Dat

doen we door de breedte en de lengte weer te geven. De evenaar deelt de

aarde op in het noordelijk en het zuidelijk halfrond. 

Op de staande rand van de kaart staat dan ook een N van North of S van

South.

Op welke breedte je zit kun je op de staande (verticale) kaartrand aflezen.

Op de evenaar zit je op 0 graden en op de noord- en zuidpool op maximaal

90 graden noorder- of zuiderbreedte. Iedere graad is verdeeld in 60

minuten en iedere minuut is verdeeld in 10 tienden van een minuut. 

Op de kaart staan zwart-wit geblokte randen met minuten. Let erop dat

de minuten op de ene kaart verdeeld zijn in tien vakjes, ieder vakje is dan

een tiende van een mijl. Op andere kaarten is elke minuut opgedeeld in 5

vakjes, die elk overeenkomen met 2 tienden van een minuut. De

horizontale lijnen op de kaart die de noorden- of zuiderbreedte aangeven

heten parallellen. Die lopen parallel aan de evenaar. Meridianen zijn

verticale lijnen van de noordpool naar de zuidpool die de lengtegraad

aangeven. De 0 graden meridiaan die door Londen/Greenwich loopt, deelt

de aarde op in twee delen, het oostelijk en westelijk halfrond. De

meridianen nemen toe tot 180 graden naar het oosten en 180 graden

naar het westen. Op de liggende (=horizontale rand) rand in de kaart kun

je aflezen of je op het (E) oostelijk of (W) westelijk halfrond zit.



 


