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7. Kaarten

7.1 Waarom een kaart?
Digitale kaarten op je fish finder. Erg handig als je op 
groot water zit en wilt weten waar je bent of hoe je 
naar een andere plek komt. Navigeren dus.

De betere kaarten geven ook informatie over 
brughoogtes, sluisbediening, jachthavens, etc. Alles 
wat voor watersporters belangrijk kan zijn.

 
Op goede digitale kaarten zijn ook de dieptes door 
de kaartenmaker geladen:

 
Je kunt zo de interessante spots vooraf of ter plekke 
bepalen.

Heb je eenmaal een goede stek gevonden, bewaar 
deze dan als waypoint zodat je de stek later kunt 
terugvinden.

Ook kun je met kaarten achteraf terug zien waar je
allemaal geweest bent (sporen of tracks aanzetten).

 
7.2 Kopen
De meeste fish finders hebben een eenvoudige kaart 
aan boord. Veel meer dan aangeven waar het water 
is, doet deze niet. Vergelijk het maar met Google 
Maps:

Geen dieptes, geen boeien, niets…
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Wil je dit zien:

 
dan zul je een kaart moeten kopen. Bekende merken 
zijn bijvoorbeeld Navionics, BlueChart en C-Map. 
Deze worden geleverd op een SD kaart die je in de 
fish finder steekt. Qua gebruiksgemak hebben wij de 
voorkeur voor Navionics en BlueChart.

Als je een kaart koopt, krijg je meestal een jaar
updates erbij. Hierin zit de laatste data die de
kaartleverancier verzameld heeft. Na dat jaar kan je
een abonnement nemen voor updates. Dat is echter
niet verplicht: de kaart blijft het gewoon doen.
Hij wordt alleen niet meer geactualiseerd.

Je zult aparte kaarten moeten kopen als je in meerdere
landen wilt vissen (of een duurdere kaart met groter
gebied).

7.3 Pas op, kijk uit!
Als je kaarten heel belangrijk vindt, controleer dan
van tevoren goed of de fish finder een (micro) SD
kaart slot heeft. Daarop worden de kaarten namelijk
geleverd. Heeft jouw fish finder geen SD kaart slot,
dan kun je deze kaarten niet laden en moet je het 
doen met deze kaarten die er al op zitten.

Notabene: zelfs binnen één specifiek merk/model
worden er modellen geleverd mét en zonder SD
kaart slot. Laat je dus goed informeren.

7.4 Zelf kaarten maken op het water
Een hele mooie functie voor fish finders is het maken
van eigen kaarten. Met een deftig woord bathy-
metrische kaarten.

Bij Navionics heet dit Navionics Sonar Chart Live.

 
Het werkt als volgt: je zet Navionics SonarChart Live 
aan en vaart over een bepaald stuk water dat je in
kaart wilt brengen. De fish finder zal vervolgens de
GPS locatie en sonardiepte snel combineren en op het
scherm zetten. Door dit continu te doen, wordt een
gedetailleerde dieptekaart gemaakt.



Op zich was de kaart links zoals Navionics die levert,
niet slecht. Maar de eigen gemaakte kaart bevat
meer detail. En het kan ook zijn dat Navionics een
water niet in kaart heeft gebracht (nieuw water of
privé water).

Je hoeft niet het water eerst in kaart te brengen
voordat je kunt vissen. Je kunt Navionics 
SonarChart Live gewoon aanzetten en gaan 
vissen. Terwijl je vaart, wordt de eigen kaart 
over de bestaande kaart heen geprojecteerd. 
De beste resultaten worden bereikt door een 
dambord patroon te varen (eerst zwarte route, 
dan blauwe route:

Notabene: als dit een belangrijke functie voor je
is, stel dan zeker dat de fish finder Navionics 
SonarChart Live op het apparaat zelf 
ondersteunt. Bijvoorbeeld bij de Raymarine 
Dragonfly wordt Navionics Live SonarChart wel 
ondersteund, maar alleen via een aangesloten tablet 
met de Navionics Boating App.

Je kunt ervoor kiezen om de eigen kaart te uploaden
naar Navionics. Zij zullen deze data verwerken tot een
kaart met meer detail. Deze wordt dan via updates
aangeboden aan andere gebruikers. Je kunt ook
uploaden alleen voor eigen gebruik. Als je geen 
uploads doet: maak dan wel regelmatig een backup 
van jouw SD kaart (met de computer)!

Garmin heeft een vergelijkbare dienst. Daar heet het 
Garmin Quickdraw Contours. Verzamelde gegevens 
kunnen gedeeld worden via Quickdraw
Community op Garmin Connect, maar delen is niet
noodzakelijk.
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7.5	 Zelf	kaarten	maken	/	off-line
Een andere manier om zelf kaarten te maken, is door 
op het water de data te verzamelen en deze later te 
verwerken. 

C-Map is een grote kaartenleverancier die dit onder-
steunt. Die hebben C-Map Genesis geïntroduceerd 
om zelf kaarten te kunnen maken. Het werkt in 3 
stappen:

- Zet sonar logging aan
- Upload deze data naar C-Map Genesis (
 Wifi of SD kaart)
- De computer van C-Map Genesis verwerkt 
 de informatie
- Download de detailkaart naar de SD kaart om te  
 gebruiken in je fish finder

Bij het uploaden kun je aangeven dat de gegevens 
wel of niet gedeeld mogen worden met anderen.

Een nadeel is dus dat je niet direct het resultaat ziet 
op je fish finder terwijl je vaart. Daarentegen com-
bineert C-Map jouw gegevens met gegevens van 
anderen waardoor wellicht betere kaarten ontstaan.

Sinds september 2018 heeft C-map ook Genesis 
Live variant in het programma. Hiermee kun je dus 
ook op het water eigen kaarten maken terwijl je 
vaart. Deze werkt onder andere op Lowrance en 
Simrad.

7.6 Kaarten op het web
Op het internet zijn diverse nautische kaarten te vin-
den. Leuk om van achter je computer of tablet een 
plannetje te smeden.

Navionics	web	app:	https://webapp.navionics.com

 
Klik linksonder op het Navionics logo en kies  
SonarChart Live voor nog meer detail:

En Genesis Social maps: 
https://www.genesismaps.com/SocialMap

 



7.7	Eigen	kleuren
Op sommige duurdere toestellen is het mogelijk 
om de dieptekleuren aan te passen aan je eigen 
voorkeuren.

7.8	 Volgende	keer
Meer informatie over het monteren van de transducer. 
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