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Inhoud 

• Samenvatting Oorzaken en verschijnselen van Getijden 

 

• Rekenen aan waterstanden  

• Rekenen aan getijstromen 
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PZV Zeezeilvereniging 

• Deze presentatie is gemaakt als middel voor instructie bij de PZV Zeezeilvereniging 

• PZV brengt booteigenaren en opstappers bij elkaar, de ervaring van beide varieert van 

beginnend opstapper tot ervaren schipper 

– Opstappers  

• willen kunnen zeilen 

• brengen kennis en ervaring in 

– Eigenaren   

• kennis en ervaring opdoen, bijv. van tochten of opstappende ervaren schipper 

• zoeken bemanning voor bijvoorbeeld aanbrengtochten in de vakantie 

• Met plezier leren en uitwisselen van kennis en ervaring is basis van de vereniging 

• Geen zeilopleiding: daarvoor zijn voldoende zeilscholen 

• Praktijk o.a. trim- en oefenweekends; winteravonden met lezingen en praktijk 

• Elk jaar Hemelvaarttocht 9 dagen naar Engeland met 20-25 boten 

• 250 à 300 leden uit heel Nederland; ligplaatsen idem 

• Bijeenkomsten rond Eindhoven, activiteiten op de Noordzee, in Zeeland en op IJsselmeer 

 

•Website: pzv-zeezeilen.nl 
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Samenvatting: vrij lopende getijgolf 

• Het getij is een golf 

• In vrij lopende getijgolf is de stroom maximaal tijdens HW en LW  

                     (op de top en in het dal van de golf) 

• De kentering is HW-3 en HW + 3; halverwege HW en LW 

• Rijzen en dalen van het water op een bepaald punt volgt uit het verschil van de 

horizontale stroming links en rechts van dat punt 

• Dit zijn ook de karakteristieken van een vrij lopende watergolf  

stijgend water dalend water 

plaats 

HW LW 300-2000 mijl 
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Springtij en doodtij 
• De aarde draait om haar as: zonsgetij elke 12h 

• De maan is na 24h 50 min weer op haar hoogste 
punt: maansgetij 12h 25m 

• Elke 29,5 dagen staan zon en maan weer in 
(ongeveer) dezelfde positie 

• De invloed van de maan is circa 2,2 keer zo groot 
als die van de zon 

• Het verschil van de twee periodes veroorzaakt 
springtij en doodtij: maximaal tijverschil, springtij, 
bij (A) en minimaal verschil, doodtij, bij (B).  

A B A B 
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De declinaties van zon en maan 

• De hoogtes van zon en maan boven de 
horizon veroorzaken elk hun eigen 
dagelijkse ongelijkheid; deze zijn meestal 
niet in fase. Soms versterken ze elkaar  

• Omlooptijden en declinaties van zon en 
maan bepalen ca. 90% van de getijbeweging 
(meestal zijn 37 effecten voldoende)  

• Op een vaste lokatie valt bij een bepaalde 
maanstand het hoogwater op een vaste tijd  
(vb. bij springtij is het in Vlissingen altijd 
hoogwater rond 0230 en 1400 UT) 
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De getijgolf rond continenten 

• De lijnen zijn de plaats van hoog 
water ten gevolge van de maan 

• De getallen geven de uren na de 
doorgang van de maan door haar 
hoogste punt in Greenwich  

• De afstand van hoog water naar hoog 
water is 60 breedtegraden = 60 x 60 
mijl = 3600 mijl 

• De oceaan is 3 – 5 km diep, de diepte 
is 1/900 golflengte, de getijgolf is dus 
een echte ondiepwatergolf 

 

 

Positie van HW van het dubbeldaags maansgetij 
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De getijgolf buigt af en vertraagt op ondiep water 

Buiging achter Cabo Finisterre 

• Lagos  -0050  

• Lisboa  +0000 

• Vigo  +0050 

• La Coruña  +0110 

• Santander  +0120 

• Bayonne  +0100 

• Oleron  +0200 

• Lorient  +0200 

• Brest  +0220 

• Cherbourg  +0620 

• Dover  +0930 

 

 

 

  800m 

2000m 

1000m 

    80m 

    80m 

    70m 

    60m 

    40m 

De getijgolf buigt om Cap Finistere 

naar de Franse kust. 

Golffront parallel aan kust  => van 

Brest tot Bordeaux tegelijk HW/LW 
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Getijgolf in de Noordzee 

• De Atlantische getijgolf loopt om 

Schotland heen de Noordzee in 

(golfbuiging) 

• De halve golflengte 0h-6h is nu 4 

breedtegraden = 4 x 60M = 240M, dus 

de golflengte is 500M 

• Op 5 km diepe oceaan is dit 3600 M 

• De getijgolf is dus enorm veel korter 

geworden: de snelheid neemt af in 

ondieper water 

• In de Zuidelijke Noordzee zie je verdere 

vertraging (de lijnen liggen dichter bij 

elkaar), want daar is het nog ondieper 

 

 

Positie van HW dubbeldaags maansgetij 
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Zuidelijke Noordzee: om te onthouden 

Voor HW Dover loopt de stroom naar het zuiden (over de hele breedte) 

• Het HW loopt van Hull langs de kust naar Ramsgate 

• HW Lowestoft = HW Dover-1 

• Je kunt aan de Engelse Oostkust nooit goed van Z naar N naar een hoogwaterhaven 
(je moet tegenstrooms varen om op HW daar te kunnen zijn) 
 

 

Na HW Dover loopt de stroom naar het noorden 

• Aan de Belgisch-Nederlandse kant loopt het HW  
na HW Dover van Calais naar Den Helder 

• HW Vlissingen = HW Dover + 2 

• HW IJmuiden = HW Dover + 4  

• Een uur na HW IJmuiden is het LW Lowestoft,  
toch loopt de stroom op beide plaatsen naar het zuiden 
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Inhoud deze avond 

• Korte herhaling 

• Lokale getij-effecten 

• Rekenen aan waterstanden  

• Rekenen aan getijstromen 
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Rekenen aan waterhoogtes 

Wanneer is dit van belang:  

• Over een drempel willen:  

– Tollesbury, River Deben, 

Hoedekenskerke, wantijen Wadden 

– Sluizen die alleen rond HW draaien: 

Gravelines, Ouistreham, Antwerpen 

jachthaven 

 

• In ondiep water buiten de diepe geulen 

varen: Westgat, banken Thamesmonding, 

Wadden, ‘overal’ 

 

• Als je ergens wilt droogvallen, bv in 

Roscoff 
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Bronnen watertijden en waterhoogtes 

• Reeds Almanac 

• Lokale getijtafeltjes (de gratis boekjes 

in de winkels) 

• Getijtafels 

– Nederlandse HP33 geeft ook 

stroomkaarten en havenkrommes! 

• Beperkte gegevens op kaarten  

      (alleen sommige waterhoogtes) 

 

• Elektronische plotters 
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Reeds almanak  

• Alles wat in de Reeds staat wordt ook ergens 

uitgelegd (er zijn 8 hoofdstukken vóór de 

havengegevens!) 

• Zie 

– Abbreviations and Symbols 

– Vocabularies (woordenlijstjes per onderwerp) 

– Navigation met planning checklist 

– Tides 

• Iedere zeezeiler-schipper en -navigator 

hoort een (oude) Reeds in huis te hebben 

en te hebben gelezen 
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Engels 

• Engels is de voertaal op zee; je kunt er niet omheen….. 

• Nautisch Engels is niet moeilijk 

• Gebruik vertaallijstjes  en –boekjes 

 
Reed’s vertaallijstje: 
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Definities  Let op! 

• Dieptes t.o.v. Chart Datum 

• Hoogtes t.o.v. MHWS of HAT 

Alle definities op één plek (Reed’s): 

• Chart datum = referentievlak (nu meestal LAT). Staat altijd op de kaart vermeld 

• Range = Verval = HW – LW 

• Rise of tide = rijzing = de hoogte van het getij op een bepaald moment 

• Het tij kan hoger en lager staan dan deze gemiddelden; tot HAT en LAT! 

(Reeds) 
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Achterkant Imray kaart 

• De achterkant van elke Imray kaart geeft antwoord op veel opzoekvraagjes 

• Gemiddeld HW Spring etc worden berekend over een periode van 18 jaar 

• Alle stroomatlassen geven de stroomsterktes voor gemiddeld springtij 

en gemiddeld doodtij 
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Het referentievlak (Chart Datum) 

• Chart Datum en dieptes: Het referentievlak is het niveau ten opzichte waarvan alle 

dieptes en droogvallingen zijn gemeten 

•  Alle hydrografische diensten gaan over op LAT (Lowest Astronomical Tide) 

– Oudere kaarten hebben nog andere referenties (bijv. de oude Nederlandse 

referentie LLWS ligt boven de Waddeneilanden 30 cm hoger dan LAT) 

– Programma’s geven niet altijd aan welk referentievlak ze gebruiken! 

 

• Chart Datum in GPS (bijv. WGS84 en Eur1954):  

– GPS Chart Datum is vorm van het aardoppervlak die wordt gebruikt om uit de 

posities van de satellieten de plaats op aarde te berekenen 

– Chart Datum legt de positie vast ten opzichte van het evenaarvlak en de 

nulmeridiaan 

• Chart Datum bij GPS is voor ons alleen van belang voor lengte en breedte, 

niet voor diepte 

– Altijd in de GPS dezelfde Chart Datum instellen als die van de kaart 
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Kaartplotters 

• Lees de gebruiksaanwijzing en/of tutorials 

• Let op de chart datum bij gebruik naast papieren kaart 

• Verifieer je plotterpositie bij vaste landpunten: steiger, pier, sluis 
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Reeds: Lowestoft 

• Lowestoft is een Standard Port 

• Standard Port = haven waarvoor 

getijtafels worden gepubliceerd 

• Secondary port = haven waarvan de 

getijhoogtes en –tijden worden afgeleid 

van een Standard Port 

 

Duration is de tijd van LW 
tot het volgend HW: hier 
6h20m 

ML (Mean Level) is de gemiddelde hoogte 
van het zeeniveau boven het referentievlak  
(ongeveer midden tussen HW en LW) 

HW valt gemiddeld 1h33min 
voor HW Dover 
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Reeds: Tijden HW en LW  

Let op de details! 

Maanstanden 

Dagelijkse ongelijkheid 
van de hoog- en 
laagwaters! 

Tijd (UT) en 
hoogte (m) van 
HW en LW 
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Wanneer is het spring of neap? 
• Springtij valt bij het hoogste verval in de buurt van 

volle maan of nieuwe maan 

• HW en LW bereiken dan ook hun uiterste standen 

• Bij doodtij komt het HW op een laagste punt en het LW 
op zijn hoogste waarde 

• Springtij en doodtij vallen overal circa twee dagen na 
de bijbehorende maanstanden 

 

doodtij springtij 

Laatste  

kwartier 

Volle 

maan 
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HW-tijd secondary port 

Great Yarmouth is een Secondary Port: 

de getijgegevens worden afgeleid van de 

Standard Port Lowestoft 

Als HW Lowestoft valt rond 0300 

of 1500, is  HW Gt Y 35 min 

eerder dan in Lowestoft 

 

Gegevens Great Yarmouth: 

Difference van Dover, Mean Level 

en Duration 

HW Lowestoft is om 1805; dan is 

HW Southwold dus om 1730. 

LW Lowestoft om 2359, dan in 

Southwold 30 min eerder om 2329 
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Alderney (Braye Harbour) HW tijden 

• Als HW St Helier valt rond 0300 of 

1500 valt HW Braye 50 min later dan 

in St Helier 

• In dit geval is HW 40 min later als het 

HW rond 0900 of 2100 valt 

• Bij tussenliggende tijden vind je het 

verschil door het evenredige verschil 

te nemen (hier voor LW van belang) 
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Alderney (Braye Harbour) HW hoogte 

• Voor St Helier is MHWS  

(Gemidd. HW Spring) 11.0 meter 

• Om de HW hoogte in Braye te vinden, 

moet je bij deze waterhoogte 4.8 m 

aftrekken van de voorspelling voor die 

dag voor St Helier 

Bij de gemiddelde HW Neap 

stand van 8.1.m moet je van 

de HW-stand in St Helier  

3.4 m aftrekken  
 

Tussen Spring en Neap bereken je de correctie door 

interpolatie (op kladblaadje; volgende sheet) 
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Interpolatie correcties St Helier > Braye 
Maak een grafiekje op ruitjesblok;  
horiz. HW stand St.Helier, vert. de 
correctie voor Braye 

• Plot de twee punten en trek een 
lijn 

• Twee voorbeelden, 1 juni en 
1 feb (LT = Local Time) 

1 juni: in grafiek vanaf HW= 
9.4m omhoog, bij de lijn naar 
links: 4.0m aftrekken. 

Rijzing Braye: 9.4-4.0 = 5.4m  
om 0955LT (zomertijd!)  

9.4m 12.0m 

1 feb: vanaf HW=12.0 m 
omhoog, bij de lijn naar links: 
5.7m aftrekken. 

Rijzing Braye: 12.0-5.7=6.3m  
om 0751LT (wintertijd!)   
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Time differences: samenvatting 

• De HW en LW tijden worden alleen 

berekend voor de Standard Ports 

• Voor de Secondary Ports pas je de 

verschillen toe: 

– Bij tijden letten op eventueel 

verschil over de dag 

– Bij correcties waterhoogtes HW en 

LW interpoleren op kladblaadje 

 

Let ook op aanvullende 
informatie in de almanak bij 
de havens en bij de Passage 

Information 



Rekenen aan Getijden V2.1 28 © Arend Jan Klinkhamer 2013 

Getijcurve 

• De getijcurve van de Standard Port 

geeft het gemiddelde verloop van het 

getij (er kan altijd een afwijking zijn 

van dit gemiddelde!)  

– Secondary ports hebben altijd een 

curve vergelijkbaar met de Standard 

Port 

• Twee assen: 

– Hor. de tijd in uren t.o.v. HW 

– Verticaal de waterhoogte in tienden 

van het verval  

 

• Getijcurve loopt van LW naar LW  

(In dit plaatje verlengd na LW) 

• Vaak is er verschil tussen Spring en 

Neap aangegeven. Voor een moment 

daartussen moet je interpoleren. 
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Hoe laat kunnen we 2 feb Southwold in? 

• Diepgang schip 2.0m 

• De ondiepste plek in de aanloop 
is 0.4m 

• We hebben dus minimaal 1.6m 
rijzing nodig. We nemen 1.8m, 
20 cm reserve. 

 

• HW Lowestoft met daglicht is 
op 2 februari is om 1139 UT 

• Rijzing bij HW 2.5m, bij 
voorgaand LW 0.2m 

• Het is springtij 
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Correcties Southwold 

• HW Lowestoft  is 1139 UT  

• Bij de ingang van Southwold valt HW op 

Lowestoft +0035 (de NOTE!), dus  

HW Southwold is om 1214UT 

• Rijzing bij HW 2.5m, is ongeveer MHWS, 

dus geen correctie voor de hoogte nodig 

 

• Bij het voorgaande LW is de rijzing:  

0.2 (HW Lowestoft) -0.0 (difference 

MLWS) = 0.2m 
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Wanneer genoeg water Southwold? 

1. Zet rijzing LW 0.2m op de 

onderste as en rijzing HW 2.5m 

op de bovenste as (Merk op dat 

dit een forse spring is) 

2. Verbind deze door een lijn 

3. Benodigde rijzing 1.8m: trek bij 1.8m een lijn naar boven. 

4. Ga horizontaal naar de getijcurve (hier de springtijcurve) 

5. Ga bij de getijcurve naar beneden en lees de tijd af: 

 HW – 3.5h = 12h14 -3h30 = 08h44 

6. Is het na spring, dan interpoleren tussen spring en neap 

1  

2  

3  

1.8m 

4  

5  

1  

1  

De linkerzijkant is het 

referentievlak van de 

kaart; langs de bovenas 

zetten we de water-

hoogte bij HW, langs 

de onderste as die bij 

LW. 

MHWS etc voor 

Lowestoft staan er al. 

 

 

In ons geval:  

HW Southwold 1214;  

HW rijzing 2.5m  

LW rijzing 0.2m 

 1214 
0.2m 

2.5m 
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HP33 Nederlandse kust 

• De HP33 van de Nederlandse Hydrografische Dienst geeft de waterhoogten voor elk 

heel uur. Dan heb je de getijcurve dus niet nodig. 

• In deze getijdentabel zijn ook alle Nederlandse stroomatlassen opgenomen! 
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Regel van twaalfden 

• De regel van twaalfden werkt goed als de getijcurve redelijk 
op een sinus lijkt 

• Na HW of LW valt of stijgt het getij in: 

– het 1e uur:     1/12  van het totaal 

– het 2e uur:     2/12 

– het 3e uur:     3/12 

– het 4e uur:     3/12 

– het 5e uur:     2/12 

– het 6e uur:     1/12 

Je kunt de regel vanaf HW en vanaf LW toepassen 
 

Voorbeelden. Stel HW 6.0m, volgend LW 2m 

• Vraag 1. Hoeveel is het water 4 uur na HW gevallen? 

Antw:   Het verval is 4m. 

  1/12 + 2/12 + 3/12 + 3/12 = 9/12 = ¾ x 4m = 3m 

• Vraag 2. Tot wanneer hebben we nog minstens 2.5m water? 

Antw. 1/12 van het verval van 4m is 0.33m.  

Een uur voor LW staat er dus 2.0 + 0.33 = 2.33m.  

Twee uur voor LW staat er 2.0 + 3/12 x 4 = 3.0m. 

We hebben dus 2.5m tot circa 1.5 uur voor LW.  

 

LW 

HW 

1/12 1e uur 

2/12 2e uur 

3/12 3e uur 

3/12 4e uur 

2/12 5e uur 

1/12 6e uur 
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Twaalfden en Southwold 

• HW 2.5m, LW 0.2m 

• Wanneer hebben we tenminste 1.8m? 

 

• 1/12 van 2.3m is 0.19m 

• 1 uur voor HW staat er 2. 31m 

• Iets meer dan 2 uur voor HW is er genoeg 

water om naar binnen te kunnen 

 

• De methode met de getijcurve gaf  

3.5h voor HW, bijna 1.5 h eerder! 

• Het verschil valt nu aan de goede kant uit, 

het kan ook verkeerd uitvallen. 

• Twaalfdenregel alleen gebruiken als de 

getijcurve op een sinus lijkt 

• Werk met een getijcurve waar je kunt 

LW 

HW 

1/12 1e uur 

2/12 2e uur 

3/12 3e uur 

3/12 4e uur 

2/12 5e uur 

1/12 6e uur 

2.31m 

1.93m 

1.36m 

0.2m 

2.5m 
0.19m 

0.38m 

0.57m 
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Bijzondere gevallen 

• Weet of er in je vaargebied 

bijzondere gevallen zijn 

• Voorbeelden: 

– Poole 

– Solent 

– Hoek van Holland 

– Den Helder 

Den Helder 

Poole 

Portsmouth 
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Bladwijzer van Reeds  

• Alleen HW tijden en range (verval) 

• Mean range of Dover is 6.0m bij spring en 3.2m bij neap: hier van 2.5 tot 6.7!  
(vergelijking van feitelijke range en mean range Dover is belangrijk voor Engelse 
stroomatlassen!) 
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Getijgegevens in Imray kaarten  

Gegevens in kaarten zijn alleen 

bruikbaar voor een snelle oriëntatie 

als je HW Dover al in het logboek 

hebt staan 

 

(Voorbeeld is van Imray C1,  

Hook of Holland to Dover) 
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1801 zeekaart 

• Minder info dan Imray 

• Geeft een paar plaatsen in zee, 

helpt soms bij ondiepe banken 
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Frankrijk 

• Dezelfde getijtafels en 

dezelfde systematiek van 

Standaard en secundaire 

havens (ports rattachés) 

• Waterhoogtes op 5 cm 

nauwkeurig 

• In Bloc de Bord alles met 

Engelse vertalingen 
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De Franse ‘coefficient’ 

• De Coefficient van Brest (‘le coef’) geeft in één 

getal de sterkte van het getij in Frankrijk aan 

– In gebruik van Spanje tot België 

• Getal tussen 20 en 120, berekend uit: 

     100 x range Brest / 6.1m 

• Betekenis: 

  20:   zwakst mogelijke doodtij  (~LAT) 

  45:   gemiddeld doodtij           (MLWN) 

  70:   gemiddeld getij 

  95:   gemiddeld springtij         (MHWS) 

120:   hoogst mogelijke springtij   (HAT) 

       (ongeveer maart en september,  

        max in 2011: 118 op 21 maart) 

• Vaaraanwijzingen over stroomsterktes en 

drempels bij ondiepe havens verwijzen naar coef-

waarden 

• Ook gebruikt bij stroomatlassen 
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Weersinvloeden 

• De waterstanden worden beïnvloed door wind boven 5 Beaufort en door luchtdruk 

– Aanlandige wind veroorzaakt een verhoging 

– Aflandige wind veroorzaakt verlaging 

– De tijd van HW en LW kan tot een uur verschuiven door sterke wind 

• Bij hoge druk wordt de waterstand iets verlaagd 

– Een drukverhoging van 10 hPa boven de standaard druk van 1013 hPa verlaagt het 

zeeniveau met 10 cm 
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Stroom 

• Korte herhaling 

•  Lokale getij-effecten 

•  Rekenen aan waterstanden  

•  Rekenen aan getijstromen 

– Stroomatlassen 

– Uit zeekaart (wybertjes, Eng. diamonds) 

– Corrigeren voor Range Dover of voor Coefficient (Frankrijk) 
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Weersinvloeden 

Stroom wordt beïnvloed door wind: 

• Wind veroorzaakt na verloop van tijd een stroom van 2% van de windsnelheid: 

– Wind van 25 knopen (Bft 6) veroorzaakt een stroom van 0.5 kn 

– De stroom is circa 10° geruimd ten opzichte van de windrichting 
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Verband tussen verval en stroomsterkte 

• Als het verval (verschil HW en LW) op een ochtend groot is,  

moet er veel water worden verplaatst; 

dan is de stroom dus sterk! 

• Omgekeerd, bij een klein verschil van het HW en het LW is de stroom zwak 

• Je kunt dus uit de getijcurve de sterkte van de stroom afleiden 

Beter om het avondtij A 
mee te hebben dan B de 
volgende ochtend! 

A B 
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Stroomatlassen 

• In vele soorten 

• Stroomkaartjes in almanakken 

zijn vaak klein afgedrukt en 

hebben weinig detail 

• Losse stroomatlassen 

– Meer detail 

– Beter overzicht 

– Soms duurder 

– HP33 is een koopje! 
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Stroomatlas basis 

• HP15 Stroomatlas Wester- en Oosterschelde als 

voorbeeld 

• Referentiehaven is Vlissingen 

– Een blad per uur van HW-6 t/m HW+6 

• Bij elke stroompijl de stroomsnelheid in tienden van 

knopen 

– Bij gemiddeld doodtij 2.1 kn 

– Bij gemidddeld springtij 2.6 kn 

• Uniek aan Ned stroomatlassen is dat rijzend water is 

aangegeven (blauw)  
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Admiralty Tide Tables (UKHO) 

• Zelfde principe 

• Referentiehaven is Dover 

• Stroomsnelheid weer in tiende 

knopen, ongeveer op de plaats van 

de komma 

• Eerste cijfer bij gemiddeld doodtij, 

tweede bij gemiddeld springtij 

• Voorbeeld: 0.9kn en 1.6kn 
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Franse stroomatlas (SHOM) 

• De richting in graden is toegevoegd 

• Stroomsterktes weer bij gemiddeld 

doodtij en gemiddeld springtij 

– In Franse termen: bij coefficienten 

van 45 en 95 

• Gemiddeld tij is bij de Fransen en 

Engelsen anders gedefinieerd, maar komt 

op hetzelfde neer! 

• Veel gedetailleerder en nauwkeuriger dan 

de Engelse stroomatlassen  
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Zelfde gebied uit Reeds 

• Veel kleiner oppervlak per kaartje 

• Veel minder stroomgegevens 

• Goed als backup of voor snelle planning 
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Wybertje in zeekaarten 
Tabel geeft op de aangegeven plaats 

de stromingen tov HW-tijdstip in de 

aangegeven referentiehaven bij 

gemiddeld springtij en doodtij 

1801 

Imray 



Rekenen aan Getijden V2.1 51 © Arend Jan Klinkhamer 2013 

Interpolatie tussen spring- en doodtij 

• Kijk hoeveel dagen voor of na springtij 

• Voorbeeld: 

  2.1kn bij doodtij en 2.6kn bij spring 

• Verschil doodtij en springtij is 0.5kn 

• Verandering ongeveer 0.1kn per dag 

• Stel het is twee dagen na spring;  

geschatte snelheid 2.6 – 0.2 = 2.4kn 

 

• Bij snelheden van 2 knopen of minder is 

dit voor toerzeilen meestal voldoende  

• De stroom kan echter ook boven de 2.6kn 

of onder de 2.1kn komen! 

• Er is een nauwkeuriger methode die dit 

meeneemt. Elke Hydrografische Dienst 

heeft zijn oplossing; ze komen allemaal 

op hetzelfde neer.  Zie volgende plaatje 

Meestal is het getij anders dan 
dat van het gemiddelde springtij 

of doodtij!  
Hoe gaan we daar mee om? 
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Admiralty interpolatietabel 

• Voor in elke getijtafel staat deze interpolatiegrafiek met uitleg 

• Uitleg staat ook in Reeds 

• Je komt regelmatig buiten de gekleurde lijnen! 

1. Plot de stroomsterkte bij 
gemiddeld Neap op de 
blauwe lijn 

2. Plot de stroomsterkte bij 
gemiddeld Spring op de 
rode lijn 

3. Verbind de twee punten 

4. Trek een horiz. lijn met de 
range Dover van het getij 
van de gewenste dag 

5. Lees vanaf het snijpunt op 
de bovenkant de feitelijke 
stroomsterkte af; hier dus 
1.5 knoop 

 



Rekenen aan Getijden V2.1 53 © Arend Jan Klinkhamer 2013 

Franse interpolatie 

• Exact dezelfde methode  
(VE = Vive Eau = spring;      95 is gemiddeld springtij 
ME = Morte Eau = doodtij);  45 is gemiddeld doodtij 

• Langs de schuine rechterrand kun je ook de Range van Dover afzetten 
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Hand-interpolatie (voor liefhebbers)  

• Bruikbaar als je bij sterk springtij geen 
getijcurve hebt  

• Bepaal voor de referentiehaven het verval bij 
gemiddeld springtij (MHWS - MLWS) en 
gemiddeld doodtij (MHWN - MLWN) 

• Hier voor Vlissingen:  

Springtij: 4.9 – 0.5 = 4.4m 

Doodtij:   4.1 – 1.0 = 3.1m 

• Op 1 juni is het verval in Vlissingen  
‘s middags 3.9m (uit getijtafel) 

• Maak weer een kladgrafiekje:  

– Horizontaal de range Vlisingen 

– Verticaal de stroomsnelheid 

– Plot de punten 3.1m / 2.1kn en 
  4.4m / 2.6kn 

– Trek een lijn door de punten 

– Omhoog vanaf het verval 3.9m 

– Lees links de feitelijke stroom af: 
2.4kn 

• Alleen nodig bij sterke stromen 
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Interpolatie algemeen 

Gemeenschappelijk aan al deze correcties is: 

• Kijk voor de referentiehaven wat het verval is bij 

gemiddeld spring en gemiddeld doodtij 

• Kijk wat het verval is voor de periode dat je wilt varen 

• Corrigeer de stroomgegevens uit stroomatlas of wybertje 

voor het feitelijke verval 

 

• Met de Franse coefficiënt kun je bijna uit je hoofd rekenen 

als je onthoudt dat spring 95 is en doodtij 45 

(alle coefficiënten van het jaar staan in Reeds op 1 pagina, 

bij de gegevens van Brest) 
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Het Kanaal: de stroomsterktes 

Vooral bij Cherbourg, Kanaaleilanden en Cap Gris Nez sterke stroom  

8kn 

4.5kn 



Rekenen aan Getijden V2.1 57 © Arend Jan Klinkhamer 2013 

Hulpmiddel in de Thames stroomatlas  

HW tijdsverschil bij spring HW range verschil bij spring 

70% 

120% 

- 30 min 

+ 30 min 

Met deze kaartjes kun je op elke plek in de Thamesmonding je getij uitrekenen.  

De verschillen zijn aangegeven ten opzichte van de standaardhavens. Ook neapkaarten. 

Walton on the Naze 

0 100% 
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Samenvatting papieren bronnen 

• Gegevens zijn altijd per uur ten opzichte van een referentiehaven 

• Altijd twee stroomsterktes: bij gemiddeld doodtij en bij gemiddeld springtij 

• De feitelijke stroomsterkte op de dag zelf wordt afgeleid uit de sterkte van het getij.  

• Drie methodes in volgorde van toenemende nauwkeurigheid: 

– Op het oog door te schatten met het aantal dagen voor of na springtij; 

– Op het oog door de range van de dag te vergelijken met de havengegevens of met 

de Coefficient van Brest 

– Berekenen met een interpolatiegrafiek 

• Houd altijd rekening met lokale afwijkingen (zie almanakken en zeemansgidsen) 

• Houd rekening met beïnvloeding van stroomsterkte door het weer 

 

Brest, feb 2011 (WXTide) 
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Digitale bronnen 

• HP33D Ned Getijtafels 

• Ook ander hydrografische diensten 

leveren stand-alone programma’s 

– Meestal niet echt duur 

– Looptijd 1 of 2 jaar 

• Niet-officiële programma’s altijd 

vergelijken met een betrouwbare bron 

• WXtide (voor PC, gratis) 

– Geen duidelijke vermelding van 

refentievlak 

– Klopt vrij goed met Hydrografie: 

alle tijden binnen +/- 8 minuten, 

hoogtes binnen 8 cm van LLWS(!) 
(controle over 138 waarden begin 2011) 

• Apps op smartphone of tablet 

 

• Kaartplotters: ervaringen? 

 

HP33D 
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Vragen? 


