Met iPad (tablet) het water op !

Sjef van Geffen
Chippy 29-11-2013

Voorbereiding begin jaar


Check map/kaart updates, nieuwe apps ?



(Nieuwe manuals toevoegen ?)



Getij tabellen toevoegen (via live.getij.nl)
tbv HP33: Delfzijl, Harlingen, Hoek van Holland, Vlissingen

Tochtplanning






Navionics op tablet →
thuis plan maken
Bv. NrdSch-R'dam = 22.5nm
Weerbericht via weersites
(weer.nl, Zilt )
Getij en vertrek plan 5hr na
HW HVH

2
5hr na HW-HvH

6hr na HW-HvH

1
5hr na HW-HvH

Navigatie (plotter/tablet)








Elektronisch veel goedkoper/nauwkeuriger dan papier
NL-Kust(1801+1811+1813)+NL-ANWB= ± € 300,Navionics UK&Holland (iPad) = € 50,- (iPhone € 25,-)!
Je ziet waar je bent !
Wie houdt BaZ's bij ?
Tablet: goedkoop alternatief plotter
(Plotter ± € 1000, kaart ± € 250, update ± € 150)

Maps/kaarten: raster of vector!
Raster: RNC, ANWB, Ozi, WinGPS, US-NOAA
Vector: ENC, Navionics, Blue Chart, C-map



iPad: iNavx, Navionics, Garmin, . . .
Android: Navionics, . . .
Android raster: Androzic leest ANWB, OziExplorer

Voor navigation IOS apps: i-Marine Apps

GoodReader app iPad
Mi beste app voor iPad voor pdf, txt, (images, video)
iPad gesloten systeem
tov Android/PC:
Bij PC/Android kun je folders/
mappen maken naar eigen
inzicht met data. Je kunt de
data met alle apps (proberen te
openen.
Bij iPad bepaal je bij
binnenhalen data, met welke
app. je die opent.
Bij sommige apps (oa.
GoodReader) kun je zelf wel
data organiseren
Idem:
- FileBrowser
- FileExplorer

AIS op iPad/tablet
AIS receivers (bv):
- AdvanSea AIS RX-100
- WatchEye EyeSea
(NMEA-in, USB, NMEA-out)

AIS NMEA 38.4kB  serial to
WiFi converter  WiFi to iPad
(3G version with GPS!)
Software:
- WatchEye
- DigitalYacht AIS
- iNavx + Navionics
(Nog) niet werkend op iPad,
wel op OpenCPN (via USB) !

AntennaScout KM10 € 65 totaal +/- € 300 (HW)

€ 75

Interessante apps
- Varen doe je samen (app update aut., .pdf niet !)
- EverNote: aantekeningen op tablet/phone/PC !
- TideApp, TidePlanner

- GPS Data
- Android netwerk tools: Fing,

IP-tools, WiFi Analyser

Voordelen iPad/tablet




Altijd alles bij de hand, kaarten, getij, manuals, bootinfo, . . .
Je neemt hem mee naar huis/cafe, plant daar je tocht;
op de boot wil je varen! (idem navigatie systeem auto)



Thuis kun je hem organiseren (bootplotter blijft op boot . . .)



Low power (~ 10hr accu, veel langer op boordaccu !)





Apps updaten (vrijwel) automatisch !
Bij echte plotter moet je zelf updaten (+ dure updates !)
Gebruik na/buiten het varen (hoe dikwijls gebruik je plotter?)

Android
Voordelen:
- Open systeem, veel standaard aansluitingen (USB, (Micro-)
HDMI, . . .)
-

Data zelf organiseren: books/manuals, video, foto's (in folders a la PC
(Apple laat dit voor IOS niet toe!)), soms via wisselbare SD-card

-

Goedkoper (veel konkurrentie)

Nadelen:
- Minder (watersport) apps

Navigation: voor raster maps Androzic ! (pakt ANWB kaarten,OziExplorer,

Tablet/phone nieuwe “Zwitsers zakmes”


Info verzamelen (internet)



Communication: phone, email, Skype, WhatsApp,. . .



Media: video, foto, music, e-book, manuals, . . . (DVB-T)



(Wereld)klok / wekker / timer / kalender/ agenda / rekenen



Lamp (bijlichten in donker(e) ruimtes



Bubble level (vlak/hoekmeting in graden tot 0.1° !), kompas !?!



Camera: foto's, time lapse, video, . . .



Notitie boek (EverNote op phone/tablet/PC !)



WiFi netwerk analyser

Voor watersport apps: i-Marine Apps

Organiseer links:
Homepage:
Op alle devices (ook werk)
hetzelfde:
(Via Kompozer 7.10 )

Conclusie



Bepaal wat je hobby is varen of tablet (of beide?)
Bepaal wat je nodig hebt en leer daar mee te
werken



Zorg voor backup als je hoofd app uitvalt (phone)



Veel vaar plezier en succes met de info

Bjj vragen:
E-mail: svg@svgeffen.nl
Tel: 06-1070 2234

