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Er zijn veel nieuwe mogelijkheden in onze toertocht-
planner OnRoute 2008/2009. In deze cursus leggen 
we uit hoe je deze kunt gebruiken.

Van tracklog naar  route:

De Garmin-toestellen kennen een zogenaamde track-
log. Vooral de Zumo kan zo je ‘hele vakantie’ onthou-
den.  Zeker met de al eerder besproken servicepack 
1 is het nu eenvoudig mogelijk zo’n track in OnRoute 
te importeren. Kun je daar dan ook meteen een per-
fecte route van maken? Ja en nee...

Stel: je bent afgezakt naar het zuiden van Europa en 
hebt een prachtige route ontdekt, parallel aan de 
Route du Soleil. Schiet volstrekt niet op, maar wàt een 
bochten, bochten en nog eens bochten in een boven-
dien fantastisch landschap. De moeite waard om te 
delen met anderen die, net als jij, de voorkeur geven 
aan genieten in plaats van ‘kilometers vreten’. 
Als je met een Garmin toestel werkt kon je altijd al die 
tracklog eenvoudig uitlezen en op de kaart afl ezen 
waar je geweest was. Maar vervolgens moest je die 
wel handmatig vertalen in een route. OnRoute doet 
dat vanzelf. Maar doordat track en kaart nooit voor 
honderd procent overeenkomen is het toch een beet-
je oppassen.

Hoe importeer je? Met geduld! 

We gaan uit van de Garmin Zumo. Sluit je Zumo aan 
op de PC en wacht geduldig af tot de PC het toestel 
herkent. Je zult zien dat je op het beeldscherm kunt 
kiezen voor ‘annuleer’ maar doe dat niet! Het toestel 
is druk bezig om alle opgeslagen tracks, routes en 
waypoints naar een voor de computer leesbaar be-
stand over te zetten, en dat duurt even. Hoe langer je 
tracklog en hoe meer routes aanwezig, hoe langer dit 
proces duurt. Is het toestel klaar dan zie je vanzelf dat 
er een nieuw toestel herkend is. 
Windows opent dan automatisch een aantal scher-
men, die je weer af kunt sluiten.
Start nu OnRoute en kies linksboven voor:
bestand-import-routepuntenlijst.  
Kies uit die lijst het bestand ‘current’ en je ziet een 
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nieuwe lijst, met onderin een heleboel bestanden met 
de naam ‘active log’. Zoek de datum/tijd op van de 
etappe die je wilt importeren en druk op ‘OK’
Je ziet: de gekozen track bevatte 2022 punten, 

maar onroute gaat die helemaal automatisch ‘terug-
vertalen’ naar een ‘werkbaar’ aantal routepunten. In 
dit geval is de route keurig vertaald naar achttien via-
punten; met start en eindpunt twintig in totaal.
 

De kans bestaat dat routepunten net naast de weg 
staan. En dat je daardoor aanwijzingen krijgt die dan-
wel onbegrijpelijk zijn danwel domweg niet kloppen. 
Het is daarom zaak om de ‘vlaggetjes’ één voor één 
na te lopen en eventueel te verplaatsen. Dat is vrij 
makkelijk: In de routebeschrijving links zie je de vlag-
getjes ook staan:  Als je dat klikt op zo’n vlaggetje 
verspringt de kaart er automatisch naar toe. Zorg dan 
wel dat je voldoende inzoomt.
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