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OnRoute 

Deel 3 het laden van de route in het toestel
Vorige maand hebben we gezien dat je met 
de motorkaart ook heel makkelijk een route 
in het toestel zelf kunt maken. En dat is 
vooral handig voor de ‘spontane rit’. Maar 
natuurlijk kun je ook nog steeds een route 
voorbereiden op de computer. En dus ook 
uitwisselen met anderen.

Merk op: het eerste viapunt na de start is ruim 
voorbij Arnhem. De route gaat echter toch over de 
Posbank. Bij het controleren of de route in orde 
blijft gaan we daar extra op letten. Als eerste stu-
ren we de route rechtstreeks vanuit Mapsource 
naar een Zumo 660. Een druk op de knop ‘verzen-
den naar apparaat’. 
In het toestel kiezen we voor WAARHEEN > AAN-
GEPASTE ROUTES en selecteren we ‘m uit de lijst. 
Als eerste kijken we naar de afstand: die is keurig 
167 km gebleven en dat doet vermoeden dat de 
route helemaal intact is. En als we goed kijken zien 
we dat de Posbank inderdaad keurig intact is ge-
bleven.

En dat klopt ook: Bij de 660 is het zo dat aan een 
route, mits in dezelfde versie kaartmateriaal ge-
maakt, die meteen geïmporteerd wordt niets veran-
derd. Bij de Streetpilots net zo. Maar we kunnen een 
route ook opslaan als gpx-file en dan pas later im-
porteren. Dan kun je immers honderden routes 
meenemen als je dat zou willen. Bijvoorbeeld op 
een SD-kaartje. Dus we proberen ook even wat er 
gebeurt als we de route handmatig importeren. En 
dat is schrikken! Ineens is ie 279 kilometer lang! En 
bovendien deels op en neer over dezelfde wegen.

Motorkaart

Maar hoe zit dat nu precies met laden in het 
toestel. Kan iemand die de Motorkaart niet 

heeft jouw route probleemloos laden? Wat gebeurt 
er bij het herberekenen? Wat zijn de verschillen 
tussen de toestellen? Waar moet je onderweg mee 
rekening houden? En wat betekent dit alles bij-
voorbeeld voor de toercommissaris van de club? 
Wordt zijn leven er makkelijker van?
In deel 1 hebben we al gezien hoe we een route in 
Mapsource maken, dus dat gaan we niet opnieuw 
doen: we gaan uit van een prachtige route over de 
Veluwe en door de Achterhoek, met vijf viapunten; 
totaal 167 km.
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