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Hans Vaessen  |  MrGPS

Tips voor de 
routecommissaris
Nu de vakanties voor velen voorbij zijn, maar het weer nog prachtig, breekt 
de tijd weer aan van ‘ritten met de club’. En begint ook weer het gemopper 
achteraf: ‘Ze gingen allemaal links maar ik werd rechtsaf gestuurd. Altijd 
hetzelfde gezeur.’ Helemaal voorkomen is lastig. Maar er zijn wel wat 
praktische tips waardoor voortaan iedereen routecommissaris kan zijn!

Positie viapunten
Als ik een route voor me-

zelf maak, plaats ik de via-

punten redelijk willekeurig. 

Maar als hij door een hele 

groep moet worden ge-

bruikt, loont het om nèt 

iets nauwkeuriger te werken. Let daarbij een beetje op de 

logica van het toestel: Een zumo zal de meeste viapunten 

aankondigen. Als zo’n viapunt vlak vóór een kruising staat, 

komt de melding van de afslag pas nadat je dat viapunt ge-

passeerd bent. Als je vooral op het ‘geluid’ rijdt kan dat be-

tekenen dat je ineens heel snel je knipper aan moet zetten. 

Het is dus beter om viapunten net ná de kruising te zetten. 

Precies OP de kruising is eigenlijk nóg beter. Vroeger, bij 

de Streetpilot, moest je dat juist NIET doen . tegenwoordig 

heeft het als voordeel dat het viapunt dan (meestal) hele-

maal niet afgeroepen wordt. En dat rijdt wèl zo rustig. Pas 

hier echter tòch een beetje mee op: viapunten op kruisin-

gen hebben twee nadelen: je hebt meer viapunten nodig 

(het punt weet immers niet dat je rechstaf moet...) maar 

bovendien: je maakt sneller een foutje. Niets vervelen-

der dan een viapunt dat uiteindelijk net links van de 

kruising belandt, terwijl je rechtsaf moet. Mijn advies 

dus: zet ze net ná de kruising! (of werk super-

nauwkeurig).

Het uitzetten van de route
Het beste is om de route vervolgens nog een keer na te 

rijden; er kunnen immers altijd nog verrassingen in zitten. 

Zeker als het een erg lange route is kies ik er zelf liever voor 

om hem éérst achter de computer op te zetten en pas dan 

de eerste keer te gaan rijden. De kleine aanpassingen die ik 

vervolgens op basis van de tracklog doe geloof ik dan wel: 

nòg een keer narijden is dan meestal niet nodig.

Natuurlijk: je kunt gewoon de route rijden en vervolgens 

thuis achter de computer de track ombouwen tot route. 

Doe dat liefst handmatig. Ik weet: er zijn wel conversie-

tooltjes beschikbaar, maar de kans op routepunten naast de weg 

is dan erg groot.

Teken de track dus met de hand over. Werk daarbij in grote lijnen: 

eerst de ‘uiterste punten’ van de route en gaandeweg de viapun-

ten toevoegen om de route meer in overeenstemming met de 

track te brengen. Met andere woorden: eerst A, B, C, D en E zo-

danig plaatsen dat je de rondrit globaal te pakken hebt en pas 

daarna de tussenpunten. Dat voorkomt namelijk dat je onnodig 

veel viapunten in je route hebt zitten. Niet alleen klept Bep dan 

nòg meer; bovendien is de kans op fouten groter.
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