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Hij stuurt me 
het weiland in!
Iedereen die met een Zumo rijdt zal het herkennen: midden op een weg 
krijg je de melding dat je een viapunt hebt bereikt. Vaak ook nog eens links 
of rechts van de weg. Kan knap irritant zijn, want Bep klept daardoor de oren van 
je kop... Oorzaak is dan een ‘vlag’ of een ‘glitch’. En dùs gaan we het hebben over 
‘ontvlaggen’ en ‘ontglitchen’. 

Om te beginnen is belangrijk te bese� en dat er hierbij een 

verschil bestaat tussen enerzijds de Zumo350, anderzijds 

andere Zumo’s. In de videocursus over Basecamp wordt 

e.e.a. in detail uitgelegd en gedemonstreerd, maar hieronder al-

vast de essentie.

Eerst even uitleggen wat we bedoelen:

De vlag uit
Wat bedoelen we met vlaggen? Dat hoeven we niet uit te leggen. 

Die ken je. Je hebt een route overgezet naar je toestel en je ziet een 

hoop vlaggen in beeld, soms zelfs zó veel dat je door de vlaggen de 

route niet meer ziet. Soms staan er ook wat bolletjes tussen. Dokter, ik heb zo’n last van glitches
Als we het hebben over glitches denk je aan kleine jeukende beest-

jes en dat je iets uit te leggen hebt thuis. Bedoeld is echter ‘een 

kleine afwijking’. En ook dat type afwijking zal iedereen voorko-

men: het gaat dan om routepunten die nèt naast de weg staan. 

 

 

Het kàn er echter ook anders uitzien: alleen maar bolletjes of zelfs 

alleen maar de routelijn.

Zo’n glitch wordt veroorzaakt door dánwel onzorgvuldig werken, 

dánwel een herberekende route die oorspronkelijk in een andere 

kaart werd gemaakt.

Qua ‘vlaggen’ maakt het eigenlijk weinig uit of een viapunt op de 

weg of naast de weg (een glitch dus) staat. Een glitch staat er voor-

al om bekend dat het ‘vage problemen’ onderweg kan veroorza-

ken. Naast onduidelijke en overbodige waarschuwing dus ook rou-

tes die corrupt blijken te zijn, rare rechte lijnen op het scherm en 

plotselinge verzoeken om een u-bocht te maken.

Die glitches kun je prima een voor een met de hand vermijden, 
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