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Een geweldighulpmiddel:

Javawa RTW Tool

In de vorige editie hadden we het er al over: we gaan unglitchen. En we zeiden al: 
dat is niet tegen de jeuk, maar een prachtig hulpmiddel om oudere routes in een 
handomdraai in overeenstemming te brengen met de ‘kaart van vandaag’

W aar gaat het om? We nemen, heel toepasselijk in de ac-

tuele nationale vreugde, de ‘Oranjeroute’ in Duitsland 

(te downloaden van www.anwbmotor.nl) als voorbeeld. 

Als we die route bekijken in Basecamp dan ziet dat er als volgt uit:

Als er op de oude route een routepunt stond komt die in de her-

berekende route net naast de weg te liggen. Je krijgt dan een kor-

te lijntje, loodrecht op de route. En dat noemen we een ‘glitch’. 

Wil je de route helemaal in orde maken dan zou je die punten al-

lemaal handmatig moeten verplaatsen om zo de glitches te ver-

wijderen. Dat is een lastig klusje; enerzijds omdat het er soms heel 

veel zijn, anderzijds omdat de soms maar een héél klein beetje 

naast de weg staan en dat is dan moeilijk te zien. Zou je ze laten 

staan dan loop je risico op rare e� ecten in het toestel, zoals rech-

te lijnen die je ineens een U-bocht willen laten maken of zelfs een 

toestel dat ‘op zwart’ gaat.

In de vorige afl evering over ‘ontvlaggen’ hadden we het al over het 

handige tooltje van javawa.nl: de RTW tool. Met dat (gratis) pro-

gramma’tje kun je zowel ontvlaggen als ‘unglitchen’.

Het werkt heel simpel. Eerst zorg je dat je de route op de gebrui-

kelijke manier herberekent en waar nodig viapunten toevoegt zo-

dat de globale route gelijk loopt aan de oorspronkelijke. De ‘glit-

ches’ mag je gewoon negeren. Vervolgens klik je met de 

rechtermuisknop op de routenaam en kiest voor ‘kopiëren’. De 

route staat dan op het klembord van je computer.

Het lijkt wel of de route overal naast de weg ligt. Vermoedelijk is 

dit een wat oudere route en is in de loop der jaren in de kaart de 

ligging van de wegen gecorrigeerd. Vooral in bergachtig gebied 

zie je dat de kaarten gaandeweg steeds nauwkeuriger worden. 

We hebben geleerd dat we zo’n route moeten herberekenen en 

als we dat doen zien we een e� ect dat je bekend voor zal komen: 
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