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Linksonder in beeld zie je een lijst met afzonderlijke tracks. Vaak is 

dat een enorme lijst en zijn dat echt niet allemaal zaken die je zult 

willen bewaren. Die rit in juni naar die vergadering in Den Haag is 

natuurlijk volkomen oninteressant en mag weg. Maar hoe vind je 

nu de routes die je wèl wilde bewaren? De tracks lijken in chrono-

logische volgorde te staan, maar dat is toch niet helemaal zo dus 

dat helpt ook niet echt….

Terugkijken dankzij Google
Wat ik zelf het makkelijkst vind is gewoon kijken naar de kaart. Daar 

linksonder, in Frankrijk, is vast geen vergadering geweest. Dus ik 

zoom even in op de kaart; kies de pijltjestoets bovenin en klik op 

één van die zwarte lijnen. En zie: linksonder verspringt de lijst met-

een naar de corresponderende track en zie ik dat dat op 14 oko-

tober om half vier ’s middags was.. Erop dubbelklikken laat zien dat 

dat een routedeel van 25 kilometer was. Ik kan zien hoe hard ik 

reed en via ‘grafi ek’ het hoogteprofi el bekijken. 

Ook kan ik de kleur van de track veranderen. Ik vind het wel han-

dig als dit stukje  wat meer opvalt en geef hem de kleur groen.

Als ik vervolgens naar de track-etappe erna kijk zie ik dat ik daar 

een stuk op en neer over dezelfde weg ben gereden… Hmmm.. 

Was ik daar verkeerd gereden of had ik daar een andere reden 

voor? Eens even kijken in Google Earth wat daar op dat eindpunt 

zat! Kies bovenin voor ‘beeld’ – google earth’ en ‘geselecteerde 

items’. Vervolgens even het poppetje van streetview naar het eind 

van de groene track slepen en loslaten.

En.. Voila! Dat is waar ook: dat was het chateau d’Ussé; het enige 

echte ‘Doornroosjekasteel’. Da’s wel leuk om te bewaren. 

Eventueel kun je al die losse etappes nu ook aan elkaar gaan plak-

ken (kwestie van de een over de ander slepen) maar zelf vind ik dat 

niet echt nodig. Als ik ze maar in een logische lijst bij elkaar heb 

staan vind ik het prima. Wat wel handig kan zijn is om even een lijst 

‘bewaren’ te maken en daar alles in te zetten wat moet blijven. Als 

je zou alle lijst doorlopen hebt kun je immers de rest gewoon weg-

gooien. Het is net als met vakantiefoto’s: om te zorgen dat het leuk 

blijft ze nog eens te bekijken moet je nu en dan een beetje oprui-

men…

Ook leuk én handig: je kunt met behulp van deze tracks nu ook je 

foto’s ‘geotaggen’ – druk met de rechtermuisknop op je track en 

kies voor geotags aanbrengen. 

TIP: Het kan handig zijn eerst alle tracks te selecteren en te kiezen 

voor ‘samenvoegen’. Je krijgt dan één lange track van je trip; maakt 

niet uit als die kriskras is. Maar al je foto’s die overeenkomen met 

de timestamp van je foto’s worden zo automatisch geselecteerd. 

Klinkt ingewikkeld maar is het niet: kwestie van proberen. 

En tsja.. tot slot is het natuurlijk ook een kwestie van nagenieten 

met Google Earth: kies je track; ga weer naar Google Earth, klap 

‘Basecamp’ uit tot je de ‘paden’ ziet en druk op ‘tour starten’ (zie 

ook afl evering 11 van de MrGPS cursus DVD ‘Basecamp voor mo-

torrijders’.)

Als je wilt kun je nu ook nog de archive directory in je toestel leeg 

maken. Maar dat hoeft niet: uiteindelijk worden de oude tracks van-

zelf overschreven.
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