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De track: een 
onderschat hulpmiddel
Vrijwel iedere gps-rijder kent de problemen met het uitwisselen van routes. Heb je 
allemaal dezelfde route, rijdt toch iedereen anders. We hebben het al vaak gehad 
over oorzaken en oplossingen. Maar één methode van routeuitwisseling bleef tot 
dusverre wat onderbelicht: de uitwisselingen op basis van een track. 
Het ei van Columbus?

D e belangrijkste reden dat tot dusver de track niet als basis 

voor routeuitwisseling wordt gebruikt, is dat niet alle toe-

stellen er mee overweg kunnen. Afgelopen maand kwam 

er echter een belangrijke fi rmware-update uit voor de Zumo 3xx 

serie. Na het uitvoeren van die update (versie 3.70) heeft ook de 

Zumo 3xx serie de mogelijkheid tot trackimport. 

Die mogelijkheid bestaat nu dus voor de Zumo 3xx, 5xx en 6xx se-

rie en daarmee voor het gros van de gps-rijders. Alle reden om er 

eens wat extra aandacht aan te besteden. Advies: probeer het eens. 

Het is verbazend eenvoudig!

De theorie
De route waar we normaal mee werken is een zogenoemde ‘auto-

routerende route’. De route tussen de viapunten wordt berekend op 

basis van de geladen kaart en is afhankelijk van de routeringsinstel-

lingen. Bijvoorbeeld kortste/snelste, maar ook de ‘te vermijden’ in-

stellingen zijn van invloed op de route. Dat levert nogal eens gestoei 

op, zowel in mapsource/basecamp als in het toestel. 

Een track is een ander format en staat helemaal los van de kaart. 

Hij bestaat uit een heleboel puntjes, die door een rechte lijn met 

elkaar zijn verbonden. De puntjes staan echter meestal zo dicht bij 

elkaar, dat je niet eens ziet dat het rechte lijnen zijn: de track lijkt 

keurig de weg te volgen. 

Doordat een track los staat van de kaart kan een track ook geen 

routeringsaanwijzingen geven. Hij weet immers niet of een haak-

se bocht naar rechts gewoon een bocht is of een afslag. Dat is in 

principe een nadeel. Het los staan van de kaart heeft echter ook 

een voordeel: de route kan zelfs gaan over wegen die niet op de 

kaart staan. Dat is ook de reden dat de meeste fi ets- en wandel-

routes in trackformat zijn.

Maaar... de Zumo gaat heel intelligent om met de trackimport en 

legt alsnog een relatie met de kaart. Loopt de track vlak naast de 

weg − bijvoorbeeld doordat de route in een oude kaartversie is ge-

maakt − dan zet de Zumo hem automatisch precies op de weg. Wijkt 

de track duidelijk af van de kaart, dan houdt de Zumo die koers aan 

en krijg je een stukje o� -road route. Bij o� road krijg je geen aanwij-

zingen, waar de route over de weg loopt wèl. En daarmee is de track 

dus gewoon weer een route geworden.

Figuur 1: de blauwe lijn is de track, de roze wat de zumo er van 

maakt; perfect!

Belangrijk verschil met een route is dat de route geen viapunten 

kent. Dat is een voordeel: er liggen dus ook geen viapunten net 

naast de weg, ze worden niet uitgesproken en je hebt ook geen 

‘vlaggetjes’ of ‘bolletjes’ in beeld. Er is ook een nadeel: zou je on-

derweg afwijken van de route dan wordt er meteen herberekend 

naar het eindpunt. En dat wil je niet. Daarom nadrukkelijk de waar-

schuwing: als je op deze manier gaat werken MOET je het auto-

matisch herberekenen in het toestel uitschakelen.

De praktijk
Hoe werkt dat nu in de praktijk? Ik leg het uit aan de hand van de 

Zumo350 met fi rmware 3.70. Bij de 550 en 660 werkt het nèt iets 

anders, maar het idee is hetzelfde.

Om te beginnen download ik een route van internet. Ik doe daar 

helemaal NIETS mee. Geen herberekenen, niet kopiëren, geen via-

punten toevoegen, niet unglitchen. Niets van al dat ingewikkelde 

gedoe!

Het enige dat ik doe is dubbelklikken op de routenaam en vervol-

gens op de knop ‘spoor maken’ (een spoor is hetzelfde als een track). 
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