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Figuur 2: Niets aanpassen, alleen op de knop ‘spoor maken’ druk-

ken.

Vervolgens zie je linksonder dezelfde routenaam een tweede keer, 

maar dan met twee ‘voetjes’ ervoor. Dat laat zien dat het geen rou-

te is, maar een track.

Figuur 3: Een track is herkenbaar aan de ‘voetjes’

Zoom je in op die track dan zie je ook dat er slim puntjes zijn neer-

gezet: in de bochten meer, op rechte stukken minder.

Figuur 4: Een track bestaat in feite alleen uit punten en rechte lijnen.

 

Vervolgens versleep ik die track naar het toestel (dus NIET de rou-

te) en koppel ik het toestel los van de computer. Ga je vervolgens 

kijken in de reisplanner, zoals je gewend was, dan vind je de route 

daar niet terug. Je moet eerst drukken op ‘sporen’. 

Daar selecteer je de track en komt hij op de kaart in beeld. Druk nu 

op het ‘sleuteltje’ linksboven en kies voor ‘converteer naar reis’ – 

‘begin tot einde’ 

Figuur 5: De optie ‘sporen’ 

is nieuw voor de zumo3xx

Figuur 6: Zowel de boven-

ste als de onderste is rele-

vant

En geef de route een naam. 

Het toestel gaat vervolgens 

rekenen om er een route 

van te maken.

Figuur 7: De track wordt ge-

converteerd naar een route

Vervolgens ga je terug naar de reisplanner... en donders! Daar staat 

hij gewoon in; een keurige roze lijn, zonder vlaggetjes; klaar om te 

rijden. 

Figuur 8: Klaar om te rijden

TIP: je hebt nog een extra moge-

lijkheid (niet bij de Zumo550): in 

het sporenmenu zag je ook ‘toon 

op kaart’. Je kunt dat aanvinken en 

de kleur van de route aangeven. 

Figuur 9: De kaart ‘inkleuren’ met 

je route

Het toestel doet daar verder he-

lemaal niets mee; het tekent al-

leen de route op de kaart. En die 

blijft altijd zichtbaar, zelfs als je 

een heel andere route actief zou 

hebben. Kan een handig vangnet 

zijn, mocht er onverhoopt iets 

misgaan met de route. 

LET OP: 

Als dit nu een route van enkele 

jaren oud zou zijn en het wegennet is sindsdien veranderd, dan kan 

het natuurlijk zijn dat de route niet 100% meer klopt. Dan moet je 

onderweg je gezond verstand gebruiken. De route blijft immers 

exact gelijk. Het kan verstandig zijn de route toch eerst te herbe-

rekenen. Maar echt nodig is het niet. 

Advies: probeer deze werkwijze zeker eens. Het werkt echt 

simpel. 

Zie www.youtube.com/mrgpsnl voor een 

videodemonstratie van de trackexport
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