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MrGPS  |  Hans Vaessen

BRENG JE 
ROUTE IN BEELD!

Steeds vaker zie je motorrijders met een ‘actioncam’, waarmee ze de meest prachtige 
toertochten of juist ‘platte bochten’ vastleggen. Gemonteerd op de helm, aan het 

stuur of ingenieus bevestigd aan topko� er of voorvork. ‘Maar Mr. GPS, wat heeft dat 
met navigatie te maken’, vraag je je wellicht af? Gaan we uitleggen.

V eel van die camera’s hebben een ingebouwde gps-ont-

vanger, zodat je ook altijd kunt zien wáár je je beelden ge-

schoten hebt. Dit geldt ook voor de Garmin VIRB elite, die 

je bovendien zelfs via je Zumo 390 of 590 aan het stuur kunt be-

dienen; aan die camera zullen we in de nabije toekomst nog aan-

dacht besteden. Gekoppeld aan de VIRB heeft Garmin het pro-

gramma VIRB Edit.  

Maar wat lang niet iedereen weet, is dat je dat programma ook pri-

ma kunt gebruiken zónder dat je over een VIRB beschikt. Je fi lmt 

met een willekeurige videocamera en combineert die opname een-

voudigweg met de tracklog uit je GPS. Dit werkt heel eenvoudig.

Garmin VIRB edit
Om te beginnen moet je het programma ‘Garmin VIRB edit’ down-

loaden en installeren. Google even op ‘garmin virb edit’ en je vindt 

de downloadlocatie. Het programma is zowel voor PC als Mac be-

schikbaar.

Vervolgens moet je het videobestand en je tracklog klaarzetten. Je 

videobestand moet in mp4-formaat zijn opgeslagen. Neemt je ca-

mera niet in mp4-formaat op? Dan kun je dat eventueel met een 

videoprogramma converteren.

Straks heb je ook de tracklog nodig; die kún je rechtstreeks uitle-

zen uit je toestel, maar je kunt ook een tussenstap via basecamp 

maken. Kies vervolgens in basecamp voor ‘exporteer’ en bewaar 

de track als gpx-fi le op je computer. Onthoud waar je dat bestand 

neerzet. Je hoeft hem niet overigens niet apart op te slaan: je kunt 

straks je track ook rechtstreeks uit het toestel lezen.

Vervolgens start je het programma Virb Edit, kies je voor ‘maak vi-

deo’ en geef je je video een naam.

Het programma vraagt je om een VIRB camera aan te sluiten; maar 

als je die niet hebt kies je hier voor ‘importeer andere’. Vervolgens 

zoek je je video op en die importeer je; de video komt dan in de 

clipbibliotheek. Sleep je clip vervolgens naar de balk in het midden.

Kies vervolgens rechtsboven voor ‘voeg gps toe’ en je kunt kijken 

in de tracklog van je toestel. Ik heb gemerkt dat dit bij de Zumo 

niet altijd goed gaat; het alternatief is dan de tracklog eerst in Base-

camp uit te lezen en te exporteren als gpx-bestand. Via ‘handma-

tige selectie’ kun je vervolgens dat gpx-bestand opzoeken. De ge-

reden route verschijnt meteen in beeld.

Aansluitend moet je eerst zorgen dat track en video gelijk lopen. 

Omdat je vaak begint met fi lmen vanuit stilstand, is dat heel sim-

pel. Je start de video en zodra je begint te rijden druk je op pauze. 

Druk dan onder de track op ‘aanpassen’ en sleep het balkje onder 

de route naar rechts.  
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