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Route’s uitwisselen? 
Garmin adventure!
De kans is groot dat de grote tochten van 2014 er al weer op zitten als je dit verhaal 
leest. Dat je toestel gevuld is met duizenden kilometers aan tracklog en je telefoon of 
fototoestel met honderden prachtige foto’s van de meest uitdagende slingerwegen. 
Tijd om die te delen met ons!

D at is dan een mooie gelegenheid om eens wat te experi-

menteren met een heel nieuwe manier van route-uitwis-

seling: het ‘Garmin adventure’. Je hebt het in Basecamp 

vast al eens zien staan, maar er vermoedelijk nog nooit mee ge-

werkt. En dat is eigenlijk jammer, want het is een interessant sys-

teem; ook voor motorclubs. Sterker: we overwegen de routes van 

Promotor in de toekomst op deze manier te distribueren (maar wil-

len daar eerst nog wat meer ervaring opdoen). Ik zou zeggen: doe 

mee en laat weten wat je ervaringen zijn!

Waar gaat het om?
We schreven al eerder: sinds begin dit jaar kunnen alle Zumo’s (met 

uitzondering van de 210 en 220) overweg met de zogenaamde 

track-import. Een track is niet meer en minder dan een stippellijn 

over de route. Je kent het vooral in de zin van de tracklog – het 

toestel onthoudt waar je gereden hebt. Maar je kunt ook in base-

camp met een druk op de knop een track maken van je route. Bo-

vendien,  en dat is belangrijker: je kunt zo’n track (ofwel spoor) ge-

woon naar je toestel sturen en door het toestel laten omrekenen 

naar een route. De kans dat daarmee veranderingen in die route 

ontstaan is echt minimaal; en deze werkwijze lijkt alle ‘gedoe’ met 

herberekenen in één klap op te lossen (zie mrgpsnl op YouTube). 

Ook de Garmin adventures werken met een track. Sterker: als je 

een route naar Garmin Adventures stuurt, maakt Garmin er auto-

matisch een track van. Het voordeel van adventures is dat je er ook 

verhalen, foto’s en video’s aan toe kunt voegen (die bovendien ‘ge-

geotagged’ zijn: je ziet op de route precies welke foto waar ge-

maakt is). 

Bovendien heeft een route in Garmin Adventures z’n eigen inter-

netadres en kun je op die manier routes uitwisselen. Ze zijn zelfs 

te vinden met de zoekfunctie in Basecamp zélf. 

Ik daag je graag uit eens te proberen om van één van je tochten in 

deze zomer een adventure te maken, en die te delen met ande-

ren. Bijvoorbeeld door de link te plaatsen op de facebookpagina 

van ANWB Promotor of mrgps (www.facebook.com/anwbpromo-

tor, www.facebook.com/mrgpsnl)

Hoe werkt het?
Het enige dat je nodig hebt is een (gratis) account bij Garmin. Daar-

toe kies je naast de help-knop in Basecamp op ‘aanmelden’. 

Maak een nieuwe lijst in Basecamp, zet daar de track van je route 

in. Klik met de rechtermuisknop op de track en kies voor geotags 

aanbrengen. Selecteer de computermap waar je je foto’s hebt op-

geslagen. Let op: het is belangrijk dat je je originele, niet bewerk-

te, foto’s gebruikt. In de bestandsinformatie zit namelijk ook het 

tijdstip waarop de foto is gemaakt en dat gebruikt basecamp om 

aan de hand van de track de exacte locatie te bepalen. Lukt dat niet 

automatisch dan kun je dat verderop ook handmatig doen.

Vervolgens nogmaals rechtsklikken op de track en kiezen voor 

‘Garmin-avontuur maken’. Je ziet nu de track en de al aanwezige 

foto’s. Wil je handmatig een foto of video toevoegen dan klik je op 

de knoppen onderin.
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