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Vervolgens blader je naar de foto/video en krijg je de mogelijkheid 

op de kaart aan te geven waar die is gemaakt. Door op de spelde-

knop te drukken kun je een ‘annotatie’ toevoegen, die je ook een 

plek in de route kunt geven. Bijvoorbeeld ‘hier kun je prima lun-

chen’ of ‘in deze bocht ging Piet bijna het ravijn in’. 

Na een druk op ‘volgende’ geef je je avontuur een naam; vertelt 

dat het een motorroute is en selecteer je de moeilijkheidsgraad. 

Ben je tussentijds je avontuur even kwijt? Geen nood: druk op het 

rugzakje linksonder en je kunt weer verder. 

Als je klaar bent druk je op ‘voltooien’ en zie je een weergave van 

je foto’s. Maar druk ook eens o ‘afspelen’: een leuke manier om 

over de route te vliegen, bij de foto’s wordt automatisch gepau-

zeerd. 

Op deze manier kun je je routes in basecamp bewaren, maar je 

kunt ze ook delen met anderen. Kies voor ‘publiceren’:

Vervolgens wordt de route, samen met foto’s, video’s en annota-

ties naar de basecamp-server gestuurd en na een minuutje of 10 

is je avontuur daar te vinden. 

Zoeken naar avonturen doe je in Basecamp:  druk op het vergroot-

glas rechtsboven en vervolgens achter ‘adventures’ voor ‘meer’. 

Mijn testversie kun je op deze manier vinden:

Je ziet in dit scherm twee afstanden: rechts de afstand van het cen-

trum van je kaartscherm. Onder de routenaam de lengte van de 

route. Klik op de naam van de route en je ziet de optie om het ad-

venture te downloaden.

Klik je echter op de naam van de route dan ga je naar de prachti-

ge routeweergave in de adventure website.  Ook dat internetadres 

kun je gebruiken voor routeuitwisseling.

Wil je de route in je Zumo plaatsen, dan is dat een kwestie van het 

avontuur (het rugzakje) slepen naar je toestel. In het toestel staat 

hij dan niet meteen als route, maar moet je even naar het ‘sporen’ 

menu om de track te laten converteren naar een route. De foto’s 

komen overigens niet mee.

TIP: in het toestel heeft de route de naam van de oorspronkelijk 

track. Pas eventueel dus de naam van de track aan. 

TIP: trackimport werkt eigenlijk perfect. Maar zorg er wèl voor dat 

je het automatisch herberekenen in je toestel uitschakelt.

TIP: op deze manier zijn er al honderden motorroutes rechtstreeks 

via basecamp te vinden. Let wel een beetje op de routelengte. Op 

dit moment zijn het nog vaak ‘probeerdingetjes’ – die zijn meest-

al heel kort. 

TIP: ook de TomTom rider 5 kan overweg met trackimport. Nadeel 

is wel dat er daarbij heel vaak viapunten in zijwegen geplaatst wor-

den. Dat is onderweg knap irritant dus je 

zult meestal die track toch nog willen 

verbouwen naar ITN.
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