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Vervolgens druk je op die knop en zie je dat het bestand is geko-

pieerd naar de Garmin.

Nu gaan we over naar het toestel. In eerste instantie de Zumo590. 

Je zult zien: na opstarten verschijnt meteen de vraag of je je nieu-

we route wilt importeren naar de reisplanner. Dat lijkt wat we wil-

len, maar is het niet. Echter: om te begrijpen waarom niet: doe het 

toch maar even. Ga vervolgens via apps naar de reisplanner en kies 

daar je route. Kies voor kaart en het ziet er keurig uit. Blauwe bol-

letjes, dus softe via’s. Prima.

Echter: zodra je gaat inzoomen zie je dat die punten met rechte 

lijnen verbonden zijn. Dat wordt een interessante rit zo…

De oplossing is op het blokje linksboven kiezen en bij de wijzig reis 

instellingen de routevoorkeur aanpassen. Meestal zul je daarvan 

maken ‘kortere afstand’.  Bekijk je de route opnieuw dan zie je dat 

keurig de wegen gevolgd worden. 

Maar… toch is er nog een probleem: in dit geval zie je dat de rou-

te boven Kufstein op en neer gaat over dezelfde weg. Terwijl dat 

in de oorspronkelijke route niet zo was. In dit geval maakt het zelfs 

niet uit of we kiezen voor kortste of snelste; de route wijkt af van 

het origineel. En dat is nu precies het bezwaar dat ik heb tegen de 

techniek op basis van ITN/routepunten.

Maar nu gaan we naar de track! 

We kiezen nu (nog) niet voor de reisplanner; maar voor de ‘spo-

ren’. En daar zie je de zelfde routenaam, maar dan met de ‘T’ van 

track erachter. Zelf vind ik het handig om ook ‘toon op kaart’ aan 

te zetten (advies: gebruik de kleur wit), maar het gaat hier om ‘con-

verteer naar reis’. En dan gewoon van ‘begin tot einde’. En laat het 

toestel vervolgens een tijdje rekenen. (dat kan best een minuut of 

vijf a tien duren, afhankelijk van de lengte van de route). 

Ga je vervolgens weer naar de reisplanner dan zie je dat ook daar een 

route met de toevoeging  ‘T’ staat: dat is de geconverteerde track. 

Bekijk die op de kaart en je ziet geen rechte lijnen. Ga je inzoomen 

op Kufstein dan zie je bovendien dat daar wel degelijk de orininele 

route gevolgd wordt…. Hoewel…. Daar houdt de route zelfs hele-

maal op!

Dat laatste was natuurlijk niet de bedoeling. Nu was dit ook wel een 

heel stevige route van zo’n 500 km. Maar Tyre vertaalt dat naar maar 

liefst 21.000 trackpunten en dat is wat veel van het goede, vandaar dat 

de route afgebroken wordt. Maar tegen de tijd dat je dit leest is waar-

schijlijk ook lde aatste bug verdwenen. Succes ermee!
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