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Javawa GMTK: 
je kaarten beheren
In gure winterdagen komt het wat 
minder van motorrijden en is er tijd om 
de computer wat op te ruimen. 
Misschien heb je zelfs wel een nieuwe 
laptop gekocht om komende zomer op 
de camping je routes voor te bereiden.  
In beide gevallen is gebruik van GMTK 
van javawa zeer aan te bevelen. Dat is 
iets dan JDM, een programma dat we al 
eerder hebben besproken.

W aar staan de letters GMTK voor? Javawa zelf geeft aan 

dat het niet één specifi eke betekenis heeft.  Maar de G 

voor Garmin en de K voor Kit. Wat je van de M en T 

maakt moet je zelf weten en hangt af van waar je het voor gebruikt: 

Map Tool, Migration Tool of Map Transfer.

De meeste Garmin-rijders beschikken  over de lifetime update. Dat 

betekent dat je je kaarten meerdere keren per jaar gratis kunt up-

daten. Voor de toestellen met de zogeheten NT kaarten (zoals de 

Zumo 550 en 660) is dat tegenwoordig tweemaal per jaar. Voor de 

NTU-kaarten (alle nieuwere Zumo’s) zelfs vier maal per jaar. Dat 

updaten doe je via Garmin Express, en via de optie ‘geavanceerd’ 

kun je aangeven dat de kaarten niet alleen op het toestel, maar ook 

op de computer moeten worden geïnstalleerd. Voordeel is dat je 

dan niet telkens je toestel hoeft te koppelen om met Basecamp te 

kunnen werken. 

Weg met die oude kaarten
Nadeel is echter dat de oude kaart niet automatisch wordt verwij-

derd. Gaandeweg kun je dus zijn dan je verschillende verouderde 

kaartversies op je computer hebben, die je toch niet meer gebruikt 

en alleen maar ruimte vreten (per kaartversie ruim 4 GB).  Niet ie-

dereen is even vertrouwd of opruimerig met de computer, dus vaak 

blijven die kaarten jarenlang nutteloos staan; binnen een paar jaar 

vele tientallen Gigabytes. Tot het moment dat de computer in de 

problemen komt, doordat er onvoldoende schijfruimte is. 

Met GMTK kun je die kaarten eenvoudig en veilig verwijderen. Ga 

naar www.javava.nl/gmtk.html en download rechtsboven het pro-

gramma. Het programma werkt op zowel windows als de Mac. Het 

kan zijn dat je bij installatie een waarschuwing krijgt dat het pro-

gramma geen digitale handtekening heeft maar wees gerust: java-

wa is een zeer vertrouwde softwaremaker. 

Nadat je het programma hebt gestart zie je zoiets als hieronder: 

Je ziet in dit geval maar liefst vier verschillende versies van de kaart 

in de computer. Verwijderen is héél eenvoudig: klik er één aan en 

kies voor de knop ’verwijder’. Meerdere kaarten tegelijk selecteer 

je met de ctrl-knop ingedrukt. Enkele seconden later heb je een 

hoop vrije ruimte en voorkom je werken met een verouderde kaart-

versie werkt. 

Werken met extra schijf
Vaak ziet is dat gaandeweg de C-schijf van de computer te vol 

wordt en dat er een extra harde schijf wordt geplaatst. 

Liefst zou je dan ook je Garmin-kaarten op die D-schijf willen zet-

ten, maar als je dat zou doen via verkenner werkt het allemaal niet 
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