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2) Openen in Basecamp
Natuurlijk kun je dit bestand ook openen in Basecamp en zelf be-

palen welke route je naar je toestel wilt sturen. Maar je kunt deze 

set routes natuurlijk ook gebruiken als hulpmiddel om je eigen rou-

tes te ontwerpen. Selecteer eenvoudigweg de TTT lijst en je ziet de 

mooiste wegen in Nederland in één keer in beeld. Plaats je viapun-

ten zodanig dat je maximaal gebruik maakt van de route’s en je bent 

verzekerd van een prachtige rit!

3) Omzetten naar een Garmin-route
Werk je met een Zumo220, of heb je wat minder vertrouwen in de 

track? Dan kun je via Basecamp die tracks ook weer omzetten naar 

een route. Je kunt dubbelklikken op de tracknaam en dan kiezen 

voor ‘route maken’.  Je zult echter merken dat dan alleen begin- 

en eindpunt een routepunt zijn. Wil je meer viapunten? Kies dan 

tijdelijk even voor routeringsprofi el ‘direct’. Kies daarna voor ‘maak 

route’ en geef aan hoeveel viapunten je wilt. Meestal is één punt 

per 2 à 3 km voldoende. Die punten zijn automatisch allemaal ‘soft’.  

Daarna de route wel even herberekenen in je normale profi el. We 

adviseren overigens om op basis van de track te rijden.

4) Omzetten naar een ITN-route
Als je werkt met een oudere Rider, dan zul je de routes om willen 

zetten naar ITN. Dat kan eenvoudig via Tyre. Kies voor ‘importeer’ 

en selecteer het gpx-bestand. Na korte tijd laat Tyre een lijst zien 

met alle routes in dat bestand en kun je je keuze maken. De route 

wordt vanzelf omgezet naar ITN. Wel even de route nalopen om te 

kijken of alle viapunten goed staan. Ook in het nieuwe Myrouteapp 

kun je gpx-bestanden importeren, maar dan zul je eerst deelbestan-

den per route moeten maken. 

5) Ombouwen naar een transparante kaart
Een minder bekende optie is het maken van een transparante kaart, 

een img-bestand. Als je dat doet met dit bestand, dan worden 

voortaan alle wegen waarvan de TankTasTochten gebruik maken 

groen weergegeven op de kaart van je Zumo. Je toestel zal er geen 

routes mee berekenen, maar je kunt wel gewoon zelf, zonder ac-

tieve route, de groene wegen op je scherm opzoeken.

Eigenlijk net als vroeger: op de michelinkaart op zoek naar de 

mooie wegen. Maar dan direct op je toestel. Geen gedoe met her-

berekenen, viapunten of wat ook. Helemaal niet zo gek.

Dat ombouwen naar een img-bestand gaat wonderlijk eenvoudig 

met een minder bekend tooltje van Javawa: IMGfromGPX (Zie 

http://www.javawa.nl/imgfromgpx.html). Je sleept gewoon het 

gpx-bestand in het venster van IMGfromGPX en kiest ‘maak kaart’.  

Je kúnt die kaart vervolgens ook (mbv Javawa GMTK) installeren 

in Basecamp, maar dat heeft niet zo’n nut. Veel interessanter is het 

om de gmapsupp.img te kopiëren naar je Zumo.  Bij de 3xx/590 in 

de folder /map, bij de oudere toestellen in de folder /garmin. Pas 

wel op dat je niet per ongeluk andere kaarten, zoals de motorkaart, 

overschrijft. Maak eventueel eerst met Javawa JDM een back-up 

van je toestel. Deze ‘groene wegen-laag’ kun je vervolgens via de 

kaartinstellingen van je toestel aan- of uitzetten. 

Heb je zelf een mooie verzameling routes? Dan kun je ook daarvan 

zelf een transparante kaart maken. Je hoeft je routes niet eens eerst 

in een track om te zetten; wel moet je zorgen dat ze allemaal bij el-

kaar in één gpx-bestand staan. Dat doe je het makkelijkst door een 

aparte lijst aan te maken in Basecamp, daar alle routes naartoe te sle-

pen en vervolgens die lijst te exporteren als gpx-bestand. Vind je het 

zelf maken van een transparante kaart te ingewikkeld? Je kunt de 

TTT kaart ook kant-en-klaar downloaden via www.mrgps.nl/ttt.

Leuk om mee te experimenteren tijdens de wintermaanden!
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