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‘lijst’ aan de linkerkant. Als je op die lijstnaam (gelijk aan de naam 

van het gpx-bestand) klikt zie je linksonder de inhoud van dat be-

stand. Naast de route kunnen daar ook waypoints in staan; die zijn 

verder niet belangrijk.

Dubbelklik op de routenaam en kies voor ‘spoor maken’:

Je zult zien: er staat ineens een route bij, met de zelfde naam, maar 

dan met twee voetjes ervoor. Die voetjes duiden erop dat het een 

track is. Als je er op dubbelklikt zie je linksboven hoeveel punten 

de route bevat; dat zullen er meestal duizenden zijn. Ook als je op 

de kaart kijkt zul je al die puntjes zien:

Vervolgens klik je éénmaal op de naam van de track en kies je links-

boven bij bestand voor ‘selectie exporteren: opslaan als gpx. 

Dat bestand zet je ergens op je computer en kun je vervolgens 

overzetten naar je Rider. De route is nu volledig gelijk aan het ori-

gineel. 

Route aanpassen
Natuurlijk kun je die route ook eerst aanpassen in Basecamp. Het 

voert te ver voor dit artikel hoe dat moet, maar wil je daar echt mee 

gaan werken, overweeg dan de aanschaf van de MrGPS videocur-

sus ‘Basecamp voor Motorrijders’. In algemene zin wel de tip: be-

werken doe je op basis van de oorspronkelijke route; pas na het 

bewerken maak je er een track van. Een track staat namelijk los van 

de kaart en is daardoor veel lastiger te veranderen. 

‘Geen route mogelijk’
Mocht je na import in de Rider de melding krijgen ‘geen route mo-

gelijk’ dan komt dat doordat de route loopt over wegen die de 

Rider niet kent of niet wil gebruiken. Je kunt twee dingen probe-

ren om dat op te lossen. 

Zorg dat je Rider niet staat ingesteld op ‘vermijd onverhard’. Helpt 

dat niet, dan kun je proberen door te dubbelklikken op de track-

naam en dan te kiezen voor ‘fi lteren’ om het aantal trackpunten 

terug te brengen.

Mogelijk dat de route dan wel importeert, maar wees gewaar-

schuwd: er kunnen verschillen ontstaan!

En wat als ik een oudere Rider heb?
Dan kun je deze methode ook gebruiken maar zul je de track via 

Tyre moeten vertalen naar een ITN bestand. Met de meest recen-

te versie van Tyre werkt dat heel snel. Controleer wel of de viapun-

ten allemaal goed staan. 
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