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Hoe zit het met         herberekenen?

je alsmaar rondjes laat rijden. Als je echter goed had opgelet zou 

je op een gegeven moment gezien hebben dat de roze routelijn 

zowel naar links als rechts ging. En als je dan even uitzoomt zie je 

een doodlopend stukje. Daar trappen we natuurlijk niet in en we 

gaan niet links maar rechtsaf. Mits je werkt met softe viapunten is 

er vervolgens niets aan de hand en kunnen we de route gewoon 

vervolgen.

Tanken
De meeste ervaren GPS-rijders schakelen automatisch herbereke-

nen uit en rijden na afwijken op eigen inzicht terug naar de route. 

Dat is ook de de meest praktische en veilige werkwijze. Helemaal 

veilig ben je daarmee nog niet. Want er is nog een andere valkuil, 

waar ik zelfs de ervaren gps-rijder nog wel eens in zie trappen. En 

heel vreemd is dat niet.

Stel: je wilt onderweg tanken. Dus je zoekt een tankstation op en 

drukt op ‘GA’. Omdat er nog een route actief is vraagt het toestel 

of je dat tankstation wilt toevoegen aan de route of dat het een 

nieuwe bestemming is. De keuze ‘toevoegen aan de route’ is een 

hele logische. Maar toch moet je dat NIET doen. Doe je dat wel, 

dan ga je eigenlijk de route in het toestel aanpassen en als je dat 

doet wordt de HELE route van punt naar punt herberekend op ba-

sis van de routeringsinstellingen van het toestel. 

Heb je de route in Basecamp bijvoorbeeld gemaakt met ‘vermijd 

bebouwde kom’ en daardoor met slechts enkele viapunten mooi 

om Berlijn heen geleid worden? Na het tanken stuurt het toestel 

je dwars door de stad. Het toestel kent deze instelling immers niet. 

Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld ‘skip viapunt’. Dat lijkt prima, 

maar ook dat resulteert in volledige herberekening. Onhandig dus.

Conclusie: 
Als je instellingen in Basecamp goed staan, 

zal de route met behulp van projectie meest-

al foutloos importeren. Door herberekenen 

onderweg kun je echter nog steeds je route 

verknallen. Toevoegen van een tankstation 

aan de route is een veelvoorkomende oor-

zaak van problemen. Niet doen dus. 

Zo sta je even later óf te keren op de weg, 
óf sta je weer op hetzelfde punt waar je al 

was, te mopperen op je Zumo.
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