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ZORG DAT  
JE GPX EEN  
TRACK IS!

BETROUWBARE ROUTE?

REIZEN

Het verschil tussen een Route en een 

Track is in essentie het aantal viapun-

ten. Een Route bevat in de regel zo’n 

100 viapunten, een Track vele duizenden. 

Daardoor is de Track ook veel betrouwbaar-

der. 

Maar als je een route krijgt in een gpx-be-

stand kun je aan de buitenkant niet zien of 

het een route of een track is. Een track kan 

namelijk zowel een route als een track be-

vatten. Vooral bij de Rider kan dat belangrijk 

zijn. Omgekeerd: bij de Zumo is van belang 

dat je in de gaten hebt dat je de route moet 

laden via ‘sporen’. 

Nu we steeds meer met verschillende rou-

teprogramma’s werken toch even een uit-

leg van hoe je die track dan maakt, zowel in 

Basecamp, MyDrive, Myroute-app als Tyre. 

Basecamp
Is de route gemaakt in Basecamp dan hangt 

het er van af of de route in Basecamp ge-

converteerd is naar een track. In Basecamp 

is de track ondermeer herkenbaar aan de 

‘voetjes’ voor de routenaam. 

Ook als je met een Rider rijdt kan het han-

dig zijn even Basecamp te installeren. Het is 

gratis te downloaden op www.garmin.com/

basecamp. Ook al heb je verder helemaal 

geen kaarten in Basecamp je kunt wel een 

route naar een track converteren. 

Na het openen van het gpx-bestand in Ba-

secamp zie je in de linkerkolom een lijst 

met dezelfde naam als het gpx-bestand. 

Linksonder zie je die inhoud ervan; ofwel 

de route(s) en kun je zien of er voetjes voor 

staan. Zo ja, dan hoef je verder niets te 

doen en kun je het gpx-bestand 1 op 1 in je 

Zumo of Rider zetten. Staan er geen voetjes 

voor, dubbelklik dan op de routenaam en 

kies voor ‘spoor maken’. Vervolgens zie je 

linksonder de routenaam twee keer: één 

keer met en één keer zonder voetjes. Se-

lecteer de route met de voetjes en kies 

linksboven bij ‘bestand’ voor ‘selectie ex-

porteren’ als gpx. 

Je kunt eventueel ook zowel de route als 

track in één gpx-bestand exporteren, maar 

dan raad ik aan beide routes een aparte 

naam te geven, bijvoorbeeld door bij de 

track een ‘T’ voor de naam te zetten. Dan 

weet je welk van beide routes de track is. In 

de Zumo kun je dat nog wel zien (door de 

andere manier van import), maar in de Ri-

der niet. 

In het kader van de goede voornemens voor het nieuwe 
jaar doet MrGPS opnieuw een beroep op alle routema-
kers om routes toch zoveel mogelijk te converteren naar 
een track en die vervolgens in een gpx bestand met 
elkaar te delen. En dan kun je zowel met de Garmin als 
TomTom dezelfde route rijden. 

MyDrive
Maak je de route in mydrive dan kun je met 

een knop aan de linkerzijde kiezen voor 
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