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JE GPS BEWAART MEER DAN JE LIEF IS

NAGENIETEN 
MET DE 
TRACKLOG

Wie MrGPS een beetje volgt, weet dat ik groot voor-
stander ben van het gebruik van de track als routeba-
sis. Maar er bestaat ook nog zoiets als de trackLOG. 
Tijdens trainingen valt me op dat lang niet iedereen het 
bestaan daarvan kent danwel weet wat je er mee kunt. 

Wat is het verschil tussen een track 

en een tracklog? 

Technisch gezien is er eigenlijk geen verschil. 

Het is een gpx-bestand met daarin een hele 

hoop punten die met rechte lijnen met elkaar 

verbonden zijn. Doordat de punten vlak bij 

elkaar staan krijg je een heel nauwkeurige 

route. Feitelijk zijn het beiden tracks. Maar la-

ten we, om verwarring te voorkomen afspre-

ken dat we een track die door het toestel op-

genomen is een tracklog noemen. En een 

track die door software geproduceerd is een 

track (cq spoor – zie ‘de MrGPS methode’).

Bij de TomTom Rider moet je het opnemen 

van de track voor vertrek aanzetten en na te-

rugkomst weer uit. Bij de Garmin hoeft dat 

niet: die neemt echt alles op. Voordeel is dan 

dat je ook niet kunt vergeten de track aan te 

zetten. Nadeel is dat echt alles onthouden 

wordt. En dat is vaak meer dan je denkt! Ik ga 

hier even uit van de Garmin.

Je kunt de tracklog op verschillende manie-

ren uitlezen. Dat kan zijn door in Basecamp 

de inhoud van je toestel te bekijken. Maar... 

dan zie je alleen de recente historie. Koppel 

je toestel maar eens aan de computer en bla-

der met de verkenner naar de gpx-directory. 

In het bestand ‘current.gpx’ staan de meest 

recente ritten. Maar waarschijnlijk heb je ook 

een mapje ‘archive’ met daarin bestanden 

met weinigzeggende namen als 12.gpx. Dub-

belklik daar eens op zodat die geopend wordt 

in Basecamp. Kijk linksonder en je ziet een 

bestandnaam als ‘actief logboek’ (of ‘active 

log’) met daarachter een datum. Wees niet 

verbaasd als je daar ineens een track tegen-

komt van een rit die je twee jaar geleden ge-

reden hebt!

En dan kan het best leuk zijn eens even een 

paar uurtjes rond te neuzen in je eigen ar-

chief. Brings back memories! Mijn advies: zet 

al die tracklogs in één map in Basecamp en 

gooi daarbij ‘de troep’ weg. Met troep bedoel 

ik dan de saaie ritten over de autoweg, maar 

ook de logs met zo’n rare ‘stervorm’ rond je 

eigen huis; ontstaan door ingeschakeld toe-

stel achter je bureau. 

NIET TE RUIG OPRUIMEN

Maar ga bij dat opruimen niet zo efficiënt te 

keer als ik zelf deed: bij het schrijven van dit 

artikel kwam ik er achter dat ik na de zomer 

m’n hele track-archief in de kliko had ge-

gooid! Maakt het wel lekker overzichtelijk... 

Om voor dit verhaal toch wat screenprints te 

kunnen maken daarom maar een oproep op 

Facebook geplaatst of iemand nog een re-

cente tracklog voor me had. Binnen 11 mi-

nuten ontving ik van Jan Willem Helmers de 

log van de BBQ rit van Motoport Almere, een 

week eerder gereden. Met bovendien ook de 

oorspronkelijke route als track erbij. 

Dat laatste vind ik zelf vooral handig als je net 

terug bent van een rit. Zet de track en de 

tracklog in één lijst en maak de ene groen en 

de ander rood. Zo zie je in een oogopslag 

waar je bent afgeweken van de oorspronke-

lijke route. Ingeval van Jan Willem zag ik dat 

het meteen aan het begin ‘mis’ ging: de rode 

lijn is immers de route zoals die bedoeld was. 

ONNAUWKEURIGE ONTVANGST

Maar het bleek een bewuste keuze te zijn ge-

weest vanwege wegwerkzaamheden. De rest 
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