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van de route werd nagenoeg conform plan 

gereden en de track en tracklog zien er exact 

gelijk uit. 

En tóch zal dat nooit helemaal zo zijn. Zoom 

maar eens heel goed in en je ziet dat de 

tracklog net iets naast de weg loopt. Heeft te 

maken met onnauwkeurigheid qua ont-

vangst:

En dat is toch wel even belangrijk om op te 

merken. Want zo’n archief aan tracklogs kan 

ook heel handig zijn als je op een gegeven 

moment een route mag uitzetten voor de 

club. Sterker: als routecommissaris zul je vaak 

de route eerst een keer helemaal rijden om 

vervolgens de tracklog te gebruiken om er 

een route van te maken. 

HANDIG TRUCJE

Dan gaat vrij makkelijk, maar je moet wel 

even het trucje kennen: stel je routeringspro-

fiel even in op ‘direct’. Dubbelklik op de 

tracknaam en kies voor ‘spoor maken’. Geef 

vervolgens aan hoeveel routepunten je wilt 

gebruiken (op een rit van 200 km ca 100). 

Vervolgens dubbelklikken op de routenaam 

en het profiel weer wijzigen in auto of mo-

tor. Kind kan de was doen. 

Maar pas daar wel mee op! Zoom maar eens 

goed in op de positie van je viapunten. Je zult 

zien dat je een hele hoop glitches (punten die 

net naast de weg liggen) hebt. De onnauw-

keurigheid van de tracklog kan dan heel ver-

velende effecten hebben, zoals hieronder. 

Een typisch gevalletje van ‘gaat de een 

rechtsaf, de ander linksaf en de derde recht-

door het weiland in…

In de praktijk is het dan ook handiger en ver-

standiger om zo’n track even met de hand 

over te tekenen. 

NOG ENKELE TIPS VOOR DE TRACKLOG

• Ruim zo nu en dan je toestel op en zorg dat 

de gpx-directory helemaal leeg is (zie ook de 

MrGPS video ‘Geef je zumo een grote beurt’). 

• Bekijk de track ook eens in Google Earth. 

Net als bij een route kun je ook over de track 

‘heen vliegen’. Dan kun je er nog eens van  

nagenieten.

• Exporteer je tracklog in een apart gpx be-

stand en ga naar www.brianfolts.com/driver 

via de geavanceerde opties links kun je je 

tracklog uploaden. Laat je computer vervol-

gens een tijdje rekenen en je kunt een bewe-

gend gif-bestand downloaden dat op basis 

van StreetView een heel aardige indruk geeft 

van de sfeer van de rit.

• Dat laatste kan nog veel fraaier als je werkt 

met Google Earth Pro (tegenwoordig gratis) 

en daar kiest voor ‘extra’ en dan ‘moviema-

ker’. Ik zal daar nog wel eens aandacht aan 

besteden, maar experimenteer er alvast mee!
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