
Als je in Bacecamp van een gedownloade track (spoor) een route wil 
maken dien je het volgende te doen: 

 

1) open de track en zet je routeprofiel op "direct" (zo nodig via: beeld - werkbalken – activiteiten 
profielen, aan te vinken.) 

 

 
 

2) Maak route van track (spoor) (rechts klikken op track) Nu kan je het aantal via punten kiezen die er 
in de route dienen opgenomen te worden. Bij mij staat dat standaard op 45. Kies iets van een 25 voor 
een route van 100km. Deze vraag krijg je enkel als je je routeprofiel op “direct” gezet hebt. Doe je 
dat niet dan krijg je slechts 2 via punten: begin en einde. 

 



3) selecteer nu de route en klik er 2x op zodat de eigenschappen zich openen. Verander daar je 
routeprofiel in motor en je zult zien dat de route onmiddellijk herberekend wordt met de 
eigenschappen zoals je die vastgelegd hebt in dat profiel. Ik heb meerdere motorprofielen (motor 
snelste en motor kortste zodat ik heel snel van routeprofiel kan wisselen zonder steeds de 
eigenschappen van het gekozen profiel te moeten aanpassen). Het routeprofiel dien je steeds in de 
eigenschappen van de route te wijzigen. Wat je in de taakbalk ziet is voor nieuwe routes, niet voor 
bestaande. 

 
4) pas nu de route aan aan de track (spoor). Heb je 2 motorprofielen zoals ik kies dan als eerste 
snelste, route aanpassen aan track en daarna kortste en route wederom aanpassen aan track. Als je nu 
vergeten bent om herberekenen op uit te zetten in je gps zal je voor 95% dezelfde route rijden als 
deze die je gemaakt hebt mits je ergens van de route rijdt. De gps berekent de hele route opnieuw en 
stuurt je naar het eerst volgende via punt. Maar aangezien je de route met snel en kortste aangepast 
had zal enkel het stukje tot aan dat eerstvolgende via punt wijzigen en blijft de rest intact. Blijf je de 
route volgen zoals bedoeld, rij je ze 100% juist. 

 

 
 
5) open de route eigenschappen en wijzig daar de directe routering in je motorprofiel 

 

 

6) Voor alle zekerheid nog even nakijken of al je via-punten wel soft zijn (=niet waarschuwen bij 
aankomst ) 

7) Na het overbrengen van de route naar de Zumo 660, verwijder je best alle routepunten. 
(Hiermee vermijd je dat je scherm vol vlaggetjes staat) 

8) Vergeet ook niet om bij het rijden van de route: “route herberekenen” uit te schakelen !!! 


