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ONDERWERPEN (1)

• Wat is GPS

• Wat kan een GPS

• Wat kent een GPS

• Welke bestanden zijn er

• Demo Google Earth

• Wat is er nodig / handig

• Hoe krijg ik het op mijn GPS



ONDERWERPEN (2)

• Wat heb ik nodig

• Wat kan ik dan

– Google Earth (Freek)

– Garmin (Allard)

– Guru (Jos)



WAT IS GPS?

• Global Positioning System

– Systeem dat over de hele aarde kan bepalen waar je bent

• 32 GPS satellieten sturen radio signaal

– 4 Satellieten nodig om positie te bepalen, hoe meer satellieten hoe nauwkeuriger de 

ontvangst

• Glonass (Russisch) en Galileo (Europees) en BeiDou (Chinees)

• Losse ontvangers maar tegenwoordig ook in elke telefoon

– Let op met tablets! Daarvan is het niet zeker



WAT KAN EEN GPS ONTVANGER?

• Bepalen waar je  bent

– Coördinaten

– Laten zien op een kaart indien voorzien van kaartmateriaal

• Richting en afstand bepalen naar een andere plek (hemelsbreed)

• Indien voorzien van kaartmateriaal, navigeren naar een andere plek



WAT KENT EEN GPS ONTVANGER?
• Coördinaten

– X en Y coördinaat samen maken een unieke plek op de aarde

• Waypoint, Nuttige plaats, POI

– Een punt op de aarde die in het geheugen van de GPS is opgeslagen (op basis van de 

coördinaten)

• Track

– Een verzameling coördinaten die een spoor weergeven dat je gevolgd hebt (of kunt 

gaan volgen)

• Route

– Een verzameling van coördinaten die in samenwerking met onderliggend kaartmateriaal 

een (vooraf) gedefinieerde route maken



WELKE BESTANDEN KENT DE ROPARUN?
• GPX bestanden

– Algemeen GPS uitwisselingsformaat voor alle soorten GPS gegevens

• GPI bestanden

– Garmin GPS formaat dat GPS gegevens gecomprimeerd opslaat

• IMG bestanden

– Garmin GPS kaart (niet te verwarren met een eenvoudig plaatje)

• MBTILES bestand

– Kaart voor de GURU app

• SQLITEDB bestand

– Kaart voor de OSMAND app

• OV2 bestanden

– TomTom bestandsformaat



WELKE BESTANDEN KENT DE ROPARUN?

• BMP bestanden

– Een BitMap bestand (plaatje, voor de Roparun een icoontje)

• WAV bestanden

– Een Wave bestand (geluidsopname)

• MP3 bestanden

– Een MP3 bestand (gecomprimeerde geluidsopname)

• XLS(X) bestanden

– Excel spreadsheet

• KMZ bestanden

– Google Earth bestandsformaat



WAT KENT DE ROPARUN (FUNCTIONEEL)?

• Navigatiebestanden

– Waypoint

– Tracks (voor lopers en computer)

– Garmin Kaart (voor lopers en auto)

– Kaart tbv App (Guru / OsmAnd)

• Routerol (bestand in Excel)



WAT KENT DE ROPARUN (INHOUD)?



WAAR VIND IK DIT ALLES?



WAAR VIND IK DIT ALLES?

• De indeling van het Zip bestand

• Verdeling Garmin (algemeen) en TomTom

• Daarbinnen verdeling type (A, B, C en loper/fietsers)

• Daarbinnen verdeling naar type toestel

• Wil je experimenteren gebruik dan de losse bestanden



ROPARUN & GOOGLE EARTH

• Demonstratie

• Maakt gebruik van Atlas.KMZ



HOEVEEL GPS UNITS HEB IK NODIG?

• 1 in ieder voertuig (3 of 4 totaal)

• 1, 2 of 4 per subteam lopers/fietsers



NAVIGATIE IN B EN C VOERTUIGEN
• 1 in ieder voertuig

• Garmin GPS of app op telefoon / tablet (lekker groot scherm)

• NIET laten bedienen door chauffeur.

• Garmin maakt niet uit hoe oud, waarschijnlijk werkt het. Controleer of je een 

12v sigarettenaansluiting in de (huur)bus hebt. Hou ook rekening met het 

opladen van GSM dus een splitser is handig (noodzakelijk)

• App. Zorg voor een goede houder, en controleer of je kan laden. Neem 

reserve laadkabel mee

• C-Voertuig ook zodat de chauffeur kan zien waar hij niet mag komen..



EVEN TUSSENDOOR

Voertuigen met een aanhanger,  niet zijnde een aanhanger waar alleen een 

Dixie op staat, zijn C voertuigen !!

C VOERTUIGEN



NAVIGATIE BIJ FIETSER – LOPER - FIETSER

• 1 kan, 2 is verstandig, 4 is luxe, meer is onzinnig

• 1 op de voorste fiets. Deze kan je steeds over zetten van fiets op fiets.

– Zorg voor een dubbele houder

• 1 op de voorste fiets en 1 op de achterste fiets, alle twee een andere 

zoomfactor. Toestellen over zetten naar de fietsen van het andere team.

– Ook hier, denk aan de houders

• Ieder subteam zijn eigen GPS zodat de instelling goed staan voor degene 

die hem moet gebruiken.



NAVIGATIE BIJ FIETSER – LOPER - FIETSER

• App op je telefoon: zorg voor een stevige houder.

– Let op waterdichtheid (en waterdichtheid van de aansluiting)

– Met gps aan gaan de meeste accu’s ongeveer 3-4 uur mee

– Telefoon is ook voor bellen, foto’s

• Outdoor Garmin; Eventueel extra steuntjes voor alle fietsen. Zorg voor 

reserve batterijen, (Ikea, Lidl, Duracell professional)

• Garmin Edge Serie (voor fietsers)

– Test eens hoe lang je accu mee gaat (ook bij kou) (eventueel aansluiten op powerbank)

– Zorg dat je een goed protocol hebt voor het opladen (dit duurt 6 tot 8 uur)



WAT MOET JE NIET DOEN!

• Nieuwe TomTom kopen, een Mio Cyclo, Maghallan of Bryton gebruiken

– Zijn prima navigatietoestellen maar minder geschikt voor de Roparun

• Andere systemen gebruiken dan de Roparun organisatie adviseert, behalve 

als je heel goed weet wat je doet

– We kunnen je hier ook niet mee helpen mochten er onderweg problemen zijn



TIPS
• Vraag in het netwerk van iedereen in het team wie er een Garmin GPS heeft 

en die wil uitlenen (een keer om te oefenen en tijdens de Roparun)

• Vraag in het netwerk wie er een nieuwe GPS voor fietsen en wandelen wil.

• Koop dan groot (met korting) in (www.gps.nl/roparun) en leen tot aan de 

Roparun het toestel van de toekomstige eigenaar. En helemaal mooi verkoop 

ze door voor de normale winkelprijs.

• Verhuur de GPS toestellen voor kinderfeestjes, bedrijfsuitjes, 

wandelvakanties, andere goede doelen acties.

• Doe er andere leuke dingen mee zoals geocache (www.geocaching.com)

http://www.gps.nl/roparun


ROPARUN & TOMTOM

• Geen gelukkig huwelijk!

• Alleen oudere TomToms. Zelf kijken of het lukt!

– Waypoints – TomTom Home

• Maak iconen zichtbaar (staan om de 100 meter) en dan ➔ Zelf navigeren !

• NOOIT ZOMAAR KOPEN – ALTIJD TESTEN OF HET WERKT



WAT KAN IK DAN (TOMTOM)

• Waar ben ik nu ?

– Navigeer naar

– Nuttige plaats

– NP dicht bij

– Selecteer  xxxOKMP

– Bovenste NP AFLEZEN

• Snel naar km punt ?

– Navigeer naar

– Nuttige plaats

– NP dicht bij

– Selecteer xxxOKMP

Zoek

– Type de cijfers

– Selecteer
xxx = versie, route en jaar in letters

OKMP = kilometerpunten gemaakt voor TT



ROPARUN & GARMIN

• Garmin

– GPI bestanden – Verkenner naar POI directory

– Tracks (voor lopers) – Verkenner naar GPX directory

– Garmin Kaart (voor lopers en auto) – Verkenner naar MAP directory (bij oudere 

toestellen naar Garmin directory)

• Track is GEEN route ➔ Zelf navigeren !

– Route is afhankelijk van kaart

– Route kan weigeren tegen het verkeer in te gaan

– Route is niet handig bij heen en weer rijden



WAT KAN IK DAN (GARMIN)

• Waar ben ik nu ?

– Waarheen

– Extra’s

– Eigen nuttige punten

– Alle categorieën

– AFLEZEN

• Snel naar km punt ?

– Waarheen

– Extra’s

– Eigen nuttige punten

– Alle categorieën

– Spel

– Type de cijfers

– Kiezen

– GAZumo 660: Zoom eens in tot 50 meter



ROPARUN BESTANDEN LADEN (1)

1. Oude bestanden weg gooien

– Controleer de Map GPX en gooi het bestand van de Roparun weg. Als je geen routes, 

tracks en opgeslagen punten hoeft te bewaren mag de hele map GPX weg.

– Controleer de Map POI en gooi de GPI bestanden van de Roparun weg.

– Zoek het kaartbestand van de Roparun en gooi dit IMG bestand weg. Als je niet weet 

welk bestand het is gebruik dan het programma Device Manager van www.JaVaWa.nl

2. Nieuwe bestanden downloaden

– Via de Roparun site

– Kies de juiste route

– Downloaden en unzip (of gewoon in de verkenner openen)

http://www.javawa.nl/


ROPARUN BESTANDEN LADEN (2)
3. Nieuwe bestanden op je toestel zetten

– Kies de juiste functie (Voertuig of Fietsers/Lopers)

– Voor de fietsers/lopers

– Kies binnen de fietsers/lopers het juiste toestel

– Kies Edge voor alle Fietstoestellen met de naam Edge

– Kies eTrex voor alle Garmin outdoor toestellen (eTrex, Oregon, Gpsmap, Montana 

,Dakota, etc)

– Voor de busjes

– Kies binnen de B-voertuigen het juiste type

– Oud model (herkenbaar aan een map Garmin in het toestel

– Nieuw model (heeft deze map niet)

4. Zet de bestanden zoals ze in de zip staan op dezelfde manier op het toestel 

(Wat binnen een map staat moet ook op het toestel in dezelfde map)



TIJDENS DE ROPARUN
• Navigeren

– Volg de lijn (geen aanwijzigingen)

• Waar ben ik

– Sta je op of aan de route? → Km punt

– Sta je buiten de route? → Coördinaat

• Contact met..

– ACT → kilometer punt

– Hulpdiensten → adres of coördinaat



WAAR BEN IK OP OF AAN DE ROUTE
• Kies Waarheen

• Kies Eigen nuttige punten



WAAR BEN IK OP OF AAN DE ROUTE



WAAR BEN IK (BUITEN DE ROUTE)

• Dit geeft een antwoordt in een coördinaat oftewel je positie in getallen.

• Eventueel een dichtstbijzijnd adres en dichtstbijzijnde kruising

• Voertuig navigatie

– In het midden onderin wordt je positie op de kaart weergegeven door een blauw driehoekje, 

motortje of autootje.

– Klik hier op en houdt even vast.



WAAR BEN IK (BUITEN DE ROUTE)

• Hiermee kom je in het “Waar ben ik?”scherm



SNEL NAAR EEN PUNT OP DE ROUTE
• Waarheen→ Eigen nuttige punten

• → alle categorieën → typ kilometer punt

• → zoek het juiste onderdeel; 



WAT ZIJN DE VOERTUIG VERBODEN HIER
• Waarheen →Eigen nuttige punten→ alle categorieën → kies het dichtbijzijnste

punt en druk op de i



VOOR DE PROFI
• Download Basecamp

• Download de openfietsmap (www.openfietsmap.nl/) of een andere open source 

kaart (garmin.openstreetmap.nl/) of

Importeer de GPX bestanden van de Roparun en voeg je eigen basiskampen toe

http://www.openfietsmap.nl/
http://garmin.openstreetmap.nl/


DE MOGELIJKE APPS
• Veel mogelijkheden, vanuit de Roparun 2 voorkeursapps

• GURU Maps (voorheen Galileo)

– Begonnen op IOS platform nu ook voor Android

• OsmAnd

– Begonnen op het Android platform nu ook voor Ios



APP GEBRUIK BASIS
• App downloaden

• Kaart van de Roparun site downloaden (van de goede App)

• Lijn volgen

• Gratis bij beide apps



APP GEBRUIK ADVANCED
• App downloaden

• Kaarten downloaden via de App

• Atlas.KMZ naar de app sturen (openen met Guru maps)

• Kiezen welke zaken je actief wil hebben (via folder)

• Kiezen om waypoint namen zichtbaar te hebben (via instellingen)

• Maak gebruik van de handleiding gurumaps.app/manuals/ios/

• Of gurumaps.app/manuals/android/

https://gurumaps.app/manuals/ios/
https://gurumaps.app/manuals/ios/


APP GEBRUIK DEMO

• Live demonstratie GURU maps



VRAGEN?


