
GPS
basisvaardigheden
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Uitgangspunten workshop

• Outdoornavigatie, fietsen en wandelen

• Je eigen gps-toestel leren gebruiken

• Basiskennis 

• Routes, tracks, waypoints, kaarten tbv gps, software tbv gps, …

• Basisvaardigheden, het leren toepassen op je eigen gps-systeem / laptop

• Cursus
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Programma

• basisbegrippen 

• BaseCamp

• ins- en outs van je eigen gps-toestel

• tripcomputer

• internet

• kaarten
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Hoe?

• Weinig theorie, veel praktijk

• Onderzoekend, samen ontdekken

• Opdrachten

• Vraag zoveel je wilt !!  Echter: ik ben minder gps-goeroe, meer gps-liefhebber

• Meenemen: gps-toestel + gebruiksaanwijzing, laptop, interfacekabel
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GPS-systeem
• Global Positioning System
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Coördinaten

• Een positie (plaats, bestemming) wordt in je gps weergegeven met twee 
coördinaten.

• Estimated Position Error: ± 3 meter

• Verschillende formats voor coördinaten,

hddd°mm.mmm’       hddd°mm’ss.ss’’       hddd,ddddd° Nederlands RD-grid
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Opdracht coördinaten

• Op welk format staat je gps-toestel ingesteld?

• Op welk format staat BaseCamp ingesteld?

• Synchroniseer de formats gps en BaseCamp op hddd°mm.mmm’ 
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Kaartdatum

• Mathematisch model van de aarde

• Verschillende formats

DGPS    EGNOS    WAAS   Grid WGS84 ……

• Positieformat en kaartdatum moeten passen

• Opdracht: welk format kaartdatum past bij positieformat

hddd°mm.mmm’  ?  Ga dit na bij je gps en bij BaseCamp
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Waypoint

11

Positie (een coördinatenpaar) waaraan een naam / nummer is toegekend

Op gps

• Mark: definiëren van een waypoint; je kent een naam / nummer toe, en eventueel en 
icoontje

• Find: oproepen van een waypoint



Waypoint
≈ POI (Points Of Interest)
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• Kruimelpad van punten  ‘trackpunten’

• Benamingen: track, trace, spoor

• Registratie door eigen toestel (tracklog), eventueel te uploaden

• Download 

• Kaartonafhankelijk / wegonafhankelijk
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Track
‘kruimelpad’
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Route
van A naar B via wegen

• In wezen geen verschil met autonavigatie

• Kaartafhankelijk!!!

• Herberekening mogelijk



Programma
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• ins- en outs van je eigen gps-toestel

• tripcomputer
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BaseCamp

• Is opdracht uit ‘Voorbereiding’ gelukt?
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BaseCamp

• Globaal het programma verkennen
• Schermindeling

• Icoontje voor soort activiteit

• Kaartselectie

• Avontuur: track+  

• BirdsEye

• bewerken -> opties

• Samen de belangrijkste opties doornemen
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BaseCamp
oefeningen

• Nieuwe lijstmap Workshop aanmaken

• In Workshop nieuwe lijstaanmaken, Les1

• In Les1 
• Waypoints aanmaken, De Pracht en Hazzo

• route maken van De Pracht naar Hazzo (op basis van activiteit fiets)

• route -> track

• Zet de route over naar je toestel. Onderzoek het resultaat.

• Zet de track over naar je toestel. Onderzoek het resultaat. 19



Programma

• basisbegrippen 

• BaseCamp

• ins- en outs van je eigen gps-toestel
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Verkenning van je toestel

• Pagina’s: Satellieten, Tripcomputer, Kaart, Kompas, Hoogtemeter, 
Hoofdmenu, …

• Kaart

• Welke kaart?

• Inzoomen, Uitzoomen   fietsen: 200m 300m   lopen: 200m  120m

• Hoofdmenu

• Instellen, Tracks, Routes
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Verkenning van je toestel
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Specifieke instellingen

• ‘koers boven’  ‘track boven’ versus  ‘noord boven’ ;  automodus

• ‘ont-clutter’  

• uit Eng: clutter = opeenhoping
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Thuisopdrachten, na les 1

• Bekijk de relevante videoles Toestelinstellingen, te vinden op

https://www.mrgps.nl/kennisbank/outdoornavigatie/

• Zorg dat alle (andere) relevante opties en eenheden correct en synchroon zijn 
ingesteld, zowel op je gps als in BaseCamp

• Installeer Google Earth Pro
• https://www.google.nl/intl/nl/earth/download/gep/agree.html

• Ook relevant: https://www.mrgps.nl/kennis/mapsourcebasecamp-google-earth-vinden/ 24

https://www.mrgps.nl/kennisbank/outdoornavigatie/
https://www.google.nl/intl/nl/earth/download/gep/agree.html
https://www.mrgps.nl/kennis/mapsourcebasecamp-google-earth-vinden/


Programma
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• BaseCamp

• ins- en outs van je eigen gps-toestel

• tripcomputer
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• kaarten
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Tripcomputer

• Instellen

• Wat zijn relevante parameters?

• Resetten

• Track wissen of bewaren
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GPS

• De knoppen Mark en Find

• Find: bv om naar bestemming te navigeren
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Programma
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Routes en tracks op internet
kant en klaar

• Formaten: xml, gdb, gpx
• Kies voor de standaard, werk alleen met gpx

• Verwarring: op internet is vaak sprake van routes terwijl het in feite gaat om tracks
• Wat is hiervan de achtergrond?

• Twee voorbeelden: track downloaden,  laden in BaseCamp, laden in gps
• Route.nl

• Gpstracks.nl

• Soms is track ingepakt: zip-format
• uitpakken
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Windows-intermezzo

• Unzippen

• Bestand koppelen aan programma

• gpx-bestand koppelen aan BaseCamp
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Routes en tracks op internet
zelf maken

• http://routeplanner.fietsersbond.nl/

• Alternatief: https://planner.gps.nl/

• Kijk naar de opties; verander dit desgewenst

• Maak een knooppuntenroute van Aalst naar Oirschot

• Zet de gpx-file over naar BaseCamp (in nieuwe lijst Les2), merk op

• ‘beperk aantal punten’

• track of route

• Maak van de knooppuntenroute een rondje
31

http://routeplanner.fietsersbond.nl/
https://planner.gps.nl/


Nuttige sites
voor downloaden tracks

• gpswalking.nl

• wandelnet.nl

• fietsnet.be/routeplanner

• gpsies.com

• .....  verdere verkenning van internet
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Bekijk de volgende video’s, als voorbereiding op het onderwerp kaarten:

• http://www.mrgps.nl/kennis/welke-kaarten-zijn-er-voor-de-garmin-outdoor-gps/

• https://www.youtube.com/watch?v=d_Hz4Q5cRNE
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http://www.mrgps.nl/kennis/welke-kaarten-zijn-er-voor-de-garmin-outdoor-gps/


Kaarten
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Open Street Map

• http://www.openstreetmap.nl/content/kaartmateriaal.html

• http://garmin.openstreetmap.nl/

•http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Garmin.OpenStreetMap.nl:Manual
#Downloading

•http://www.gps-info.nl/tips-trucs/openstreetmap/

• http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Downlo
ad
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http://www.openstreetmap.nl/content/kaartmateriaal.html
http://garmin.openstreetmap.nl/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Garmin.OpenStreetMap.nl:Manual#Downloading
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Kaarten overzetten
• Kaarten overzetten van BaseCamp naar gps

• Automatisch

• Handmatig

• Een kaart: img-file naar map GARMIN op sd-kaartje

• Combinatie van kaarten: mbv tool GMapTool

• http://www.gmaptool.eu/en/content/gmaptool

• Andere manipulaties met kaarten: JaVaWa GMTK

• http://www.javawa.nl/gmtk.html
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Tips en trucs

• Beperk het aantal tracks/routes op je GPS-systeem

• Tracks/routes (de)activeren

• Altijd het startpunt van een trip markeren als waypoint

• Updaten: firmware, kaarten, BaseCamp (Garmin Express)

• Smartphone versus GPS-toestel

• Google Earth gebruiken in BaseCamp

• Birdseye

• Reservebatterijen/-accu
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