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WAT GAAN WE DOEN? 
- Wat wil je met een GPS? 
 

- Hoe werkt de GPS 
 

- Wat kun je met een GPS 
 

- Wat zijn: 
- waypoints 
- tracks 
- routes 
 

- Van de kaart af een punt in de GPS zetten 
 

-Even naar buiten 
- track maken 
- waypoint maken 
- teruglopen naar beginpunt 
 

-Je route zichtbaar maken in mapsource 
 

- Een route inladen van mapsource naar de GPS 
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WAT WIL JE ZIEN EN DOEN? 

- Je auto terug vinden  
- Weten hoeveel kilometers je hebt gefietst of gelopen 
- Weten waar je bent 
- De berghut vinden 
- Leuke tocht maken 
- Route downloaden van internet 
- Je tocht zichtbaar maken op een kaart of Google Earth 
 
Of nog geavenceerder: 
- Een ‘papieren’ kaart in je GPS laden  
 
 
Wat je ook wilt het is: 
Proberen, proberen en nog eens proberen. 
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WAT WIL JE ZIEN EN DOEN? 

Een GPS dient altijd ter ondersteuning, 
je dient altijd nog een kaart bij je te hebben. 

 
 

Het is geen wondermiddel,  
maar wel makkelijk en leuk. 
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Voor een exacte plaatsbepaling zijn 
vier satellieten nodig. Drie satellieten 
beperken het aantal mogelijkheden tot  
2 punten, waarvan er één reëel is, 
liggende op het aardoppervlak. 

HOE VINDT HIJ DE POSITIE. 
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GOED ONTVANGST. 
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SLECHT ONTVANGST. 
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SPIEGELING. 
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1. BASISINFORMATIE; 

 - de positie 3-dimensionaal / miswijzing 
 - de tijd 
 

2. AFGELEIDE INFORMATIE: 
 Afstand/richting tot volgende punt 
 Kompasrichting,koersafwijking 
 Maximale/gemiddelde horizontale snelheid 
 Verticale snelheid, barometerdruk  
 Zonopkomst en ondergang, maanfasen, vistijden, 
 Hoogteprofiel, meters gestegen/meters gedaald enz 
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Het enige wat een GPS kan is een plaatsbepaling maken 

  
 

Al de andere informatie is hiervan afgeleid! 
 

Je krijgt 2 getallen (een coördinaat) en dat is alles! 
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ER ZIJN 3 BEGRIPPEN BELANGRIJK: 
 
-Waypoint 
 

-Tracks 
 

- Routes 

DE BEGRIPPEN 
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- Kun je onderweg opslaan 
- Kun je een naam geven 
- Kun je een symbool aan geven 
- Kun je tekst en/of tijd aan koppelen 
- Is 1 coördinaat 

HET WAYPOINT 
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- Geeft een lijn van jouw positie naar het waypoint 

HET WAYPOINT 
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- Bestaat uit meerdere waypoints 
- Kun je een naam geven 
- Kun je een kleur aan geven 
- Kun je tekst en/of tijd aan koppelen 

DE ROUTE 
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- Onderweg  te bewerken, op te slaan 
- Wordt automatisch opgeslagen 
- Kun je een naam geven 
- Kun je een kleur aan geven 

DE TRACK 
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- Track is vaak slordig, staat nog van alles in. Pauzes e.d. 
- Bij routes kun je belangrijke kruisingen aangeven. 
- Het is duidelijk hoever het nog is. 

VOORDEEL ROUTE T.O.V. TRACK 

Volgend punt 
10 meter 

002 rechtdoor 
2.5 Km 
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DE GPS - EERST ZIEN DAN DOEN 

Alle GPS’en lijken op elkaar: 
 

- Soms een beetje uitgebreider 
- kleur 
- kaart 
- menu 
- kompas 
 

- Maar de basis blijft gelijk! 
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DE GPS - Instellen 
Als eerste: 
Aanzetten: zijkant rechterkant 
 
- We gaan eerst de GPS instellen. 
 
- Een goed begin is het halve werk! 
 
 
 

E-TREX 
- Druk 'Light' toets 1 seconde in 
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DE GPS - Terug naar begin 

- Altijd linksonder in het scherm 2 terugknoppen. 
 

- Net zolang drukken tot je weer terug bent in het 
start scherm  

E-TREX 
- Gebruik de 'Back' toets 
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DE GPS - Licht 
Contrast van het scherm: 
Kort de “AAN/UIT” knop indrukken.  
 
 
 

E-TREX 
- Gebruik de 'Light' toets 
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DE GPS - Snelkoppelingen Scherm 
- Het kan zijn dat het net een andere volgorde 
weergeeft.  
 

-Je kunt zelf bepalen welke knoppen je in dit scherm 
wilt hebben. (net als windows bureaublad)  
 

- Deze "knoppen" kun je nodig hebben tijdens je 
tocht, zoals: 
 

- markeer waypoint 
- zoeken 
- tripcomputer 
- kompas 
- hoogteprofiel 
- etc. 

E-TREX 
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DE GPS - Schermverlichting 

- We gaan het licht wat langer aan laten.  
 

- Druk op <Stel in> 
 

- Je komt in een menu pagina 
 
- klik op <Scherm> 

E-TREX 
- Met joystick naar <Stel in> 
- Druk op joystick 
--Kies <Scherm> 
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DE GPS - schermverlichting 

E-TREX 
- Kies <Verlichtingsduur> of 
- Kies <Contrast aanpassen> 
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DE GPS - Snelkoppelingen Scherm 
- We kunnen zelf bepalen welke snelkoppelingen we 
willen hebben in het startscherm 

E-TREX 
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DE GPS - Snelkoppelingen 
Wij willen ons eigen Snelkoppelingen Scherm instellen.  
 
Nieuwe snelkoppelingen instellen 
Ga naar <Stel In>.  
Scroll naar <Hoofdmenu> en klik hierop 

E-TREX 
- Druk <Menu knop>  
- Wijzig volgorde items 
- Kies <Pagina toevoegen>  
 

Of  
 

- Druk op <menu> om alles 
te wissen 
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DE GPS - Snelkoppelingen 
Wij willen ons eigen Snelkoppelingen instellen.  
 
 Voeg de volgende knoppen in, volgorde maakt niet uit: 
 

Kompas 
Tripcomputer 
Trackbeheer 
Kaart 
Markeer waypoint   (niet bij etrex) 
Waarheen? 
Waypoint manager (etrex waypoint-beheer) 
Actieve Route 
Satelliet                 (alleen etrex) 

 
- Als je klaar bent,  
  ga dan terug naar Snelkoppeling/start Scherm 
 
Nieuwe snelkoppelingen instellen 
Ga naar <Stel In>.  
Scroll naar <Hoofdmenu> en klik hierop 
 

E-TREX 
- Druk <Menu knop>  
- Wijzig volgorde items 
- Kies <Pagina toevoegen>  
 

Of  
 

- Druk op <menu> om alles 
te wissen 
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- Kun je zien hoe ontvangst is. 
- De afwijking 
- Je positie 
- Het aantal satellieten wat de GPS ontvangt. 

DE GPS - HET SCHERM 
SATELLIETPAGINA 
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DE GPS - HET SCHERM  
TRIPCOMPUTER 

- Kun je allerlei gegevens opvragen 
- kun je zelf instellen 
- O.a. : 

- Je positie 
- De afstand die is afgelegd 
- De afstand die je nog moet 
- De snelheid, hoogte, tijdsduur. 
- Zonopkomst en ondergang. 
- Hoe lang je gelopen hebt (tijd) 
- De hoogte 

E-TREX 
- Druk <Menu knop>  
- Wijzig <wijzig geg.velden> 
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DE GPS - HET SCHERM 
KOMPASPAGINA 

- Geeft de richting aan. 
- Boven het kompas zitten gegevensvelden. 
- Net als de tripcomputer. 
- O.a. : 

- Je positie 
- De afstand die is afgelegd 
- De afstand die je nog moet 
- De snelheid, hoogte, tijdsduur. 
- Zonopkomst en ondergang. 
- Hoe lang je gelopen hebt (tijd) 
- De hoogte 

E-TREX 
- Druk <Menu knop>  
- Wijzig <wijzig geg.velden> 
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DE GPS - HET SCHERM 
VEEL MEER 
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DE GPS - EENHEDEN 
Stel alles in op meters 
- Druk op <Stel in> 
- Ga naar <Eenheden> 
 
 
 
 
 
 

- Als je klaar bent, terug naar Snelkoppeling Scherm. 
 
 
Dus bij elke GPS moet je de eenheden en het grid 
controleren! 
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DE GPS  
WAYPOINTS WISSEN 

Waypoint 
- Druk op <Stel in> 
- Druk op <Reset> 
- Kies <Wis alle waypoints> 
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DE GPS  
TRACKS INSTELLEN 

Tracks aanzetten 
- Ga naar <Stel in> 
 
- Ga naar <Tracks> 
- Ga naar <Tracklog> 
 kies "opnemen, tonen op kaart" 
 
- kijk ook nog even bij <opnamemethode> 
- Stel die in op <Afstand> 20 meter 
 
 
- Probeer in het instellingen menu de 
huidige tracks te wissen (reset) 

E-TREX 
- Tracks heten 'Sporen'  
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DE GPS  
KOMPASPAGINA INSTELLEN 

Kompaspagina 
- Ga naar het Snelkoppeling Scherm en dan kompas 
 
Datavelden instellen: 
- Druk op het knopje rechtsonder  
- Kies "klein gegevensveld" 
- Klik op de datavelden 
- Kies Afstand tot volgende bij veld 1 
- Kies Afstand tot bestemming bij veld 2 
- Kies Waypoint bij volgende bij veld 3 
- Kies Waypoint bij bestemming bij veld 4 
 
Neem de datavelden eens rustig  
door als je een keer tijd hebt en  
experimenteer hiermee in de  
praktijk. 
 
Oefenen, oefenen en oefenen! 
 

E-TREX 
- Druk <Menu knop>  
- Wijzig <wijzig geg.velden> 
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DE GPS  
Routering uitzetten 

Automatische route uitzetten 
- Ga naar <Stel in> 
 
- Ga naar <Routering> 
 
- <Begeleidingsmethode> op Offroad 
 
Overgangen offroad 
 
- <overgangen offroad> op  
   
  <afstand> 10 meter 
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DE GPS  
Instellen Grid/Coördinaten/Positie 

We gaan even naar buiten. 
 
- Meenemen:  Pen en klein papiertje  
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DE GPS  
Welke getallen zagen we? 

De rode GPS: 
 
- 31 U 628200 5812650 

 
De Gele GPS: 
 
- RD 120960 495800 
  

 
De BlauweGPS: 
 
- N52.44900° E4.88650°  
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Coördinaten of GRID 
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Voorbeelden op kaart 
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GRID 
Elke kaart heeft tegenwoordig een raster / grid, maar welke? 
 
Enkele voorbeelden zijn: 
 
- RD Rijksdriehoek of Dutch grid 
 
- Hddd-mm.mmm of graden en minuten 
 
- UTM of Universal Transverse Mercator 
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DE GPS - Grid 
Eenheden 
- Druk op <Stel in> 
- Ga naar <Positieweergave> 
 
- Ga nogmaals naar <Positieweergave>   
  
- Stel de in op “Ned. RD Grid“  ????? 
 

Als je klaar bent, terug naar Snelkoppeling Scherm. 
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COÖRDINATEN WEETJES 

Amersfoort 

Amersfoort ligt op: 
 
175000 - 450000 
 
 
 
De eerste drie getallen zijn kilometers 
De laatste drie getallen zijn meters 
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Onderweg - Waar ben ik?  

213410 
437250 

RD-Grid 
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COÖRDINAAT OPZOEKEN - Twiske 
- Probeer de volgende coördinaten op te zoeken op de kaart: 
 

129365  -  498180 
 
122340  -  499105 
 
129200  -  494900 
 
 
 
 

Peter Sinot - peter@sinot.nl 



COÖRDINATEN WEETJES 

GPS geeft: 
 
181600  -  426251 
 

 
 
 
 
 
 426 

427 

428 

181 182 
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COÖRDINAAT INVOEREN - Steijl 

E-TREX 
- Druk op de Joystick om waypoint in 
  te voeren  

Waypoint invoeren 
- Druk op <markeer waypoint>  
- Ga naar <opslaan en bewerken> 
 
- Kies <wijzig locatie> 
- Voer het volgende coördinaat in: 
   
Groep 1: 
 
206096 - 371545          206279 - 371490          206385 - 371776 
 
Groep 2: 
 
206148 - 371690          206172 - 371833          206385 - 371776 
 
 
 
- probeer een logische namen te geven bv :  W1 W2 W3  
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COÖRDINAAT INVOEREN - Twiske 
Waypoint invoeren 
- Druk op <markeer waypoint>  
- Ga naar <opslaan en bewerken> 
 
- Kies <wijzig locatie> 
- Voer het volgende coördinaat in: 
   

120867  -  495774             
 
120918  -  495867                      
 
121025  -  495952 
 
- probeer een logische namen te geven bv :  W1 W2 W3  
 
 

E-TREX 
- Druk op de Joystick om waypoint in 
  te voeren  
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NAAR BUITEN! 

Uitproberen 
- Waypoint opzoeken met “waarheen” 
 
- Ons startpunt vastleggen 
 
- Stukje lopen op kompas. 
 
- Met track teruglopen 
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