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Deze informatie wordt u als een extraatje aangeboden bij het boek 
GPS WIJZER, vierde editie negende druk.  
Wilt u het boek gps wijzer bestellen, kijk dan op www.gps-wijzer.nl.  
 
6.3.2 | De toepassing Huidig Spoor in de Oregon 6xx 
 
Definitie tracklog en track 
In de eerste Tip  van hoofdstuk 6 in het boek is sprake van het opslaan van de 
tracklog of het huidig spoor. Bij de Oregon 6xx doe je dat niet via een tekstveld (zoals 
Opslaan), maar via Huidig spoor >  > . Zie verder hieronder: Tracklog opslaan 
en wissen  
 
Tracklog gebruiken in de Garmins 

 
Tip: in dit hoofdstuk is het belangrijk dat je het profiel Recreatief hebt 
aanstaan; standaard staat dat aan wanneer je je gps voor het eerst opstart. 
Werk je met een ander profiel, zoals Fitness of Geocaching, dan zijn de 
standaardinstellingen anders dan hier wordt beschreven en klopt de 
beschrijving dus ook niet. 
 

In de Oregon 6xx is het opnemen, opslaan en wissen van de track in het profiel 
Recreatief gekoppeld aan de gegevens op je Tripcomputer (deze wordt besproken in 
hoofdstuk 6). Die koppeling hangt samen met de volgende instellingen: 
1  Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin > Triprecording > When Tracking. 

Deze instelling zorgt ervoor dat je tripgegevens (afstand, tijd bewogen, tijd gestopt, 
totaaltijd etc.) alleen worden geregistreerd als je je tracklog (huidig spoor) 
opneemt. Neem je het niet op, dan blijven alle tellers op 0 staan. 

2  Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin > Recorded Data Reset > Track and Trip. 
Deze instelling zorgt ervoor dat je tripgegevens (afstand, tijd bewogen, tijd gestopt, 
totaaltijd, etc.) meteen worden gewist wanneer je je tracklog opslaat of wist. 

3  Stel in > Tracks >Automatisch starten. 
Deze instelling zorgt ervoor dat het opnemen van je tracklog automatisch begint 
wanneer je gps voldoende signaal heeft om een positiebepaling te maken. 

 
Tracklog aan-/uitzetten…  
Handhaaf de instelling Stel in > Tracks > Automatisch starten. Je tracklog wordt bij 
elke start van je gps automatisch opgenomen. Om je tracklogopname te stoppen of 
te pauzeren toets je Huidig spoor > . Let op: dan wordt ook de registratie van je 
tripgegevens stopgezet. Hervatten van de opname gaat via Huidig spoor > . 
 
We adviseren je de instellingen Automatisch starten te handhaven en je tracklog 
altijd op te nemen. Je kunt het wissen wanneer je wilt. Je kunt het ook onzichtbaar 
maken: 
 
…en (on)zichtbaar maken 
Wil je de tracklog zien groeien op je kaartscherm, kies dan: 
Hoofdmenu > Huidig spoor >  > Toon op kaart > Aan 
Wil je de tracklog niet zien op je kaartscherm, kies dan: 
Hoofdmenu > Huidig spoor >  > Toon op kaart > Uit 
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We adviseren je de tracklog zichtbaar te maken. Zo kun je altijd zien of je op koers 
blijft als je een route of track volgt. Als je een tocht improviseert, kun je makkelijker 
keuzes maken bij elke afslag. 
 
Tracbacken  
Hoofdmenu > Huidig spoor >  > Tracback . 
 

Tip: Als je dit doet, blijft binnen Huidig Spoor de pagina die je met  
activeerde zichtbaar. Wil je later weer terug naar de startpagina van Huidig 
spoor, dan gaat dat via Hoofdmenu > Huidig spoor >  of . 

 
Tracklog opslaan en wissen  
Bij de Oregon 6xx kun je kiezen tussen: 
 1) tracklog opslaan + wissen en meteen de tripgegevens wissen (= Tripcomputer 
resetten: alles op 0), of: 
 2) tracklog opslaan en de keuze krijgen wat je wilt wissen: tracklog, tripgegevens of 
allebei. Als je voor het eerste kiest (alles wissen) kun je de tripgegevens toch nog 
terugvinden via Trackbeheer > naam track > . 
 
Kies je voor optie 1) Tracklog opslaan en meteen wissen inclusief tripgeg evens, 
handhaaf dan de (standaard)instelling Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin > 
Recorded Data Reset > Track and Trip. Doe dan: Huidig spoor >  > linksboven 

 > zet eenmalig Wis gegevens op Aan >  > Sla op. Bij de (standaard)instelling 
Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin > Recorded Data Reset > Track and Trip is 
nu (en voortaan) de track opgeslagen met de datum en tijd als naam en is je tracklog 
meteen gewist, evenals je tripgegevens: je Tripcomputer is gereset op 0. 
 
Kies je voor optie 2) Tracklog opslaan en alleen iets wissen op verzoek, activeer 
dan de optie Op verzoek via Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin > Recorded 
Data Reset > Op verzoek. (Deze instelling overrulet de hierboven ngenoemde 
instelling Huidig spoor >  > linksboven  > zet eenmalig Wis gegevens op Aan). 
Via Huidig spoor >  > Sla op wordt nu je tracklog opgeslagen waarna een 
scherm komt waarin je kunt kiezen wat je wilt wisse n. Zet de te wissen 
gegevens op Reset en toets Apply. De track is opgeslagen met de datum en tijd 
als naam en je gekozen gegevens zijn gewist.  
Heb je je tracklog en tripgegevens niet gewist en wil je dat later alsnog doen, dan 
gaat dat zo: 
 
Tracklog wissen en tripgegevens resetten via 1) Stel in > Reset of via 2) Huidig 
spoor >  

1) Stel in > Reset > Wis huidige track > Wis en Stel in > Reset > Reset 
tripgegevens > Reset 

2) Huidig spoor > ; kies wat je wilt resetten > Apply (als je Op verzoek 
hebt ingesteld). 
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Tip: kies je ervoor je tracklog en alle gegevens in één keer te wissen en wil je dat 
je trackopname en de tripcomputer niet meteen weer beginnen te werken, zet dan 
vóór het wissen de trackopname op pauze via Huidig spoor > . Vergeet alleen 
niet de opname opnieuw te starten als je weer vertrekt. 

 
De instelling Stel in > Tracks > Auto pauze > Aan of  Uit 
Standaard staat deze instelling bij het profiel Recreatief op Uit. De instelling op Aan 
zetten zorgt ervoor dat de opname van tracklog en tripgegevens tijdelijk stopgezet 
wordt als je stilstaat en weer opstart als je beweegt. Het zinvol functioneren van de 
autopauze is echter erg afhankelijk van de gps afwijking en van de snelheid. Wij 
adviseren je de functie alleen bij hogere snelheden (bij fietsen, dus) te gebruiken of 
überhaupt niet te gebruiken. 
 
De instelling Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin >Triprecording > When 
Tracking of  Altijd 
Standaard staat deze instelling bij het profiel Recreatief op When Tracking. Daardoor 
worden de tripgegevens alleen geregistreerd tijdens een tracklogopname. De 
instelling op Altijd zetten zorgt ervoor dat de tripgegevens ook worden geregistreerd 
wanneer je je track niet opneemt. Let wel: in dat geval worden wel de Tijd bewogen 
en de Tijd gestopt maar niet de Totaaltijd geregistreerd; die bereken je dan zelf door 
de twee andere op te tellen. 
 
Je eigen track- en tripwensen realiseren met de Ore gon 6xx 
Om de juiste keuze qua instellingen te maken is het goed je af te vragen: wat wil ik 
precies met mijn tracklog en tripgegevens? Als je dat helder hebt, kun je daar de 
instellingen en handelingen bij kiezen. De meest voor de hand liggende wensen 
zetten we voor je op een rijtje. Wij raden de gemiddelde recreant aan te kiezen voor 
optie 2 of 3. 
 
1  Je wilt helemaal nooit een tracklog, je wilt alleen maar weten hoe lang je 
ongeveer onderweg was en welke afstand je hebt afgelegd. 

Stel in > Tracks > Automatisch starten > Uit 
Stel in > Tracks > Auto pauze > Uit 
Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin >Triprecording > Altijd 

 Je ziet nu niet de Totaaltijd, maar wel de Tijd bewogen en Tijd gestopt. 
 
 2 Omdat je niet van te voren weet of je nou wel of niet een track had willen 
maken, lijkt het je handig standaard je tracklog aan te zetten; je kunt het altijd 
wissen als je de track niet zo nodig wilt bewaren. 

Stel in > Tracks > Automatisch starten > Aan 
Stel in > Tracks > Auto pauze > Uit 
Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin >Triprecording > When Tracking 

 Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin > Recorded Data Reset > Op 
Verzoek 
 Huidig spoor >  > Toon op kaart > Uit (of Aan als je het wilt zien) 
 
3  Je wilt altijd een track bewaren en zien groeien, maar een beetje 
trackvervuiling en wat extra tijd door pauzes interesseren je niet want het gaat 
je om de tocht en de lengte daarvan. 

Stel in > Tracks > Automatisch starten > Aan 
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Stel in > Tracks > Auto pauze > Uit 
Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin >Triprecording > When Tracking 

 Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin > Recorded Data Reset > Op 
Verzoek 
 Huidig spoor >  > Toon op kaart > Aan (of Uit  als je het toch niet wilt zien) 
4 Je wilt zo exact mogelijk een track opnemen, met afstand en tijden die zo 
juist mogelijk zijn, maar het moet niet te ingewikkeld worden. 

Stel in > Tracks > Automatisch starten > Aan 
Stel in > Tracks > Auto pauze > Aan 
Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin >Triprecording > When Tracking 

 Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin > Recorded Data Reset > Op 
Verzoek 
 Huidig spoor >  > Toon op kaart > Aan (of Uit  als je het niet wilt zien) 
 
5 Je wilt zo exact mogelijk een track opnemen met afstand en tijden die zo juist 
mogelijk zijn,  daar heb je best wat handelingen voor over en je bent zeer 
gedisciplineerd. 

Stel in > Tracks > Automatisch starten > Aan 
Stel in > Tracks > Auto pauze > Uit 
Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin >Triprecording > When Tracking 

 Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin > Recorded Data Reset > Op 
Verzoek 
 Huidig spoor >  > Toon op kaart > Aan (of Uit  als je het niet wilt zien) 
 Vaste handelingen bij deze keuze: 
  Pauzeer de tracklogopname via Huidig spoor >  
  Wis tracklog en tripgegevens vlak voor de start 
  Start de opname via Huidig spoor >  en vertrek direct 
  Pauzeer handmatig de opname bij elke stop via Huidig spoor >  
  Herstart de opname bij vertrek na elke stop via Huidig spoor >  
  Stop de opname direct aan het eind van de tocht via Huidig spoor >  
  Sla de track op. 

Je moet dus wel de discipline in je hebben om elke keer op het juiste moment 
de opname te starten of te stoppen… Verstandig is ook de toepassing Huidig 
spoor naar de eerste pagina van je Hoofdmenu te verplaatsen. 

 
Meer uitleg over de tracklog in de Oregon 6xx 
In de vorige paragrafen hebben we een paar suggestie gedaan om zo makkelijk 
mogelijk keuzes te maken in de ingewikkelde tracklogfunctie van de Oregon 6xx en 
alles wat daarmee samenhangt. De gemiddelde gebruiker kan daarmee goed uit de 
voeten. Voor wie er meer over wil weten is de volgende diepgaander beschrijving van 
de mogelijkheden bestemd. 
 
De Oregon 6xx kent niet die simpele keuze (zoals in de oudere modellen) tussen wel 
of niet een tracklog opnemen en wel of niet tonen op kaart. Er zijn nogal wat 
keuzemogelijkheden, elk met een eigen consequentie. Sommige keuze beïnvloeden 
ook het gebruik van de tripcomputer. Je moet dus eerst duidelijk krijgen wat er kan , 
vervolgens wat je wilt  en dan moet je de juiste instellingen aanbrengen. 
Standaard staan de volgende instellingen aan: 
* Hoofdmenu > Stel in > Tracks > Automatisch starten staat Aan 
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Opmerking 1: zodra je gps aanstaat en voldoende signaal heeft, start de 
opname van je track. Die opname blijft doorgaan tot je hem handmatig stopt 
via Huidig spoor >  . 
Opmerking 2: De Tripcomputer begint op hetzelfde moment je tijden 
(bewogen, gestopt en totaaltijd) en je afstand te registreren. 
Opmerking 3: Zodra je de trackopname via  stopt, stopt ook de registratie 
van tijden en afstand. 
Opmerking 4: Zolang je de trackopname niet stopt, dus tijdens een pauze, 
zorgt de gps-afwijking voor trackvervuiling; die kun je overigens later op je pc 
makkelijk verwijderen. 
 

* Hoofdmenu > Stel in > Tracks > Auto pauze staat Uit 
Opmerking 1: je krijgt – net als bij alle andere apparaten – trackvervuiling op 
de pauzemomenten.  
Opmerking 2: zet je deze optie Aan, dan stopt de trackopname steeds tijdelijk 
tijdens een pauze, zodat er geen trackvervuiling ontstaat. Wel zul je merken 
dat het soms lang (30 sec. of meer) duurt voor de automatische pauze 
intreedt, vooral als de gps-afwijking meer dan 5m is. Ook het opnieuw starten 
van de opname kan 30 sec. duren. Er onstaat een nieuw trackdeel - je ziet 
een duidelijk gat tussen de twee delen - maar bij een tracback of bij het 
opslaan van de track worden de delen verbonden. De registratie van alle tijden 
en van de afstand wordt ook tijdelijk onderbroken, tenzij de gps-afwijking 
ervoor zorgt dat je gps denkt dat je toch beweegt. 
 

Tip: merkwaardig is dat er überhaupt Tijd gestopt wordt geregistreerd; 
je zou denken dat de Auto pauze  aanslaat zodra je stil staat. De 
software heeft kennelijk ‘bedenktijd’ nodig om te besluiten dat je écht 
pauzeert, en die tijd wordt als Tijd gestopt geregistreerd. 
 

* Hoofdmenu > Stel in > Tracks > Geavanceerde instellin >Trip Recording staat op 
When Tracking. 

Opmerking 1: tijden en afstanden worden alleen geregistreerd wanneer je je 
track opneemt. Dus wanneer je je trackopname handmatig stopt en vergeet 
die weer aan te zetten, wordt voor de rest van je tocht geen track opgenomen, 
maar ook alle drie de tijden je tijden en je afstand worden niet verder 
geregistreerd. 
Opmerking 2: verander je When tracking in Altijd, dan worden tijdens de 
trackopname alle drie de tijden geregistreerd. Tijdens een pauze van de 
trackopname worden wel de Tijd gestopt, de Tijd bewogen en de (door de 
gps-afwijking veroorzaakte) afstand geregistreerd, maar niet de Totaaltijd! 
Opmerking 3: als je vergeet je trackopname weer aan te zetten, worden dus 
wel je afstand en je deeltijden geregistreerd. De totaaltijd niet; dat is onhandig, 
misschien, maar niet erg, want die kun je zelf maken door de twee deeltijden 
op te tellen. 

* Hoofdmenu > Huidig spoor >  > Toon op kaart staat op Aan. Zodra je je tracklog 
automatisch of handmatig aanzet, zie je een turkoois spoor ontstaan. 

Opmerking 1: uiteraard kies je hier Uit als je de opgenomen track niet wilt zien. 
Opmerking 2: in dit scherm Hoofdmenu > Huidig spoor >  kun je ook een 
andere kleur voor je tracklog. 
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Het icoon Huidig spoor in het 
Hoofdmenu  is groen wanneer je een 
tracklog opneemt en geel wanneer je 
dat niet doet; zie de afbeeldingen 
rechts.                                  
De startpagina van Huidig spoor ziet er 
uit zoals op de afbeelding links. De vier iconen op de bovenste 
rij horen bij de vier beschikbare pagina’s, achtereenvolgens de 
startpagina voor /  = tracklogbeheer,  = 
trackloginformatie en instellingen,  = tracklog bekijken op 
kaart en tracback en  = tracklog hoogteprofiel bekijken. 

De drie iconen in het midden zijn de prullenbak ( )voor 
tracklog wissen, de start/stop knop (  /  )voor tracklog 

opnemen/pauzeren en de diskette ( )voor het bewaren van de tracklog.  
 
Hierboven, in de paragraaf Je eigen track- en tripwensen realiseren met de 
Oregon 6xx, hebben we een aantal keuzes en instellingen voorgesteld. Uiteraard 
kun je zelf experimenteren met andere instellingen. 
 
Tracklog opslaan en wissen  
Tracklog opslaan en wissen : als je systematisch nette tracks wilt bewaren en/of 
doorgeven, kun je het best na elke tocht je tracklog bewaren (= opslaan als track) en 
dan het trackloggeheugen leegmaken door de tracklog te wissen. Voor de Oregon 
6xx geldt: voordat je daar aan begint, moet je een paar keuzes maken. 
Keuze 1:  de standaardinstelling van de Oregon 6xx zorgt ervoor dat je tracklog én 
de tripgegevens  (tijden en afstand) automatisch worden gewist wanneer je je track 
opslaat. Het gevolg is dat een tracback niet meer mogelijk is en dat je Tripcomputer 
ook gereset is. Dat is niet erg, want omdat je de track hebt opgeslagen, kun je die 
omkeren en alsnog navigeren; ook kun je de afstand (als je gekozen hebt voor 
Triprecording > Altijd) en de tijd en wat andere gegevens (als je gekozen hebt voor 
Triprecording > When Tracking) van die track nog teruglezen via Trackbeheer > 
tracknaam > .  
 
      Tracks van tracklogs opgenomen met:          

Altijd        When Tracking 
Keuze 2:  de standaardinstelling zorgt 
ervoor dat je tracklog als gpx bestand 
wordt opgeslagen. Wil je echter de 
Oregon 6xx als gps voor sportieve 
activiteiten gebruiken (trainingen, 
workouts etc.), dan kun je de tracklog 
beter als FIT bestand opslaan, of als GPX 
én FIT bestand. Die keuze maak je via 
Hoofdmenu > Stel in > Tracks >  
 


