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12 1312 132. Cursussen en informatie
In de praktijk aan de slag met de gps en er mee oefenen is een leuke manier ommeer uit je

gps te halen. Daarvoor organiseren we ook cursussen. Heb je interesse kijk naar het actuele

aanbod op www.gps-wijzer.nl/activiteiten.We organiseren cursussen voor de Garmin Edge,

BaseCamp en outdoor toestellen. Voor cursussen en lezingen op maat kun je contact met ons

opnemen via info@gps-wijzer.nl

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten of andere gps nieuwtjes, meld je

aan voor onze onregelmatig verschijnende nieuwsbrief: www.gps-wijzer.nl/nb. Je vindt ons

ook op Facebook: www.facebook.com/gpswijzer.We publiceren daar onregelmatig leuke

weetjes. We waarderen het wanneer je ons een geeft.

Ondersteuning bij vragen

Dit boek gaat heel veel van je vragen beantwoorden. Ook als er problemen zijn met je gps

geven we een aantal suggesties om deze op te lossen. Het kan helaas gebeuren dat er fouten

in de software optreden. Voordat je contact opneemt met Garmin of de dealer, lees eerst

hoofdstuk 56. Kom je er niet uit, dan kun je dat melden bij Garmin: support.garmin.com/nl-NL.

Het kan ook zijn dat je ideeën hebt voor verbetering van de mogelijkheden van de Edge. Je

kunt dit aan Garmin melden: www8.garmin.com/contactUs/ideas.

Je kunt ons via het contactformulier op onze website vragen stellen over het gebruik van je

gps. We proberen dan zo goed als mogelijk antwoord te geven. Soms doen we dat door je

vraag rechtstreeks te beantwoorden en soms via onze website (www.gps-wijzer.nl/faq-edge).

De aanschaf van dit boek geeft niet automatisch recht tot uitgebreide ondersteuning van je

gps. Bedenk dat het schrijven van dit boek en alles wat daarbij komt kijken een ‘uit de hand

gelopen hobby’ is.

Blog

Over ervaringen schrijven we nog op ons blog. Je vindt het op www.gps-wijzer.nl/blog.

1. Inleiding
In 2010 kwam het eerste boek gps wijzer uit. Meer dan 40.000 gebruikers hebben al van de

handige instructies gebruik gemaakt. In de eerste edities was er een hoofdstuk met uitleg over de

Edge opgenomen. Er was echter steeds meer over de Edges te schrijven. In 2016 verschenen de

eerste digitale handleidingen voor de Edges. Ze werden meteen een succes. Reden genoeg om nu

in 2017 het eerste boek voor de Garmin Edges uit te brengen. In deze volledig herziene vijfde

editie behandelen we zowel de nieuwste als de toestellen die al enige tijd op de markt zijn. Dit zijn

de Edge Explore, 820, 830, 1000, 1030 en 1030 Plus. Het boek is ook uitstekend bruikbaar voor de

Edge 800, Touring, 810, Explore 820, Explore 1000, 520 (Plus) en 530 via aanvullende instructies

die je gratis kunt downloaden via www.gps-wijzer.nl/edge. Mochten er in de toekomst nieuwe

toestellen uitkomen, dan zullen we zo veel als mogelijk aanvullende handleidingen beschikbaar

stellen, totdat er een nieuwe editie van het boek beschikbaar komt. Oude handleidingen blijven

tot twee maanden na het uitkomen van het nieuwe boek beschikbaar op onze website.

We geven in dit boek bij de uitleg steeds de exacte toets instructies voor je gps. We behandelen

naast de uitleg over je gps ook computertoepassingen die samenhangen met het gebruik van je

Edge. Recreatieve en sportieve fietsers, racefietsers en mountainbikers zullen in dit boek veel

vinden wat van hun gading is. Stap voor stap leren we je de bediening van je apparaat met

(bijna) alle mogelijkheden, het downloaden en het gebruiken van routes en het downloaden en

gebruiken van kaarten op je gps. Er is een logische opbouw in het boek. We starten met de

basisinstellingen en de bediening van de knoppen. In hoofdstuk 12 geven we per toestel uitleg

over het hoofdmenu en daarna gaan we stap voor stap in op de mogelijkheden van je Edge.

Vervolgens geven we uitleg over de computertoepassingen. Ook volgen nog enkele

onderwerpen voor de gevorderde gebruiker. De uitleg is steeds voorzien van de exacte

instructie voor je toestel of de software en wordt afgewisseld met praktische oefeningen.

Wil je stappen overslaan of terugbladeren dan helpt de overzichtelijke inhoudsopgave je het juiste

hoofdstuk te vinden. Ben je al meer ervaren, gebruik dan het register om een onderwerp, waar jij

meer over wilt weten, te vinden. In de tekst verwijzen we ook naar vorige stappen. Soms

verwijzen we ook vooruit, omdat je daar nog meer over een onderwerp kunt vinden.

Naast toestellen, behandelen we BaseCamp voor Windows, Garmin Express, Connect en JaVaWa

programma’s. De ruim 100 pagina’s tellende handleiding BaseCamp voor de Edge op de Mac vind

je opwww.gps-wijzer.nl/mac-edge. Een kortingscode (50%) voor de aanschaf van het e-book vind

je in hoofdstuk 22. Enkele andere gratis extra’s vind je op www.gps-wijzer.nl/extras-edge.

Antwoorden op veel gestelde vragen en leuke weetjes vind je op www.gps-wijzer.nl/faq-edge.

Hoewel we uiteraard veel zorg hebben besteed aan de teksten, is het mogelijk dat er fouten in

dit boek staan. Of misschien zijn er handigheidjes die jij al wel ontdekt hebt en wij nog niet. We

stellen het zeer op prijs wanneer je daarvan melding maakt, zodat we dit boek kunnen blijven

verbeteren. Je kunt een bericht sturen naar info@gps-wijzer.nl. We wensen je prachtige fiets-

tochten en een plezierige ontdekkingsreis in de wereld van gps.

Joost Verbeek, auteur GPS Wijzer



14 1511. Ook kan een tekstdeel tussen haakjes staan. In dat geval geldt de instructie tussen

haakjes niet voor alle toestellen en sla je het over als je het niet op je toestel ziet.

12. De 820, 830, 1000 en de 1030 kennen in tegenstelling tot de Explore

activiteitenprofielen. Voor deze toestellen zie je regelmatig in een instructie de tekst

Activiteitenprofielen > [Profiel] staan. Met [Profiel] bedoelen we dat je een

activiteitenprofiel moet kiezen, waarbinnen je de instelling aanpast. Bij de Explore kun

je geen activiteitenprofielen kiezen.

13. Je kunt in de Edge opties aan of uit zetten. Vaak zie je dan in het instelmenu een balkje

of knopje. Zie je of dan is de optie aangezet en zie je of dan

staat de optie uit. In de tekst gebruiken we steeds Aan of Uit in plaats van het icoon.

14. Er zijn handige hulpprogramma’s van Javawa. We geven hier veel uitleg over. De

programma’s worden weliswaar niet meer ondersteund, maar zijn nog wel

beschikbaar en goed bruikbaar voor Windows. Door een update van de Mac naar OS

versie Catalina, werken deze programma’s niet meer op een Apple. Wil je toch gebruik

blijven maken van deze programma’s dan kan dat op een Windows computer of

wanneer je op een Mac naast Marcos een Windows versie installeert bijvoorbeeld in

combinatie met Boot Camp of aparte software zoals Parallels en VMware.

3.1 Naar het hoofdmenu of een scherm verlaten

Het hoofdmenu is het scherm waarin je gps opstart. Bij de instructies gaan we er steeds van uit

dat je in het hoofdmenu van je gps bent of er eerst naar terug gaat. Wanneer je een actie hebt

uitgevoerd of tussentijds wilt afbreken en een scherm wilt verlaten kun je een stap terug door

op: of te tikken. Soms moet je dit meermalen doen om weer in het hoofdmenu te

komen. Langer, ongeveer twee seconden, op of drukken zorgt ervoor dat je snel naar

het hoofdmenu terug gaat. Werkt dit niet, beweeg je vinger dan een klein beetje terwijl je op

het pijltje of kruisje drukt.

Probeer je toestel eerst wandelend of volgens de instructies in dit boek uit. Wil je

al sportend het apparaat onder de knie krijgen, dan wordt het wellicht letterlijk

een proces van vallen en opstaan. Uiteraard gebruik je de gps op eigen risico.

3.2 Errata en nieuwe ontwikkelingen bij Garmin

Door updates kunnen er teksten en functies op je gps veranderen. Updates beschrijven we in

een nieuwe versie van het boek en op onze website op de speciale Edge update pagina’s:

www.gps-wijzer.nl/edge-update. Updates blijven in ieder geval beschikbaar tot twee maanden

na het uitkomen van een nieuwe editie.

3.3 Links in het boek

In dit boek gebruiken we regelmatig links naar het internet. Om er voor te zorgen dat je deze

niet hoeft over te typen hebben we er een gratis te downloaden bestand van gemaakt. Je vindt

dit bestand op www.gps-wijzer.nl/edge-links.

3. Leeswijzer
Het is belangrijk eerst dit hoofdstuk te lezen. We wijzen je hier op zaken die het werken met

dit boek helder maken, met name onze manier van instructies noteren.

1. Instructies waarbij je op het touchscreen moet tikken of een van de knoppen moet

indrukken geven we steeds vet en cursief weer.

2. Veel schermen hebben meer opties dan in het eerste scherm worden getoond. Er staat

dan onderaan het scherm, afhankelijk van je toestel een , of op het

scherm. Zie je de vermelde optie niet, druk dan één of meermalen op deze ,

of . Dit scrollen via de pijl geven we vanaf hier in de instructies dus niet meer aan.

Met de knop , of kun je uiteraard weer terug naar boven.

3. Soms hebben we afbeeldingen aan elkaar geknoopt, zodat je alle opties in een

afbeelding ziet. Op je gps, gebruik je dus de pijltjes om door de schermen heen te

scrollen.

4. Vaak geven we van een van de toestellen een voorbeeldafbeelding. Op je toestel zal

het er vergelijkbaar, maar misschien net iets anders uitzien, omdat we niet van alle

toestellen een afbeelding plaatsen.

5. De fysieke knop aan de rechter voorkant of de onderkant is de Start/stop knop. In de

tekst geven we geen icoon aan, maar schrijven we Start/stop knop. Idem voor de

linker toets aan de voor- of onderzijde, daarvoor schrijven we Lap knop.

6. In een instructie gebruiken we het ‘>’ teken om aan te duiden dat je naar de volgende

stap in een instructie gaat. Vaak wordt er daarna een nieuw scherm geopend of een

actie bevestigd.

7. Om een instelling op je gps te wijzigen of naar een optie te gaan die bij de instellingen

van je gps te vinden is, gebruiken we de tekst Stel in. Op je gps doe je dan het volgende:

820: Hoofdmenu > > Instellingen.

1000: Hoofdmenu > .

830/1030/Explore: Hoofdmenu > .

8. We geven steeds aan voor welk toestel een instructie geldt. Staat er geen toestel

genoemd, dan geldt de instructie voor alle toestellen, uiteraard met uitzondering van

de toestellen die de betreffende functie niet hebben. We geven waar mogelijk één

instructie voor verschillende toestellen. Wanneer de instructies bijna identiek zijn kan

het voorkomen dat we tussen twee woorden een ‘/’ gebruiken. Dan is of het woord

voor ‘/ ‘ of het woord na ‘/’ de juiste instructie voor je toestel. Een voorbeeld is Stel in

> Systeem > Herstellen/Resetten. Bij elk toestel kies je Stel in > Systeem en daarna tik

je op of Herstellen of Resetten.

9. Door taalupdates kan een instructie bij jou net iets anders zijn. Kom je fouten tegen,

laat het ons weten.

10. We behandelen zowel de 1030 en 1030 Plus. Veel instructies zijn gelijk. Daarom zetten

we alleen 1030 Plus als het alleen voor dit toestel van toepassing is op dit toestel



16 174. De Garmin Edges op een rij
We zetten hieronder de Garmin Edges waarvoor we dit boek hebben geschreven op een rij.

Het boek is met een aanvullende handleiding ook bruikbaar voor enkele andere toestellen. Als

je nog geen Edge hebt of een nieuwe overweegt, kun je www.gps-wijzer.nl/edge-info bekijken.

Toestellen met de exacte instructies in dit boek:

Explore 820 830 1000 1030 1030 (Plus)

Een aanvullende handleiding is beschikbaar via www.gps-wijzer.nl/extras-edge voor:

800 810 520 (Plus) 530

Touring (Plus) Explore 820 Explore 1000

5. Je gps updaten en Garmin Express
Vaak is de software op een technisch apparaat, zoals je

gps, al bij aanschaf achterhaald. De gps-wereld ontwikkelt

zich en de nieuwe mogelijkheden geeft de fabrikant graag

aan je door. Ook worden foutjes regelmatig hersteld. Door

het updaten kunnen dingen veranderen (en niet meer

gaan zoals wij hier beschreven), of toegevoegd zijn

waardoor we ze nog niet kónden beschrijven. Het is aan te

bevelen direct na aanschaf te controleren of er nieuwe

software beschikbaar is. Dit kan met het programma

Garmin Express of later via Wi-Fi zodra je dat hebt

ingesteld. Kaartupdates moeten via Garmin Express

worden binnen gehaald.

Het programma Garmin Express kun je voor Windows en

de Mac (Apple) downloaden van de Garmin website:

www.garmin.com/express. Installeer het programma en

doorloop de volgende stappen: sluit je je gps aan op de pc

met de bijgeleverde usb-kabel en start Garmin Express.

Bovenin het scherm krijg je een melding dat er een nieuwe

gps is gevonden. Klik er op of klik op Voeg een toestel

toe. Zodra het apparaat wordt gevonden, zie je het

toesteltype en het serienummer. Klik dan op de knop

Toestel toevoegen. In de volgende stap kun je Een

account maken, als je nog geen account bij Garmin hebt,

of je Aanmelden bij een al eerder aangemaakt Garmin

Connect account. Je gebruikt dit, omdat je later gegevens

kunt uploaden naar Garmin Connect waar je statistieken

van je activiteiten kunt bekijken (zie hoofdstuk 42). In de

volgende stap kun je het toestel een (bij)naam geven en

de taal selecteren. Daarna kun je, wanneer je toestel met

Wi-Fi kan communiceren, een netwerk instellen, zodat

gegevens met Garmin Connect worden gesynchroniseerd

en updates worden opgehaald. In de volgende stap kom je

in het scherm dat toont of er updates beschikbaar zijn. Je

kunt ook een melding voor een kaartupdate krijgen. Klik

op Installeer. De installatie kan, vanwege de grootte van

de bestanden (10GB), vele uren duren. Installeer deze

kaartupdate, omdat nieuwe kaarten altijd nieuwe wegen en verbeteringen bevatten. Er is

minimaal een keer per jaar een kaartupdate. Via Garmin Express kun je ook nog extra functies

toevoegen met Connect IQ (zie hoofdstuk 48).

Nadat de gps veilig is losgekoppeld en is opgestart, wordt de update geïnstalleerd.



56 5717.Je startpunt - het eerste waypoint (locatie)- vastleggen
Een van de handigste eigenschappen van een gps is, dat hij je altijd terug kan brengen op het

punt waar jij begonnen bent. Ga je in onbekend gebied improviserend fietsen, dan kun je je

door je gps altijd weer terug laten leiden naar je beginpositie. Uiteraard moet je dat beginpunt

eerst opslaan in je gps. Wat doe je dan? Je slaat je startplaats in lengte- en breedtegraden –

coördinaten – in het apparaat op. Een dergelijk opgeslagen positie noemen we in de gps

wereld waypoint. In de Edge heet deze functie echter Locatie of Positie. In onze teksten

gebruiken wij steeds waypoint. In de instructies gebruiken we wel steeds de term die in je

Garmin staat. Hoe sla je je startpunt op? Ga voor je huis staan, wacht op voldoende

satellietsignaal en doe de volgende oefening:

OEFENING 1. MAAK JE STARTPUNT AAN EN GEEF HET DE NAAM THUIS.

820: Navigatie > > Markeer positie > Locatie markeren? > >

Wijzig naam > Geef de locatie de naam Thuis > .

830/1000/1030/Explore: Veeg in het hoofdmenu of op een gegevensscherm van boven

naar beneden. Tik op GPS > Markeer positie > Locatie markeren >

> Wijzig naam > Geef de locatie de naam Thuis > .

Ga via het hoofdmenu terug naar het kaartscherm door op Rit of te tikken en veeg zo

nodig van links naar rechts tot het kaartscherm voorstaat. Je ziet nu op het kaartscherm op je

positie het waypoint THUIS staan. Zie je het nog niet, zoom dan verder in.

Bestaat er al een waypoint met de naam THUIS, dan wordt deze naam niet

toegekend, maar krijg je de melding Locatie bestaat al. Je kunt het waypoint dan

alsnog een andere naam geven.

Je hebt ook de mogelijkheid een bestaand waypoint naar je huidige locatie te

verplaatsen. Met deze methode hoef je niet iedere keer een nieuw startpunt aan

te maken. Hierdoor houd je maar één startpunt.

16.4 Kaartinstellingen – welke kaarten staan er op je gps

Welke kaarten er op je gps staan en welke kaarten actief zijn zie je via:

820/830/1000/1030: Stel in > Activiteitenprofielen > [Profiel] > Navigatie > Kaart >

Kaartinformatie.

Explore: Stel in > Ritinstellingen > Kaart > Kaartinformatie.

Bij deze Kaartinformatie zie je de kaarten die op je gps en op de micro-sd

kaart staan. Voor de kaartnaam staat of deze In- of Uitgeschakeld is. Door

op een kaartnaam te tikken kun je het wijzigen. Standaard staan er een

aantal kaarten op je gps: de basiskaart (INTL Standard Basemap), de

wegenkaarten Noordoost en Zuidwest, de kaart met hoogtegegevens

(DEM) en de kaart met straatgegevens en nuttige punten (Geocode). De

1030Plus bevat ook de wegenkaarten Amerika en Afrika. Al deze kaarten

kunnen Ingeschakeld zijn. Heb je van een gebied extra kaarten op je gps

gezet, dan is het te adviseren om altijd maar één routeerbare wegenkaart

actief te hebben anders kan het problemen bij het routeren opleveren.

Kaarten die elkaar niet overlappen kunnen dus allemaal aan blijven staan.

De INTL Standard Basemapmag wel altijd aan staan. Deze kaart wordt

gebruikt als je ver uitzoomt (zie ook: www.gps-wijzer.nl/9631). Wanneer je

toch meerdere kaarten van een gebied aan hebt staan, dan zal de kaart

met het laagste ID zichtbaar zijn. Je kunt het ID terugvinden met JaVaWa GMTK.

16.5 Kaartinstellingen – Contourlijnen tekenen

De laatste optie Contouren tekenen laat je de hoogtelijnen

zien wanneer dit Aan staat en de kaart hoogtelijnen bevat.

Explore/830/1000/1030: Stel in > Activiteitenprofielen >

[Profiel] > Navigatie > Kaart >

Contourlijnen

16.6 Kaartinstellingen – Geschiedenislijnkleur

De Edge 1030 Plus en de 830/1030 na een update hebben nog de

mogelijkheid de kleur van de rit aan te passen. Dat is erg prettig, omdat de

lichtblauwe kleur soms moeilijk te zien was. Nu kun je kiezen uit 12 kleuren.

Hopelijk komt deze kleuraanpassing ook beschikbaar op de Explore.

830/1000/1030: Stel in > Activiteitenprofielen > [Profiel] > Navigatie >

Kaart > Geschiedenislijnkleur (Historyline color).



64 6520.De eerste navigatie – terug naar je startpunt
Vaak wordt de Edge als veredelde kilometerteller gebruikt. Je neemt dan alleen gegevens op.

Het wordt veel leuker wanneer je de gps als navigator gaat gebruiken of tochten van anderen

gaat nafietsen. Nog interessanter wordt het wanneer je zelf achter de pc of via een app een

route in onbekend gebied hebt voorbereid en deze gaat nafietsen. Ga je mee op pad?

Voordat je op pad gaan behandelen we nog de instelling die heet de Timer start-modus. Deze

bepaalt of je rit opname al of niet automatisch plaatsvindt. Je vindt de instelling als volgt:

Explore: Stel in > Ritinstellingen > Timer start-modus.

820/830/1000/1030: Stel in > Activiteitenprofiel > [Profiel] > Timer start-modus.

Je hebt drie keuze mogelijkheden. Handmatig betekent dat je altijd zelf de Start-knopmoet

indrukken voor een opname van je rit. Kies je voor Op verzoek dan krijg je een melding of een

scherm met een streep en pijl te zien. Je ziet het hiernaast. Dit pauze beeld waarschuwt je dus.

Druk je op de Start-knop dan start de ritopname en verdwijnt de knipperende pauze streep en pijl.

Tenslotte kun je voor Auto kiezen in combinatie met een snelheid. Deze instelling start een

ritopname vanzelf zodra je boven de ingestelde snelheid komt. Een handige keuze is bijvoorbeeld

10km/u.

Hieronder zie je een aantal schermen die je tijdens het gebruik kan tegenkomen. Van links naar

rechts:

1. De groene pijl zie je nadat je op de Start knop hebt gedrukt.

2. De blauwe pijl met streep zie je wanneer je de bovenstaande instelling Timer start modus hebt

staan Op verzoek.Wil je een opname van een rit, dan druk je op de Start/stop knop.

3. Heb je de gps ingesteld op automatisch pauzeren dan kan het pauze scherm verschijnen.

4. Aan de gekleurde rand zie je dat dit ook het pauzescherm is.

5. Zodra je tijdens of aan het eind van een rit opname op de Start/stop knop drukt, zie je het rode

vierkant, voordat je de mogelijkheid krijgt om de rit op te slaan of weg te gooien.

6. Heb je de rit gestopt en ga je terug naar de kaartpagina, dan zie je de rode rand rond het

scherm.

19.De routemodus instellen
Je kunt je gps een route laten berekenen. De berekening hangt af van de instellingen en de

kaart die op de gps gebruikt wordt. We gaan eerst in op de instellingen. Met de Routemodus

bepaal je samen met de andere routeringsopties op welke wijze je gps een route berekent. Een

mountainbiker zal andere instellingen willen dan een racefietser. Een racefietser zal niet over

onverharde wegen willen fietsen en een mtb-er juist wel. De Edge kent afhankelijk van het

type drie tot negen routemodi:Wegwielrennen/Fietsen, Tourfietsen/Fietsen gemengde

ondergrond, Fietsen op grind/Gravel riding, Mountainbiken, Autorijden, Motorrijden,

Voetganger, Hiken, Bergsporten, Off-road rijden en Directe route/Rechte lijn. Een wijziging in

de routemodus, bijvoorbeeld vanWegwielrennen/Fietsen naar Tourfietsen/Fietsen gemengde

ondergrond, zorgt er voor dat er meestal een andere route wordt berekend. Hoe kies je de

juiste routemodus, bijvoorbeeld toerfietsen (fietsen gemengde ondergrond):

1000: Stel in > Activiteitenprofielen > [Profiel] > Navigatie > Routebepaling >

Routemodus > Tourfietsen.

820/830/1030: Stel in > Activiteitenprofielen > [Profiel] > Navigatie > Routebepaling >

Routemodus > Fietsen (op) gemengde ondergrond.

Explore: Stel in > Ritinstellingen > Routebepaling > Routemodus > Fietsen gemengde

ondergrond.

Voor nu is deze instelling voldoende. Uitleg over de verschillen en de andere

routeringsinstellingen volgt in hoofdstuk 26 Berekende routes.

Je weet nu waar je de routemodus kunt wijzigen.

1000 Explore / 820 / 830 / 1030 /


