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Het is belangrijk eerst dit hoofdstuk te lezen. We wijzen je hier op zaken 
die het werken met dit boek helder maken: onze manier van instructies 
noteren en de omschrijving van een aantal belangrijke begrippen tref je 
aan in hoofdstuk 1.1 t/m 1.7, de leeswijzer. In hoofdstuk 1.8, de snel-
leesgids, lees je: wat wil je weten en waar vind je dat. 
Overigens zijn ook de gedetailleerde inhoudsopgave en het register 
uitstekende hulpmiddelen om te vinden wat je wilt weten.

1.1 | Welke instructies voor welk toestel
De instructies voor jouw gps kun je steeds vinden onder het blauwe kopje 
waar jouw toestel in genoemd staat. De modellen die we in hoofdstuk 2 
t/m 12 bespreken zijn de eTrex (20(x), 22x, 30(x) en 32x) de eTrex Touch 
(25/35), de Map 6x (alle typen), de Oregon 6xx, de Oregon/7xx, de 
 Montana 600/ 650 en de Montana 610/680. Wanneer de instructies voor 
verschillende gps’en gelijk zijn, worden die samen in één kopje genoemd, 
zoals eTrex en Map 6x, of eTrex Touch en Oregon 7xx of Alle touch-
screens. Voor de Map 78/86 volg je altijd de instructies voor de Map 
64/66. Als een toestel functies mist, kun je die instructies uiteraard 
overslaan. Komt Garmin met nieuwe modellen(zoals de Montana 7xx), 
kijk dan op onze website waar en wanneer je de instructies kunt 
vinden. Je vindt daar ook de instructies voor oudere gps’en, zodat je dit 
boek met zo’n gps ook kunt gebruiken. Zie pagina 11.

Je kunt de instructies die voor jouw gps van toepassing zijn met 
een markeerstift benadrukken, waardoor je gemakkelijker de juiste 
instructies kunt vinden.

1.2 | Welke termen en iconen vallen samen
Voor de eTrex en Map 6x: de eTrex heeft een joy stick, 
de Thumb Stick, en de Map 6x heeft een Tuimelschake-
laar. Voor beide knoppen gebruiken wij de term Tuimel -
toets. Ook voor de knoppen Back (eTrex) en Quit (Map 6x) gebruiken we 
één term: Quit.
Voor de touchscreens: deze hebben tiktoetsjes die sterk op elkaar lijken, 
maar qua vorm of kleur iets kunnen verschillen. Wij kiezen voor één 
uitvoering als er verschillen zijn: , , , . Wie op zijn toestel  
of , , ,  of een andere variant ziet, kan de link wel leggen.

leeswijzer en 
snelleesgids01
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Gegevens- of datavelden vind je op de pagina’s Tripcomputer, Kompas en 
Hoogteprofiel. Je kunt ze ook maken op de Kaart en op Status (niet in de 
knoppenmodellen; eTrex Touch/Oregon 7xx alleen in de klassieke modus). 
Je kunt elk veld apart instellen om data te zien die jij interessant vindt: 
van afstand tot snelheid, van glijhoek tot zonsopgang. Je hebt de keuze 
uit 53 (eTrex), 73 (Map 6x) of 93 (alle touchscreens en Map 66) opties.

7.1 | Gegevensvelden op de kaart instellen
Het is vaak prettig bepaalde gegevens op je kaart te zien tijdens het 
navigeren, ook al kun je ze ook elders vinden. In de eTrex en Map 62/64/65 
kun je kiezen tussen twee of vier vaste velden, in de Map 66 tussen één 
of vier vaste velden en in alle touchscreens kies je voor vier velden die 
met één tikje al dan niet zichtbaar gemaakt kunnen worden. De datavel-
den in de eTrex en Map 6x bedekken dus – half doorzichtig, behalve in de 
Map 66 – steevast een flink stuk van de kaart. Probeer het uit. 

Gegevensvelden op de kaart instellen
eTrex en Map 62/64/65
Stel in > Kaart > Gegevensvelden > 4 kleine.

Alle touchscreens en Map 66
Stel in > Kaart > (eTrex Touch: > Algemeen > ) Dashboard > Kleine 
gegevensvelden.

In de touchscreens zie je een klein zwart-wit 
pijltje midden onder de vier velden. Tik erop en 
de velden verdwijnen. Tik er weer op, boven in 
het scherm, en ze zijn er weer. In de Map 66 kan 
dit via Menu > Hide of Show Dashboard.
Welke gegevens wil je zien op de kaart?
Bij twee velden raden we je aan de Aanwijzer en 
Afstand tot bestemming te kiezen wanneer je 
tracks navigeert. Kies Aanwijzer en Afstand tot 
volgende bij het navigeren van routes. 
Gebruik je vier velden, kies dan alle vier de 
genoemde en op de afbeelding getoonde velden.

07 gegevensvelden
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7.2 | Gegevensvelden en dashboard van de Tripcomputer wijzigen
Ga eerst naar de pagina waar je gegevensvelden wilt wijzigen. 

Gegevensvelden wijzigen
eTrex en Map 6x
Druk op Menu > Wijzig geg.velden > Enter; ga naar het te wijzigen 
gegevensveld en Enter; selecteer in de lijst de gewenste optie en 
Enter; herhaal bij elk veld tot alles naar wens is en druk op Quit.

Alle touchscreens
Tik op een gegevensveld; loop met   en  of via vegen door de lijst 
en tik op de gewenste optie; wijzig elk veld tot alles naar wens is.

Als in je touchscreen het veld niet op 
tikken reageert, zijn je gegevensvelden 
vergrendeld. Ontgrendel ze: tik op  > 
Geg.velden ontgrendelen. In de eTrex Touch 
en de Oregon 7xx bereik je  via het 
Snelmenu (  / veeg omhoog).

Dashboard van je Tripcomputer wijzigen
Ga naar de Tripcomputer. Het standaard dashboard 
is Recreatief, behalve in de Map 66, waar Kleine 
gegev.velden voorstaat. Volg de onderstaande 
procedure en bekijk de opties. Kies je of heb je 

Kleine gegevensvelden, dan zie je vier instelbare velden extra boven de 
zes die je al had. Zie de afbeelding hiernaast.

eTrex en Map 6x
Druk op Menu > Wijzig dashboard > Enter; selecteer in de lijst de 
gewenste optie en Enter.

Alle touchscreens
Tik op  (eTrex Touch en Oregon 7xx: in het Snelmenu) > Wijzig dash-
board > loop met  en  of via vegen door de lijst en tik op de 
gewenste optie.

07
hoofdstuk 07 / gegevensvelden

GPS_druk_17.indd   73 28-04-2021   12:10



130

Ken je coördinaat13
Hoe kun je vertellen waar je bent? Ben je thuis, dan kun je je adres 
doorgeven. Sta je met pech langs een snelweg stil, dan geef je de 
pechhulp door op welke snelweg en bij welk hectometerpaaltje je bent 
gestrand. Beide systemen zorgen ervoor dat je een locatie kunt vinden. 
Sta je echter ergens midden in de wildernis, dan is het lastig om uit te 
leggen waar je bent. Om dit toch mogelijk te maken zijn coördinaatsys-
temen ontworpen. Wanneer je de coördinaten van jouw locatie weet, ben 
je vindbaar.

13.1 | Coördinaatsystemen
Wanneer je een coördinaat doorgeeft, moet de ontvanger begrijpen welk 
coördinatensysteem jij gebruikt. Je kent vast wel de begrippen ooster- of 
westerlengte (longitude) en noorder- of zuiderbreedte (latitude). Dit is 
het bekendste geografische coördinaatsysteem. De coördinaten hiervan 
worden bepaald door de hoek die ontstaat tussen het vlak dat door de
evenaar loopt en de lijn vanuit het midden van de aarde naar het punt 
waar je bent. Voor Nederland en België kom je dan uit tussen de 49 en 
53 graden noorderbreedte. Voor de andere coördinaat is de denkbeeldig 
nulmeridiaan door Greenwich 
in Engeland gelegd. De hoek 
ten opzichte van deze denk-
beeldige lijn ligt voor Neder-
land en België tussen de  
3 en 7 graden. Dit systeem 
kent drie verschillende 
notatievormen, waarvan de 
eerste de handigste is. Als 
voorbeeld geven we de 
coördinaten van de Utrechtse 
Dom in deze drie notatie-
vormen. 

graden:  hddd.dddddº N52.09058, E5.12100
graden en minuten:  hdddºmm.mmm’  N52°05.435’ E5°07.260’
graden, minuten en 
  seconden:  hdddºmm’ss.s”   N52°05’26.1” E5°07’15.6”

zuidpool

noordpool

evenaar

meridiaan 
van Greenwich

lengte

breedte
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Ken je coördinaat

breedte

Soms krijg je coördinaten aangeleverd zonder de letters (N, E, S, 
W) ervoor. In de gps moet je deze letters wel invullen. N en S 
staan voor het Noordelijk en Zuidelijk halfrond. E en W staan voor 
Oostelijk en Westelijk van de nulmeridiaan die door Greenwich 
loopt. Staat er een minteken voor een coördinaat, dan wordt daar 
ten westen van de nulmeridiaan of ten zuiden van de evenaar 
mee bedoeld.

Naast het geografisch coördinaatsysteem zijn er nog vele andere (lokale) 
systemen. Kijk ook op je gps welke systemen er allemaal al opstaan (Stel 
in > Positieweergave > Positieweergave xyxz). We noemen er twee:

utm: dit is een internationaal systeem, waarbij de aarde in zestig zones 
van elk zes lengtegraden verdeeld is. Een zone is op de evenaar ongeveer 
666 km breed. Elke zone heeft een nummer. Nederland en België liggen 
in de zones 31 en 32. Het UTM-grid kent de volgende notatie: 31 U 
597414 5675174. Het eerste getal 
geeft de zone aan in west-oostrich-
ting. Naarmate het getal groter is, 
ligt het punt oostelijker. De letter 
geeft de zone in zuid-noordrichting 
aan. De zones C tot en met M liggen 
op het zuidelijk halfrond, de zones N 
tot en met X op het noordelijk half-
rond. De eerste drie, indien de voor-
loopnul is weggelaten, of vier cijfers 
geven de kilometers weer en de 
laatste drie cijfers de meters. 

Twee voorbeelden: de Utrechtse Dom: 31 U 645322 5773245 en het 
stadhuis in Leuven: 31 U 619683 5637719. Met de stelling van Pythagoras 
kan nu de hemelsbrede afstand tussen deze twee locaties worden berekend: 
√(((645322-619683)2 +(5773245-5637719)2))= 137,930 km

utm-grid Europa 
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