
Software waarmee  het briljante idee van TCN lid Herman 
een kwestie van een paar maal klikken is

Maak in plaats van een ROUTE of TRACK een kruimelpad van POIs



Waarom de Hermanizer?
 TomTom heeft een beperking van 48 ROUTEpunten

 TomTom kan geen TRACKS aan

 Wil je een beetje mee kunnen met ALL road en OFF road 
tochten dan heb je dus weinig aan je TomTom
(of andere systemen die geen TRACKS aankunnen)

 De Hermanizer maakt ook POI bestanden voor de Garmin toestellen!



“Wat Herman dacht..”
 Een TRACK of ROUTE - PUNT is een WAYPOINT

 Een POI (Point Of Information) is een soort WAYPOINT

 TomTom kan wel een heleboel POIs laten zien

Plaats dus op elke 80 meter
van een ‘toertocht’ een POI!!



Een “Herman(ized) route”
 Reeks van honderden POIs (“Herman punten” of Broodkruimelpad)

 Is geen ROUTE; dus geen Herberekenen!

 Is ook geen TRACK!!!
Wat wel prettig is; want de Garmin Zumo heeft soms problemen met lange TRACKS!

 Exact dezelfde Hermanized “route” voor

 TomTom (OV2 bestand)

 En Garmin (GPI bestand)

 Rijden is een kwestie van POI “Broodkruimels” volgen



Hermanized “route” rijden

De “Herman punten” zijn in beeld
gebracht door er POI punten van te maken.

Narijden is een kwestie van deze 
“broodkruimels” volgen.

Letop: Er staat GEEN lijn TUSSEN de punten
(zoals wel bij een ROUTE of TRACK)



Hermanized “route” rijden

Een Herman route (zwarte puntjes) in beeld

Daaronder  als vergelijkingsvoorbeeld
een ROUTE met als Witte Pijl richtinginformatie



Hermanized “route” rijden

Een Herman route (zwarte puntjes) in beeld

Nu geen Garmin ROUTE of TRACK ingesteld
De “herman punten” broodkruimels
volgen en je komt er ook…

Je krijgt dus reen richting of 
afstand informatie!



De Hermanizer
 Maakt van een ROUTE een TRACK (met dank aan Edward)

 Maakt van een TRACK een Point Of Information bestand

 Plaatst POIs om de 80 meter (instelbaar)

 Maakt een TomTom OV2 (POI overlay) bestand

 Maakt een GPI (Garmin Point of Information) bestand

 Maakt …

 En dat alles met een paar muisklikken…



Hermanized voordelen
 “allroad tracks” voor TomTom gebruikers

 Exact dezelde “route” voor TomTom en Garmin

 Meerdere “routes” in 1 weergave

Uit de praktijk:

Ik zag links de uitgezette “verharde” route
in beeld. Dus ik wist dat die blubber in het
bos niet lang meer kon duren voordat ik terug
naar de verharde weg kon…
(ik ben niet zo’n kei in off-road rijden :-)



Hermanized nadelen
 Geen richting informatie: “Over 400 meter rechts”

 Geen Herberekenen;
dus bij omrijden moet je zelf in de gaten houden waar je 
bent en heen moet

 ‘Overlappende’ wegen in een tocht worden een brij van 
POIs



En hoe doen we dat dan?
 STAP 1

 Of…maak een TRACK:

 Track tekenen in MapSource (of Tyre etc.)
of

 Gebruik een bestaande Tracklog (uit je GPS)

Juli 2010 update:

Een Mapsource bestand met WayPoints en berekende ROUTES wordt correct 
door de Hermanizer omgezet, zelf converteren naar een TRACK is niet meer 
nodig!!



ParseGDB
uitgevoerd door de Hermanizer; 
met dank aan Edward

maakt van een 
ROUTE een TRACK

TRACKpunten staan alleen op koerswijzigingen.

Zouden we hier Hermanized broodkruimels 
van maken dan staan deze 600 meter uit 
elkaar. Dat is wat veel.

Maar dat fixed de Hermanizer ook voor je!



En hoe doen we dat dan?
 Maak een TRACK

 Bestand opslaan als GDB of GPX in
\Hermanizer\Inputbestanden

Bestand met de TRACK is opgeslagen…

De Hermanizer zal alle bestanden in deze 
directory verwerken!
Noot: Het eerste bestand bevat een ROUTE en 
zal dus een Herman-route met verkeerde 
rechte lijnen opleveren!



En hoe doen we dat dan?
 Maak een TRACK

 Sla de TRACK als GDB of GPX bestand op in
\Hermanizer\Inputbestanden

 Start de Hermanizer.bat
Dubbelklik op het 
Hermanizer.bat bestand

De Hermanizer zal alle 
bestanden in de hermaninput
directory verwerken.

In de directory hermanroutes
worden alle Hermanized routes 
opgeslagen in aparte 
directories



Samenvatting: De Hermanizer
 Voegt op gelijke afstand broodkruimels toe

 Instelbaar op xx meter (standaard = 80 meter)

 Ruimt overbodige broodkruimels op (bochten)

 Maakt OV2 bestand voor TomTom

 Maakt GPI bestand voor Garmin

 POI GPX bestanden voor
Garmin POIloader

 En just for fun een bestand
voor Google Earth
(kun je de route al ‘na vliegen’)



De Hermanizer heeft 
zijn werk gedaan!

Per inputbestand is er 
een directory



Hermanizer resultaat (Garmin)

(voorbeeld op de Zumo)

Het GPI bestand is gecopieerd
naar de \garmin\poi folder op 
de Zumo

De Hermanizer heeft voor deze 
Herman-route 1500 POIs
aangemaakt. Ze komen altijd in 
beeld wanneer je inzoomt tot 
500m of verder (minder op de Nüvi)



Herman route op
TomTom

 Kopieer het OV2 en BMP bestand naar 
de Kaartfolder op je TomTom



Hermanizer Tips
 De Hermanizer zal meerdere TRACKS (in 1 GDB bestand) 

verwerken tot 1 bestand van POIs

 Icoontjes kun je zelf aanpassen in \hermanizer\icons

 Met POIloader kun je transparante iconen gebruiken; is 
duidelijker wanneer Hermanpunten overlappen

 Met de 3split varianten is te
achterhalen in welke richting
de Herman-route gaat.



Meerdere Hermanized “routes”
Aangezien je meerdere SOORTEN
POIs in beeld kunt brengen kun je 
meerdere “Herman routes” tegelijk
zien.. (wat met een ROUTE of TRACK 
niet kan!)

Wel opletten.. De blauw-gele 
bolletjes overlappen de A bolletjes!
Zonder de oorspronkelijke paarse 
ROUTE moet je zelf heel goed 
opletten! 



Hermanizer saves the ride

Allroad alternatief naast hoofd-toertocht Route zegt (verkeerd) dat 
je niet rechtdoor mag



Meer informatie
 Vragen kun je stellen op het

Transalp Club Nederland Forum
onderdeel GPS – Hermanizer

http://www.transalpclub.nl/forumrc2/index.php?board=78.0

http://www.transalpclub.nl/forumrc2/index.php?board=78.0

