
Visualiseren van gevlogen routes. 

Om je gevlogen route visueel te kunnen delen (anders als met een directe video) zijn er een aantal mogelijkheden. 

Dit artikel zal van een aantal mogelijkheden aangeven hoe je route om te zetten is. Er zijn ongetwijfeld nog veel 

meer mogelijkheden, deze gebruik ik echter met enig regelmaat. 

Wat heb je er in ieder geval voor nodig: 

• Een GPS-track 

o Dit kan bijvoorbeeld van action cam (TomTom Bandit, GoPro (vanaf de 8 dacht ik) en sommige 

Chinese modellen); Ik ga verder niet in op hoe de data hier vanaf te trekken is. 

o Horloge wat je route bijhoudt (Sunnto, Garmin, etc.) 

o Specifieke trackers; 

o Vluchtinstrumenten (Syride. Etc.); 

o App op je telefoon (PPgps, EasyVFR etc.); 

• Toegang tot een website waar je deze track kan omzetten in een visualisatie; 

• Google Earth geïnstalleerd op je PC. 

Verwerking bestaat uit een aantal stappen: 

1. Data aanmaken (zie benodigdheden hierboven); 

2. Data downloaden (A); 

3. Data verwerken (B); 

4. Data visualiseren (C). 

Gebruikte links: 

• http://joewein.net/bike/gpxmerge/gpxmerge.htm 

• https://ayvri.com/ 

• https://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth 

• https://www.google.nl/earth/download/gep/agree.html 

 

A. Veelal krijg je na de download van je data 2 bestanden te zien. 1x een GPX en 

1x een KML. GPX is de universele basis taal waarin alle mogelijke data die je 

device kan opslaan opgeslagen is. KML is daar een aangepaste versie van (met 

toegepaste filters). Idealiter werk je met het GPX-bestand. 

 

B. Daarnaast zijn er apparaten die je vlucht opsplitsen in een aantal 

segmenten. Via de website GPS-Merge 

(http://joewein.net/bike/gpxmerge/gpxmerge.htm ) kan je erg simpel je 

segmenten tot 1 geheel omzetten. Na downloaden krijgt deze de toevoeging (Merged) in de titel mee.  

Als op de knop “Bestand kiezen” geklikt wordt opent je 

verkenner en kan je naar het eerste routesegment navigeren 

(heeft meestal het laagste volgnummer). Zo selecteer je ieder 

segment. Mocht je route meer als 5 segmenten bevatten dan 

eerst per 5 mergen en dan daarna de merged files nogmaals 

achter elkaar uploaden. 

http://joewein.net/bike/gpxmerge/gpxmerge.htm
https://ayvri.com/
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Via de knop “Merge GPX files” gaat de website 

eea uploaden en klaar zetten (duurt maar een 

paar seconden). Als alles gelukt is verschijnt 

onderstaand scherm, waarmee via de  

“Download merged GPX” tekst je 

geassembleerde route te downloaden is. 

 

C. Het complete bestand kan nu gebruikt worden om te worden upgeload naar de website die er een 

uiteindelijke visualisatie van maakt. 

 

Hier zijn een aantal websites voor te gebruiken. Ik maak zelf gebruik van een 2-tal sites: 

https://ayvri.com/ en https://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth Waarbij de eerste het 

voordeel heeft dat het een complete link aanbiedt waarmee personen waar de route mee gedeeld wordt 

gelijk naar de website geleid wordt om hem daar te bekijken. De 2de website levert een KML-bestand welke 

in Google Earth geladen moet worden om daar bekeken te worden. 

In de gratis versie van Ayvri is het mogelijk om tot een maximum van 3 piloten tracks te combineren in 1 

pagina. Met een betaalde account is het mogelijk om meer tracks te combineren. 

 

Ayvri: 

Als je gebruik maakt van een suunto horloge voor je vluchtdata (ik kan een Ambit Peak 3 ten sterkste 

aanraden            ) kan je deze site 

koppelen aan je suunto account (via 

strava) Waarschijnlijk kan dit ook met 

andere apparaten.  

Na login kom je op deze pagina terecht: 

 

Waarbij  de belangrijkste de “Scenes”, 

“Tracks” en eventueel “Strava” zijn. 

 

 

SCENES:  

Hier zijn de 

door jou 

aangemaakt 

films te 

zien. 

 

 

 

 

 

TRACKS: Hier zijn de 

door jou gemaakte en 

geuploade tracks 

zichtbaar. 

 

  

 

https://ayvri.com/
https://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth


 

Als je een Scene wil maken kan dat op 2 manieren. 

1. Via de knop “Scenes” in het tabblad “Tracks” 

2. Via de knop “create your own” bovenaan de pagina. Je moet dan eerst je GPX-bestand uploaden, 

daarna je activiteit kiezen (paramotor is nog niet mogelijk, paraglide wel). Dan klikken op 

“Continue”, je scene een titel geven en dan klikken op “create scene”. 

Hierna opent de pagina met de visualisatie van je route. Rechts onderin 

kan je kiezen voor het deelknopje. Het knippen en plakken van de link in de 

zoekbalk kan echter ook. 

3. Gemaakt vlucht ziet er als volgt uit: 

https://ayvri.com/scene/6vk1yw0mkx/ck7swgn9f00013b680oyw4pdu 

 

 

GPS-Visualizer: Deze website levert meer mogelijkheden om je visualisatie te bewerken. Verschil tussen deze 

website en de vorige is dat deze geen eigen visualisatie mogelijkheid heeft, er is dus een derde programma 

voor nodig. Ik gebruik hier Google Earth voor. 

 

De website is 

niet geheel 

logischerwijs 

ingedeeld, je 

begint met aan 

de rechterkant 

selecteren en 

uploaden van je 

bestanden (1).  

Aan de 

linkerkant kan je 

variabelen 

instellen zoals track options, waypoint options etc. Aanbeveling is om na enig uitproberen je voorkeuzes op 

te slaan zodat je deze niet iedere keer hoeft in te stellen. 

Na instellen van je keuzes klik je op “Create KML file” (eerst vinkje zetten bij “open in new window”).  

Hierna opent het scherm waar de complete 

vlucht te downloaden is. Als Google Earth 

geïnstalleerd is opent deze automatisch na 

dubbelklikken op bestand. 
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https://ayvri.com/scene/6vk1yw0mkx/ck7swgn9f00013b680oyw4pdu


Na openen van Google earth ziet de vlucht er als volgt uit.  In deze weergave is de verkleuring afhankelijk van 

de hoogte. Dit kan je ook aanpassen naar snelheid of bijvoorbeeld vertical speed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatief voor deze mogelijkheden is: 

• Relive, heeft ook een app en is te connecten met sports apps. 


