
Succes!        Vragen?     Eric Harbers 

 
 

GPX via Whatsapp / STRAVA naar Garmin 
 

In de T2 groep is het al voor het 2e jaar met succes de gewoonte geworden dat de tourleider van 
dienst een paar dagen van tevoren de te rijden track deelt in de groepsapp. 
Hieronder kun je lezen hoe je deze track in je Garmin toestel kunt zetten. 
Onze ervaring hiermee is erg positief, de tourleider blijft uiteraard de leiding houden maar de andere 
groepsleden kunnen onderweg wel meekijken waar de route naar toe leid, dit komt de veiligheid ten 
goede. 
 
GPX bestand door appen (voor de tourleiders) 
  
Zorg dat je `Whatsapp` op je computer hebt staan https://web.whatsapp.com/ 
Heb je dit gedaan maak dan connectie met je telefoon (dit wijst zichzelf) 
  

1. Het gemakkelijkst is om het betreffende GPX bestand op je bureaublad te plaatsen 
2. Kies een contactpersoon of een app groep waar het bestand naar toe moet 
3. Klik op het paperklip icoon `Bijvoegen` 
4. Er openen zich nu 5 opties, kies de 2e van boven `Document` 
5. Klik het bestand aan en vervolgens op de knop `Openen` 
6. Klik nu rechtsonder op de groene pijl en je bestand word verzonden 
 
Hoe krijg je de track vanuit Whatsapp in je Garmin? 
  
Zorg dat je de `Garmin connect` app op je telefoon hebt staan en zorg dat deze is verbonden met je 
Garmin toestel. 
  
1.        In de zojuist gestuurde app het GPX bestand aanklikken 
2.        Klik op het symbool delen/openen met 
3.        Klik de Garmin Connect app aan 
4.        Klik op wegwielrennen (of zoiets) 
5.        Sla op 
6.        Evt. de benaming aanpassen 
7.        Ok 
8.        Zoek nu in de map `Mijn Koersen` de zojuist opgeslagen koers op en selecteer deze 
9.        Klik rechts bovenaan op de 3 puntjes 
10.      Verzend naar toestel (moet je Garmin wel aanstaan en verbinding hebben met je telefoon) 
11.      Nu zie je na een tijdje (kan paar min. duren) de track in je mapje `opgeslagen koersen` staan. 
12.      Voila! 
 
Met een gratis account kun je ook routes van andere mensen downloaden als GPX bestand. 

1. Open op strava de activiteit waarvan je de route wil downloaden. 

2. Klik op de drie puntjes, links bovenin(action) 

3. Klik op route maken, 

4. Klik op “opslaan in mijn routes. 

5. GPX exporteren 

6. Opslaan, nu kun je ook de locatie toewijzen waar je het bestand opslaat. 

 
Dit document kun je ook vinden op de website onder `Toeren / GPX & koffie`  

https://web.whatsapp.com/
https://www.tourclubrijssen.nl/web/koffieadressen-nw/

