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Hans Vaessen is MrGPS. Tot voor kort was 
hij commercieel directeur van GPS-specialist 
WayPoint, waar hij meer dan acht jaar voor 
werkte. Niet alleen is hij bekend van de vele 
cursussen, youtube videos en de bijna 20.000 
berichten op gpsforum.nl, ook is hij de geeste-
lijk vader van de OnRoute motorkaart.

Tegenwoordig richt Hans zich, als MrGPS, vol-
ledig op instructie en ondersteuning bij GPS 
gebruik. Alle reden voor MotoPort om hem 
te vragen de lezers bij te staan in het gebruik 
van hun GPS-navigatie en software. Ook gaat 
hij trainingen verzorgen in samenwerking 
met MotoPort. Daarnaast realiseerde MrGPS 
afgelopen zomer een videocursus Mapsource 
voor motorrijders. Medio januari 2013 ver-
schijnt ook de videocursus Basecamp. 

GPS praat
GPS-ROUTES OP HET WEB

Een mooie tocht op de motor kun je nog leuker maken door goed voorbereid op pad 
te gaan. Zo kan de voorpret al beginnen met behulp van de vele route-websites die 
het web telt. Ga er eens goed voor zitten en bekijk eventueel de video’s op www. 
youtube.com/mrgpsnl. Daarin komen zowel de routesites aan bod, als ook de 
beste manier om die routes in je toestel te zetten. Routesites die de moeite van 
het bekijken waard zijn:

GPStracks.nl
Vermoedelijk één van de eerste routesites ter wereld. Met vele honderden prach-
tige motorroutes. Vooral in de Benelux, maar ook daarbuiten. De site is relatief 
eenvoudig van opzet en dat heeft ook z’n voordelen! Eén van de voordelen is dat 
de routes door de sitebeheerder zijn gecontroleerd en daardoor qua technische 
kwaliteit net iets beter dan die van enkele andere websites.

Routeyou.com
Later opgezet, maar technisch ook een stuk completer en moderner. Enorm rou-
teaanbod over de hele wereld, maar vooral in Europa. Ook routes van professio-
nele aanbieders zoals Lannoo en GTO. Vaak erg goed gedocumenteerd. Bijzonder 
is ook dat je automatisch Points of Interest langs de route in beeld krijgt. Je wilt 
immers ook wel eens je benen strekken bij een fraai kasteel, historische bunker 
of fraai uitzichtspunt. De site kent ook een eigen routeplanner speciaal voor de 
motorrijder. Je kunt op routeyou ook eenvoudig je eigen routegroep maken, om 
deze te delen met anderen. Maar ook kun je zo’n route eenvoudig ‘embedden’ in je 
eigen website. Ideaal voor de site van de motorclub!

GPSies.com
Vreemde naam misschien, maar eveneens een zeer uitgebreide site waarin je bij-
voorbeeld in een handomdraai zoekt naar een route met een startpunt binnen 25 
km van Cochem. Maar liefst 69 vindt ie er dan. Gesteld dat je één route per dag rijdt 
dus voldoende voor meer dan twee maanden vakantie in die regio! Wel zul je wat 
meer moeten knutselen met die routes: ze hebben vaak onnodig veel viapunten. 
Kwestie van even overtekenen.

BestBikingroads.com
Ga je wat verder weg, bijvoorbeeld naar de USA? Dan kan Best Biking Roads in-
teressant zijn. Met alleen al in de USA 1764 tochten, veel reviews en vaak video’s. 
Ook hier: wel even nabewerken (lees: overtekenen) in Mapsource of Basecamp!
   
Gps-tour.info
Zoek je het vooral in Duitstalig gebied dan is gps-tour interessant. We hebben het 
nog niet getest, maar het lijkt erop dat je die routes ook eenvoudig via de smart-
phone kunt volgen. Let in dat geval wel op je datakosten!

Wikiloc.com
Eén van de grootste routesites wereldwijd, met meer dan een miljoen gps-routes! 
Voor de motorrijder echter ‘slechts’ 6205. Maar wel een prima plek om ideeën op 
te doen om het eens wat avontuurlijker op te pakken en ver weg te dromen.

Links naar de bovenstaande sites (en nog veel meer) vind je op www.mrgps.nl

TIP: Zet een gedownloade route niet klakkeloos in je toestel maar 
zorg dat je hem herberekent in jouw versie van het kaartmateriaal 

en hem dan upload in je toestel. De kaart verandert in de loop der 
jaren. Zo komen er wegen bij en verdwijnen er wegen en loop je 

de kans dat in een onbewerkte route de viapunten niet juist zijn.
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