
Je wilt plaats maken in de berging of eerst je oude motor 
verkopen voordat je een nieuwe motor koopt? Op www.
motodrive.tv kun je nu gratis je motor verkopen!

Je registreert jezelf eerst en maakt vervolgens op simpele wijze je adver-
tentie aan. Je bent zelf verantwoordelijk voor de verkoop en bezoekers van 
de website van MotoDrive.tv kunnen je bellen of e-mailen voor meer infor-
matie of voor het maken van een afspraak.

Je advertentie blijft een maand op de website actief. Vervolgens kun je  
- indien de je motor niet verkocht is - je advertentie opnieuw live zetten. 
Op deze manier blijft het verkoopaanbod op MotoDrive.tv actueel en kun je 
na een maand een andere omschrijving maken, andere foto's tonen of de 
vraagprijs eventueel aanpassen.

VOOrwAArDEN: MotoDrive.tv is een community voor motorrijders en biedt de adverteerder als zodanig 
alleen advertentieruimte. MotoDrive.tv is op geen enkel wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de ad-
vertentie of het product waarvoor wordt geadverteerd, alsmede de staat waarin de motorfiets verkeert dan 
wel het eigendomsrecht van de desbetreffende motorfiets. www.motodrive.tv Drive

Verkoop nu zelf je motor 
via www.motodrive.tv!

motoGpS

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, 
volledig 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 verzorgt hij trainingen in samenwer-
king met MotoPort. Daarnaast maakt MrGPS  
videocursussen voor het gebruik van navigatie 
via GPS. Helemaal nieuw is de vier uur duren-
de videocursus ‘Basecamp voor motorrijders’. 
Onder meer verkrijgbaar bij MotoPort!

GPS praat DE VAKANTIE VOOrBErEIDEN!

Met de vakanties voor de deur kruipen we natuurlijk allemaal achter de com-
puter om de meest prachtige ritten voor te bereiden. In de vorige uitgave van  
MotoDrive vond je al een overzicht van routesites. Dit keer wat tips voor het  
plannen van meerdaagse routes. Immers: maar al te vaak gaan we als een speer 
over de snelweg richting Eifel of Schwartzwald, slingerend tussen de sleurhutten 
met als gevolg ’s avonds een stijve nek. En dat is vaak best wel jammer. Plak er 
een dag aan vast en het genieten kan al beginnen bij je voordeur!

Er zijn verschillende manieren om te zorgen dat ook de heenreis al genieten 
wordt. Ik noem twee voorbeelden:

Routes knippen en plakken in Basecamp
Basecamp is de opvolger van Mapsource en heeft enkele belangrijke voordelen. 
Zo kent basecamp bijvoorbeeld een eigen routebibliotheek waarin je, desnoods, 
duizenden routes tegelijk kunt opslaan en bovendien al die routes tegelijk in beeld 
kunt hebben. Zo kun je dus ook gemakkelijk zien waar de ene rondrit aansluit op 
de andere. Door uit die verschillende rondritten de relevante stukjes te knippen en 
die, als het ware, aan elkaar te lijmen maak je handmatig een Duitsland-doortocht 
over 700 kilometer mooie wegen. Maar let op; knip die route uiteindelijk wel even 
op in etappes. Neem daarbij als vuistregel de afstand die je in één dag verwacht te 
rijden. Anders krijg je ruzie met je toestel. Gebruik Basecamp ook voor het vinden 
van een overnachtingsadres. Dit kan door de zoekfunctie van Basecamp zèlf of 
door een POI bestand met motorvriendelijke hotels te importeren.

Ruwe opzet in routeyou.com
Heb je geen zin om eerst bestaande routes op het traject bij elkaar te zoeken (of 
zijn die niet te vinden..) dan kun je ook anders te werk gaan. In de vorige aflevering 
hadden we het al over routeyou.com. Daar vind je niet alleen tienduizenden kant 
en klare routes, maar ook de (gratis) routeplanner Pro. Binnen die planner kun je 
kiezen voor ‘mooie motorroutes’ en maak je in een paar minuten een prachtige 
tocht van 1.000 kilometer van bijvoorbeeld Gronau naar Schaffhausen. Als je ver-
volgens de track van dat bestand downloadt en opent in basecamp heb je alvast 
een ‘stempel’ van een route die de mooie wegen volgt. Deze kun je dan gebruiken 
als basis om je eigen route te tekenen. Zeker, dat is best even puzzelen en je zult 
er al met al best een paar uurtjes mee zoet zijn, maar het resultaat is er dan ook 
naar (en je vakantie is bovendien al achter je bureau begonnen!).

Moeilijk? Valt wel mee. Op youtube.com/mrgpsnl laten we zien hoe het moet. 
Enige basiskennis van Basecamp is overigens wel handig: snel even naar  
MotoPort om de nieuwe MrGPS cursus DVD ‘Basecamp voor motorrijders’ aan te 
schaffen!

TIP: Plan je tòch een deel van de route over de snelweg, zoom 
dan voldoende in zodat je je viapunten op de juiste rijbaan zet!  

Anders wordt het een heeeeele lange rit!

Relaxed motorrijden
Alpine oordoppen met fi lters dempen wel de windruis en niet je motorgeluid

www.alpine.eu

SPECIALE ACTIE
Nu slechts € 89-  voor een set zachte 
Alpine op maat gemaakte oordoppen.

•   Uitsluitend geldig bij Alpine in Soesterberg, 
 Amersfoortsestraat 70d en alleen tegen inlevering van deze bon
•   Maak een afspraak via 0346-333350 of info@alpine.nl
• Geldig t/m 30 juni 2013
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