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Hey muts, hier zijn we 
net ook al geweest !
Als je rijdt met een Garmin GPS is de kans groot dat je haar een 
naam hebt gegeven. Veelvoorkomende namen zijn Bep, Miep of 
Truus. Een enkeling heeft een warme band met het apparaat en 
noemt haar liefkozend Aphrodite. Helaas komt het ook geregeld 
voor dat de relatie wat verstoord is en dan ontstaan vele varianten, 
waarbinnen ‘Muts’ dan nog één van de vriendelijkste is.

Bovendien heeft men dan soms de neiging Muts in de sloot te gooien. 
Volstrekt zinloos, want Muts is waterdicht. Een gevoelig moment in de 
relatie met Muts is bijvoorbeeld wanneer we allemaal dezelfde route 
hebben, maar we toch allemaal een andere kant op gaan. Of als ze 
ons weer eens rondjes laat rijden. “Hey Muts, hier zijn we net ook al 
geweest!” 

Soms lijkt het ook of Muts wat last heeft van stemmingswisselingen. 
De ene keer dit en de andere keer dat. Maar dat is niet zo. Muts is juist 
heel consequent. En bovendien: Muts heeft altijd gelijk.! Het is immers 
een vrouw en vrouwen hebben altijd gelijk. Ja, eh… volgens háár 
logica dan. Het is dus de kunst een beetje je best te doen haar logica 
te begrijpen. Daarom: als je onderweg tegen een probleem aan loopt: 
maak dan eens een waypoint van de plek waar de discussie met Muts 
ontstond. En ga, eenmaal weer thuis, eens terug naar de computer 
om te kijken of er een verklaring te vinden is voor haar gedrag. Want 
alleen op die manier kun je voorkomen dat hetzelfde probleem zich 
bij de volgende tocht opnieuw voordoet. Oorzaak van dat mutserig 
gedrag ben je namelijk meestal zelf. En dan vooral door onvoldoende 
zorgvuldig te werken bij het maken van je route. Bij heel veel routes 
die ik ‘in het wild’ tegenkom staat het gros van de via-punten naast 
de weg. Soms alleen een paar meter een weiland in, maar vaak ook 
midden in een woonerf, waar je dan een u-bocht mag maken. 
Komt vaak doordat je tijdens het maken van de route in Basecamp 
té ver uitgezoomd bent. De route lijkt dan prima in orde maar is het 
niet. Praktische tip daarbij: dubbelklik op de routenaam, plaats een 
vinkje bij ‘kaart centreren’ en klik op het startpunt. Blader vervolgens 
met de pijltjes van je toetsenbord langs alle viapunten: je ziet precies 
welke wel en niet goed staan. Gebruik de knop ‘punt verplaatsen’ om 
het punt alsnog op de weg te zetten.  Moet je veel punten corrigeren? 
Vrees niet: dat overkomt velen. Vandaar ook dat we regelmatig een 
Muts op het stuur zien. Maar probeer deze tip eens uit en wie weet 
gaat ze deze zomer Aphrodite heten...  Een prachtige zomer gewenst!

PS: dit is ook één van de tips op de MrGPS Basecamp cursus DVD; ook 
bij MotoPort verkrijgbaar!

Hans Vaessen - MrGPS www.mrgps.nl   
www.youtube.com/mrgpsnl    www.facebook.com/mrgpsnl

Hans Vaessen is MrGPS. 

Meer dan 10 jaar professionele 

ervaring met GPS op de motor. 

Bekend van vele cursussen, 

youtubevideo’s en tienduizen-

den GPS-gerelateerde berich-

ten op diverse internet-fora.

Als MrGPS richt Hans zich 

momenteel volledig op instruc-

tie en ondersteuning bij GPS 

navigatie en software. Hij 

verzorgt tevens trainingen in 

samenwerking met MotoPort 

en realiseerde de vier uur 

durende videocursus ‘Base-

camp voor motorrijders’.
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Xtravus bv: +31 (0)413 387079  www.xtravus.com

Met één hand te bedienen en voorzien van Pinlock, geïntegreerd 
zonnevizier, en uitneem- en wasbare binnenvoering.

De eerste all-road systeemhelm ter wereld!
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