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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 af-
gelopen zomer een video-cursus Mapsource 
voor motorrijders. In de loop van het najaar 
verschijnt een cursus Basecamp. 

BEGiN EN EiNDPuNt NiEt GEliJK

Heb je op de computer een prachtige route gemaakt en 
die foutloos in het toestel geladen. Wil je gaan rijden… 

zie je alleen ‘bestemming bereikt’. Weg route! De relatie met je Zumo 
wordt er niet beter op. Wat is hier gebeurd? En hoe had je dat kunnen 
voorkomen? Maar ook: kun je het nog ter plekke oplossen?

De oorzaak is heel simpel: begin en eindpunt waren gelijk of stonden 
te dicht bij elkaar. Immers, vaak gaat het zo: je schakelt je toestel in en 
het apparaat heeft op dat moment nog geen gps-fix. Maar ondertussen 
laad je wèl alvast de route. Zodra het toestel gps-onvangst heeft is dat 
de eerste paar seconden nog heel onnauwkeurig: een meter of 50. De 
kans is groot dat het toestel je dan op de verkeerde plek van de route 
projecteert - op het laatste stukje in plaats van het begin - en daardoor 
denkt dat je al klaar bent… De route opnieuw activeren helpt niet: hij 
kent alleen nog de laatste meters! Dit voorkom je door start- en eind-
punt minimaal 100 meter uit elkaar te zetten. 

Overigens goede kans dat je het ter plekke nog kunt oplossen: ga een 
klein stukje de route op en kies dan bij ‘gebruikersgegevens’ voor  
importeren. Of: blijf op de zelfde plek, maar wacht een paar minuten 
alvorens te importeren.

Hans Vaessen, MrGPS

GPS praat

Heb je hulp nodig 
bij het maken van 

routes voor je Garmin 
of wil je een handig 

naslagwerk? 

MotoPort biedt je 
deze videocursus 

op dubbel-DVD. 
Verkrijgbaar voor  

€ 29,90 bij MotoPort.




