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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. 

5 TIPs VOOR DE GPs-WInTERBEuRT!
De periode dat bij velen de motor meer de schuur dan het asfalt ziet is 
aangebroken. Een goed moment voor een winterbeurt van je Zumo! 
Enkele tips daarvoor.

Bewaar je tracks en waypoints van de afgelopen zomer
Kwestie van je toestel aan de computer koppelen en de inhoud uitlezen met 
Mapsource of Basecamp. TIP: kijk met je windows verkenner ook even in de ar-
chive directory in de gpx-map. Daar staan vaak nog véél meer bewaarde tracks. 
Goede kans dat je daar zelfs nog ritten vindt die je vorig jaar gereden hebt! Ver-
volgens is het wel handig om even op te schonen wat je wel en niet wilt bewaren.  
Werk je met Mapsource dan kun je je bewaarde tracks als aparte gpx-file op je 
computer bewaren. Werk je met Basecamp dan kun je een aparte lijstmap voor 
je tracks maken met daarin een aparte lijst per periode. De tracks worden dan 
auotmatisch in de database van Basecamp bewaard.

Even nagenieten door je routes in Google Earth te bekijken
Ga naar http://earth.google.com en installeer Google Earth. Selecteer in Mapsour-
ce of Basecamp een track (of een serie tracks) en kies voor ‘beeld’ en dan ‘weer-
geven in Google Earth’.  In Google Earth moet je vervolgens het mapje Mapsource 
of Basecamp openklappen en daarbinnen de tracks en vervolgens de ‘paden’. Klik 
één van de tracks aan en klik op de knop ‘tour starten’. Pas eventueel de camera-
hoogte en hoek aan via ‘extra’, ‘opties’ , ‘tour maken’.

Maak een backup van toestel en kaarten op de computer
Kijk op www.javawa.nl. De Nederlandse Garmin-gebruiker Jaco maakte een aan-
tal supermakkelijke hulpmiddelen die je hier gratis kunt downloaden. Kijk vooral 
naar GMTK en Javawa Device manager. Met het laatste programma kun je een-
voudig een backup van je hele toestel maken. Met GMTK maak je een backup van 
de kaarten op je computer. Heb je wat weinig ruimte op de C-schijf van je compu-
ter dan kun je hiermee ook heel makkelijk kaarten van bijvoorbeeld de C naar de 
D-schijf verplaatsen. Of zelfs installeren op een andere computer zonder moeilijk 
gedoe met registeren en codes: alles gaat vanzelf!

Méér tips lees je op www.motodrive.tv/mrgps02-tips maar 
nog eenvoudiger is het om met je smartphone de QR-code 
hiernaast te scannen. Die brengt je ook naar de tips-pagina 
van MrGPs op www.motodrive.tv.

GPS praat

De winter is een mooie periode om 
te oefenen met Mapsource en Base-
camp. Voor Mapsource kun je gebruik 
maken van de MrGPS videocursus 
Mapsource; verkrijgbaar bij MotoPort 
en via www.motoport.nl voor slechts 
€ 29,90. Medio januari 2013 verschijnt 
er ook een videocursus Basecamp. 
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