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MrGPS: je steun en toeverlaat

De Promotor-routes zijn alleen nog 
in GPS-format beschikbaar en niet 
meer voor de routerol. Wil je onze 
routes rijden, zorg dan dat je een 

GPS-toestel hebt. Liefst een Garmin, 
maar een TomTom mag ook.

GPS-routes bieden grote 

voordelen. Niet al-

leen is het (veel) veili-

ger rijden. Maar ook zijn routes betrouw-

baarder. Met je routerol hoef je maar één 

omleiding tegen te komen en je bent de 

pineut. Met een GPS kun je zelfs een rou-

te van jaren oud nog probleemloos rijden. 

Dat vereist dan wel dat je een beetje ‘los’ 

bent met je toestel en met de software 

waarop je routes kunt maken. MrGPS gaat 

je daarbij helpen.

In elke uitgave van Promotor staat vanaf 

nu een artikel met praktische tips voor 

het gebruik van je toestel. Niet alleen voor 

Garmin, ook TomTom en relevant nieuws 

van het iPhone en Android front komen 

aan bod. 

MapSource-cursus
Maar waar heel veel motorrijders blij mee 

zullen zijn: een complete cursus op vi-

deo! We beginnen met het programma 

MapSource.  Nadat je de DVD-ROM in je 

computer hebt gestopt, krijg je zo’n twee 

uur lang gedetailleerde uitleg over de 

werking van MapSource. En vooral: wat je 

wel en niet moet doen. Wat zijn de val-

kuilen die, ondanks het gemak van GPS, 

onderweg toch kunnen zorgen voor de 

nodige ergernis. 

Erg makkelijk voor de beginnende gps-

gebruiker: je drukt op de pauze knop en 

doet de handelingen na. Maar ook voor 

de gevorderden: zo komen ook de (gra-

tis) Open StreetMap kaarten aan bod, de 

combinatie met het programma Tyre en 

ITNconv, en zelfs het opnemen van je 

eigen navigatiestem! Ook is er aandacht 

voor het ‘opschonen’ van je toestel aan 

het einde van het seizoen en krijg je tips 

voor het downloaden en uitwisselen van 

routes.

De MrGPS Mapsource DVD ROM gaat 

€24,90 kosten; maar voor Promotor 

abonnees die ‘m vóór 1 juli 2012 bestel-

len slechts €19,90! De DVD is beschikbaar 

vanaf eind mei 2012 (maar je kunt ‘m nú al 

online bestellen!).

Bestellen
Bestel de cursus-cd in de webshop 

anwbmotor.nl/webshop/gps

Tip
Als je een rondrit maakt zorg dan dat be-

gin en eindpunt voldoende ver uit elkaar 

staan. Niet alleen is het dan makkelijker 

te zien of je links of rechtsaf moet om te 

starten. Het voorkomt ook dat het toestel 

denkt dat je al klaar bent met de route (en 

de route dus niet activeert).  En die af-

stand moet groter zijn dan je denkt! Dat 

vraagt om uitleg:

Wat je vaak zult doen is het toestel aan-

zetten en vervolgens meteen de route 

laden. In de tussentijd moet het toestel 

een ‘fix’ krijgen. Zodra de eerste fix er is, 

activeert het toestel de route. Daartoe 

moet het minimaal drie satellieten ‘zien’. 

Maar op het moment van die eerste fix is 

de nauwkeurigheid vaak nog maar zo’n 

50 meter. Pas na een minuut of wat zit je 

op de gebruikelijke nauwkeurigheid. Ook 

al staan je begin- en eindpunt keurig 50 

meter uit elkaar, dan nog kan het zijn dat 

je toestel je een route van slechts de laat-

ste 20 meter presenteert! Advies: zet het 

startpunt op de plek waar je echt start en 

het eindpunt 100 meter voor het echte 

einde!. ■

Een route maken in  
60 seconden? Het kan!  
Zie de demonstratie op  
youtube.com/mrgpsnl

Wie is MrGPS?
MrGPS is Hans Vaessen. Tot voor 

korte was hij commercieel direc-

teur van GPS-specialist WayPoint, 

waar hij meer dan acht jaar voor 

werkte. Niet alleen is hij bekend 

van de vele cursussen, youtube 

en de bijna 20.000 berichten op 

gpsforum.nl; ook is hij de geestelijk 

vader van de OnRoute motorkaart. 

Alle reden voor Promotor om hem, 

als MrGPS, te vragen onze lezers 

bij te staan in het gebruik van hun 

GPS toestel en software. Ook zal hij 

trainingen gaan verzorgen  

in combinatie met de Pro- 

motor toertochten.
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