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Hans Vaessen  |  MrGPS

Tijd om te toeren
Velen zullen het herkennen: de motor staat te popelen om op pad te gaan, 
maar op één of andere manier komt het er niet van om te gaan rijden. 
Ineens is het waanzinnig weer en jeukt het om op te stappen, maar komt 
het antwoord op de vraag ‘waarheen’ niet verder als het bekende rondje… 
En dan lonkt soms ook dat koele biertje op het terras en blijft de motor 
weer een weekend in de schuur.

Routeyou.com
De naam zegt het 

al een beetje: 

routeyou beoogt 

de ‘youtube van 

de routeuitwisseling’ te worden. En daarmee zijn ze aardig 

op dreef want er zijn weinig sites met zó veel routes als 

deze. Vooral voor als je wat verder weg wilt erg interes-

sant. Bovendien laat routeyou bij de routes ook het hoog-

teprofi el en bezienswaardigheden op of nabij de route 

zien. Nu en dan de benen strekken is immers helemaal 

niet verkeerd. Route gevonden en hotel in de buurt nodig? 

Met een druk op de knop zie je in booking.com de hotels 

in de regio.

Maar, let op! De routes van routeyou zijn in zogenaamd 

track-formaat. Daar kunnen alleen de Zumo550 en 660 

één op één mee overweg. Voor andere toestellen zul je in 

MapSource of Basecamp de track even over moeten teke-

nenen om er een route van te maken. Of de route conver-

teren met ITNconverter (ook voor TomTom). Voor wie met 

een 550 of 660 rijdt: probeer zeker eens met een track te 

rijden; je zult verrast staan over de eenvoud ervan. 

Zorg wel dat je in je toestel het automatisch 

herberekenen uitschakelt, anders wordt 

het een drama.

Gpstracks.nl
Misschien wel de oudste route-site van Nederland. Met 

zo’n 700 motorroutes, waarvan circa de helft in Neder-

land. Opgezet door Ronald Merema, die, vanaf dag één, 

alle gepubliceerde routes eerst handmatig controleert op 

technische onvolkomenheden. Inclusief reviews van an-

deren die de route gereden hebben.

M eer plezier van je motor hebben betekent meer rij-

den en dus ook meer voorbereiden. Heb je je doel al 

klaarstaan dan zul je immers sneller je pak aantrekken 

dan wanneer je alles op dat moment nog moet gaan uitvogelen. 

Kruip op een regenachtige zondagmiddag achter de computer 

en ga eens grasduinen in de routes die er op internet te vinden 

zijn. En kijk dan ook verder dan je eigen provincie: even een stuk-

je snelweg voor aanvang van het échte toeren en je ontdekt pas 

echt hoe mooi ons eigen land is.

Maar ook de grens over hoeft helemaal niet te wachten op de 

overbevolkte ‘lange weekends’. Ook voor minder fanatieke toer-

rijders is een weekendje Ardennen of Eifel helemaal geen ‘ope-

ratie’ maar een kwestie van klaarzetten voor als het gaat jeuken. 

Vrijdagavond de knoop doorhakken, zondagavond terug met het 

gevoel twee weken vakantie te hebben gehad. Dankzij je GPS 

kom je op plekken waar je anders nooit was geweest en ben je 

er helemaal uit. En ook een motorrijders-vriendelijk hotelletje is 

zó gevonden.

Enkele tips voor de voorbereiding: 
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