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Op anwbmotor.nl/promotor staan 
nog meer sites waar je motorroutes 
kunt downloaden

ANWB Motor
De meeste routes op routesites komen voort uit uitwis-

seling van routes. Dat levert natuurlijk een groot volume, 

maar de kwaliteit kan allicht wat variëren. Zonder ons-

zelf op de borst te willen kloppen: bij Promotor richten 

we ons meer op kwaliteit dat kwantiteit. Ook al omdat we 

de meeste routes daadwerkelijk zelf gereden hebben, bij-

voorbeeld voor het maken van een reisreportage. Pak ook 

gerust een oude promotor van een paar jaar terug. Goede 

kans dat ook die route nog te downloaden is!

We hebben een tijdlang gewerkt met de ANWB-reiswijzer. 

Bedoeld om ons serviceniveau te vergroten. Maar we heb-

ben gemerkt dat het uiteindelijk toch meer nadelen dan 

voordelen had en de drempel om de promotorroutes te 

gebruiken juist verhoogde. 

Op verzoek van onze le-

zers hebben we dan ook 

besloten, heel toepasse-

lijk, een andere koers te 

varen: inmiddels kun je 

alle routes van de site weer 

rechtstreeks downloaden! 

Tip: op anwbmotor.nl kun 

je ook makkelijk hotels 

vinden met afsluitbare 

parkeerplekken!

Bestbikingroads
Een, in Nederland, minder 

bekende routesite is best-

bikingroads.com. Dat zie je ook 

terug in de aantallen: in Neder-

land hebben ze er nog geen 50. 

Maar ondertussen wel meer 

dan 800 in Engeland en zelfs 

zo’n 200 in Australië. 

Toegegeven: een beetje ver voor een weekendje 

weg. Maar wie zegt dat het maar een weekend 

moet zijn? Let op: ook de meeste routes van 

BBR zijn in track-format!

Mobike
Overnachten doe je vaak het liefst in een hotel waar de 

motorrijder ook daadwerkelijk welkom is (en de gezinne-

tjes in de eetzaal niet zitten te staren naar die enge kerels 

in de hoek). Er zijn veel hotels waar je van harte welkom 

bent, en om dat duidelijk te maken verenigen ze zich in 

ondermeer de Mobike Hotels. Het aardige is dat je op 

mobikehotel.com per hotel ook meteen kunt zien of ze 

gps-routes in de regio beschikbaar hebben. Want wie kent 

de omgeving nu beter als zo’n hotelbaas? Ook kun je een 

POI-fi le downloaden met daarin alle aangesloten hotels.

Wil je weten hoe Mapsource werkt?
Ook op de MrGPS cursusvideo 

MapSource worden enkele van de 

hierboven genoemde routes-sites 

besproken en leggen we uit hoe je 

de routes betrouwbaar in je toestel 

laadt. Met de cursus leer je in vier 

uur onderricht verdeeld over 30 

afl everingen de fi jne kneepjes van 

MapSource. Het moet raar lopen, 

wil je ooit nog verkeerd rijden of opgezadeld zijn met een 

uiterst teleurstellende GPS-route. De DVD (2 stuks) kost 

€24,90 voor Promotor-abonnees en €29,90 voor niet-

abonnees. 

Bestellen
Bestel de cursus-DVD in de webshop 

anwbmotor.nl/webshop/gps

Maak van je Garmin je beste toermaat!

Het maken van een mooie motorroute met het Garmin 

programma MapSource is niet zo heel moeilijk. En toch 

komt het regelmatig voor dat je onderweg aanloopt tegen 

vervelende verrassingen waarbij de route blijkt af te wij-

ken van wat je thuis achter de computer had bedacht. Met 

alle ergernis van dien! Want àls je dan eindelijk de tijd hebt om te gaan toeren 

wil je ook honderd procent genieten…

Daarom nu een complete videocursus op twee DVD’s. Be-

kijk de video’s op de computer, zet ‘m op pauze en doe 

de handelingen gewoon na. In je eigen tempo! En begrijp 

gaandeweg wat er mis kan gaan en hoe je dat voorkomt. 

Met aandacht voor het downloaden en zelf maken van 

routes, voor de routeringsinstellingen en kaartsoorten. Hoe zit dat nu precies 

met dat herberekenen; hoe ruim ik m’n toestel op. Maar 

ook: wat kan ik met Google Earth en andere handige tools 

zoals Tyre, ITNconv en GMTK?

Een dagje studie waar je járen plezier van gaat hebben!

Systeemeisen:  eenvoudig; als je beschikt over een PC 
met DVD-speler en een actuele browser dan is die vrijwel 
zeker geschikt. Heb je toch problemen bij het afspelen: de 
individuele afl everingen staan in de map movies en kun je 
eventueel naar je harde schijf kopiëren.

Samengesteld en 
gepresenteerd door 
dé GPS-autoriteit 
van Nederland: 
Hans Vaessen, MrGPS

Zowel voor 

het maken als 

downloaden 

van routes

Videocursus 
Garmin MapSource®

Maak zelf de mooiste motorroutes!
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Let op: de binnenzijde van deze verpakking bevat een code: 
registreer daarmee deze DVD en blijf gratis op de hoogte van updates! 
Ga naar www.mrgps.nl

Prijs: € 29,90  |  © Enovate media/MrGPS® 2012  |  www.anwbmotor.nl  |  www.mrgps.nl

• Voor gebruik op de computer

• Tips, trucs en valkuilen!

• Voor beginner en gevorderde

•  Vier uur video op dubbele 

DVD-ROM

Speciaal voor 
de motorrijder
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