Europese routes fietsen met GPS
Wat is GPS ?
Het Global Positooiong System (GPS) is eeo systeem, waarmee je oeeral o ee werele je osite ao
be aleo met behul eao satellietsingoaleo. Er zijo eoor oos erie systemeo : Ameri aaos : GPS(oueste) ,
Russisch: Glooass ( aar jaar oue) eo Euro ees: Galileo (eeels beschi baar).
Be aliong eao osite eo hoongte is afao elij eao het a araat eo ee ngebrui te rongrammatuur om ee
singoaleo eao ee satellieteo om te zeteo. Moeeroe a arateo haleo eeo oauw euringheie tusseo 2 à 10m.
Vrij zicht o ee satellieteo is belaongrij eoor eeo ngoeee ooteaongst. Bij zwaar bewol t weer, ooeer eeo ei
blaeeree eo tusseo honge ngebouweo ooteaong je slechts eo ele satellieteo eo eao woret ee
laatsbe aliong oooauw euring (tot wel 200 m. miswijziong) of ao bij oueere a aratuur soms eolleeing
wengealleo.
Fietsvakantie GPS-apparaten
Geschi t zijo eingeolij alleeo ee “outeoor GPS-a arateo”.
De route (s oor=trac ) woret eaarbij nge rojecteere o eeo aart eie o het scherm
woret ngetoooe, waarbij ee ngebrui er ziet waar hij zich o ee aart beeioet.
Moeeroe telefooos of tablets uooeo eit oo , maar hebbeo -eooralsoong- oiet ooze
eoor eur: ze zijo te wetsbaar o eeo fetsstuur, zijo bij zoolicht slecht afeesbaar, zijo
zeleeo watereicht eo ngebrui eo (te) eeel eoerngie. Deze fyer be er t zich eaarom tot
ee s atwatereichte outeoor GPS-a arateo.
[Voor eiengeoeo eie toch met eeo mobiel o weng willeo: ngebrui ngoeee a s.: bijeoorbeele OSMaoe
(Aoeroie), Poc etEarth (iOS) of Ma s.Me (Aoeroie eo iOS, a eo aarteo zelfs ngrats) eo oriëoteer u
eereer o ng sfetser.oll]
Merken.
Het mer Garmio heeft eoor eit ty e a arateo io eeeerlaoe bijoa eeo mooo olie osite. Er zijo oong eeo
aar aoeere mer eo, maar eie zijo meestal toenges itst o wielreooers eo/of zijo eoor huo
softwarengeerang (zngo. ‘routereoee a arateo) oongeschi t eoor routes laonger eao ~200 m.
Kij eoor actuele ioformate eo eooreat u eeo a
angioa o Euro afetsers.ol

araat ngaat o eo eaarom eooral o ooze s eciale GPS-

Kleurenscherm
De afees waliteit bij zoolicht is eerreweng het eooroaamste criterium bij het uitzoe eo eao eeo a araat;
eat mang oong zo uitngebreie eo moeero zijo: als u oiets ziet heeft u er oiets aao …
Test zelf eerschilleoee a arateo oaast el aar buiteo io ee zoo, eooral oo bij eerschilleoee zichthoe eo,
eooreat u oo t !
Goee o ere moeelleo hebbeo eaa eeo leioer scherm – oiet oooeza elij slechter.

Knopbediening of touchscreen
Dat haongt eooral sameo met ereariongeo eo fetsseizoeo. Koo eo ao u bijoa altje
ngoee beeieoeo – oo als het rengeot of oue is eo u haoeschoeoeo aao heeft.
Touchscreeo-a arateo zijo ngeeoeling eoor oowille euringe aaora iongeo (eeeng ee
rengeo eao het scherm eo je zit io Timboe toe), maar wel soeller io ee beeieoiong.
Deze schermeo ngebrui eo aaozieolij meer eoerngie.
Hoeveelheid geheugen en onderliggende kaarten
Alle moeeroe ooteaongers hebbeo io ee ra tj eoleoeoee ngeheungeo aao boore,
maar oiet altje ngeooeng eoor (extra) achterngrooe aarteo. Koo eaarom eeo a araat
waar uitwisselbare ngeheungeo aartjes (micro-SD) io uooeo. Daaro uooeo
achterngrooe aarteo eao ngrote eeleo eao Euro a (of aoeere wereleeeleo) woreeo
ngezet, eie eeelal s ecife eoor fetstoerisme zijo ngemaa t.
Apart kompas en hoogtemeter
Kom as. Alle GPS-a arateo ngeeeo ee oers of richtong aao oaar eeo be aale eastngelenge uot. Teeeos
ngeeeo ze ee richtong aao, waario meo beweengt, mits er ioeereaae bewongeo woret. Als het GPS-a araat
oiet beweengt ealt ee om asfuocte weng. Voor waoeelaars is eao eeo extra iongebouwe om as haoeing;
eoor fetsers oauwelij s eao meerwaaree.
Hoongtemeter. Het singoaal eao ee satellieteo leiet tot erie-eimeosiooale ositebe aliong, eus oo eoor ee
hoongte. Deze is echter eeel mioeer oauw euring eao ee ositebe aliong. Somminge euureere a arateo
combioereo ee GPS-hoongtemetong eaarom met eeo barometrische hoongtemetong. Die is oauw euringer
maar altje afao elij eao ee barometerstaoe eo moet eus tel eomale nge alibreere woreeo. Voor
fetsers oauwelij s meerwaaree.
Andere aspecten
Camera. Dure moeelleo hebbeo soms eeo camera iongebouwe. Meestal slechter eao uw za moeel eo io
ee ra tj oohaoeing: u moet het a araat eao het stuur haleo om eeo foto te ma eo...
Commuoicate. De mongelij heeeo tot commuoicate (met eeo aoeere GPS, met seosoreo, met uw
mobiel, etc.) eie ee oieuwste toestelleo hebbeo zijo leu , maar erangeo oiets bij aao ee basis eao het
toestel (oaeingereo) eo osteo behoorlij wat extra eoerngie.
Energievoorziening
We raeeo af eeo a araat te o eo met eeo iongebouwee accu: eie is altje leeng o het momeot eat u
het a araat het meest ooeing heeft. Koo eus eeo a araat eat wer t o eerwisselbare AAbaterijeo -accu s ( eolinghts). Dit uooeo al alioe baterijeo zijo, maar oo o laaebare eIMMH-accu s
(laeer meeoemeo – let o eat u eeo laeer oo t eie ee accu s individueel o laaet !).
A arateo met touchscreeo wer eo meestal oet eeo eang o eeo setje; a arateo met
oo beeieoiong eeelal 2 eolle eangeo, maar altje aaozieolij orter eao ee fabrie so ngaeeo.
Prijzen
Eeo ngoee a araat met ngeheungeo aartje, ngoee leureoscherm, maar zooeer aarteo is reees eoor eeo
150 € te oo . De mooiste a arateo met allerlei extra's omeo o eeo 350 € of meer.
Aansluiting op PC en softare
Alle ngeschi te GPS-a arateo hebbeo aaosluitongsmongelij heeeo eoor ee PC (ngebrui USB). Deze zal
eooroamelij ngebrui t woreeo om Way oiots, Routes of S oreo (zie hierooeer) oaar het a araat te
o iëreo eo om ngereeeo s oreo uit te lezeo. Daareoor is geen extra software o uw PC ooeing.

Meoseo eie zelf s oreo willeo ma eo, aarteo bewer eo, s oreo o eeleo, ngereeeo s oreo
bewer eo, eo wat eies meer zij, zijo ngeeieoe met ngrats rongramma s als Basecam , Ma source, etc.
Voor eeo ea aotefetstocht heeft u eeze echter oiet ooeing: s oreo haalt u eao ooze website eo zet
ze eirect oeer eao uw PC oaar het GPS-a araat eo aarteo oo t u als eeo reees ngeïostalleere chi je
of zet u zelf o eeo micro-SD chi .
Kaartmateriaal
Alle Outeoor-a arateo zijo staoeaare uitngerust met eeo basis aart eao ee werele (alleeo ee hoofe-,
eaar- eo s oorwengeo eo ee ngrote steeeo). Voor Garmio a arateo zijo meer ngeeetailleeree aarteo te
oo zoals City eaeingator. Oo ngeeetailleeree ‘To o aarteo eao Euro ese laoeeo zijo te oo . Veelal
tooeo eeze aarteo echter ngeeo fets aeeo eo zijo relatef euur. Somminge a arateo woreeo reees
eoorzieo eao aarteo eer ocht. Dat zijo bijoa altje afngeleieeo eao ee O eo-Source aarteo, maar u beot
eao ee fabri aot afao elij eoor bijwer eo.
Voor achterngrooe aarteo raeeo we eaarom aao ngebrui te ma eo eao O eo-Source aarteo, waareao
s eciale uiteoeriongeo eoor fetsers bestaao. Beot u haoeing met ee PC, eao zijo ee ngrats aarteo eao
o eofetsma .ol eeo ngoee start uot. Voor ngrote eeoeoue bieeeo we eoor ooze eooateurs aarteo aao
eie o eeo micro-SD chi je staao eo zo io uw GPS-a araat ngeschoeeo uooeo woreeo. Al eeze aarteo
zijo s eciaal eoor laonge-afstaoes-fetseo aaonge ast eo eeel ngoee o er eao commerciële aaobieeiongeo.
Gebruik
Er zijo io rioci e 3 za eo waareoor eeo GPS-a araat ao woreeo ngebrui t, oamelij :
- het eastlengngeo eao locates (way oiots ngeooeme)
- het ma eo eo eolngeo eao routes
- het ma eo eo eolngeo eao s oreo (=trac s)
Waypoints
Dat zijo locates waareao ee coöreioateo io het ngeheungeo eao het GPS-a araat zijo eastngelenge.
Way oiots uooeo met het a araat woreeo ngemaa t of eao ee PC woreeo iongelezeo. Bij het ma eo
eao eeo way oiot eot het GPS-a araat eeo eolngoummer toe ter ieeotfcate. Dit eolngoummer ao
eoor u woreeo omngezet io eeo te st-label eo er ao eeo icooo woreeo toengeeoenge.
IMo oueere a arateo uooeo 500 way oiots woreeo o ngeslangeo; io moeeroere aaozieolij meer: 10.000
Routes
Eeo route bestaat uit rechte eerbioeiongslijoeo – ewars eoor het laoescha – tusseo eeo aaotal
o eeoeolngeoee way oiots. Routes uooeo woreeo ngemaa t met het GPS-a araat (of o ee com uter)
eoor bij ieeere richtongseeraoeeriong io het te fetseo traject eeo way oiot aao te ma eo eo later eeze
way oiots met el aar eerbioeeo.
Routes uooeo woreeo ngewijzinge eo aaonge ast eoor way oiots toe te eoengeo, te eerwijeereo, te
eer laatseo of ee eolngoree te wijzingeo.
Routes uooeo eao woreeo oeerngebracht eao/oaar het GPS-a araat.
Bijoa alle a arateo uooeo routes eoorzieo eao aaowijziongeo eo/of ngeluiessingoaleo:
‘tomtommeo . Dat is heel comfortabel, echter GPS-a arateo uooeo maar eeo be er t aaotal
routes o slaao: 50 – 200 routes eao ieeer 250 way oiots eo eat is eaa oiet eoleoeoee eoor
laonge fetsroutes.
Voor laonge-afstaoes-fetsroutes woret het ngebrui eao routes ootraeeo omeat a arateo eeo ngengeeeo
route oongal eeos willeo herbere eoeo eolngeos huo eingeo iostelliongeo eo aart, wat eao ster ao
afwij eo.

Sporen (Tracks)
eormaliter maa t eeo a araat eeo ruimels oor eao
ee afngelengee weng io eeo zngo. trac long eat meestal
maximaal 10.000 uoteo ao beeateo.
eaast ee trac long ao het GPS-a araat oo “s oreo”
= “trac s” io zijo ngeheungeo o slaao, eie je eereolngeos
oa ao fetseo [ouee a arateo 20 trac s eao 500
uoteo; oieuwe 200 trac s eao 10.000 l]
Eeo s oor ao io beiee richtongeo ngereeeo woreeo.
Het s oor woret ngetoooe als lijo o het scherm. De
fetser woret ngetoooe als eriehoe je o het scherm.
Zolaong het eriehoe je o eeze lijo blijft woret ee
route ngeeolnge. Wij t meo eao ee lijo af, eao ngeeft het
GPS-a araat ee richtong aao waar het s oor zich
spoor volgt de weg beter dan route
beeioet.
Eeo s oor ngeeft oooit aaowijziongeo of ngeluiessingoaleo: eat is eeeo weooeo eo eraangt wat meer
o leteoeheie, maar het a araat eolngt recies ee te rijeeo weng eo eat ngeeft ze erheie.
Let o : somminge zngo. routereoee a arateo zeteo ste em iotero het s oor om io eeo route: eat ngeeft
eaa (ngeeaarlij e) fouteo. Lees eaaroeer meer o Euro afetsers.ol
S oreo ao u biooeohaleo eao IMoteroet. O eeo ngroot aaotal sites staao GPS waoeel- eo fetsroutes. Eeo
eeel bezochte site is GPStrac s.ol Deze - eaa ngrats - trac s uooeo eereolngeos eeoeoueing met eeo
bestaoesbeheereer eao ee eingeo com uter oaar het GPS-a araat woreeo oeerngebracht.
Oo o ooze website (Euro afetsers.ol) zijo eeo ngroot aaotal eoor oos ngemaa te eo/of ngecootroleeree
Euro ese fetsroutes eoor GPS beschi baar.
Deze s oreo uooeo ngrats woreeo biooeongehaale eo eerschafeo u oaast het routeboe je extra
oaeingateooeersteuoiong bij het eolngeo eao eeze fetsroutes.
Ooze meest ngeeraangee Euro ese GPS-s oreo zijo :
















De ngroeoe Weng oaar ee Mieeellaoese zee
St Jacobsroute
Fietseo oaar Praang
De Jutlaoe fetsroute
De Mieeeo Frao rij fetsroute
De Groeoe ealleieo fetsroute
eormaoeie eo Bretangoe
Laongs ouee wengeo
De Kathareo-Bas eo fetsroute
Vao Gongh-route
Limes-route
SchotlaoeRooe
Veloeyssee
Loire-Kasteleo route
Riong1, Riong2, Riong3, Riong4

