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Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit boek zoveel mogelijk is bijgewerkt.

Gegevens zoals prijzen, telefoonnummers, e-mailadressen, websites en software zijn echter aan verandering

onderhevig. GPS Wijzer is niet aansprakelijk voor consequenties die voortvloeien uit het gebruik van dit boek.

Alle rechten voorbehouden. Nets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van GPS Wijzer.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 Auteurswet 1912, juncto

het Besluit van 20 juni 1974, Stb 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb 471 en artikel 17

Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting

Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB, Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in

bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken dient men zich tot de uitgever te wenden.

http://www.gps-wijzer.nl/


1. Inleiding
Het boek bevat een groot aantal links. Dit document geeft je de mogelijkheid direct op zo’n link te

klikken zodat je niet alles hoeft over te typen.

Mocht je het boek nog niet hebben het is te bestellen via www.gps-wijzer.nl/edge.

Naast toestellen, behandelen we BaseCamp voor Windows, Garmin Express, Connect en JaVaWa

programma’s. De ruim 100 pagina’s tellende handleiding BaseCamp voor de Edge op de Mac vind

je op www.gps-wijzer.nl/mac-edge. Een kortingscode (50%) voor de aanschaf van het e-book vind

je in hoofdstuk 22. Enkele andere gratis extra’s vind je op www.gps-wijzer.nl/extras-edge.

Antwoorden op veel gestelde vragen en leuke weetjes vind je op www.gps-wijzer.nl/faq-edge.

Hoewel we uiteraard veel zorg hebben besteed aan de teksten, is het mogelijk dat er fouten in

dit boek staan. Of misschien zijn er handigheidjes die jij al wel ontdekt hebt en wij nog niet. We

stellen het zeer op prijs wanneer je daarvan melding maakt, zodat we dit boek kunnen blijven

verbeteren. Je kunt een bericht sturen naar info@gps-wijzer.nl. We wensen je prachtige fiets-

tochten en een plezierige ontdekkingsreis in de wereld van gps.

Joost Verbeek, auteur GPS Wijzer

Blog
Over ervaringen schrijven we nog op ons blog. Je vindt het op www.gps-wijzer.nl/blog.

http://www.gps-wijzer.nl/edge
http://www.gps-wijzer.nl/mac-edge
http://www.gps-wijzer.nl/extras
http://www.gps-wijzer.nl/faq-edge
mailto:info@gps-wijzer.nl
http://www.gps-wijzer.nl/blog


3. Leeswijzer

3.2 Errata en nieuwe ontwikkelingen bij Garmin
www.gps-wijzer.nl/edge-update.

4. De Garmin Edges op een rij
www.gps-wijzer.nl/edge-info.

www.gps-wijzer.nl/extras-edge

5. Je gps updaten en Garmin Express
http://antirun.net.

.

6. Back-up maken van je Edge en die personaliseren
www.JaVaWa.nl/jdm.html.

6.3 Je gps personaliseren

7. Beginnen met je Edge: de eerste instellingen
www.gps-wijzer.nl/sensors

13.Koppelen van accessoires - sensoren
Op www.gps-wijzer.nl/gps-informatie-garmin/sensoren-voor-je-garmin-edge

Ant+ (zie www.thisisant.com).

14. Hartslag(meter) instellen en gebruiken
https://www.fitshop.nl/blog/wat-is-verschil-aerobe-en-anaerobe-training

trainingsschema’s ga dan naar www.gps-wijzer.nl/training.

14.2 Hartslagwaarschuwingen
Lees verder over het gebruik van hartslagmeters op www.gps-wijzer.nl/hartslag.

www.zijwielrent.nl/beter-klimmen-met-wielrennen-tips
cyclingreview.nl/24-dingen-die-je-niet-moet-doen-tijdens-het-klimmen/.

http://www.gps-wijzer.nl/edge-update
http://www.gps-wijzer.nl/edge-info
http://www.gps-wijzer.nl/extras-edge
http://antirun.net/
http://www.javawa.nl/jdm.html
http://www.gps-wijzer.nl/sensors
http://www.gps-wijzer.nl/gps-informatie-garmin/sensoren-voor-je-garmin-edge
http://www.thisisant.com/
https://www.fitshop.nl/blog/wat-is-verschil-aerobe-en-anaerobe-training
http://www.gps-wijzer.nl/training
http://www.gps-wijzer.nl/hartslag
http://www.zijwielrent.nl/beter-klimmen-met-wielrennen-tips/
http://cyclingreview.nl/24-dingen-die-je-niet-moet-doen-tijdens-het-klimmen/


15. Satellieten ontvangen en de gegevens interpreteren
www.gps-wijzer.nl/demo .

www.gps-wijzer.nl/satelliet.

16.Kaartscherm, kaartwerkscherm en kaartinstellingen

16.4 Kaartinstellingen – welke kaarten staan er op je gps
www.gps-wijzer.nl/9631

18.Waypoints (locaties) opslaan, bewerken en wissen
www.gps-wijzer.nl/waypoint-symbols.

22.Je rit op de PC/Mac in BaseCamp bekijken
www.garmin.com/basecamp.

Mac handleiding: www.gps-wijzer.nl/mac-edge.

22.1 BaseCamp starten en de eerste gegevens bekijken
www.gps-wijzer.nl/basecamp

23.Gegevensschermen en kaartpagina instellen en gebruiken

23.2.a Gegevensscherm met hoogtegegevens - voorbeeld

www.gps-wijzer.nl/gegevensvelden

27.Zoeken en navigeren naar poi’s, steden en adressen

27.5 Zoeken of navigeren naar coördinaten – positieweergave instellen
www.gps-wijzer.nl/coordinaten.

31.Een rit als koers nafietsen - koersinstellingen

31.5 Koersinstellingen voor de Edge 1030 Plus
www.gps-wijzer.nl/1030plus.

http://www.gps-wijzer.nl/demo
http://www.gps-wijzer.nl/satelliet
http://www.gps-wijzer.nl/9631
http://www.gps-wijzer.nl/waypoint-symbols
http://www.garmin.com/basecamp
http://www.gps-wijzer.nl/mac-edge
http://www.gps-wijzer.nl/basecamp
http://www.gps-wijzer.nl/gegevensvelden
http://www.gps-wijzer.nl/coordinaten
http://www.gps-wijzer.nl/1030plus


32. Tracks / koersen downloaden en navigeren
www.alltrails.com, www.routeyou.com, www.wikiloc.com, ridewithgps.com, www.strava.com

en connect.garmin.com. www.route.nl of www.fietsnet.be

www.fietssport.nl/routes.

www.mooisteroutes.nl

www.7-zip.org.

OEFENING EEN BESTAND DOWNLOADEN EN NAVIGEREN

www.routeyou.com

37.Langeafstandsroutes rijden

Europafietsers:
Benjaminse:
Reitsma:
Overige:

www.europafietsers.nl/fietsroutes
www.cyclingeurope.nl
www.reitsmaroutes.nl/rome/gps-tracks

• www.nederlandfietsland.nl/lf-routes

• www.biroto.eu/en/cycle-routes

• www.gps-wijzer.nl/laf.

• www.groteroutepaden.be/nl/pagina/213-260/over-de-grens.html

• matadornetwork.com/trips/10-long-distance-bicycle-routes-in-the-u-s

• www.hollandcyclingroutes.com/long-distance-cycle-routes/gps-tracks.

www.wereldfietser.nl

38. Automatische functies instellen
www.climbbybike.com

42.Garmin Connect
connect.garmin.com.

42.1 Garmin account en inloggen op Garmin Connect
my.garmin.com

connect.garmin.com

www.gps-wijzer.nl/connect

43.Werken met BaseCamp

43.3 Werken met tracks
www.gps-wijzer.nl/oefeningen.

http://www.gpsies.com/
http://www.routeyou.com/
http://www.wikiloc.com/
http://ridewithgps.com/
http://www.route.nl/
http://www.fietsnet.be/
http://www.fietssport.nl/
http://www.mooisteroutes.nl/
http://www.7-zip.org/
http://www.routeyou.com/
http://www.europafietsers.nl/fietsroutes
http://www.cyclingeurope.nl/
http://www.reitsmaroutes.nl/rome/gps-tracks
http://www.nederlandfietsland.nl/lf-routes
http://www.biroto.eu/en/cycle-routes
http://www.gps-wijzer.nl/laf
http://www.groteroutepaden.be/nl/pagina/213-260/over-de-grens.html
https://matadornetwork.com/trips/10-long-distance-bicycle-routes-in-the-u-s/
http://www.hollandcyclingroutes.com/long-distance-cycle-routes/gps-tracks
http://www.wereldfietser.nl/
http://www.climbbybike.com/
http://connect.garmin.com/
http://my.garmin.com/
https://connect.garmin.com/nl-NL/
http://www.gps-wijzer.nl/connect
http://www.gps-wijzer.nl/oefeningen


43.6 Een track maken
www.gps-wijzer.nl/sneltoetsen-basecamp.

43.14 Google Earth

43.14.a Tracks en activiteiten in Google Earth bekijken

www.gps-wijzer.nl/earth

www.gps-wijzer.nl/oefeningen

1. Via Google Earth in Google Chrome https://earth.google.com/web/.

44.Berekende routes in BaseCamp maken
44.17 Route-informatie printen
www.gps-wijzer.nl/print.

44.21 Active routing – gebruik van paden
www.gps-wijzer.nl/active.

45.Routes met een online routeplanner maken

45.1 RouteYou fiets routeplanner
www.routeyou.com.

www.routeyou.com/user/register,

www.routeyou.com/nl/route/planner/1/fietsrouteplanner.

45.2 De Strava routeplanner
www.strava.com.

45.5 Ridewithgps fietsrouteplanner
ridewithgps.com

ridewithgps.com/routes/new.

45.6 Komoot fietsrouteplanner
www.komoot.com

45.7 Google Maps als routeplanner
maps.google.nl

http://www.gps-wijzer.nl/sneltoetsen-basecamp
http://www.gps-wijzer.nl/earth
http://www.gps-wijzer.nl/oefeningen
https://earth.google.com/web/
http://www.gps-wijzer.nl/print
http://www.gps-wijzer.nl/active
http://www.routeyou.com/
http://www.routeyou.com/user/register
http://www.routeyou.com/nl/route/planner/1/fietsrouteplanner
http://www.strava.com/
https://ridewithgps.com/
https://ridewithgps.com/routes/new
http://www.komoot.com/
http://maps.google.nl/


45.8 Knooppuntroute planners
routeplanner.fietsersbond.nl,

www.route.nl,

planner.gps.nl/fietsroutenetwerk.html,

ridewithgps.com/routes/new of via

www.fietsnet.be.

doc.gps.nl/mywpt/Knooppunten/Knooppunten_GPI.zip.

45.9 Nog meer fietsroute planners
www.fietsrouteplanner-nedersaksen.nl;

www.vlaanderen-fietsland.be/routeplanner;

planner.gps.nl en www.bikemap.net/en/routeplanner;

www.route.nl/routeplanner;

www.alltrails.com;

brouter.de/brouter-web.

47.LiveTrack, GroupTrack en een challenge

47.4 De long term challenge
www.longtermnlchallenge.bike

48. Extra functies toevoegen met Connect IQ
www.sendpoints.us

49. Werken met coördinaten en Google Maps
www.gps-wijzer.nl/coord.

49.1 Gegevens zoeken met Google Maps en gebruiken als waypoint
maps.google.com
garmin.gps-data-team.com/edit/poi_manager_online-45_11.php.

49.2 Coördinaten zoeken en gebruiken
www.gps-wijzer.nl/coord je helpen het juiste positieformaat te kiezen.

.

50. Hoogte
www.gps-wijzer.nl/gegevensvelden

http://routeplanner.fietsersbond.nl/
http://www.route.nl/
https://planner.gps.nl/fietsroutenetwerk.html
http://www.fietsnet.be/
http://doc.gps.nl/mywpt/Knooppunten/Knooppunten_GPI.zip
http://www.fietsrouteplanner-nedersaksen.nl/
http://www.vlaanderen-fietsland.be/routeplanner
http://planner.gps.nl/
http://www.bikemap.net/en/routeplanner
http://www.route.nl/routeplanner
http://www.alltrails.com/
http://brouter.de/brouter-web
http://www.longtermnlchallenge.bike/
http://www.sendpoints.us/
http://www.gps-wijzer.nl/coord
http://garmin.gps-data-team.com/edit/poi_manager_online-45_11.php
http://www.gps-wijzer.nl/coord
http://www.gps-wijzer.nl/gegevensvelden


51.Gegevens van de Edge wissen en je gps beheren

51.4 Overige bestanden van je gps verwijderen
www.JaVaWa.nl/jdm.html

52.PR ’s en andere statistieken

52.3 Mijn overige statistieken
www.garmin.com/nl-NL/performance-data/cycling/#training-status.

www.mantel.com/blog/ftp-test.

54.Workouts
www.wielersportinfo.nl/trainingsschemabeginner.htm.

55.Segmenten en Strava

55.3 Resultaten van een segment uploaden naar Garmin Connect
www.relive.cc
www.relive.cc/settings/providers

55.4 Segmenten maken in Garmin Connect

55.6.a Koppeling tussen Connect en Strava en gegevens automatisch naar Strava uploaden

www.veloviewer.com
www.strava.com/segments/16056739.

55.6.d Heatmap / hittekaarten bekijken

www.jonathanokeeffe.com/strava/map.php

www.jonathanokeeffe.com/strava/annualSummary.php.

56. Problemen met de gps oplossen en fit bestanden
herstellen en aanpassen

56.2 Je gps wordt niet herkend door de computer
support.garmin.com.

56.3 Fouten herstellen in fit bestanden
garmin.kiesewetter.nl

56.4 Fit bestanden aanpassen
www.fitfiletools.com

http://www.javawa.nl/jdm.html
http://www.garmin.com/nl-NL/performance-data/cycling/#training-status
http://www.mantel.com/blog/ftp-test
http://www.wielersportinfo.nl/trainingsschemabeginner.htm
http://www.relive.cc/
http://www.relive.cc/settings/providers
http://www.veloviewer.com/
http://www.strava.com/segments/16056739
http://www.jonathanokeeffe.com/strava/map.php
http://www.jonathanokeeffe.com/strava/annualSummary.php
http://www.fitfiletools.com/


57.Nuttige punten (poi’s) maken en toevoegen aan je gps
www.JaVaWa.nl/poimaker_new.html.

57.4 Pictogrammen bij poi’s laden
op www.poi-factory.com/gps-icons.

58.Varia

58.1 Instellingen voor een optimaal accu gebruik
www.gps-wijzer.nl/accu

58.2 Gastmodus - Explore
www.gps-wijzer.nl/13332

58.6 Garmin Virb
Een voorbeeld zie je op: www.gps-wijzer.nl/virb.

De software en de app kun je downloaden op virb.garmin.com.

58.7 Geotaggen
www.gps-wijzer.nl/geotaggen.

58.10 Accessoires bij je Edge
We hebben onze favorieten op een rij gezet voor je: www.gps-wijzer.nl/acc.

59. Veel gestelde vragen
www.gps-wijzer.nl/contact. www.gps-wijzer.nl/faq-edge

www.gps-wijzer.nl/gegevensvelden.

Geen antwoord op je vragen gevonden?
www.gps-wijzer.nl/faq-edge.

support.garmin.com,

• forum.gps.nl

• forum.gps-expert.nl

• www.mountainbike.nl/forum

• forums.garmin.com/sports-fitness/cycling/

• www.wereldfietser.nl/phpbb/index.php

• www.fiets.nl/forum/viewforum.php?f=21

Cursus: www.gps-wijzer.nl/activiteiten.

Lezing: neem contact met ons via www.gps-wijzer.nl/contact.

http://www.javawa.nl/poimaker_new.html
http://www.poi-factory.com/gps-icons
http://www.gps-wijzer.nl/accu
http://www.gps-wijzer.nl/13332
http://www.gps-wijzer.nl/virb
http://virb.garmin.com/
http://www.gps-wijzer.nl/geotaggen
http://www.gps-wijzer.nl/acc
http://www.gps-wijzer.nl/contact
http://www.gps-wijzer.nl/faq-edge
http://www.gps-wijzer.nl/gegevensvelden
http://www.gps-wijzer.nl/faq-edge
https://support.garmin.com/
http://www.wereldfietser.nl/phpbb/index.php
http://www.fiets.nl/forum/viewforum.php?f=21
http://www.gps-wijzer.nl/activiteiten
http://www.gps-wijzer.nl/contact


Bijlage 1 Fietsroute websites
Fietsroutes
connect.garmin.com
www.wikiloc.com
www.gps-tour.info
www.gpstracks.nl
www.routeyou.com
www.route.nl
www.routeindex.nl
www.gps-wijzer.nl/routes
www.mooisteroutes.nl
www.gpscyclingtour.be
www.bikemap.net
ridewithgps.com
www.fietssport.nl (alleen leden NTFU)
www.fietsroute.org/Gpsfietsroutes.php
www.gpsbiketracks.be
www.alltrails.com
www.gpscyclingtracks.net
www.piste-ciclabili.com (Italië)
www.strava.com

Fietsrouteplanners
zie hoofdstuk 45

MTB tochten
www.mtbroutes.nl
www.mtbaction.nl/MTB_Routes.html
www.mtbroutedatabase.net
trails.bike/mountain-bike-trail

Langeafstand fietsroutes
www.nederlandfietsland.nl/landelijke-fietsroutes/gps-

tracks-lf-routes
www.europafietsers.nl/fietsroutes
www.gps-wijzer.nl/laf
fietsrouteplanner.eu/gps-fietsroutes
www.cyclingeurope.nl
www.reitsmaroutes.nl/rome.paginas/gps.html
www.groteroutepaden.be/nl/pagina/213-260/over-de-

grens.html
www.hollandcyclingroutes.com/long-distance-cycle-

routes/gps-tracks
matadornetwork.com/trips/10-long-distance-bicycle-

routes-in-the-u-s
www.biroto.eu/en/cycle-routes

Knooppuntroutes
Zie hoofdstuk 45.8

Informatie over heuvels en cols
www.salite.ch
www.cyclingcols.com
www.climbbybike.com
www.bigcycling.eu
www.petersfietssite.nl/nedhellingen/hellingen.html
climbfinder.com/nl
www.heuvelsfietsen.nl

http://www.gps-tour.info/
http://www.gpstracks.nl/
http://www.routeyou.com/
http://www.route.nl/
http://www.gps-wijzer.nl/routes
http://www.mooisteroutes.nl/
http://www.gpscyclingtour.be/
http://www.bikemap.net/
http://ridewithgps.com/
http://www.fietssport.nl/
http://www.fietsroute.org/Gpsfietsroutes.php
http://www.gpsbiketracks.be/
http://www.alltrails.com/
http://www.gpscyclingtracks.net/
http://www.piste-ciclabili.com/
http://www.strava.com/
http://www.mtbroutes.nl/
http://www.mtbaction.nl/MTB_Routes.html
http://www.mtbroutedatabase.net/
http://www.nederlandfietsland.nl/landelijke-fietsroutes/gps-tracks-lf-routes
http://www.nederlandfietsland.nl/landelijke-fietsroutes/gps-tracks-lf-routes
http://www.gps-wijzer.nl/laf/
http://www.cyclingeurope.nl/
http://www.reitsmaroutes.nl/rome.paginas/gps.html
http://www.groteroutepaden.be/nl/pagina/213-260/over-de-grens.html
http://www.groteroutepaden.be/nl/pagina/213-260/over-de-grens.html
http://www.hollandcyclingroutes.com/long-distance-cycle-routes/gps-tracks
http://www.hollandcyclingroutes.com/long-distance-cycle-routes/gps-tracks
https://matadornetwork.com/trips/10-long-distance-bicycle-routes-in-the-u-s/
https://matadornetwork.com/trips/10-long-distance-bicycle-routes-in-the-u-s/
http://www.biroto.eu/en/cycle-routes
http://www.salite.ch/
http://www.cyclingcols.com/
http://www.climbbybike.com/
http://www.bigcycling.eu/
http://www.petersfietssite.nl/nedhellingen/hellingen.html
http://www.heuvelsfietsen.nl/


Bijlage 2 Kaarten - installeren en gebruiken – tips
B 2.3.a Garmin-basiskaart

www.gps-wijzer.nl/basemap.

B 2.3.f BirdsEye en Custom Maps

www.gps-info.nl/software/garmin/birdseye/.

B 2.4 OpenStreetMaps (OSM)
garmin.openstreetmap.nl

www.openstreetmap.org/user/new. Zie ook nl.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap.

B 2.5 Handleiding OpenStreetMaps downloaden en installeren
www.gratiscursus.be of www.seniorweb.nl.

B 2.5.a Een geheel land downloaden en direct op de gps plaatsen

http://garmin.openstreetmap.nl
www.gps-wijzer.nl/demo.

B 2.6 Handleiding OpenFietsMap downloaden, installeren en instellingen
www.openfietsmap.nl,
www.gps-wijzer.nl/openfietsmap)
www.openfietsmap.nl/home/legenda.

B 2.6.a De OpenFietsMap Benelux pc of Mac installeren

www.openfietsmap.nl.

B 2.6.b De OpenFietsMap Benelux op de gps installeren

www.openfietsmap.nl/downloads/bnl_full.

B 2.6.c De OpenFietsMap Europa op je pc en gps installeren

www.openfietsmap.nl/downloads/europe.

B 2.6.d Instellingen voor de OpenFietsMap

www.openfietsmap.nl

www.gps-wijzer.nl/openfietsmap

B 2.7 | Andere kaarten downloaden en installeren

B 2.7.a | Freizeitkarte

www.freizeitkarte-osm.de kun
www.freizeitkarte-osm.de/garmin/de/design.html.

http://www.gps-wijzer.nl/basemap
http://www.gps-info.nl/software/garmin/birdseye/
http://garmin.openstreetmap.nl/
https://www.openstreetmap.org/user/new
http://nl.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
http://www.gratiscursus.be/
http://www.seniorweb.nl/
http://garmin.openstreetmap.nl/
http://www.gps-wijzer.nl/demo
http://www.openfietsmap.nl/
http://www.gps-wijzer.nl/openfietsmap
http://www.openfietsmap.nl/home/legenda
http://www.openfietsmap.nl/
http://www.openfietsmap.nl/downloads/bnl_full
http://www.openfietsmap.nl/downloads/europe
http://www.openfietsmap.nl/
http://www.gps-wijzer.nl/openfietsmap
http://www.freizeitkarte-osm.de/
http://www.freizeitkarte-osm.de/garmin/de/design.html


B 2.7.b | Kaarten voor de hele wereld downloaden via Bbbike

extract.bbbike.org.

B 2.7.c | OSM-seamaps (waterkaarten) downloaden en installeren

wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenSeaMap_and_Garmin_nautical_chart_plotter en via Bbbike
(extract.bbbike.org/?format=garmin-oseam.zip) en OpenStreetMaps.

B 2.7.d | OSM-Skikaarten

www.gps-wijzer.nl/kaarten.

B 2.7.e | Open MTB map

openmtbmap.org

B 2.7.f | Andere kaarten downloaden

gpsmapsearch.com/?l=nl of www.gpsfiledepot.com/maps of
wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download.

B 2.9 | Met MapInstall kaarten overdragen naar je gps
www.gps-wijzer.nl/mapinstall.

B 2.11 | Kaartproblemen op je gps oplossen
www.JaVaWa.nl/mapconverter.html.

B 2.12 | Kaartproblemen op je computer oplossen
www.JaVaWa.nl/gmtk.html.

B 2.14 | Kaarten verwijderen van je gps en pc/Mac
(www.ccleaner.com/recuva)

https://extract.bbbike.org/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenSeaMap_and_Garmin_nautical_chart_plotter
https://extract.bbbike.org/?format=garmin-oseam.zip
http://www.gps-wijzer.nl/kaarten
https://openmtbmap.org/
http://gpsmapsearch.com/?l=nl
http://www.gpsfiledepot.com/maps/
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download
http://www.gps-wijzer.nl/mapinstall
http://www.javawa.nl/mapconverter.html.
http://www.javawa.nl/gmtk.html
http://www.ccleaner.com/recuva


Andere instructie boeken van gps wijzer

Fenix: www.gps-wijzer.nl/fenix (ebook/pdf)

Garmin outdoor toestellen (Oregon, GPSMap, eTrex, Montana):

www.gps-wijzer.nl/gpswijzer (boek en ebook)

BaseCamp voor de Mac: www.gps-wijzer.nl/mac (ebook/pdf)

http://www.gps-wijzer.nl/fenix
http://www.gps-wijzer.nl/gpswijzer
http://www.gps-wijzer.nl/mac
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