
Gebruiksaanwijzing voor de sporen (=tracks) van de Europafietsers 

● Binnenhalen
Onze routesporen krijgt u door naar de betreffende routepagina op onze website te gaan . Aldaar staat een link of een 
formulier dat u de sporen (met toelichtende bestanden) oplevert. Gebruik GEEN andere bronnen: onbetrouwbaar.

● Formaat 
GPS-routes worden aangeleverd in de vorm van zip-files, die uitgepakt .gdb- en .gpx-bestanden, toelichtende .pdf bestanden 
en deze gebruiksaanwijzing opleveren .

Lees de betreffende .pdf bestanden goed door voor u aan de gang / op weg gaat !

● Gebruik van de routegidsen 
Het wordt sterk aanbevolen ook de betreffende Europafietsers-routegidsen aan te schaffen:
✔ De kaartjes uit de gidsen geven een duidelijk beeld van de omgeving 
✔ Veel toeristische en thematische informatie over de streken en steden 
✔ Achterin de gidsen uitgebreide lijsten met overnachtingsmogelijkheden 
✔ Sporen volgen de heenrichting; in terugrichting dwingt eenrichtingsverkeer vaak tot correcties. Deze staan niet in de 

sporen, maar wel in de gidsen.

● Apparatuur
Welke sporen u kan gebruiken hangt af van uw GPS-apparaat:  “nieuw” of  “oud”: 

Oude:  etrex vista/legend/hcx of ouder ; edge 705; GPS Maps 60 serie  ; Dakota, Oregon, Montana, 62 serie  met oude firmware er op.
Nieuwe: Etrex10_20_30 (beperkt), Dakota, Oregon, Montana, 62 serie, met nieuwste firmware er op. [hebben "activiteitsprofielen" ] 

Let op !  Veel niet-genoemde apparaten zijn niet in staat goed met lange-afstands-sporen om te gaan: niet kopen ! 
Lees de FAQ op onze website !

● Gebruik van de bestanden. 
Lees het route-specifieke .pdf bestand en kies (zo nodig) welke routevariant gefietst gaat worden; vervolgens:

“Nieuwe” apparaten:  verplaats het .gpx bestand naar de map garmin/gpx/ op het microSDkaartje of  eenzelfde map in uw 
apparaat (naar keuze, en zonodig eerst aanmaken)

“Oude” apparaten: open het betreffende .gpb bestand in een geschikt programma {bv “Trip& waypointmanager”  “Mapsource”
of “Basecamp” van Garmin, of een equivalent} en laad daarmee de door u geselecteerde sporen in de GPS-ontvanger. 
Van te voren sporen uit de GPS-ontvanger verwijderen omdat meestal alle 20 plaatsen in het apparaatgeheugen nodig zijn.

● Wijzigingen 
De routes zijn door onze Europafietsers-vrijwilligers zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. 
Desondanks kunnen onnauwkeurigheden of gewijzigde weg-situaties optreden. 
Voor degenen die na u komen willen wij graag geïnformeerd worden over alle afwijkingen, die u tegenkomt, zodat we de 
routes zo actueel mogelijk kunnen houden. Doe dat s.v.p. zo snel mogelijk via “Uw routemelding” op onze website.
 ( http://europafietsers.nl/melden.htm )
U kan ook (delen van) uw eigen opgenomen kruimelspoor opsturen, daar waar u afwijkingen tegenkwam.

● Beperking 
De stichting Europafietsers is niet juridisch aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens. 
Wij zijn en blijven eigenaar van de GPS-gegevens van de route, met de daaraan verbonden rechten. 
Het is niet toegestaan de toegezonden gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of te verspreiden of door te 
geven aan derden (vrienden) of te vermenigvuldigen.

Dat is ook logisch: we werden regelmatig geconfronteerd met gebruikers van  'uitgeleende' achterhaalde routes die ons van 
alles verweten.... dat is onaangenaam, tijdrovend, zinloos, onnodig.
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