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Testimonials van GPS-gebruikers 
 
Katrien, 28 jaar, is in haar vrije tijd berggids.  

“Ik gebruik de gps-functie van mijn gsm in de bergen, als ik een nieuwe route uittest. De 

gps heeft ons in het hooggebergte ook al eens uit een benarde situatie gered. Zo waren 

we met een klein groepje wandelaars vastgeraakt in een kloof in de Dolomieten, 

vanwege een plotselinge mistvlaag. Iemand had zijn voet verstuikt en we konden niet 

voor- of achteruit. Omdat we de route voor de eerste keer beklommen, wisten we niet 

exact waar we zaten. We hebben via de gps de coördinaten – noorderbreedte, 

oosterlengte – opgezocht en die doorgegeven aan de hulpdiensten in het dal. Binnen het 

half uur was de helikopter daar met een reddingsteam. Zonder die gps-coördinaten 

hadden we waarschijnlijk veel langer op die berg vastgezeten.” 

 

VOORDEEL GPS:  

- Extra hulpmiddel bij noodsituaties: doordat gps coördinaten berekent (en deze 

bijvoorbeeld via gsm kunnen doorgestuurd worden), kunnen mensen gemakkelijk 

gelokaliseerd worden. Dit vergemakkelijkt zoektochten bij bijvoorbeeld dichte mist 

en noodweer. 

 

 

Kristof, 22 jaar, werkt voor een koerierdienst:  

“Mijn gps heeft een handig formaat, niet veel groter dan een gsm. Daardoor past die 

gemakkelijk in mijn broekzak of jas. Zo heb ik mijn handen vrij als ik bij een klant de 

pakjes moet uitladen of ophalen. Ik laat mijn gps namelijk niet graag in de auto liggen. 

Ik werk ook mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar verplaatsingsgedrag van het 

Instituut voor Mobiliteit, het IMOB. Dit is een onderzoeksinstituut van de Universiteit 

Hasselt. De gps registreert waar ik ga en sta. Zo wil het IMOB kijken hoe, wanneer en 

waarom mensen zich verplaatsen. De onderzoeker sluit mijn gps regelmatig aan op zijn 

pc en haalt zo mijn ‘gelopen’ routes uit de gps. Het enige nadeel dat ik ondervind is de 

slechte ontvangst tijdens mijn werk in steden als Antwerpen en Brussel. In kleine 

straatjes met veel hoge gebouwen heb ik vaak geen signaal en dan kan ik niet 

vertrouwen op mijn gps. Gelukkig heb ik ook nog een klassieke stratenatlas in de auto 

liggen. Handig als back-up!” 

 

VOORDEEL GPS:  

- Een doorsnee gps-ontvanger is niet veel groter dan een mobiele telefoon. 

- Gps is handig om gelopen routes vast te leggen en uit te wisselen 

NADEEL GPS: 

- Beperkte ontvangst: in bepaalde omstandigheden (bv. in gebieden met veel hoge 

gebouwen) kan een ontvanger geen verbinding krijgen met satellieten. 

 

 

William, 67 jaar, verwoed wandelaar:  

“Ik gebruik de gps af en toe. Het is gemakkelijk als ik ergens moet zijn waar ik nog nooit 

geweest ben. Maar ik heb toch veel tijd nodig gehad om uit te vissen hoe alles van die 

gps werkt en waar al die knopjes en icoontjes voor dienen. Tijdens mijn wandelingen is 

ook al gebleken dat je goed moet opletten dat je bij het programmeren van je route, de 

juiste route kiest. Zo moesten we een keer een wandeltraject binnen een bepaalde tijd 

afleggen en we hadden met andere wandelaars op een bepaald uur ergens onderweg 

afgesproken. We kwamen te laat op onze afspraak, want de gps stuurde ons langs een 

snelweg. We moesten omlopen, het was veel te gevaarlijk om die autostrade over te 

steken. Ik had de snelste route genomen in plaats van de wandelroute. Ik had namelijk 

niet opgelet toen ik het toestel programmeerde en had er zo overgekeken dat je 

verschillende routes kunt kiezen.” 
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NADEEL GPS: 

- Het kost enige tijd om gps-navigatie onder de knie te krijgen. 

- De kortste of snelste route is niet altijd de gewenste route. Je moet bij het 

programmeren van je toestel rekening houden met het type vervoermiddel dat je 

zult gebruiken (auto, fiets, te voet?) 

 

 

Danny, 36 jaar, vertegenwoordiger:  

“Omdat ik veel op de baan ben, heb ik een vrij gesofistikeerd gps-systeem. Het 

handigste voor mij is dat de gps files signaleert en een alternatieve route voorstelt. Dat 

heeft me al vaak tijdsverlies bespaard! Wat ik niet zo geweldig vind, is dat het systeem 

niet erg nauwkeurig is. Het schijnt dat de gps tot 15 meter kan afwijken. En dat heb ik al 

ondervonden. Bij een bezoek aan een nieuwe klant in Gent heb ik een half uur een 

verkeersvrij straatje op- en afgewandeld, op zoek naar die klant. Bleek dat ik in een 

straatje verder moest zijn. Echt maar een paar meter verder… Nochtans had ik de juiste 

coördinaten ingevoerd, maar omdat die twee straatjes zo dicht bij mekaar lagen, stuurde 

de gps me naar het eerste. Fout. Als ik mijn gps ’s avonds vergeet op te laden, heb ik de 

volgende dag een lege batterij. Die levensduur mocht wel langer. Gelukkig kan ik in mijn 

wagen de gps ook opladen, maar dan heb je wel een extra batterijkabel met aangepaste 

stekker nodig.” 

 

VOORDEEL GPS: 

- GPS kan files detecteren en signaleren en alternatieve routes aanbieden. 

NADEEL GPS: 

- In stedelijke gebieden, waar straten dicht bij elkaar liggen, kan navigatie 

bemoeilijkt worden, omdat GPS niet 100% nauwkeurig is. Soms sla je daardoor 

een straat te vroeg of te laat af. 

- Beperkte levensduur batterijen: als de ontvanger permanent is ingeschakeld, 

raken ze snel op. 

 

 

Lieve, 43 jaar, sportmonitrice bij een gemeentelijke sportdienst:  

“Als sportdienst organiseren we voor verschillende leeftijdsgroepen allerlei 

buitensportactiviteiten. Het laatste jaar is Nordic Walking een erg populaire buitensport. 

Vooral bij de senioren. Om de lessen en uitstapjes boeiend te houden, stippel ik met 

behulp van de gps steeds nieuwe routes uit. Ik ga wel altijd eerst kijken of de route 

geschikt is. De gps geeft namelijk niet altijd alles even nauwkeurig aan. Maar als ik hem 

zorgvuldig programmeer, is het een erg handig ding. Alleen tijdens de tocht, met die 

stokken in je handen, is de gps onhandig. Dan heb ik hem aan een sleutelkoord om mijn 

nek hangen, want in mijn handen heb ik die stokken. Dat is niet zo handig. Maar 

voorlopig kan het niet anders.”  

 

NADEEL GPS: 

- Wanneer je GPS gebruikt bij sportactiviteiten, kom je eigenlijk handen tekort. 


