App

Handleiding

OnRoute® is een handelsmerk van TeqTrade BV en
wordt onder andere vertegenwoordigd door
WayPoint navigatie en communicatie. WayPoint is
specialist op het gebied van navigatie voor
recreatieve toepassingen (www.gps.nl).
OnRoute® is het merk dat staat voor
'vrijetijdsnavigatie'. Of liever: is bedoeld voor
iedereen die niet zo snel mogelijk van A naar B wil.
Maar voor wie juist een mooie route wil volgen.
OnRoute helpt je de meest prachtige plekken te
vinden, waar je anders nooit geweest was! Of het
nu wandelend, met de fiets, op de motor, in een
boot of in de auto is.
De meeste OnRoute® producten zijn bedoeld voor
gebruik in een Garmin navigatiesysteem. Zet daar
een OnRoute® kaart in, kies de bestemming en er
rolt vanzelf een mooie route uit!
De OnRoute® App is de nieuwste ontwikkeling. De
App heeft hetzelfde doel als de overige OnRoute®
producten maar er is geen Garmin product voor
nodig.
Meer over de OnRoute® producten op
www.onroute.nl
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De OnRoute® App werkt heel intuïtief en een handleiding is eigenlijk overbodig. Je kunt direct op
pad. Maar er zijn allerlei features ingebouwd die je misschien niet direct zou verwachten. Ze helpen
echter wel om je nog meer te laten genieten van de route.
Daarom toch deze handleiding waar de meeste mogelijkheden worden besproken.
Deze handleiding is geschreven voor de iOS versie van de App en de schermafdrukken zijn gemaakt
met een iPhone. De Android versie werkt op dezelfde manier, alleen de installatie is iets afwijkend
evenals de vorm en kleur van de instellingsknoppen. Verder heeft Android een “terug” knop.
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1. Inleiding
De OnRoute App is een App voor leuke en spannende fietswandel- en vaarroutes. In de routes van de App staat veel handige
informatie over de interessante locaties (POI’s) waar je in de buurt
komt. Je wordt er automatisch op geattendeerd als je aan het
wandelen of fietsen bent. Je krijgt ook suggesties voor
horecagelegenheden, picknickplaatsen, musea enzovoort in de
buurt.
LEKKER DAGJE UIT!
Met de routes van OnRoute ben je een heerlijk dagje uit. De App
wijst je de weg en leidt je rond. Met OnRoute is iedere wandeling
anders. Je beleeft wat. Je leert wat. Het is gewoon leuk.
Op je smartphone zie je een kaart van de regio. Op deze kaart is
middels een margenta lijn de route aangeduid. Je bent zelf het
middelpunt op de kaart en je ziet jezelf op de kaart verplaatsen.
OnRoute geeft duidelijke aanwijzingen, zoals ‘Sla rechtsaf op
Stationsstraat’.
Zodra er een nieuwe aanwijzing in het beeldscherm verschijnt wordt je door een duidelijk
geluidssignaal en/of trilling gewaarschuwd. In het beeldscherm staat dan de routeaanwijzing. Op de
routekaart staan symbolen die de bezienswaardigheden aanduiden. Zodra je in de buurt bent klinkt
er een geluidsignaal en/of trilsignaal. Door een druk op het symbool verschijnt er informatie over
deze bezienswaardigheid in tekst, beeld, audio en/of video.
Het is een echte navigatie App met veel beleving in de routes.
Highlights van de App:
-

De App is geschikt voor iPhone en Android toestellen maar ook voor iPad en tablets op basis
Android
Eenvoudig en intuïtief in gebruik
Echte navigatie met route-aanwijzingen
Echte navigatie naar het beginpunt van de route
Gedetailleerd kaartmateriaal
Interessante weetjes bij de bezienswaardigheden onderweg
Tips voor horeca of streekproducten
Foto’s, video’s en teksten over de betreffende POI’s
intelligente software om het batterij verbruik te beperken
De routes werken 100 % Offline dus:

-

geen bijkomende telecomkosten
geen problemen met bereik
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2. Downloaden uit de App Store (iOS Apple)

Zoek in de App Store van je iPhone naar de gratis OnRoute® App en kies voor “installeer”. Er
zal dan worden gevraagd om je Apple ID-wachtwoord. Na het ingeven van dit wachtwoord
wordt de App automatisch geladen.

Het OnRoute® icon

zal op een tabblad van je telefoon verschijnen.

De App wordt gestart door op het

icon te klikken.

Zorg dat ‘ locatievoorzieningen’ aan staat.
Dit betekent dat je GPS in de iPhone aan moet staan. Als je GPS
niet aan staat, kun je geen route volgen. Ga naar ‘Instellingen’
van je smartphone en naar ‘Locatievoorzieningen’. Zet deze aan.
Je hebt GPS ontvangst als je rechtsboven in het scherm, naast
het batterij icoontje, een pijltje ziet.

Bij de installatie van de App zal worden gevraagd of OnRoute de
huidige locatie mag gebruiken. Door dit toe te staan, staat de
GPS automatisch aan bij het starten van de App.
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3. Downloden uit Google Play Store (Android)

Zoek in de Play Store naar de gratis OnRoute® App en druk op installeren.

Om de OnRoute App te kunnen gebruiken heeft Android een
aantal permissies nodig:

Privacy
1e item: essentieel voor een navigatie-app (locatiegegevens
worden niet verzonden)
2e item: opslaan van routes en offline kaarten

Apparaattoegang
1e item: nodig voor het dowloaden van routes en (optioneel)
gebruik van online kaarten
2e item: kunnen waarschuwen voor afslagen d.m.v.
trilfunctie (optioneel)
3e item: schermverlichting kunnen dimmen tijdens
navigeren (toegang beveiligde gegevensopslag: zie 2e item
privacy)

Het OnRoute® icon

zal op een tabblad van je telefoon verschijnen.

De App wordt gestart door op het

icon te klikken.
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4. Algemene instellingen
Na het opstarten van de app kunnen we onder de knop instellingen
algemene instellingen bekijken en aanpassen.

de

i geeft de info over de App

De getoonde routes kunnen op verschillende
manieren gesorteerd worden. Op naam (alfabet),
afstand tot huidige locatie (dichtstbijzijnde route
eerst) of op de lengte van de route (kortste eerst).

Gedownloade routes zijn voorzien van een kaart. Om
die kaart te tonen heb je geen dataverbinding meer
nodig (Offline kaart). Wanneer je een andere
kaartondergrond wilt gebruiken dan is dat mogelijk
maar dan dien je er wel rekening mee te houden dat
dit van je databundel afgaat en mogelijk geld kost.

De verschillende beschikbare online kaarten kunnen
hier geselecteerd worden.

De kleur van de te volgen route is aan te passen
Onder in het scherm verschijnt een transparante
hoogtegrafiek met een indicatie van de huidige positie
Het formaat van de letters, incl. de beschrijving van de
route kan worden aangepast
Bij het naderen van een POI kan de beschrijving
automatisch worden getoond
De totale afstand van de routes die je volgt wordt
bijgehouden maar kan ook bij elke trip weer op nul
worden gezet.
Om het gebruik van de accu te sparen kan het scherm
automatisch in een spaarstand wanneer er geen
aanwijzing is.
Geluidsignaal bij navigatie aanwijzing of bereiken POI
Trilsignaal bij bereiken POI en navigatie aanwijzing
Een tracklog (broodkruimeltjesspoor) laat op het
scherm zien waar je geweest bent
De kleur van het broodkruimeltjesspoor is aan te
passen
De tracklog wordt bewaard in het geheugen. Dit
geheugen kan gewist worden.
Menubalk voor het wisselen tussen de belangrijkste
pagina’s
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5. Overzicht routes
Onder de knop routes online
krijg je
een overzicht van alle beschikbare routesets. In
een routeset kunnen meerdere routes zitten.

Voorbeeld van een routeset van 4 routes

De routes zijn ingedeeld naar verschillende
categorieën of thema’s.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor:
-

alleen de fietsroutes
alle routes aanbevolen en/of beschikbaar gesteld door de Reggestreek

Ook is het mogelijk om aan de hand van een speciale routecode een route te
selecteren.

Op de website planner.gps.nl staan (vanaf 2015) meer dan 1000 wandelroutes
voorzien van een routecode. Je kunt hier de gewenste route of groep van routes
middels de routecode selecteren.
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6. Route selecteren voor download
Wanneer je op een route in het overzicht klikt dan krijg je meer informatie over de
betreffende route of set van routes. Via de knop
krijg je een overzicht van de
verschillende routes en het verloop daarvan. Tevens een indicatie van de startplek.

Via de knop

ga je weer naar de beschrijving van de routeset.
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7. POI’s (interessante locaties)
Met de knop
zijn opgenomen.

krijg je een overzicht van alle POI’s die er in alle routes van de routeset

In de POI kunnen telefoonnummer, email adres en website zijn opgenomen. Deze zijn
allemaal aanklikbaar en de bijbehorende programma’s opstarten. Dus wanneer je op een
telefoonnummer klikt dan zal je telefoon met dat betreffende telefoonnummer gaan bellen
zodat je bijvoorbeeld een tafeltje kunt reserveren. Bij het mailadres wordt je standaard
mailprogramma geopend met het mailadres ingevuld.

Met de knop

krijg je de positie van deze locatie op de kaart te zien en met de pijlen

kun je door de verschillende POI’s van de route heenlopen. Bij de
instellingen kun je aangeven dat de POI beschrijving automatisch geopend wordt bij het
naderen van de POI.
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8. Route downloaden
Om de route daadwerkelijk te kunnen volgen moet hij worden gedownload. Klik op de knop
downloaden

.

De gedownloade route(s) verschijnt in de App onder het tabje

.

Tijdens het volgen van de routes werkt de OnRoute® App 100% offline. Onderweg heb je dus
geen telecomkosten en ook geen problemen bij slecht bereik.
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9. Route selecteren om op pad te gaan
Kies een route uit door erop te klikken. Je krijgt dan de omschrijving van de gekozen route te
zien.

De
van de betreffende route kunnen nog in een lijst bekeken worden. De POI’s zijn
vaak voorzien van telefoonnummer, website en email zodat voor vertrek nog een afspraak
gemaakt kan worden voor een bezoek.
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10. Starten met navigeren
Vervolgens kun je klikken op

om te starten met de route.

De route komt in beeld en de POI’s (interessante
punten) zijn ook zichtbaar op de kaart. We kunnen de
inhoud van deze punten bekijken door erop te
klikken. Onderin het scherm het hoogteprofiel.

Via Menu hebben we de mogelijkheid om de route af
te sluiten, de route te simuleren of de instellingen
voor deze route aan te passen.

Bij het simuleren kan de snelheid
waarmee de route wordt doorlopen
opgegeven worden.
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Naar het startpunt navigeren
Wanneer het startpunt van de geselecteerde route meer dan 500 meter verwijderd is van de
huidige locatie dan wordt de mogelijkheid geboden om naar dat startpunt toe te navigeren.

Voor deze navigatie wordt gebruik gemaakt van een standaard geïnstalleerde App op je
smartphone. Klik voor het Beginpunt op Huidige locatie en je wordt naar de start van de
route gebracht. Aangekomen bij het startpunt kan de geselecteerde route worden opgestart.
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12. Onderweg
Na het starten van de navigatie krijgen we onderweg de navigatie aanwijzingen.
Linksboven het pictogram van de te nemen afslag en de
nog af te leggen afstand tot de afslag. Midden boven in
tekstvorm deze aanwijzing. Onderin het scherm het
hoogteprofiel van de komende 5 kilometer. Verder wat
tripgegevens zoals de huidige snelheid, de afgelegde
afstand(tripteller) en de resterende lengte van de route.
Bij het naderen van een aanwijzing zal de smartphone een
navigatie-toon geven om niet alleen op het scherm te
waarschuwen voor de aanwijzing.
De tripteller geeft het totaal aan van de verschillende trips
die gemaakt zijn. De teller kan via de instellingen bij elke
trip gereset worden. Maar we kunnen de teller ook
resetten door op het icon Tripteller te klikken. Daarna zie je
dus de afgelegde afstand van de huidige route.

Wanneer we in de buurt van een interessante locatie
komen dan wordt dat getoond. Ook krijgen we een
informatie-toon en zal de smartphone gaan trillen wanneer
die functies zijn ingeschakeld.
Klikken we op het POI dan krijgen we weer de betreffende
informatie te zien. Alle NAW gegevens maar ook email,
website en openingstijden zijn te zien.
Lijntje in margenta (zelfde kleur als de route) geeft de
huidige positie in het hoogteprofiel weer.

Klikken we op de naam van het POI, dan wordt de
betreffende POI pagina geopend.
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Tijdens het navigeren geeft de blauwe pijl aan waar we zijn op de kaart. Het zichtbare deel van de
kaart zal voortdurend worden aangepast zodat de pijl ongeveer in het midden van het scherm is. In
deze volgstand volgt de kaart dus de pijl.
Wanneer je wat meer overzicht wilt, of juist extra inzoomen dan kan dat met de + en – toetsen op
het scherm of door met twee vingers op het scherm te knijpen of vergroten. Ook is het mogelijk om
de kaart te verschuiven. Wanneer je de kaart op zo’n manier gebruikt dan zal de App (kaart) stoppen
met het volgen van de pijl. Het kaartscherm staat dan dus stil en wanneer je de route blijft volgen zal
de pijl van de kaart verdwijnen. Je hebt op deze manier dus alle gelegenheid om de kaart te bekijken
zonder dat hij meteen weer naar het centrum van je huidige positie springt.

Door op de knop “Terug naar
navigatiemodus” te klikken zal de kaart weer
de pijl volgen.
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13. Tracklog delen
Tijdens het volgen van een route wordt de tracklog (broodkruimeltjesspoor) van de route
opgenomen en automatisch opgeslagen. De tracks krijgen als naam de datum en tijdstip
waarop hij is opgeslagen. Wanneer je de track hebt opgeslagen dan kun je hem delen. Hij
wordt dan op een speciale analyse pagina op het internet opgeslagen en je kunt hem delen
via Facebook, Twitter, Google+ of per mail. Door het delen kun je anderen laten weten
wat je van de route vond en ze stimuleren om de route ook te gaan volgen. Bij het voor de
eerste keer delen vraagt de App of je een nieuw account wilt aanmaken of een bestaande
account wilt gebruiken.
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Omdat de track telkens beëindigd wordt bij het verlaten van het
navigatievenster kan er de behoefte zijn om geselecteerde tracks
samen te voegen; hierin is voorzien.
Wanneer je meerdere tracks tegelijk deelt kun je ze naar keuze
samenvoegen. Als je dat niet doet komen ze op de website
samen in één analysepagina (daarin kun je makkelijk switchen
tussen de tracks)

De tracks komen op je persoonlijke pagina van OnRoute en
kunnen daar worden geanalyseerd.

Overzicht van de opgeslagen tracks op OnRoute
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Accuverbruik

Accu’s van moderne smartphones worden steeds beter, maar daarentegen er wordt ook steeds meer
van de telefoon gevraagd. Steeds meer applicaties draaien op de achtergrond om informatie bij te
houden en gegevens te ontvangen. Dus per saldo wordt de capaciteit misschien wel groter maar zal
het verbruik ook toenemen. Belangrijke energie verbruikers zijn WiFi, GPS en vooral de
schermverlichting.
WiFi
De OnRoute® App is zo gemaakt dat er nadat de routes zijn gedownload geen internet nodig is. De
WiFi is dus voor het volgen van de route niet nodig. Voor wat betreft deze App mag WiFi dus
uitgeschakeld worden.
GPS
De GPS hebben we nodig om de positie te bepalen, daar ontkomen we dus niet aan maar de App zal
dit niet vaker gebruiken dan strikt noodzakelijk.
Schermverlichting
Het scherm van je smartphone is niet primair bedoeld voor gebruik buitenshuis. Hij is daar dus wat
minder goed af te lezen. Door de schermverlichting maximaal te zetten wordt de afleesbaarheid
buiten beter. Maar de schermverlichting is nu juist één van de grootste energieverbruikers. Voor
routes langer dan 3 uur adviseren wij om de schermverlichting niet op maximaal te zetten.
De OnRoute® App heeft de mogelijkheid om via de instellingen het verbruik te minimaliseren. Dat
doen wij voornamelijk door automatisch te spelen met de schermverlichting.
Wanneer de schermverlichting op automatisch dimmen staat dan is de verlichting alleen aan
wanneer je:
- op minder dan 150 meter van een afslag/POI/eindpunt bent
- tegen de route inrijdt
- van de route afgeweken bent
- de kaart uit de volgstand hebt gehaald (dus als de kaart niet meebeweegt met je
positie)
- het menu, de instellingen, het venster met een POI-beschrijving of het venster met
de accuwaarschuwing geopend hebt
In de andere gevallen gaat het scherm na 10 seconden uit.
Wanneer je op het scherm tikt gaat hij ook gedurende die 10 seconden aan.
Waarschuwing
Om te voorkomen dat je plotseling met een lege accu zit geeft de App een waarschuwing wanneer de
resterende accuduur het percentage van 20% heeft bereikt. Bij 5% geven we nog een laatste
waarschuwing.
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Jouw eigen routes?
Wanneer je een organisatie bent die routes ontwikkelt om de recreanten in jouw streek te
laten beleven dan heeft OnRoute® daar het juiste platform voor. Met dit platform kun je de
bezoekers van jouw streek jouw eigen routes in de App aanbieden. Hiermee trek je beslist
meer bezoekers. Speciaal voor recreatiebedrijven, hotels, gemeentes, provincies,
recreatieparken of natuurorganisaties is er het OnRoute® App platform. Het platform bestaat
uit meerdere onderdelen. Met een gratis te downloaden tool Basecamp van Garmin kun je
achter je computer een route uit zetten. In die route kun je verschillende POI’s plaatsen. Met
de OnRoute® Apptool kun je vervolgens POI’s met daarin foto's, films en teksten toevoegen.
De route wordt daarna toegevoegd aan het OnRoute® route platform. Wanneer je een set
routes maakt dan kan daar een eigen thema aan worden geven waarop gesorteerd en
gezocht kan worden. Het maken van routes voor de App is eenvoudig aan te leren. Onze
partner WayPoint geeft daar trainingen in. Hoe zorgvuldiger de routes gemaakt worden hoe
beter de gebruikerservaring is. Daarom kan het maken van de routes ook worden uitbesteed
aan onze professionele routemakers. Onze routemakers hebben veel ervaring en routine in
het maken van de juiste routes. De kosten van het uitbesteden zijn relatief laag. Het online
beschikbaar stellen van routes voor bijvoorbeeld een fiets4daagse in de App is daardoor
goed haalbaar. Het tijdrovende uitzetten van de route met pijlen en uitgebreide
routebeschrijvingen kan snel tot het verleden behoren want het bezit van geschikte
smartphones neemt snel toe.

De Apptool waarmee de beleving aan de routes wordt gegeven
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Jouw eigen Route App?
Het OnRoute® platform biedt ook de mogelijkheid om je eigen App te laten maken. Je kunt
je eigen Route App laten ontwikkelen, in je eigen huisstijl met je eigen set routes. De App en
de routes krijgen dan dezelfde functionaliteit als de OnRoute® App.
Door gebruik te maken van het OnRoute® platform verzekeren organisaties zich van een zeer
klantvriendelijk systeem met veel beleving. Een platform dat voortdurend wordt
doorontwikkeld en onderhouden. Routewijzigingen kunnen eenvoudig worden doorgevoerd
en je bent ervan verzekerd dat de routes ook functioneren op nieuwe generatie telefoons.
De OnRoute® routes zijn enorm gebruikersvriendelijk en zitten vol beleving. Deze
gebruiksvriendelijkheid heeft vooral te maken met de speciale software die door OnRoute® is
ontwikkeld voor het wandelen, fietsen, varen en toeren in combinatie met leuke
bezienswaardigheden.
De software functioneert 100 % offline. Dit betekent geen bijkomende telecomkosten of
problemen met bereik. Ook wordt de batterij van de smartphone op een intelligente manier
gespaard. Het kaartmateriaal is topografisch materiaal. Dit materiaal is gedetailleerd en
werkt eveneens offline, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld GoogleMaps. De OnRoute® App
is gebouwd en verbeterd door de ruime ervaring met wandel- en fietsnavigatie van WayPoint
(www.gps.nl). WayPoint is al sinds 1999 specialist op het gebied van navigatie voor
recreatieve toepassingen. WayPoint is onder meer ontwikkelaar van de OnRoute®
wandelkaart, fietskaart en motorkaart, geschikt voor alle Garmin navigatiesystemen. Ook de
drukbezochte website http://planner.gps.nl is onder beheer van WayPoint.
De App en de routes kun je als organisatie gratis aanbieden. Maar het is ook mogelijk om
voor de App en/of routes door de gebruikers te laten betalen.
Wanneer je belangstelling hebt voor eigen routes of een eigen App neem dan contact op
met WayPoint Notter BV
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Compleet route platform

Het OnRoute® route platform gaat verder dan de App en het maken van routes voor de App. De
routes binnen het OnRoute® platform kunnen ook deel uitmaken van een routesite met een
OnRoute® engine waar honderden routes in worden opgenomen. De site geeft de mogelijkheid om
routes te selecteren, te printen en ze te laden in een daarvoor geschikt dedicated GPS toestel. Een
GPS toestel speciaal ontworpen voor het wandelen of fietsen heeft nog steeds veel voordelen boven
het gebruik van een smartphone met een App. Maar zeker voor incidenteel gebruik of als
kennismaking is een smartphone ook te gebruiken. Wanneer jouw organisatie een routenetwerk
beheert en je wilt de routes ook digitaal aanbieden dan is OnRoute® het ideale platform omdat alle
routes zowel online als mobiel naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Alle mogelijkheden van
satellietnavigatie worden hierin gecombineerd.
Een voorbeeld van een dergelijke compleet systeem wordt gerealiseerd voor de Reggestreek.
De wandelpaden in de Reggestreek zijn voorzien van een
uitgekiend systeem van bewegwijzering die vele kilometers
rondwandeling met elkaar verbindt. Dat is een erg kostbare
aangelegenheid en niet altijd een verfraaiing van de natuur. Met
moderne hulpmiddelen kan dat ook anders. De Reggestreek speelt
in op deze technologische ontwikkelingen en biedt de routes ook
aan in GPS formaat en werkt aan een koppeling met de App. In de
Reggestreek App komen dan naast de belevingsvolle routes ook alle wandelroutes uit het
wandelnetwerk. Het totale wandelnetwerk in de Reggestreek heeft 89 rondwandelingen. Zowel voor
een ‘ommetje’ als een meerdaagse wandeltocht biedt het wandelnetwerk alle mogelijkheden. Er zijn
al routes vanaf 3 kilometer die met een specifieke kleur zijn gemarkeerd. Onderweg is het mogelijk
om bij een genummerd keuzepunt over te stappen op een andere route met een andere kleur.
Om tevoren en online een keuze te kunnen maken uit de verschillende routes maakt de Reggestreek
gebruik van een routesite met een OnRoute® engine. Deze site is te bereiken via
http://reggestreek.gps.nl . Kies daar een startpunt en selecteer een route naar keuze. De kleur van
de route komt overeen met die van de markering op de route. De route kan direct in een dedicated
GPS geladen worden, de GPS wijst dan de weg en ook wanneer de markering is verdwenen of
overwoekerd door groen kun je de route feilloos blijven volgen. De route kan via de site ook geprint
worden. Op dit moment wordt er gewerkt aan de koppeling met de OnRoute® App. De routes krijgen
een unieke code en deze kunnen in de OnRoute® App ingevoerd worden. De routes zijn dan ook met
een smartphone te volgen. Compleet met aanwijzingen en afstanden.
Wandelroutes plannen
Een ander onderdeel van het OnRoute® platform is de planner op de website met dezelfde engine.
Met de planner kan zelf een wandeling samengesteld worden. Kies een startpunt en wijs vervolgens
de stukken route die je wilt gebruiken aan. Op deze manier zijn routes eindeloos met elkaar te
verbinden tot de gewenste afstand of het gewenste doel. Ook bestaande Lange-AfstandWandelpaden zijn in het netwerk verweven. De route die op deze manier wordt samengesteld kan
weer in een GPS geladen worden of uitgeprint. Alle delen van de route hebben de kleur die
overeenkomt met de markering op de route. Er kan dus overgestapt worden op route met een
andere kleur.
Het wandelen met behulp van satellietnavigatie (GPS) klinkt 'hightech'. Dat is het ook. Maar dat wil
niet zeggen dat het ingewikkeld is. Integendeel zelfs en OnRoute® helpt erbij om dat zo eenvoudig
mogelijk te maken.
Wanneer je belangstelling hebt voor eigen routes, een eigen App of een route platform, neem dan
contact op met WayPoint Notter BV. Eric Havinga, tel. 06 28199220, email eric@gps.nl
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