PERSBERICHT
INSIGHT GENESIS TM KOMT MET DE
NIEUWE COMMUNITY SOCIAL MAP
Insight Genesis™, marktleider in het zelf maken van online dieptekaarten nodigt de
online community van kaartmakers uit om Social Map te ontdekken. Een nieuwe
wereldwijde database van kust- en binnenwater, gemaakt door Lowrance, Simrad en
B&G gebruikers.
Wat is het?
Insight Genesis is een dienst waarmee je heel eenvoudig zelf onderwaterkaarten
kunt maken met behulp van Lowrance, Simrad of B&G kaartplotter / fishfinders.
Simpelweg je sonarlog opnemen en uploaden en je beschikt over zelfgemaakte,
actuele onderwaterkaarten.
Met Social Map, nu nog in Beta versie, worden zelfgemaakte onderwater kaarten in
hoog tempo beter en actueler, doordat je met een grote groep gebruikers aan de
kaarten werkt. Gebouwd op een basislaag van bestaande onderwaterkaarten, wordt
Insight Genesis Social Map continu, en bijna realtime ge-update met sonar data van
de vele Insight Genesis gebruikers wereldwijd.
Gebruikers met een premium Insight Genesis abonnement kunnen eenvoudig data
uploaden en delen en zo de bestaande kaarten verbeteren en uitbreiden. In ruil
hiervoor kunnen zij alle kaarten uit de Social Map downloaden en op een daarvoor
geschikte Lowrance, Simrad of B&G kaartplotter/ fishfinder gebruiken. Ook met een
gratis abonnement kunnen gebruikers data uploaden en online bekijken, zij kunnen
alleen deze kaarten niet downloaden en gebruiken op hun kaartplotter/ fishfinder.
Perfect bij het voorbereiden van een vistrip in relatief onbekend water.
Een premium jaarabonnement op Insight Genesis kost €75,00. Hierbij kun je dan de
gemaakte kaarten weer downloaden en op een daarvoor geschikte kaartplotter
gebruiken. Ook beschik je dan over een bodem composiet- en een vegetatie laag die
aangeven hoe de bodemgesteldheid is en waar zich waterplanten bevinden.
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Privacy
Gebruikers met een premium Insight Genesis abonnement kunnen kiezen, of je
upload data ter verbetering en uitbreiding van bestaande kaarten, waarbij je ook
andere kaarten kunt downloaden. Of je kiest bij het uploaden de optie privé, dan
worden de kaarten niet aan de Social Map toegevoegd. Voor beide opties geld dat
trails, waypoints en andere persoonlijke data sowieso niet ge-upload worden en dus
privé blijven.
De gebruikersvriendelijke Insight Genesis technologie is wereldwijd enorm gegroeid
sinds het medio 2013 op de markt kwam. Zo kun je als sportvisser eenvoudig zien
waar je de meeste kans maakt op mooie vangsten!
Hieronder een aantal voorbeelden van hoe de functie Social Map werkt
Een “vlekkenkaart” geeft aan welke wateren al (deels) in kaart zijn gebracht. Hoe
meer je inzoomt, hoe meer wateren in beeld komen.
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Hieronder een voorbeeld van een deels in kaart gebracht water. Als andere
gebruikers hetzelfde water bevaren, hun sonarlog opnemen, deze uploaden en delen
ontstaat er een steeds betere en gedetailleerde kaart van dit gebied.

Op de volgende pagina nog een aantal voorbeelden van welke Insight Genesis kaart
je het beste kunt gebruiken om specifieke vissoorten te vinden zowel in zoet als zout
water.
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ZOETWATER

Snoekbaars bevind zich voornamelijk in openwater waar hij het liefste rond de
bodem zwemt. Zijn favoriete plek zijn kuilen, richels en andere niveauverschillen
onder water. De dieptelijn kaart helpt goed om deze plekken onder water te vinden.

Baars komt overal voor en past zich qua voedsel aan bij wat het betreffende gebied
te bieden heeft. In wateren waar veel rivierkreeft voorkomt bevind hij zich graag bij
hardere bodem. De bodem compositiekaart helpt om deze plekken te vinden, hoe
donkerder de kleuren, hoe harder de bodem.

Snoek heeft een eenvoudige strategie, hij verstopt zich in de vegetatie en slaat
razendsnel toe als er een prooi in de buurt komt. De vegetatielaag kaart helpt om
naar die plekken te varen waar je snoek kunt verwachten.
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ZOUT WATER

Kabeljauw leeft graag op harde rotsbodems of onderwater bergen in diepere
wateren. De bodem compositiekaart helpt om deze plekken te vinden, hoe donkerder
de kleuren, hoe harder de bodem

makreel leeft in scholen en jaagt relatief dicht bij de oppervlakte. De dieptelijn kaart
helpt goed om deze plekken onder water te vinden.

Platvis, leeft en voed op de bodem, het liefst op zanderige gronden. De bodem
compositiekaart helpt om deze plekken te vinden, hoe lichter de kleuren, hoe zachter
/ zanderiger de bodem.

Voor meer informatie over Insight Genesis and Social Map, kijk op
https://insightstore.navico.com/insightgenesis.

Voor afbeeldingen en meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rene Bootsgezel
Holland Nautic
Rene.bootsgezel@hollandnautic.nl
055-5412122 of 06-53980787
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