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Tyre: dat ándere 
routeprogramma
In deze reeks besteden we veelvuldig aandacht aan de Garmin-programma’s 
Mapsource en Basecamp. Dat komt omdat de meeste van onze lezers met een Garmin 
rijden. Maar er zijn meer programma’s om routes op de PC te ontwerpen. Het pro-
gramma Tyre van de Nederlandse dominee Jan Boersma is er daar één van. En bo-
vendien zeker niet de eerste de beste.

T yre is vooral interessant voor wie met een TomTom werkt. 

Maar ook voor de Garmin gebruikers is het zeer de moei-

te waard. En niet te vergeten: het programma is ook ge-

schikt voor wie nog geen gps heeft en nog met tanktas of route-

rol navigeert. Die combinatie levert meteen ook een belangrijk 

voordeel: als je, bijvoorbeeld als club, routes moet maken die door 

iedereen gebruikt moeten kunnen worden dan is Tyre een uitste-

kend vertrekpunt!

Tot slot: Tyre zet alleen de routepunten over. De route zèlf moet 

in het toestel berekend worden. Dat geldt zowel voor TomTom als 

Garmin. Daardoor kunnen er kleine verschillen in de route ontstaan 

en kan het voorkomen dat je nu en dan moet keren op de weg. 

Kwestie van genoeg routepunten gebruiken (en daar heeft Tyre een 

slim trucje voor – zie verderop).  Of (voor Garmin) de route nog 

even nabewerken in Basecamp.

Tyre installeren
Tyre installeren is kinderspel: je downloadt het programma gratis.  

Je zult zien: er is een gratis versie, een Plus Versie en een Pro ver-

sie. Wat ik in dit verhaal beschrijf werkt allemaal gewoon met de 

gratis ‘Basic’ versie.

Bovendien hoor ik vaak dat motorrijders Tyre makkelijk vinden wer-

ken. Ik herken dat slechts deels. Net als bij elk ander programma 

zul je eerst wat routine moeten opdoen om er goed mee overweg 

te kunnen. Ook Tyre kent, net als Basecamp, wat functies en knop-

pen die in mijn ogen misschien niet op de meest logische plek 

staan. Maar ben je eenmaal over die drempel heen dan werkt het 

uitstekend.

Op de camping
Ten opzichte van Basecamp heeft Tyre ook enkele nadelen. Het 

eerste is dat de je kaarten altijd van internet moet halen. Betekent 

dat je qua snelheid van werken ook afhankelijk bent van de kwali-

teit van je internetverbinding. Meestal gaat dat prima trouwens. 

Maar pas een beetje op als je met je laptop op de camping in Oos-

tenrijk routes gaat plannen: je data-kosten kunnen aardig oplopen.

Het andere nadeel is dat Tyre werkt met andere kaarten dan in je 

toestel zitten. Doordat de kaartfabrikanten bijvoorbeeld verschil-

lende kaartcompressies toepassen, kan het daardoor voorkomen 

dat sommige routepunten net naast de weg liggen

.

Als je kiest voor de Plus versie dan verschijnen er geen adverten-

ties meer. Persoonlijk heb ik voor het verstoppen van die adverten-

ties  geen tien euro per jaar over, maar ik vind het een mooi gebaar 

richting de maker om daar tòch voor te kunnen kiezen. Voor 25 

euro mag je een jaar lang de pro-versie gebruiken en die biedt ex-

tra opties die zeker de moeite waard zijn; zoals de mogelijkheid om 

automatisch een mooie route te laten berekenen en specifi eke, 

voor motorrijders relevante POI’s, zoals hotels en restaurants toe 

te voegen. Bovendien kent de Pro versie een extra route-format, 
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