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waardoor de routes in principe naar èlke TomTom te laden zijn; 

zelfs o� -road routes. Maar daarover in een andere afl evering meer.

Heb je Tyre eenmaal geïnstalleerd, dan verschijnt er meteen een 

kant- en klare voorbeeld route waarmee je aan de slag kunt. En juist 

dan merk je hoe simpel het eigenlijk werkt. Wil je een viapunt ver-

plaatsen: kwestie van even met de muis klikken op de ‘placemar-

ker’, muisknop indrukt houden, verslepen, en loslaten op de plek 

waar je het punt wilt plaatsen. Merk op, en dat is erg handig in Tyre: 

je hoeft niet eens nauwkeurig te werken: ook al laat je ‘m een eind 

van de weg los: het punt wordt automatisch op de weg geplaatst. 

Vervolgens kun je het punt een eigen naam geven, maar je kunt 

ook gewoon de automatisch gesuggereerde naam overnemen.

Nog twee tips tot slot:
Zoals al aangegeven: om te voorkomen dat je route in het toestel 

afwijkt van het origineel kun je het best even nabewerken in Base-

camp of (bij TomTom) zorgen dat je het maximale aantal routepun-

ten gebruikt. Je kunt instellen of dat er 48 (bij de ‘oude’ Riders) of 

100 (bij de Rider 5) mogen zijn. Is je route klaar, dan kies je onder 

‘bestand’ voor ‘omvang’ en dan ‘uitbreiden’. Tyre gaat dan een tijd-

je aan het rekenen en zal de route waar mogelijk voorzien van ex-

tra routepunten.

Voila!
Het plaatsen van een extra viapunt kan ook. Dat kan op twee ma-

nieren. De eerste manier (en dat is ook steeds als advies in beeld) 

is door gewoon te dubbelklikken op de kaart. Ik vind dat niet zo 

handig. Een op die manier geplaatst punt komt namelijk altijd als 

laatste in de lijst te staan. Nu kun je die volgorde vervolgens wel 

handmatig aanpassen maar dat is, zeker als het een route is met 

veel via’s, behoorlijk ‘geknoei’. Véél makkelijker is het om gewoon 

met de muispijl over de blauwe routelijn te wijzen en, zodra je een 

wit bolletje ziet, de muisknop in te drukken en ingedrukt te hou-

den. Versleep hem naar een andere plek en je ziet onmiddellijk wat 

het e� ect op de route is als je hem daar neer zou zetten. Muisknop 

loslaten: voila! Werkt perfect.

Daarnaast: wat ik zelf knap irritant vond is dat er bij elk geplaatst 

routepunt een pop-up verschijnt met de vraag of ik het wil toevoe-

gen aan de route etc. Natuurlijk wil ik dat: anders klikte ik daar niet! 

Overbodige vraag dus. Die pop-up kun je eenvoudig voorkomen 

door de ctrl knop ingedrukt te houden terwijl je klikt. Niet optimaal, 

maar het werkt wel. 

De grap is: ik vertelde Jan Boersma dat ik dat wat onhandig vond. 

Prompt was er een week later een update van Tyre met een extra 

knop waarmee je die pop-ups automatisch kon uitschakelen…

Een alertheid die ik in al mijn jaren ervaring met Garmin en Tom-

Tom nog nooit eerder heb meegemaakt. En een briljante dominee 

tot diep in de nacht op een zolderkamer ergens in de Betuwe doet 

dat gewoon even…  Tyre…. Warm aanbevolen!
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