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MrGPS  |  Hans Vaessen

Tyre Pro: 
leuke extra’s!
In de vorige afl evering hadden we het 
over het gratis routeprogramma Tyre. 
Met daarbij het advies aan alle TomTom-, 
maar ook Garmin gebruikers, om het 
programma zeker een keer te uit te 
proberen. Naast routes plannen kent 
Tyre overigens ook een routebibliotheek 
met meer dan 1000 routes. Tegen de tijd 
dat dit artikel verschijnt is hij net 
helemaal vernieuwd, waardoor routes 
veel makkelijker te vinden zijn. 

M aar daar ga ik het nu niet over hebben. Zoals in de vo-

rige afl evering beloofd gaat het vergrootglas nu op de 

meer uitgebreide versie van Tyre. En dat is Tyre Pro. Dat 

is niet gratis, voor een jaar gebruik betaal je 25 euro. Na afl oop van 

dat jaar moet je handmatig je licentie verlengen (20 euro); het is 

dus geen abonnement. Is niet zo gekke constructie. Zonder jaar-

bedrag zou je immers een veelvoud betalen, en nu heb je de mo-

gelijkheid eerst eens te zien of je de extra mogelijkheden ook echt 

gaat gebruiken.

Neemt niet weg dat het wel handig is om van tevoren inzicht te 

hebben in wat je dan voor die 25 euro krijgt. Ik noem de belang-

rijkste opties.

Toeristische routes
Normaal zal Tyre van punt 

naar punt weliswaar de 

snelweg vermijden, maar 

verder toch een e�  ciënte 

route berekenen. Met de 

instelling ‘toeristische rou-

te’ gaat hij op zoek naar de 

mooie wegen. Bovendien 

hoef je maar heel weinig 

input te geven. Je kunt kie-

zen voor een route van A 

naar B of van A naar A. In 

beiden gevallen vertel je 

vervolgens hoeveel kilo-

meter je wilt rijden; bij-

voorbeeld 200. Ook al 

staan A en B op bijvoor-

beeld 40 kilometer van el-

kaar: Tyre gaat aan het re-

060-061_PRO06_MRGPS.indd   60 7/4/13   11:04 AM


