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kenen en komt knap in de buurt van de gevraagde routelengte. En 

bovendien: je krijgt meerdere suggesties waar je heel snel door-

heen kunt bladeren, waarbij het verloop van de route getoond 

wordt op de kaart. Werkt erg goed.

Qua routekwaliteit vind ik persoonlijk dat er iets te veel voor door-

gaande wegen en bebouwde kom gekozen wordt, maar daar wordt 

nog aan gesleuteld. Bovendien kun je de route desgewenst ver-

volgens nog zelf gaan nabewerken en viapunten verplaatsen.

Meer/minder viapunten
Van TomTom is bekend dat het aantal viapunten vrij beperkt is. Bij 

de huidige breedbeeld Rider 100, bij de voorgangers maximaal 48 

per route. Tyre Pro biedt de mogelijkheid daar slim mee om te gaan. 

Enerzijds kun je een route makkelijk splitsen in meerdere etappes; 

anderzijds kun je ook zorgen dat Tyre automatisch het ingestelde 

maximum aantal viapunten gebruikt. En dat draagt weer bij tot 

maximale betrouwbaarheid in het toestel.

Off road
Een andere nieuwe optie in Tyre Pro is de mogelijkheid om te wer-

ken met o� road-routes. Dat werkt eigenlijk in alle toestellen, zelfs 

in auto-TomTom’s die niet met routes overweg kunnen. Het resul-

taat is dat er op het scherm van je toestel een hoop icoontjes ge-

toond worden, telkens 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5 genummerd. Je krijgt 

geen routeaanwijzingen maar zorgt gewoon dat je, naar het 

scherm kijkend, telkens naar de volgende rijdt. Is overigens ook 

prima te gebruiken voor niet o� -road routes. Eigenlijk is het een 

heel rudimentaire manier om een route te volgen, maar juist door 

z’n eenvoud wel de makkelijkste en meest betrouwbare. Routes 

gaan echt 1op1 over. 

Daarmee ook ideaal als 

‘backup’; mòcht er met 

je ‘gewone route’ iets 

mis gaan. Maar vooral 

een oplossing  voor wie 

een tomtom heeft die 

niet met itn-routes 

overweg kan.

Let op: kuilen in de weg!
Stel je voor: je krijgt een route van een ander, en als je die gaat rij-

den hoor je onderweg ineens zijn stem, waarschuwend dat er ver-

derop kuilen in de weg zitten. Dat je verderop links een prachtig 

uitzicht krijgt of dat de Schnitzels bij het restaurant dat je nu voor 

je ziet niet te versmaden zijn! En ook dàt kun je maken met Tyre 

Pro. Op het moment van schrijven staat deze nieuwe optie nog 

wat in de kinderschoenen, is nog wat technisch en werkt alleen 

voor de tomtom Rider. Maar ik vermoed dat dat nog gaat veran-

deren. De makers van Tyre zitten bepaald niet achterover.

Motor POI’s
Wat ook erg aardig is is dat de Pro versie ook enkele sets met mo-

torvriendelijke Points of Interest kent. Je kunt zelf aangeven wel-

ke POI’s op de kaart getoond moeten worden. Wat ik zelf erg han-

dig vind is om eerst een ruwe route te maken, en dan de gekozen 

POI’s in beeld te halen. Bij tanken kan dat een bepaald merk zijn, 

maar ook juist de goedkope stations. Maar je kunt ook kiezen voor 

bezienswaardigheden, eten en drinken, overnachtingslocaties. En 

bergpassen.  Zie je halverwege een leuk terras dan voeg je dat met 

een druk op de knop toe aan je route.

Maar het kan ook andersom: download bijvoorbeeld een bestand 

met fl itspalen en ook die plekken zie je meteen in beeld. Loopt je 

route langs zo’n paal dan pak je gewoon een weggetje verderop. 

Je zult er immers maar tegenaan rijden!! ;-). Nog mooier zou zijn 

als Tyre ze automatisch kon vermijden, maar misschien komt dat 

in de toekomst nog wel…
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