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Combinatie Tyre/
Garmin flink verbeterd
Zit ik op de camping in Frankrijk; krijg ik zomaar een mailtje van Jan Boersma, de 
maker van het programma Tyre. Of ik even iets wil testen… Dat ging op dat moment 
niet lukken, sorry Jan. Maar inmiddels is het wel gelukt. En de uitkomst is positief! 
Tyre is dus weer fl ink verbeterd en nog belangrijker: je kunt makkelijker routes ma-
ken! 

I n Promotor 2 van dit jaar stond een uitgebreid verhaal over 

het gebruik van de track als routebasis. Ik ben erg enthousi-

ast over die techniek; het voorkomt een hoop route-ellende 

en maakt het uitwisselen van routes een stuk eenvoudiger. Het zou 

toch mooi zijn als dat ook met Tyre mogelijk zou zijn. Al vóór de 

vakantie had ik daarover contact met Jan.

Dat ik in Frankrijk niet kon testen had alles te maken met het brak-

ke WiFi op de camping. En dat is dat ook meteen het grootste na-

deel van Tyre: je moet wel internetverbinding hebben. Maar als dat 

in orde is werkt Tyre voor velen een stuk makkelijker dan Basecamp.

Track overzetten
Het grote nadeel van Tyre vond ik altijd dat de feitelijke route pas in 

het toestel berekend wordt. Als je een net overgezette route in je 

toestel bekijkt, zie je immers slechts rechte lijnen van punt naar punt. 

Dat geldt zowel voor de TomTom als de Garmin. Het nadeel is dat 

er bij die berekening belangrijke verschillen ten opzichte van het ori-

gineel kunnen optreden, met alle ergernis van dien onderweg. Het 

zou toch mooi zijn als zo’n route helemaal intact zou blijven. En, 

welnu…  dat kan!  Want ook Tyre kan nu, naast de route, ook de track 

overzetten. En daarmee kan elke Zumo (behalve de 2xx) overweg.

Het werkt eigenlijk zo ongeloofl ijk simpel dat ik toch echt elke Zu-

mo-rijder uitnodig om het te proberen. Daarom even stap voor 

stap uitleg; ook ter verduidelijking van het probleem dat hiermee 

opgelost wordt. Om te beginnen moet je Tyre installeren of upda-

ten (de hier gebruikte versie is 6.42). Dat kan via www.tyretotravel.

com. De gratis versie is nu nog voldoende, dus uitproberen kost je 

geen rooie cent. 

Na de installatie zie je meteen een voorbeeldroute; je kunt ook zelf 

een route maken of een route downloaden uit de uitgebreide Tyre 

bibliotheek. Je zult zien: de route is in ITN-format; eigenlijk be-

doeld voor de TomTom. Maar dat is volstrekt geen probleem. Kies 

echter nog NIET voor ‘verzenden naar Garmin’ maar voor ‘ope-

nen’. De route verschijnt in Tyre; desgewenst kun je hem nog aan-

passen. Wil je precies volgen wat ik doe, kies dan voor ‘Bayern Al-

pen Strasse’.

Zijsprong: we spraken al eerder over harde en softe viapunten. Ook 

Tyre kent dat onderscheid, maar noemt het ‘routepunt’ (soft) of 

‘bestemming’ (hard). Voor zover ik heb kunnen zien zijn alle via-

punten in Tyre standaard ‘soft’. Mocht je bijvoorbeeld een lunch-

locatie ‘hard’ willen maken dan kan dat door bij de knoppen rechts 

van de viapunten te kiezen voor ‘bestemming’.  Bezocht of niet be-

zocht maakt voor de Garmin niet uit. Ook als je route uit meer dan 

125 via’s bestaat is het verstandig om halverwege een ‘hard via-

punt’ te plaatsen; zo voorkom je dat de route wordt opgesplitst.

Toch weer ingewikkeld zo? Nee. Want dit is alleen relevant als je 

de route op de ‘ouderwetse’ manier wilt gebruiken. Als je werkt op 

basis van de track mag je deze zijsprong gewoon negeren. 

Is je route klaar, dan moet je nog even een instelling controleren. 

Als het goed is heeft Tyre vanzelf gezien dat er een Garmin is aan-

gesloten en zie je bovenin een knop met de bekende blauwe Gar-

min-driehoek. Als je daar met de rechtermuisknop op klikt kun je,  

als het er niet al staat, een vinkje zetten voor ‘routetracks gebrui-

ken’. 
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