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De smartphone app
En dan de echte app. Je zou denken dat je daarmee een route kunt 

volgen maar dat is (helaas) niet zo. De app is in eerste instantie be-

doeld om te onthouden waar je hebt gereden en die route vervol-

gens met anderen te delen. Onderweg kun je ook foto’s maken en 

van commentaar voorzien. Die extra informatie wordt dan vervol-

gens opgenomen in de route. Dat is leuk, maar het grootste voor-

deel van de MyRoute-app mobile is dat deze app het volgen van 

een route met de smartphone wel degelijk véél eenvoudiger maakt. 

Er bestaan verschillende apps waar je routes in kunt laden, maar 

dat is voor veel gebruikers lastig en een heel gepuzzel. 

Met de MyRoute-app mobile is dat supersimpel. Je zoekt gewoon 

een route in de buurt of kiest voor één van de routes uit je verza-

meling; tikt op een knop en seconden later wordt hij automatisch 

geïmporteerd in de Sygic app (android en iOS) of Navigon (iOS). 

Naar verwachting wordt ook de gratis app OSMand toegevoegd.

Een route na import in Sygic
Duidelijke, gesproken, 
 navigatieaanwijzingen in Sygic

Je eigen 
routelijst

Overigens je heb nog steeds te maken met beperkingen. Zo kun-

nen er in Sygic maar 48 routepunten en kan de route bij import 

veranderen. Stel je hogere eisen aan je route, dan kun je nog steeds 

het beste met een GPS-apparaat werken, zoals een TomTom of 

Garmin. Maar wie gewoon af en toe een route wil rijden, kan met 

de MyRoute-app mobile prima uit de voeten.

Voor Android nu 
nog alleen Sygic, 
maar er volgen er 
meer.

Wat kost het?
Het gebruik van MyRoute-app basic is gratis. Zowel de site als de 

app. Er is echter ook een Gold-versie, daarvoor betaal je € 49 per 

jaar en er komt een introductiekorting, waarbij de Gold € 24,50 per 

jaar kost.  

Wat is onder andere exclusief voor de betalende gebruiker?

• De connector
•  Diverse toolkits zoals automatisch uitbreiden/verminderen 

aantal routepunten
• Gebruik van de TomTom kaart
• Personal support
• Scenic routeplanning

Let op: ook de app Sygic is kost geld. Reken op enkele tientjes. 

 OSMand is in basis wèl gratis.

En hoe gaat het verder met Tyre? Tyre en MyRoute-app komen van 

dezelfde makers. Zij geven aan dat Tyre gewoon blijft bestaan en 

wordt doorontwikkeld. Da’s mooi, maar onze indruk is dat MyRou-

te-app Tyre al snel zal voorbijstreven en dat Tyre daarmee z’n lang-

ste tijd gehad heeft. Ga maar eens naar www.myrouteapp.com en 

oordeel zelf! 
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