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Routeplannen 
met MyDrive

Standaard maakt MyDrive er een rondrit van. Dat is vaak heel han-

dig, maar in dit geval niet, dus je zet de schakelaar bij heen/terug-

reis naar links. En natuurlijk kies je voor maximaal hoogteverschil 

en maximale bochten! Het resultaat is een route van 223 kilometer. 

Dat mag nog wel ietsje langer, dus je besluit nog wat viapunten toe te 

voegen. Kwestie van klikken op de kaart. Lijkt er niets te gebeuren? 

Klik dan rustig nog een tweede keer op de kaart en kies voor ‘voeg 

tussenstop toe’.

Bekijk op je gemak het resultaat en merk op dat je amper via-

punten hoeft toe te voegen: MyDrive weet de leuke wegen 

moeiteloos te vinden!

Ben je tevreden met het resultaat, dan kies je ‘voeg track toe aan 

mijn routes’. Vervolgens geef je de route een naam en druk op ‘ge-

reed’…. That’s it!

Vervolgens is het een kwestie van je toestel inschakelen. Als alles 

goed is verlopen, staat je route er al in!

Dat laatste gaat dus vanzelf, maar ook weer niet helemaal. Je zult 

eerst moeten zorgen dat je Rider is gekoppeld aan je smartphone. 

Je smartphone moet een dataverbinding hebben en moet het goed 

vinden dat je Rider die gebruikt. Bij Android moet je daarvoor de 

zogenaamde ‘bluetooth tethering’ inschakelen. En tot slot moet je 

toestel ook aangemeld zijn bij MyDrive. Is aan al die voorwaarden 

voldaan dan verschijnt de route automatisch in het toestel.

Het kan echter ook ‘gewoon’ via een snoertje, niet via de tablet, wel 

op de PC. Ook dan moet het toestel via MyDrive aangemeld zijn. 

De gemaakte route kun je ook delen met anderen. Maar let op: dat 

kan alleen vanuit het toestel. Heeft de ander ook een Rider400 dan 

is het supersimpel. Je gaat naar ‘mijn routes’ en kiest voor ‘deel 

routes’ – bluetooth. Ook op het ontvangende toestel ga je naar 

‘mijn routes’ – anders kan het toestel niet gevonden worden. Is het 

toestel van je maat in beeld, dan druk je op ‘verzend’. Eenvoudiger 

kan niet. 

Naar Garmin
Ook uitwisselen naar Garmin is mogelijk, maar dan moet je de rou-

te delen via een SD-kaart. Het resultaat is een gpx-bestand met 

track; dat kun je 1op1 in de Zumo importeren. 

Is deze planner een volwaardig vervanger van bijvoorbeeld Tyre of 

MyRouteapp? Nee, zeker niet. Je kunt er immers alleen een nieu-

we route mee plannen, geen bestaande routes mee manipuleren. 

Ook lijkt MyDrive nu en dan iets te makkelijk onverhard mee te ne-

men. Er is dus nog wel wat ruimte voor verbetering. Maar intussen 

is MyDrive wél de makkelijkste manier om even op computer of 

tablet snel een mooie rit te plannen. 

TIP: Op MrGPS.nl vind je een fi lmpje 

waarin MyDrive gedemonstreerd wordt.
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