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MyRoute App Gold 
Al eerder schreef ik over het nieuwe routeplatform: MyRouteapp.com. Bedoeld om 
zowel routes uit te wisselen als te plannen en met de smartphone app kun je zelfs je 
route opnemen en delen met anderen. Eigenlijk voor elke motorrijder met gps rele-
vant. En nu nóg handiger, dankzij de nieuwe ‘Gold’ versie.

D e gratis versie van MyRouteapp is al heel aardig en inte-

ressant om als club routes uit wisselen. Maar de echte 

kracht zit in de Gold versie. Die is niet gratis (op dit mo-

ment geldt nog steeds een introductieprijs van € 24,90 per jaar) 

maar in mijn ogen de investering zeker waard.

En natuurlijk zijn er meer routeplanners op internet (zoals kurviger.

de) maar die maken vrijwel allemaal gebruik van de kaarten van 

Google. Google maps is weliswaar heel actueel, maar heeft grote 

moeite met het vermijden van onverhard. Bovendien is de concur-

rentie vaak niet in staat om automatisch een mooie route te bere-

kenen. Dat geldt overigens ook voor de basic versie van MyRou-

teApp.

Gold
Beschik je echter over de Gold versie, dan kun je ook routes plan-

nen op de kaarten van zowel Teleatlas (TomTom) als Here (Garmin). 

Het programma kent zelfs een slim trucje om dezelfde routes in 

verschillende kaartsoorten te berekenen en vergelijken, zodat je, 

waar nodig, viapunten kunt toevoegen om te zorgen dat de route 

in alle systemen maximaal gelijk loopt. 

Bovendien kent de TomTom kaart ook de instellingen voor de 

‘spannende route’ zoals ook de Rider 400 die kent. Inclusief drie 

niveaus qua bochten en hoogteverschillen. En da’s héél leuk speel-

goed.

Als je een route van internet downloadt dan is die vaak voor de Gar-

min bedoeld. Maar hoe krijg je die dan het best in je TomTom? La-

ten we het nu eens omdraaien: zien hoe je in MyRouteapp een 

‘spannende route’ maakt op de TomTom kaart, en hoe je die ver-

volgens geschikt maakt om ook met een Garmin te rijden.

Aan de slag
Eerst gaan we even snel een mooie route ontwerpen:

Je klikt bovenin op ‘routelab’ en vervolgens ‘start een nieuwe 

route’.

Je geeft de route een naam en geeft aan of de route publiek zicht-

baar moet zijn, alleen voor je vrienden (of club) of alleen voor jou 

bestemd is.  

TIP: klik eerst even op de toolkit en haal het vinkje bij ‘vraag naar 

routepuntnaam’ weg. Dat voorkomt die irritante popup bij elk ge-

plaatst routepunt. Ook al heb je een Garmin: kies bij de kaart voor 

de TomTom kaart.

Vervolgens zie je bij de toolkit nieuwe opties verschijnen, waaron-

der ‘kronkelige route’. 

Daarna klik je een paar keer op de kaart en zet je je route ruw op. 

Wil je een viapunt toevoegen, dan klik je op de route en hou je de 

muisknop ingedrukt. Je zult zien: je hebt maar heel weinig viapun-

ten nodig om een route te maken die er interessant uit ziet. 

Wil je controleren of het inderdaad leuke weggetjes zijn, dan pak 

je het oranje mannetje linksboven en sleep je dat over de route. 

Laat het mannetje ‘vallen’ op de route en je ziet in Streetview hoe 

dat er onderweg uit gaat zien (Helaas niet in Duitsland). Op het klei-

ne kaartje linksonder kun je het mannetje verslepen en zo heel 

makkelijk de kwaliteit van je route controleren. 
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