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het probleem is opgelost.

Zo controleer je de hele track 

en zie je op een gegeven mo-

ment duidelijk dat dit een track 

is die door iemand daadwerke-

lijk gereden en opgenomen is 

(waarbij hij even verkeerd reed 

en gekeerd is).

Daar moeten we dus even 

wat punten verplaatsen.

Ook zie je dat de route een 

uitstapje maakt naar Streit-

berg. Wil je dat niet, gewoon 

even op de marker klikken en 

rechtsboven voor ‘verwijde-

ren’.

Als je linksboven op route punt 

1 klikt dan zie je dat het start-

punt in het zuidwesten ligt. 

Maar jij wilt starten in het 

noordwesten.  Héél simpel: 

druk op de marker waar je wilt 

starten en kies voor ‘startpunt’.

 

Wil je de route voor zowel 

Garmin als TomTom contro-

leren dan kun je, tot slot, nog 

even in de toolkit kiezen voor 

‘routeberekening vergelijken 

met’,  zoals in de vorige afl e-

vering besproken. 

Exporteren van de route 
Ook dat is bij de Gold versie 

heel makkelijk. Zorg dat je 

toestel aangesloten is en kies voor ‘exporteren’. Vervolgens wordt 

de route automatisch in je toestel klaargezet; zowel de track en de 

route. We adviseren overi-

gens in alle gevallen de track 

te gebruiken. Waarbij je in de 

Garmin dan wel even in het 

toestel het automatisch 

herberekenen uit moet 

schakelen. 

TomTom via telefoon
Bij de Rider400/410 kan het echter nog véél gemakkelijker, met 

een nieuwe functie die ongeveer tijdens het verschijnen van dit ar-

tikel toegevoegd wordt: Zorg dat je Rider via je telefoon verbinding 

heeft met internet en dat je je mydriveaccount hebt ingesteld. Ver-

volgens laat je je toestel gewoon op het stuur zitten. Achter de 

computer (of op de tablet) kies je voor ‘opslaan als’ en dan voor 

‘MyDrive’. Wandel vervolgens naar je toestel en je ziet dat de route er 

al in staat!

Delen met de club
Ander nieuws in MyRoute-

app is dat je ook groepen en 

evenementen kunt aanma-

ken. Rijd je vaak met hetzelf-

de groepje, of gaat het om 

een toertocht van de club? 

Maak dan eerst via de linker-

balk een groep aan en nodig 

via e-mail de leden uit om 

zich aan te melden. Maak ver-

volgens een evenement aan, 

voer de datum in en hang je 

route aan dat evenement. 

Vervolgens nodig je de groep (of individuele deelnemers) uit om 

mee te rijden. Via mail kunnen ze bevestigen dat ze meedoen, de 

route downloaden, maar ook berichten achterlaten, bijvoorbeeld 

afstemming over de heenrit. Deze opties zullen in het begin nog 

een beetje puzzelen zijn, maar met zekerheid vult dit een belang-

rijke wens in.

En tot slot: naar verwachting zal het dit najaar ook mogelijk zijn om 

via MyRoute-app met de smartphone routes te rijden. Al met al is My-

Route-app Gold hiermee inmiddels het meest complete platform voor 

routes maken en uitwisselen. Zowel voor Garmin als TomTom.

Videocursus MrGPS

Dit najaar komt MrGPS met een nieuwe videocursus ‘haal het 

maximale uit je TomTom’. Die was al eerder aangekondigd, maar 

om maximaal actueel te zijn heb ik de ontwikkelingen hierbo-

ven willen afwachten. In de cursus-DVD zal MyRoute-app een 

belangrijke plek innemen. Waarschijnlijk zal de cursus dan ook 

een gratis drie maanden proefabonnement op MyRoute-app 

Gold gaan bevatten. Houd mrgps.nl in de gaten! 
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