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MyDrive: lekker 
makkelijk!
TomTom heeft enkele belangrijke vernieuwingen doorgevoerd in de MyDrive 
routeplanner. Goed nieuws, want dat maakt MyDrive nu ook voor de Garminrijder 
interessant. Je plant eenvoudig een ‘spannende route’, deelt die door gewoon de URL 
te kopiëren en zet de route als track in zowel je Garmin Zumo als TomTom Rider. 
Doe eens gek, en maak de volgende clubrit met MyDrive!

H et werkt kinderlijk eenvoudig. In Promotor nummer 4 van 

dit jaar legde ik de basiswerking al uit, maar het is nog 

eenvoudiger geworden. En bovendien: nu je ook een 

track kunt exporteren kun je ook met je Garmin uit de voeten. Dat 

moet je even proberen; je hoeft niet eens te registeren.

Hoe werkt het? Ga naar mydrive.tomtom.com. Klik op de tweede 

knop van linksboven: ‘plan een route’. Typ een adres in of klik op 

de kaart – en vervolgens op ‘gebruik als beginpunt’. In dit geval in 

Obstfeld in het Teutoburgerwald. 

Vervolgens kiezen we in Lang-

scheid voor ‘plan route’.

Het resultaat is dat we drie 

 varianten van een A naar B rou-

te te zien krijgen:

Maar dat is niet wat we willen: 

we willen een ‘spannende rou-

te’. Klik dus linksboven op ‘span-

nendste’, kies voor rondrit en 

voor maximaal bochten en ni-

veauverschil. 

Dat levert meteen een heel aar-

dig resultaat op.

Maar we willen nog wel wat ver-

anderen. Je ziet dat we vrij veel 

door de bebouwde kom gaan. Bovendien is de route met 81 kilo-

meter nog veel te kort. 

Nieuw in MyDrive is dat je de route eenvoudig kunt verslepen. Ga 

met de muis over de route en je ziet een wit bolletje verschijnen. 

Houd de muisknop ingedrukt en versleep de route. Je ziet meteen 

welke wegen als alternatief gekozen worden; pas als je de muis-

knop loslaat wordt de route daadwerkelijk aangepast. En boven-

dien: waar je bij Basecamp erg makkelijk náást de weg klikt, zal My-

Drive je viapunt automatisch óp de weg plaatsen. Je hoeft de hele 

boel dus niet meer na te lopen.
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