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Stoei zo een paar minuten met je route en je 

maakt in een handomdraai een spannende rit. 

Opslaan en delen
Bij het opslaan en delen van routes merk je 

duidelijk dat MyDrive nog in ontwikkeling is. Het 

kan allemaal wel, maar is niet helemaal logisch. 

Het lijkt logisch om linksonder te kiezen voor 

‘voeg toe aan mijn routes’. Daarvoor moet je dan 

wel eerst even registeren. Dat is gratis en werkt 

ook als je geen TomTom hebt overigens. Maar het 

resultaat is dan een track van de route, en die kun 

je niet meer bewerken (en ook niet delen). 

Handiger is om een bookmark te maken van de internet-adres-

regel. De route terugvinden is dan een kwestie van de bookmark 

opzoeken. Dit geldt ook als je de route wilt delen met anderen: 

één keer klikken in de bovenbalk zodat de hele regel geselecteerd 

is – vervolgens ctrl-C om te ko-

piëren. Even naar je mailpro-

gramma en met ctrl-V plak je de 

route in je bericht aan de club.

Die adresregel is erg lang; totdat 

TomTom dat heeft verbeterd (bijvoorbeeld met een share-knop)  

kan het handig zijn met een tooltje als bitly.com het adres in te kor-

ten. Zo kun je route die ik voor dit artikel heb gefabriekt eenvou-

dig vinden via bit.ly/teutoburg. En kun je hem vervolgens zelf ver-

der aanpassen. Probeer maar eens!

In het toestel laden
Als je werkt met een TomTom Rider 410 kun je deze route, na in-

loggen in je MyDrive account, eenvoudig via de cloud naar je toe-

stel overzetten. Maar je kunt ook de track van deze route opslaan 

als gpx-bestand. Klik daarvoor op  de knop ‘opslaan als gpx’, links 

van ‘voeg toe aan mijn routes’. Die gpx kun je vervolgens in je Zumo 

zetten, rechtstreeks of via Basecamp. Weet je niet hoe dat moet, 

bekijk dan de video op bit.ly/mrgpstrack

Makkelijker dan Basecamp?
De hegemonie van Garmin Basecamp is met MyDrive weer wat 

verder aan het afkalven. Hadden we het eerder al over MyRoute-

App, met MyDrive is er wéér een nieuwe routeplanner. Eenvou-

diger en beperkter dan MyRouteapp of Basecamp maar daardoor 

ook wel erg makkelijk te gebruiken. En bovendien gratis. Ook zul 

je zien dat je hiermee veel makkelijker dan in Basecamp, automatisch 

een ‘mooie route’ maakt. Hooguit even wat viapunten toevoegen om 

de bebouwde kom te vermijden. 

Bovendien zal een route uit MyDrive vermoedelijk betrouwbaar-

der zijn als sprake is van gecombineerd gebruik van Garmin en 

TomTom. Bij trackimport in de TomTom zal immers altijd de rela-

tie met de kaart gelegd worden, terwijl de Zumo in staat is zelfs 

o� -road te routeren (en de route dus intact zal laten als hij een 

bepaalde weg niet kent). Dat zijn weliswaar uitzonderingen, maar 

als je de route bouwt in de TomTom-kaart is de kans op afwijkin-

gen tussen beide merken dus wel kleiner. 

2016 is dus een jaar met belangrijke vernieuwingen op routege-

bied. Nu maar hopen dat MyDrive in 2017 nog even aan de slag 

gaat met wat extraatjes, zodat we bijvoorbeeld bij de track ook 

een lunchlocatie op kunnen nemen. Maar begin hier maar vast 

eens mee te spelen!
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