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MTC ZEILBERG WERKT MET MRA

‘ONZE ROUTES 
ZIJN NOG NOOIT 
ZO GOED  
GEWEEST!’
Tijdens de MotorBeurs Utrecht, begin dit jaar, gaf ik een presen-
tatie over alternatieven voor Basecamp, waaronder MyRouteApp 
(MRA). Na afloop sprak ik met Hans van de Ven van MTC Zeil-
berg. Die vertelde mij ook MRA te gebruiken voor het ontwerpen 
en uitwisselen van clubroutes. We spraken af om aan het einde 
van het motorseizoen zijn ervaringen te evalueren zodat ook 
andere motorclubs daar wellicht hun voordeel mee kunnen doen.

En inderdaad: enkele weken geleden 

schoven toercommissaris Hans en 

clubvoorzitter Peter Huskens bij mij 

achter de computer om te laten zien wat ze 

met MRA gedaan hebben.

MTC Zeilberg is een kleine, maar hechte club 

met 25 leden, waarvan 17 motorrijders en 8 

duopassagiers. Ze rijden bijna allemaal met 

GPS. Het gros bestaat uit Garmin, maar inmid-

dels hebben ook enkele TomTom’s hun intre-

de gedaan in de club. Het is een actief clubje, 

met 19 toertochten en twee toerweekends 

per jaar. En daarnaast bergtrainingen, motor-

beheersing, feest- en sleuteldagen en zelfs 

een visdag. Hans bracht een heerlijke zelf ge-

vangen en gerookte forel voor me mee! 

‘Begin van het seizoen hebben we de routes 

voor het hele seizoen al vrijwel klaar’, vertelt 

Hans. Samen met Peter bouwde hij dit jaar 

maar liefsrt 6.400 kilometer aan routes. Al in 

2016 volgde hij het advies gebruik te maken 

van de track als uitwisselingsbasis. ‘Nadeel is 

wel dat je dan geen viapunten als bijvoorbeeld 

‘lunch’ kunt toevoegen, maar daarvoor maak-

ten we dan een tourguide,’ legt Hans uit.

TOURGUIDE

Een tourguide is een wat oudere en minder 

bekende methode die je kunt vergelijken met 

flitspaalwaarschuwingen: zodra je binnen een 

x-tal meter van een bepaald punt komt, wordt 

er een geluid afgespeeld. Dat geluid kan per 

punt verschillen en zo kun je dus zelfs je ei-

gen teksten inspreken, bijvoorbeeld ‘Tijd voor 

koffie!’. Op zich een prima methode, maar ook 

vrij bewerkelijk. Peter: ‘En best verwarrend 

ook... we hadden al die punten voor het hele 

jaar in één bestand zitten. Omdat we toch 

vooral in de eigen regio rijden, kwam het vaak 

voor dat je in mei al de melding kreeg voor de 

plek waar we pas in september koffie gingen 

drinken. Best wel irritant.’ 

‘Dus ook op dat punt hebben we de MrGPS 

methode gevolgd en knippen de route op in 

3 tot 4 delen van elk zo’n anderhalf uur. Werkt 

perfect,’ aldus Hans. ‘En dat opknippen is met 

MRA heel makkelijk te doen.’

HELEMAAL LOS

De mannen zijn inmiddels helemaal ‘los’ met 

MRA. Werkt makkelijker en sneller dan Base-

camp, zo vinden ze. En het heeft meer moge-

lijkheden. ‘Er komen automatisch al mooiere 

routes uit, maar bovendien gebruiken we het 

om de routes op de Garmin- en TomTomkaart 

te vergelijken. Bij afwijkingen voeg je gewoon 

een extra viapuntje toe. Dat is voor de track 

misschien niet nodig, maar voor bijvoorbeeld 

de oudere TomTom-rijders (ITN-bestanden) 

wel belangrijk. Mede daarom zijn onze routes 

nog nooit zo goed geweest!’

Maar daar zijn ook andere redenen voor. Hans 

legt uit: ‘We gebruiken MRA ook voor het uit-

wisselen van de routes. Alle leden van MTC 

Zeilberg hebben een eigen MRA account. Het 

gros gebruikt gewoon de gratis versie. Dat is 

voldoende voor de uitwisseling. Alleen de le-

den die zelf ook geregeld routes maken, heb-

ben de betaalde Gold versie. Het werkt alle-

maal best makkelijk maar wie wat minder 

handig is met de computer krijgt tijdens de 

clubavonden extra uitleg. Inmiddels kan ieder-

een er prima mee overweg.’ 

Hans, de Toercommissaris van MTC Zeilberg, 

legt uit hoe het werkt. ‘Ik maak per jaar één 
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