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hoofdfolder en in die folder maak ik de sub-

mappen aan voor de verschillende toertoch-

ten. Een maand vantevoren ga ik de routes  

finetunen, waarbij ik ondermeer de Miche-

lin-laag gebruik en bijvoorbeeld kijk naar ge-

schikte lunchlocaties. Vervolgens deel ik de 

routes op in etappes. Gaat het om een meer-

daagse tocht dan maak ik per dag een sub-

map. Een week voor de route volgt een fina-

le controle, waarbij ik bijvoorbeeld in TomTom 

Mydrive kijk of er sprake is van wegafsluitin-

gen.’

BERICHT PER MAIL

‘Tot op dat moment zijn de routes alleen voor 

mij zichtbaar. Zijn de routes definitief, dan maak 

ik per route een ‘evenement’ aan waaraan ik de 

route(s) toevoeg. Vervolgens kan ik met een druk 

op de knop alle leden van de groep ‘MTCZ’ uit-

nodigen. De leden krijgen automatisch een mail-

tje met een link waarmee ze zich op MRA voor 

de rit kunnen aanmelden. Voor onze clubbijeen-

komsten als sleuteldagen of rijvaardigheidstrai-

ningen gebruiken we dezelfde methode. Zodra 

de leden zijn aangemeld voor een toertocht 

kunnen ze ook meteen de route downloaden. 

En bovendien kan iedereen meteen zien wie er 

wel of niet meegaat en kunnen ze via MRA be-

richten uitwisselen over bijvoorbeeld gezamen-

lijk naar de start rijden.’ 

Al die zaken gebeuren op de website MyRou-

teapp.com. Maar MTC Zeilberg gebruikt ook 

de MRA smartphone app. ‘Bij vertrek activeer 

ik altijd de app en laat ik de track opnemen. 

Natuurlijk: ook de GPS neemt een track op, 

maar de smartphone app wordt automatisch 

toegevoegd aan MRA. En als ik onderweg met 

de telefoon wat foto’s maak, worden ze auto-

matisch op de juiste plek op de route ge-

plaatst. Als ik ’s avonds thuis ben, kruip ik 

meestal meteen even achter de computer om 

wat teksten toe te voegen en zo is er dezelf-

de dag nog een reisverslag beschikbaar die je 

kunt delen via mail, Facebook of Twitter. Zo 

kunnen de leden heel eenvoudig via de tijdlijn 

nog even nagenieten.’  

‘Bovendien’, zo vult Peter aan, ‘wordt op dat 

moment de route ook openbaar gezet zodat 

iedereen die dat wil hem kan downloaden, 

voorzien van foto’s onderweg en een verslag 

van de rit. MRA is niet alleen handig voor de 

club zelf; het draagt ook bij tot de algemene 

beschikbaar van kwalitatief goede routes. Ook 

met een gratis abonnement op MRA zijn im-

mers al onze gereden routes en verslagen 

voor iedereen beschikbaar. Kwestie van even 

rechtsboven zoeken naar MTC-Zeilberg.’

De besproken mogelijkheden kun je gratis gebrui-

ken. Kwestie van registreren bij MyRouteapp. Wil je 

de extra mogelijkheden van MRA Gold gratis een 

maand uitproberen (leuk spelen in de winter-

maanden): registreer je dan via www.myrouteapp.

com/go en gebruik de code ‘MrGPS’. 
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