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NIEUWE 
VIDEOCURSUS: 
TOEREN MET 
DE TOMTOM

BETROUWBARE ROUTE?

REIZEN

Heb je dat nodig? Een videocursus 

voor je TomTom? Nee. Absoluut niet. 

Het toestel is zodanig eenvoudig te 

bedienen dat je amper de handleiding hoeft 

te lezen. En dat geldt zelfs voor het plannen 

van een ‘mooie route’ op het toestel zelf. 

Maar alleen daarmee mis je toch een hoop 

mogelijkheden, en dan vooral het voorbe-

reiden van je routes op de computer. Of je 

die nu zelf ontwerpt of downloadt van in-

ternet: daarin valt nog een hoop te leren en 

te ontdekken. 

De meeste Garmin-rijders weten dat al. Ja-

renlang lag daar immers de focus van zo-

wel Promotor als MrGPS. Vele duizenden 

toerrijders hebben we blij kunnen maken 

met de videocursus over Mapsource en (te-

genwoordig) Basecamp en nog steeds krij-

gen we er dagelijks positieve reacties op. En 

dan niet alleen in de zin van dat de cursus 

problemen oplost en voorkomt, maar voor-

al ook dat je meer mogelijkheden ontdekt 

en beter voorbereid op toer gaat. Dat de 

nadruk op Garmin lag, had alles te maken 

met enerzijds de omgang met routes, an-

derzijds de beschikbaarheid van route-soft-

ware.

Maar de wereld staat niet stil: met de komst 

van de Rider 4xx is de positie van TomTom 

sterk verschoven en wordt de Rider tegen-

woordig ook door de toerrijder veelvuldig 

gekozen. Door het gebruik van de track als 

routebasis is er bovendien sprake van een 

hele reeks aan nieuwe routeprogramma’s. 

Alle reden dus voor een aparte videocursus 

‘Toeren met de TomTom’. Met daarin niet 

alleen aandacht voor de werking van het 

toestel en de eigen routesoftware van Tom-

Tom (mydrive) maar juist ook voor alterna-

tieve routeplanners.

Wat komt er in de cursus aan de orde?
Uiteraard eerst het op juiste wijze instellen 

van het toestel. Ondermeer om ervoor te 

zorgen dat je Rider verbonden is met inter-

net. En dat is niet alleen voor het binnenha-

len van verkeersinformatie en flitspalen 

maar ook voor het laden van routes. Eén 

van de grote voordelen van de Rider is dat 

je die routes niet alleen via een kabeltje, 

bluetooth of geheugenkaart kunt laden, 

maar bovendien via de ‘cloud’.  En dat be-

tekent ook dat je je routes op elk device 

kunt plannen, bijvoorbeeld met de tablet op 

schoot op het terras van je hotel, terwijl je 

toestel boven op je kamer in je rugzak zit. 

Zodra je die inschakelt staat de route er in. 

Maar vervolgens gaan we diep in op de ver-

schillende routeplanners. Dat zijn groten-

deels gratis producten. Zoals Routeyou, 

waarmee je bijvoorbeeld alleen een start-

punt en aantal kilometers ingeeft en auto-

matisch een mooie route krijgt. Vergelijk-

baar daarmee zijn ondermeer Kurviger.de 

en Furkot.com. Uiteraard wordt ook Tyre, 

zowel de gratis als Pro versie, niet overge-

slagen en zelfs Basecamp komt aan de 

orde, als was het maar om eenvoudig een 

Garmin-route in een track te converteren. 

Maar de meeste aandacht gaat uit naar My-

Net op tijd voor het nieuwe seizoen: de videocursus 
‘Toeren met de TomTom’. Met daarin niet alleen 
aandacht voor de Rider4xx, maar bovendien voor 
verschillende nieuwe manieren om routes te maken. 
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