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Routeapp (MRA), en dan vooral de (betaal-

de) Gold versie. Op dit moment de per-

soonlijke favoriet van MrGPS. 

Om niet meteen de portemonnee te hoe-

ven trekken krijg je bij de cursus een code 

waarmee je MRA Gold drie maanden gratis 

kunt proberen (en vervolgens 30% korting 

krijgt op de aanschaf). Want juist die Gold 

versie biedt een wereld aan extra mogelijk-

heden. 

Ondermeer het vergelijken van een geïm-

porteerde route met de oorspronkelijke 

track. Of het vergelijken van routecalculatie 

tussen berekening op Teleatlas (TomTom) 

kaarten en Here (Garmin). Niet te vergeten 

de mogelijkheid om ook de groene wegen 

van Michelin op je kaart te projecteren, zo-

als dat tot dusverre eigenlijk alleen kon met 

het programma ITN-convert. En, misschien 

wel het meest krachtige van MRA: super 

simpel en snel de gekozen wegen beoor-

delen via het geïntegreerde Street View 

scherm. 

Als Promotor hopen we dat iedereen met 

OOK RELEVANT VOOR DE GARMIN 

RIJDER?

Hoe vreemd het ook moge klinken: juist 

vanwege de aandacht voor de nieuwe rou-

te-software is 80% van deze tomtom cur-

sus ook interessant voor de Garmin-rijder. 

Maar we weten ook wel dat het toch een 

beetje vloeken in de kerk is om de Gar-

min-rijder aan te raden een TomTom cursus 

aan te schaffen :-)

Ergens in het voorjaar komt er ook een 

nieuwe Garmin-cursus. Ook die cursus zal 

vooral gericht zijn op de nieuwe mogelijk-

heden, maar dan specifiek in de samenwer-

king met de Garmin. Even geduld nog.

Je kunt de cursus bestellen via www.mrgps.

nl/tomtom - als lid van Promotor betaal je 

geen €29,95 maar €24,95. Vul daartoe bij 

bestellen de couponcode ‘ProTom’ in. 

De cursus is geheel online en zowel op PC, 

tablet als telefoon te volgen; zowel win-

dows, android als Mac.

een TomTom deze cursus gaat volgen zo-

dat we ook bij onze eigen toertochten, ook 

al rijdt iedereen met een ander toestel, tóch 

allemaal dezelfde route weten te rijden!

OOK RELEVANT VOOR DE SMARTPHONE?

Steeds vaker zien we smartphones die wa-

terdicht en shockproof zijn, en daarmee 

ook steeds vaker de wens dat apparaat ook 

op de motor te kunnen gebruiken. Of-

schoon we ons nog steeds afvragen of dat 

echt verstandig is: het kán wel!

In dat verband een nadrukkelijke en over-

tuigde tip: gebruik de TomTo Go app! Kost 

je twee tientjes per jaar en je kunt er vervol-

gens vrijwel hetzelfde mee als met de Tom-

Tom Rider. Nagenoeg alles wat er in ‘Toe-

ren met de TomTom’ aan de orde komt is 

zo  1 op 1 toepasbaar op de smartphone! 

Ook al rij je nu met apps als Sygic of OS-

Mand: probeer het beslist een keer uit. De 

TomTom app kun je 75 kilometer per maand 

gratis proberen. 

Overigens heeft ook MRA aangekondigd dit 

voorjaar daadwerkelijke navigatie aan haar 

app toe te voegen. En uiteraard zal MrGPS 

dat gaan testen.
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