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REIZEN

Met de TomTom Rider als duidelijke win-

naar. 
Geef je ook een hoge score aan zaken als 
veelzijdigheid en instelbaarheid dan ligt de 
keuze ineens een stuk dichter bij elkaar: 

Vind je het onderweg via je gps afspelen 
van muziek of offroad rijden van belang dan 
valt de TomTom Rider zelfs helemaal af: 

Ook een aspect als verkeersinformatie is 

persoonlijk. Zeker als je het toestel ook in 

de auto wil gebruiken. Dat leidt dan tot 

deze uitkomst:

DE ‘MRGPS METHODE’
Je zult merken: de uitkomst van de GPS Kies-
wijzer valt vaak uit in het voordeel van de  
Rider. En dat komt overeen met wat we zien: 
het lijkt of de hegemonie van Garmin is door-
broken. En dat maakt ook het gebruik van de 
track als routebasis belangrijk, want die wordt 
gegeten door zowel Zumo’s als nieuwe Riders. 

Toch blijkt dat niet iedereen weet hoe je een-

voudig van een route een track maakt c.q. 

hoe je dan zo’n track in je toestel zet. Om 

daarbij de helpen is er nu de ‘MrGPS metho-

de’. Een vijftal geheel nieuwe video’s waarin 

ik één en ander nog eens rustig en overzich-

telijk uitleg. 

Stuur je een route naar de clubleden? Verwijs 

dan ook even naar deze video’s; daarmee 

moet het zelfs de grootste digibeet lukken. 

Weet je niet meer waar je de video’s kunt 

vinden? Google dan even op ‘MrGPS Metho-

de’. Wil je het je clubleden nog gemakkelij-

ker maken? Embed de video’s dan op de 

website van je club. Dat mag en kan een-

voudig met een Youtube ‘embed-code’. 

Daarmee zou het moeten lukken dat we 

deze zomer eindelijk eens allemaal (vrijwel) 

dezelfde route rijden!

ROUTEPLANNERS

En als we dan de track als uitgangspunt ne-

men: nogmaals het advies om toch ook 

eens te gaan stoeien met andere routeplan-

ners dan alleen Garmin Basecamp. Je zult 

merken: de wereld staat niet stil en er zijn 

inmiddels uitstekende alternatieven die niet 

alleen een beter resultaat opleveren maar 

ook makkelijker zijn te gebruiken. Nog even 

de belangrijkste op een rij:

• TomTom Mydrive – met ondermeer de 

‘spanende route planner’. Beperkt qua 

mogelijkheden, maar super eenvoudig 

in het gebruik – ook voor de Garmin rij-

der gratis te gebruiken. Zie mydrive.

tomtom.com

• MyRouteApp – de gratis versie is al leuk; 

de betaalde Gold versie nog véél leuker. 

Vooral ook vanwege de uitstekende in-

tegratie van Google Earth. Ga naar 

www.myrouteapp.com/go , vul daar de 

actiecode ‘MrGPS’ in en je kunt de Gold 

versie een maand gratis proberen.

• Routeyou.com - Gratis onlineplanner 

waarmee je in een handomdraai auto-

matisch de mooiste routes maakt. 

• Kurviger.de - Vergelijkbaar met Rou-

teyou; ook zeer het proberen waard.
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